


ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLDİRİ KİTABI 
PROCEEDINGS BOOK 

 
 
 

 
 

Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 
International Graduate Studies Congress 

 
 

17‐20 Haziran/ June 2021 
 



iii 
 

 
 
 
 
 

 
 

ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ 
INTERNATIONAL GRADUATE STUDIES CONGRESS  

 
17‐20 Haziran/June 2021 

 
 
 
 
 

Editors 
 

Dr. Muhammet Nuri SEYMAN 

Dr. Mustafa Cem ALDAĞ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ISBN: 978‐605‐68187‐0‐7 
 
 
 
 



iv 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ 
INTERNATIONAL GRADUATE STUDIES CONGRESS  

 
17‐20 Haziran/June 2021 

 
 
 

Düzenleme Kurulu/Organizing Board 
 

Assoc. Prof. Dr. Muhammet Nuri SEYMAN 

Dr. Mustafa Cem ALDAĞ 

 
Scientific Board  

 
Prof. Dr. Mehmet AKAR 
Prof. Dr. Mehmet AKBABA 
Prof. Dr. Mahmut BÖYÜKATA 
Prof. Dr. Zitaun CAI 
Prof. Dr. Hui CHEN 
Prof. Dr. Jue‐Sam CHOU 
Prof. Dr. Recep ÇALIN 
Prof. Dr. İbrahim DEVELİ 
Prof. Dr. Ke‐Lin DU 
Prof. Dr. Mustafa GÜNAY 
Prof. Dr. Ahmed Kadhim Hussein 
Prof. Dr. Andrzej JAKI 
Prof. Dr. Tadeja Jere JAKULIN 
Prof. Dr. Lianggui LIU 
Prof. Dr. Paweł LULA 
Prof. Dr. Alexandre Jean Rene SERRES 

Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR 
Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ 
Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ 
Prof. Dr. Jianjun WANG 
Prof. Dr. Ali Rza YILDIZ 
Prof. Dr. Osman YILDIZ 
Prof. Dr. Degan ZHANG 
Prof. Dr. Hülya ÇİÇEK 
Assoc. Prof. Dr. Bülent BÜYÜK 
Assoc. Prof. Dr Muhammet Nuri SEYMAN 
Assoc. Prof. Dr. Ning CAI 
Assoc. Prof. Dr M. Hanefi CALP 
Assoc. Prof. Dr. Emre ÇELİK 
Assoc. Prof. Dr. Oye Nathaniel DAVID 
Assoc. Prof. Dr. Serhat DUMAN 
Assoc. Prof. Dr. Zafer İBRAHİMOĞLU 



ii 

Assoc. Prof. Dr. Héctor F. MIGALLON 
Assoc. Prof. Dr Sasmita MOHAPATRA 
Assoc. Prof. Dr. Selim ÖNCÜ 
Assoc. Prof. Dr. Aşr ÖZBEK 
Assoc. Prof. Dr. Neelamadhab PADHY 
Assoc. Prof. Dr. Muharrem PUL 
Assoc. Prof. Dr.  Özgür SELVİ 
Assoc. Prof. Dr.  İsmail ŞAHİN 
Assoc. Prof. Dr.  Osman ÜNLÜ 
Assoc. Prof. Dr. Abdullah YEŞİL 
Assoc. Prof. Dr. Ziyodulla YUSUPOV 
Assoc. Prof. Dr. Pnar GÜL 
Assoc. Prof. Dr. Şeyda GÜL 
Assoc. Prof. Dr. Betül APAYDIN YILDIRIM 
Assoc. Prof. Dr. Fatih YILDIRIM 
Assist. Prof. Dr.  Berna AKAY 
Assist. Prof. Dr. Abdollah Doosti‐AREF 
Assist. Prof. Dr. Şeyda CAN 
Assist. Prof. Dr. Adem DALCALI 
Assist. Prof. Dr. Acid Kumar GAIN 
Assist. Prof. Dr. Cennet GÖLOĞLU DEMİR 
Assist. Prof. Dr. Yuan TIAN 
Assist. Prof. Dr. Alex Michailovic ASAVIN 
Assist. Prof. Dr. M. Mauricio Hernandez CELY 
Assist. Prof. Dr. Osman ÇAMLIBEL 
Assist. Prof. Dr. Rahim DEHKHARGHANI 
Assist. Prof. Dr .Mohammed Hassan DIGHIRI 
Assist. Prof. Dr. Engin DEMİR 
Assist. Prof. Dr. Maxim A. DULEBENETS 
Assist. Prof. Dr. Hanife DURGUN 
Assist. Prof. Dr.Marek DZIURA 
Assist. Prof. Dr. Serhat Berat EFE 

Assist. Prof. Dr. Taşkn EROL 
Assist. Prof. Dr .Behnaz HASSANSHAHİ 
Assist. Prof. Dr. Minh Trong HOANG 
Assist. Prof. Dr. Abdullah GÖKYILDIRIM 
Assist. Prof. Dr. Halil GÖR 
Assist. Prof. Dr. Mesut GÖR 
Assist. Prof. Dr. Kamarulzaman KAMARUDIN 
Assist. Prof. Dr. Akif KARAFİL 
Assist. Prof. Dr. M.M KARMRUZZAMAN 
Assist. Prof. Dr. Berna KÖKTÜRK DALCALI 
Assist. Prof. Dr. Farooque Hassan KUMBHAR 
Assist. Prof. Dr.Charles Z. LIU 
Assist. Prof. Dr.Diego Real Mañez 
Assist. Prof. Dr.Igor Simplice MOKEM FOKOU 
Assist. Prof. Dr.Quang Ngoc NGUYEN 
Assist. Prof. Dr. Harun ÖZBAY 
Assist. Prof. Dr. Kerem ÖZDEMİR 
Assist. Prof. Dr.İlyas ÖZER 
Assist. Prof. Dr. Radu Emanuil PETRUSE 
Assist. Prof. Dr.Abdul QAYYUM 
Assist. Prof. Dr.Tomasz ROJEK 
Assist. Prof. Dr.Vandana ROY 
Assist. Prof. Dr.V. Gennadievich SKOBELEV 
Assist. Prof. Dr.Hasan ŞAHİN 
Assist. Prof. Dr.Mahmut ÜNVER 
Assist. Prof. Dr.Yifang WEI 
Assist. Prof. Dr. Hayri YAMAN 
Assist. Prof. Dr.Mingxiong ZHAO 
Assist. Prof. Dr. Tingting ZHAO 
Dr. Mustafa Cem ALDAĞ 
Dr. Cemil OCAK 



İçidekiler/Table of Contents
Importance of Hereke Fabrika-i Hümayunu in Nineteenth-Century Ottoman Architecture and Industry 13 
Endometrium Kanserli Olgularda Myometrial İnvazyon Derinliğini Belirlemede MRG, CA-125 ve HE-
4’ün Karşılaştırması ...................................................................................................................................23

Ac�l Serv�ste Görev Yapan Sağlık Profesyoneller�n�n Tr�yaj Tutumları....................................................35

Neurophys�olog�cal Effect of Transcutaneous Electr�cal Neuron St�mulat�on and Aromatherapy
Treatments �n Dogs After Cesarean Sect�on ..............................................................................................49

Türkiye’de PISA Sınavları ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma ...............................................................60

B�lg� ve İlet�ş�m Teknoloj�ler� Kullanım Yeterl�l�kler� �le D�j�tal Okuryazarlık Algı Sev�yeler�n�n
Pandem� Dönem� Sonrası Önem�: Havacılık Sektöründe B�r Araştırma ...................................................70

Kuzey Afrika Ülkelerinde Osmanlı Aleyhtarı Batı Politikası....................................................................83

Renal Transplantasyon Sonrası Gelişen Epileptik Nöbetler ......................................................................89

Suriye'den Türkiye'ye Göç Eden Mülteciler: Entegrasyonları İçin Zorluklar ve Çözüm Önerileri ..........93

Capacity of Structures after Rehabilitation..............................................................................................105

Türkiye Nüfusunun Modellenmesinde Yeni Bir Yöntem: Hibrit Bulanık-Bayesgil Yaklaşım................116

Beklenen İstanbul Depreminin İstanbul Ekonomisine Dinamik Etkilerinin Analizi: Bir Kavramsal 
Model........................................................................................................................................................131

Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Yüklenicinin Borçları....................................144

Gaz�antep Geleneksel M�mar�s�nde Taş Malzemen�n Kullanımı ve Korunmasına Yönel�k Yöntem
Araştırması...............................................................................................................................................159

Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Pandemi Sürecinde Yapılan Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri........181

Sporda Pazarlama Masasının Dört Ayağından B�r�: Dağıtım ..................................................................190

Enerjı̇ Performansı Yüksek Pası̇f Evlerı̇n Gelı̇şimı̇ne Yönelı̇k Bı̇r Araştırma: İsveç Stockholm ̇

Plastic behaviour of the joint in rectangular hollow section trusses........................................................221

Heyelan Duyarlılık Anal�z�: CBS ve İstat�st�ksel Yöntemler...................................................................233

A Sector Finite Element For Analysis Of Multilayered Cylinders Subjected To Thermo-Mechanical
Loads........................................................................................................................................................248

Fetal Gelişme Geriliği Olan Gebelerde Umbilikal Arter Yarım Pik Sistolik Dalga Deselerasyon
Zamanının Postpartum Apgar Skorları Ve Umbilikal Kord Kan Gazı Ph İle Olan İlişkisi .....................257

Örneği.......................................................................................................................................................198

Yapay Zeka Tabanlı Yaklaşımlarla İşlenen Ses Sinyal  Verilerini  Kullanarak Parkinson
Hastalığının Tespiti...................................................................................................................................213



Numerical simulation of reinforcement in steel slender silos having concentric hopper with carbon fibe -
reinforced polymer composites (study of the silos filling ......................................................................268

Okul Öncesi Dönem Çocukların Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Bazı
Değişkenlere Göre İncelenmesi ...............................................................................................................279

Tar�h� Çevreler�n Yen�den Değerlend�r�lmes�ne Çağdaş Yaklaşımlar: Karaköy Bölges�n�n D�j�tal 
Analizi..................................................................................................................................................... 293

Akut Pulmoner Tromboembol�de Rezolüsyona Etk� Eden Faktörler ......................................................303

Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinin Online Eğitime Etkileri: Yenipazar Meslek Yüksekokulu
Üzerine Bir Uygulama .............................................................................................................................308

An Intercomparison Of Performance And Sensitivity Of Four Generic Mobile Source Dispersion 
Models......................................................................................................................................................318

Türk�ye’de Enflasyo ve Dış T�caret İl�şk�s�: Nedensell�k Testler� .........................................................329

Design of Permanent Magnet Synchronous Generator for a Wind Turbine ............................................338

Teknoloj� Bağımlılığı Konusunda 2003-2021 Yılları Arasında Yayınlanmış B�l�msel Makaleler�n
B�bl�yometr�k Anal�z�...............................................................................................................................351

Çocuk ve Suç Konusunda 2013-2021 Yılları Arasında Yayınlanmış Akademik Makalelerin
Bibliyometrik Analizi...............................................................................................................................360

Foundation Types And Submarine Soil Investigations For Offshor Wind Turbines..............................367

İstanbul Havalimanı Toplam Enerji Tüketiminin Fotovoltaik Sistemle Karşılanmasının Fizibilite
Çalışması..................................................................................................................................................377

A Grubu Seyahat Acentelerinde Stratejik Yönetim Planlama ve Süreç Yaklaşımı- Kuşadası Bölgesinde
Örnek Bir Çalışma ...................................................................................................................................382

Badminton Antrenörlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi ...............................395

Tasarım ve Proses Parametreler�n�n T�car� Araçlarda Kullanılan Yaprak Yayların Yorulma Davranışına
Etk�ler�......................................................................................................................................................407

Farklı Alanlardak� Yapay Zeka Uygulamalarına Yönel�k Müşter� Farkındalığı ve Tutumu....................422

Servı̇s Sürücülerı̇nı̇ Ve Hosteslerı̇nı̇ Motı̇ve Edı̇cı̇ Sebepler Ve Performansa Etkı̇lerı̇ Ve Bakirköy
Bölgesı̇nde Bı̇r Uygulama........................................................................................................................436

TÜRKİYE’DE YER DEĞİŞTİREN ŞEHİRLERİN TEKRAR ESKİ YERİNE DOĞRU YER
DEĞİŞTİRMESİ: ERBAA (TOKAT) ÖRNEĞİ .....................................................................................450

K�ml�k Bel�rleme Aracı: İr�s Tanımlamaya Genel Bakış .........................................................................464

Dilde çok çaba..........................................................................................................................................470

Mekatron�k Mühend�sl�ğ�nde Ölçme Uygulamaları �ç�n İşlevsel b�r Ölçüm Set� Tasarımı ....................477



Asp�rde Başlıca Tohum Yağ As�tler�n�n Genot�p x Çevre İl�şk�ler�n�n İncelenmes� ...............................486

Compar�son of Methods Used to Increase Eff�c�ency �n Solar Panels.....................................................500

Öğrenc� Hemş�reler�n Ep�leps�ye İl�şk�n B�lg� ve Tutumlarının Değerlend�rmes� ..................................507

Uzaktan Eğitimin Öğrenciler Üzerindeki Psikolojik Etkileri ..................................................................509

Tar�h� Alanlardak� Koruma ve Sağlıklaştırma Çalışmalarının D�rençl�l�k Kapsamında Değerlend�r�lmes�:
Ankara’da Hamamönü Mahalles� Örneğ� ................................................................................................511

Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Aile Yükünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ...........................514

Sınıf III Maloklüzyonun Ç�ft Çene Ortognat�k Cerrah� �le Düzelt�m� Sonrasında Burun Prof�l�nde
Meydana Gelen Değ�ş�kl�kler ..................................................................................................................516

Application Of Quince Seed Mucilage To Fresh-Cut Pear As Edible Film Coating...............................518

Program Bütçe Sistemi Uygulayıcılarının Sisteme İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Kırıkkale
Üniversitesi Örneği ..................................................................................................................................520

Cerrahi Girişim Sonrası Hasta Eğitiminde Bir Araç: Telekonferans Yöntemi ........................................522

Seyyar Taşlama ve Torna Makinesinde Güvenlik ve Kalite İyileştirme Süreçlerinde Yeteneklerinin Hata
Türleri ve Etkileri Risk Analizi Yöntemleri (FMEA) Kullanılarak Geliştirilmesi ..................................524

Kültürleşmenin Oryantalist Engelleri: Alman Asıllı Yahudi Bilim İnsanları Örneği (1933-1945) .........526

Covid-19 Salgını Sırasında Ters Yüz Sınıf Modeline Dayalı Öğretim Psikoloji Derslerinin 
Uygulanmasının İncelenmesi: Sistematik Bir İnceleme...........................................................................529

EKG Verilerinin Bulut Ortamına Aktarılarak Mobil İletişim Araçlarında Gerçek Zamanlı
Görüntülenmesiyle İlgili Deneysel Sonuçlar............................................................................................531

Nesnelerin İnterneti Yoluyla Akıllı Ev Sisteminin Gerçekleştirilmesi ....................................................539

Synthesis and In Silico Evaluation of New Mannich Bases of Benzoxazolones and Isatins ..................541

Covid- 19 Sürecine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Nevşehir Örneği ........................................................542

COVID-19 Evde Hapsedilmesinin Çocuklarda Miyopi İlerlemesine Etkisi ...........................................544

Aktif Akışkan Basınç Kontrollü Sistem ve Yerçekimi Temelli Akışkan Sistem Kullanılarak Yapılan
Fakoemülsifikasyo Parametrelerinin Karşılaştırılması ..........................................................................546

Türkiye'deki Serbest Bölgelerin Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Etkinlik Sıralamalarının Ölçülmesi 533

 Aksaray ve Civarında Tuzgölü Fay Zonu ile Heyelan Bölgeleri Arasındaki İlişkinin
Değerlendirilmesi......................................................................................................................................535

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarımı Noktasında Turizm Acentalarının Rolü: Nevşehir
Örneği.......................................................................................................................................................537



Doğrusal Olmayan Sistemlerde 0/1 Metodu ile Kaos Analizi .................................................................548

Okul Dışı Öğrenme Ortamları Yönelik Yapılan Tezlerin Değerlendirilmesi...........................................550

Nadir Bir Olgu: Erişkin Hastada Transient İnvajinasyon ........................................................................552

MnO İçermeyen Siyah Dĳital Mürekkebin Parlak Porselen Seramik Karo Yüzey Kalitesine Etkisinin
İncelenmesi ..............................................................................................................................................555

Nötrosofi AHP ve Veri Zarflam Yöntemi ile Tedarikçi Performanslarının Değerlendirilmesi ............557

Karşılaştırılması .......................................................................................................................................565

STEM Temelli Algodoo Etkinliklerinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Işığın Madde İle Etkileşimi
Ünitesindeki Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi..........................................................................................568

Mekânsal Kimliğin Korunması Üzerine Bir Değerlendirme; Ürgüp- Mustafapaşa Örneği ....................571

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde Akıllı Kentler ve Akıllı Turizm: Ürgüp Örneği ....................573

Silisyum Dioksit Nanoparçacıklarının İnsan Retinal Pigment Epitel Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik
Etkinin Belirlenmesi ................................................................................................................................577

Büyük Staghorn Böbrek Taşlarında Anatrofi Nefrolitotomi Tek Merkez Deneyimi .............................580

Covid-19 Tanısı ile Yoğun Bakim Ünitesinde İzlenen Hastaların EEG Özellikleri ................................582

Psikososyal Beceri Eğitiminin Şizofreni Tanısı Olan Bireylerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Meta-
Analiz Çalışması İçin Çalışma Protokolü ................................................................................................584

Contact Center Automation: Tools and Trends ........................................................................................586

Gebel�kte İntrahepat�k Kolestazın Per�natal Sonuçları:Türk�ye’n�n Doğusunda Erz�ncan'da Retrospekt�f
B�r Çalışma ..............................................................................................................................................587

İmgelem ve Yeniden Canlandırma Kuramları Bağlamında Collingwood’un Tarihselciliği ....................589

İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�nde K�myasal R�sk Faktörler�: Çalışanların CO Maruz�yet�...............................591

Matemat�k Öğretmen Adaylarının Matr�s ve Elementer Satır İşlemler�ne Yönel�k Alan B�lg�ler� .........593

Konjenital penil kurvaturda penil plikasyon tedavisi ..............................................................................595

SALGIN KAVRAMINA YÖNELİK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN METAFORİK ALGILARI ..597

Microstructure and Corrosion Behavior of TiMoZrXSi Biomaterial Focused on Hip Prosthesis...........599

Nötrosofik Fuzzy Yöntemi ile Telekom Sektöründe Müşteri Kaybına Neden Olan Kriterlerin Analizi 559

Ayak Bileği Manyetik Rezonans Görüntülemede Aksesuar Kemikçiklerin İnsidansı ve İlişkili
Patolojileri.................................................................................................................................................561

Akut Pulmoner Tromboembolide Antikoagülan Tedavilerin Etkinlik ve Yan Etkiler Açısından



Mülteci Çocukların Karşılaştıkları Sağlık Sorunları................................................................................601

Perkütan Koroner Girişim Geçiren STMI Hastalarında No- Reflo Fenomeninin Gelişim Oranı, Klinik
Özellikleri ve Mortalite Sonuçları ...........................................................................................................603

Antik Zamanların Psikolojisi, Mitoloji ve Modern Zamanların Mitolojisi, Psikoloji .............................605

TALIS Ver�ler�ne Dayalı Olarak Bazı Öğretmen Özell�kler�n�n Karşılaştırılması: Türk�ye ve S�ngapur
Örneğ� ......................................................................................................................................................607

TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ...............................................................609

KENTSEL YERLEŞİK ALANLARDA BARAJ YIKILMASI KAYNAKLI TAŞKIN TEHDİDİNE
KARŞI MEKANSAL PLANLAMA UYARLAMALARINA YÖNELİK TEHLİKE HARİTALARININ
OLUŞTURULMASI................................................................................................................................611

Spor Endüstr�s�nde Retro Ürünler�n Artırılmış Gerçekl�k Teknoloj�s� �le Kullanılması..........................613

Sağlıklı Adölesanlarda C�ns�yet ve Yaş Gruplarına Göre F�z�ksel Akt�v�te Sev�yes�n�n Fonks�yonel
Kapas�te ve F�z�ksel Performansla İl�şk�s�n�n İncelenmes� .....................................................................615

Polyester�k Pol�oller�n Spektroskopik ve Reoloj�k Anal�zler� .................................................................618

Negatif Konveks Poligonlar ve İç Destek Fonksiyonları ........................................................................621

Alfa transkraniyal alternatif akım uyarımıyla işitsel uyarılmış potansiyellerin modülasyonu ................623

Örtülü Elektrot ile Elektrik Ark Kaynağında Darbe Frekansının Kaynak Metali Mikroyapısına Etkisi.625

Bakteriyel Kanser Teşhisine Yönelik Hızlı Tanı Kiti Tasarlanması.........................................................627

BÖBREK TAŞI AMELİYATLARINDA KAN TRANSFÜZYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER .629

Yaşlı Hastalarda Perkütan Nefrolı̇totomı̇ Sonuçlarimiz...........................................................................632

AISI D2 ve D3 Soğuk İş Takım Çeliklerinin Aşınma Direnci Üzerinde Kriyojenik İşlemin Etkileri.....635

Comparison of Macrostructure and Mechanical Properties of Welding Seams as a Result of S355 Quality
Steel Welded by New Generation (Inverter) and Traditional MIG/MAG Welding Machines ................637

Covid-19 Salgınının BIST100 Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Etkisi: Veri Zarflam Analizi
Uygulaması ..............................................................................................................................................638

Mehmed Celâl Hikâye Ve Romanlarında Değişen “Baba Figürü” ..........................................................640

KOLESTEATOMLU KRONİK OTOTİS MEDİA HASTALARINDA İNFLAMATUAR KAN
PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...............................................................................642

Kentsel Alanlarda Sosyoekonomik Yapı ile Kentsel Ulaşım Ağı Verimliliği Arasındaki İlişkinin Sapak
Endeksi (Circuity Derecesi) Kullanılarak İncelenmesi............................................................................644



Tiroidin Cerrahi Hastalıklarının Ses Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi.....................................646

Aktarlarda ve Marketlerde Tüketime Sunulan Bazı Bitki Çaylarının Mikrobiyal Kalitesi .....................649

Nezihe Muhiddin’in Fırka Girişimi .........................................................................................................651

Yeni Karbon Kuantum Noktalarının Sentezi Ve Sensör Özelliklerinin İncelenmesi...............................654

Travmaya Uğramış Üst Anterior Dişlerin Tedavisi: Olgu Raporu...........................................................656

Yabancılara Türkçe Öğretimine Yönelik Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Bibliyometrik 

İncelenmes� ..............................................................................................................................................663

Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinde Enerji Tüketimi Değişimi ...........................................667

4-(Oktiloksi) Benzoik Asit Sıvı Kristalinin Yüzey Adsorpsiyon Bölgesinde Yüzey Özelliklerinin ve
İzomerleri Ayırma Yeteneğinin Ters Gaz Kromatografi Yöntemi ile Belirlenmesi .................................669

Kızılay Meydanı’nın Yeniden Canlandırılması........................................................................................673

Kronik Boyun Ağrılı Kişiler İle Sağlıklı Katılımcıların Servikal Bölge Eklem Hareket Açıklığı Ve Eklem
Pozisyon Hissi İle Boyun, Skapula Ve Omuz Çevresi Kas Performanslarının Karşılaştırılması: Bir Pilot
Çalışma ....................................................................................................................................................677

TÜRKİYE’DEKİ FİZYOTERAPİSTLERİN VE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
ÖĞRENCİLERİNİN VİDEO KONFERANS TEMELLİ EĞİTİM VE TOPLANTILARA BAKIŞ 
AÇISI........................................................................................................................................................680

Ç�nko Katkılı Dem�r Oks�t Nanopart�küller�n Manyet�k H�perterm�de Etk�nl�ğ�....................................682

ÇALIŞANLAR İÇİN İÇSEL MOTİVASYON ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK
ÇALIŞMASI ............................................................................................................................................684

Klebsiella pneumoniae Enoyl-Asil Taşıyıcı Protein Redüktaz FabI 3 Boyutlu Yapı Modelinin
Tasarlanması ............................................................................................................................................686

Yedikule Gazhanesi ve Çevresi İçin Bir Kentsel Yeniden Yapılandırma Önerisi....................................690

Doğal F�berlerle Güçlend�r�lm�ş Ant�foul�ng Boyaların Hazırlanması ve Ant�foul�ng Performanslarının
Değerlend�r�lmes�.....................................................................................................................................694

Tüket�c� Davranışı ve Nöropazarlama: Teor�k B�r Yaklaşım...................................................................696

Kovid 19 Salgınının Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Bağlılıkları Üzerine Etikisi .....................698

Ekler� Kaldırmadan Arapça Çoğulları Tanımlama...................................................................................700

Bir Analiz.................................................................................................................................................658

SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜNDE KALİTE BELGELERİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 661

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Medyada Yer Alan İntihar Haberlerinin Öznel İyi Oluş Açısından



Homojen Olmayan Uygun Kesirli Gecikmeli Diferansiyel Denklemlerin Çözümlerinin Gösterimi............... 702

Yavaş ve Uzun Salınımlı Teofilini Tek ve Çift Doz Kullanımının Karşılaştırılması ...................................... 704

İnsan Amn�yot�k Membran Tıbb� Ürünler�n�n Farklı Yöntemlerle İşlenmeler�n�n Membran İçer�ğ�ndek� Prote�n
Sev�yeler� Üzer�ne Etk�s�n�n İncelenmes� ......................................................................................................... 706

Kavite Dezenfektanları ile Antibakteriyel İçerikli Adeziv Rezin Kombinasyonlarının Antibakteriyel 
Etkinliği..............................................................................................................................................................708

Ses Temelli Cümle Yaklaşımıyla Okuma-Yazma Öğretiminde Sabit Bekleme Süreli Öğretimin Etkililiği..... 710

2016-2020 YILLARI ARASINDA DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALINDA
YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ ......... 712

Tiroit Hastalığının Teşhisinde Ağaç Temelli Makine Öğrenme Yöntemlerinin Kullanıması........................... 714

Türk�ye’n�n Eutrombidium Akar (M�crotromb�d��dae) Fauna B�lg�s�ne Katkı ................................................ 716

Genç Tüketiciler ve Geri Dönüşüm Davranışı.................................................................................................. 718

Hermat�k Komb�lerde Reküperatör Tasarımı.................................................................................................... 720

Dutasteride Emüljellerin Formülasyonu ve Karakterizasyonu ......................................................................... 722

Gösterişçi Tüketimin Toplumsal Habitusu* ..................................................................................................... 724

Avrupa'da Cami Tartışması: Kabul ve Görünürlük Sorunları ........................................................................... 726

Hücre İçermeyen Ortamda DNA’nın Nanoparçacıklara Yüklenmesi ve Elüsyonu.......................................... 728

COVID-19’UN BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN PERAKENDE İŞLETMELERİNİN FİNANSAL
TABLOLARINA ETKİSİNİN ANALİZİ......................................................................................................... 730

Importance of Hereke Fabrika-i Hümayunu in Nineteenth-Century Ottoman Architecture and Industry ......... 13

Endometrium Kanserli Olgularda Myometrial İnvazyon Derinliğini Belirlemede MRG, CA-125 ve HE-4’ün
Karşılaştırması .................................................................................................................................................... 23

Ac�l Serv�ste Görev Yapan Sağlık Profesyoneller�n�n Tr�yaj Tutumları............................................................. 35

Neurophys�olog�cal Effect of Transcutaneous Electr�cal Neuron St�mulat�on and Aromatherapy Treatments �n
Dogs After Cesarean Sect�on .............................................................................................................................. 49

Türkiye’de PISA Sınavları ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma ........................................................................ 60

B�lg� ve İlet�ş�m Teknoloj�ler� Kullanım Yeterl�l�kler� �le D�j�tal Okuryazarlık Algı Sev�yeler�n�n Pandem�
Dönem� Sonrası Önem�: Havacılık Sektöründe B�r Araştırma ........................................................................... 70

Kuzey Afrika Ülkelerinde Osmanlı Aleyhtarı Batı Politikası............................................................................. 83

Renal Transplantasyon Sonrası Gelişen Epileptik Nöbetler ............................................................................... 89

Suriye'den Türkiye'ye Göç Eden Mülteciler: Entegrasyonları İçin Zorluklar ve Çözüm Önerileri ................... 93

Capacity of Structures after Rehabilitation....................................................................................................... 105



IGSCONG’21 17-20 June 2021

- 13 -

 
 
 
 

 

 

 

Importance of Hereke Fabrika-i Hümayunu in Nineteenth-Century 
Ottoman Architecture and Industry 

Pınar Kutluay 
 

pinarkutluay@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7664-8530 
Department of Architecture, Kütahya Dumlupnar University, Kütahya, Turkey 

 

Abstract The world went through significant changes in the nineteenth century in many 
aspects. Along with the Enlightenment, the Industrial Revolution paved the way for new 
technologies, especially regarding the industry in Europe. Factories emerged as a new building 
typology, and production increased. However, these developments harmed the Ottoman Empire, 
especially its economy. Tanzimat (1839), which was a multi-layered reform package, encouraged 
the resolution of this problem. Consequently, the Ottomans also began to found factories. After 
the Industrial Revolution, the weaving and carpet industry grew in Europe, and demand 
increased. The Ottomans had already been producing carpets for centuries, and it was an integral 
part of their economy. Under such circumstances of the period, they preferred to concentrate on 
textile and carpet production. The foundation of Hereke Fabrika-i Hümayunu was the result of 
this attempt. It became one of the most remarkable factories and a symbol of industrialization of 
the empire at that time, in terms of where it was founded, how it was operated, and what it 
produced. This paper seeks to explore how it contributed to Ottoman architecture and industry in 
the nineteenth century by focusing on its location, organization, and production. 
Keywords: Industrialization, Weaving, Carpet, Nineteenth-Century Ottoman Architecture 

I. INTRODUCTION 

he Nineteenth Century became an important time period in many aspects of world history. 
The world faced many changes in various fields. Barry Bergdoll states that the appearance of 

nation-states played a vital role in the shaping of this new world. It also became the organizer of 
experience together with the issue of identity. Furthermore, the Enlightenment in philosophy and 
science led to the rise of secular human reason, scientific observation, and experimentation [1]. 

Enormous changes occurred in industry, art, and architecture in the nineteenth century. The 
Industrial Revolution had started in England, and then it spread to the whole of Europe quickly. 
With new technologies such as steamship travel, canal construction, railroads, telegraphs 
available, cities could grow and acquire new features [2]. This also led to the emergence of 
factories as a new building typology. In addition to factories, public libraries, museums, and 
hospitals also emerged in the same period [3]. All these became results of the changing 
economy, social and cultural life.  

While such developments were present in Europe, things began to change in the Nineteenth 
Century Ottoman Empire. However, there was a significant adverse effect of the Industrial 
Revolution on the industry. Including industry, the multi-layered reform package, which was 
named Tanzimat (1839), became influential in many aspects. For instance, factories began to be 

T
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founded on the Ottoman lands. 

With the Industrial Revolution, there was an increase in the number of weaving boards used in 
Europe [4]. As a matter of fact, weaving had always been an important sector as there had 
always been a growing demand throughout history [5]. The changes after the Industrial 
Revolution affected the weaving industry together with the carpet industry, and even more 
demand appeared. Ottomans had been involved in carpet production for many years as well, and 
it was important to their economy. Using that as an advantage, they wanted to focus on textile 
and carpet production more. For this purpose, Hereke Fabrika-i Hümayunu was founded as one 
of the most important factories in this period. This paper seeks to explore how it contributed to 
Ottoman architecture and industry in the nineteenth century by focusing on its location, 
organization, and production. 

II. CHANGES IN THE OTTOMAN EMPIRE IN THE 19TH CENTURY

Since the second half of the eighteenth century, the Ottomans had been under the effect of a 
series of developments. These were mainly in military, monetary, and governmental systems. 
After Tanzimat, which consisted of many reformations in 1839, the Ottomans began to keep up 
with the changes in Europe regarding industrialization in the modern Western sense [6]. In terms 
of architecture, similar to Europe, new building typologies also emerged in the Ottoman Empire. 
They included military barracks, official buildings such as municipality ones, hospitals, 
commercial buildings such as banks, accommodation buildings such as hotels, leisure buildings 
such as theaters, transportation buildings such as train stations, fire stations, clock towers, and 
factories. However, they were mostly located in İstanbul, the capital [7]. 

All these brought a change in the lifestyle of the Ottoman citizens in the nineteenth century. 
The Sultan Abd-ul-Mejid was in charge, and the 1839 and the 1856 reformations of him had 
significant impacts in many aspects, including industry [8]. The Industrial Revolution negatively 
affected the empire and later contributed to its inevitable collapse. The flow of European goods 
greatly increased towards the East, and as a result, Ottoman lands became markets for European 
manufacturers. Due to this change, demand for traditional Ottoman products decreased, and 
many Ottoman handicraftsmen became unemployed. Accordingly, internal tax sources started to 
vanish, and Ottoman finances became easier for Europeans to control [9]. 

Under the impact of such negative developments in terms of industry, with the nineteenth 
century, Ottomans’ approach to technology and production changed, and they began to found 
factories [10]. The reasons for establishing factories can be attributed to two important aspects; 
firstly, there was the adverse effect of the Industrial Revolution on the Ottomans. Secondly, there 
appeared new needs for state institutions [11]. They also wanted to keep up with the recent 
developments towards modernization.  

In terms of industrialization, Abd-ul-Mejid contributed to the ongoing progress with 
establishing two important factories in his reign. These were the Imperial Beykoz Porcelain and 
Glass Factory (Beykoz Fabrika-i Hümayun) and the Imperial Hereke Carpet Factory (Hereke 
Fabrika-i Hümayun.) The Imperial Feshane Garment Factory (Feshane Fabrika-i Hümayun) had 
already been active since 1833, the reign of Mahmut II, father of Abd-ul-Mejid. It was under the 
supervision of European experts and producing fezzes and garments for the use of both the army 
and public [12].  
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Indeed, textile and carpet production constituted a major part of the Ottoman industry. 

III. CARPET PRODUCTION IN THE OTTOMAN EMPIRE

Before the Industrial Revolution and its adverse effects on the Ottoman economy and industry 
in the nineteenth century, the Ottomans could mostly produce what they needed by using their 
existing technology [13]. The carpet industry was one of such areas. Carpets had always been 
essential elements in traditional Turkish homes. In the Ottoman Empire, the most delicate carpets 
were used in the palace and other imperial buildings. 

As it can be seen in the relevant archives, weaving had been an important sector in İstanbul 
since the palace organization was founded. Furthermore, there was a Community of Carpet 
Weavers (Cemaat-i Kaliçe Bafan- Hassa) in the craftsmen communities (Ehl-i Href.) However, 
there is not enough information on when the community of carpet weavers for the palace was 
established. The oldest relevant information dates back to the reign of Fatih Sultan Mehmet. 
According to the archives, there were two carpet weavers at that time. In the reign of Sultan II. 
Beyazid, there were nineteen carpet weavers. It is known that Kanuni Sultan Süleyman 
employed twenty-five carpet weavers, as it is possible to find information on their names, wages, 
and employment [14]. Later, in the seventeenth century, there was a decrease in carpet 
production, and the last carpets were weaved for Sultan Ahmet Camii. There is no information 
on where the weavers under the name of Cemaat-i Kaliçebafan- Hassa produced carpets for the 
Ottoman palaces. It is assumed that they worked somewhere near the palace for easy control and 
supervision [15].  

The oldest examples of carpets that were assumed to have been woven for the Ottoman Palace 
date back to the sixteenth century. It is possible to see patterns of rumi and flowers on such 
carpets. They widely constituted the classical Ottoman palace carpets, as shown in Fig. 1 [16].  

Fig. 1. Ottoman Palace Carpet, end of the 16th Century (Source: Öztürk, ‘‘Tezgahtan Saraya: Osmanlı 
Saray Halıları,’’ 122.) 

In the nineteenth century, following the current effects of the Industrial Revolution, Ottomans 
became aware of the developments in the weaving sector and wanted to benefit from them, as 
they could meet the local demand and export in this way. To create an attraction for the weaving 
sector, they trained staff, removed tax, and began to give interest-free loans [17]. Hereke 
Fabrika-i Hümayunu was founded as a result of such encouragements by the state. 
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IV. HEREKE FABRIKA-I HUMAYUNU AND ITS ACTIVITIES 
     Examples of new building typologies mostly emerged in the capital İstanbul in the nineteenth 
century; however, Hereke Fabrika-i Hümayunu became an outstanding exception. Its location, 
architecture, how it was organized and operated all contributed to its significance. 

    Hereke was one of the most important industrial areas of Anatolia. Its closeness to İstanbul 
became a notable factor in its development. It is in the north of the Gulf of İzmit and a coastal 
area surrounded by Yarımca in the east, Gebze in the north and west, and by the Marmara Sea 
(the Gulf of İzmit) in the south. As a matter of fact, Hereke is situated in a narrow valley 
between the land and sea, which is not suitable for settlement. However, it played a significant 
role in the Turkish textile industry with its carpet factory [18].  

 
Fig. 2. Location of Hereke (red dot), in relation to İstanbul (Source: Google Maps) 

Hereke was an interesting choice for a carpet factory. At that time, Ottoman lands did not 
have a railway, and steamships were introduced only in 1845. There was a little water mill and 
han at Hereke. Furthermore, the traditional carpet industry was in a remarkable decline in the 
first half of the nineteenth century. The carpets which would be exhibited in the 1855 Paris 
Exhibition were directly bought [19]. Therefore, such a factory would fulfill the demand and 
could operate with the latest production technologies. 
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Fig. 3. An Old Aerial view of Hereke (Source: Küçükerman, The Rugs and Textiles of Hereke: A 

Documentary Account of the History of Hereke: Court Workshop to Model Factory, 5.) 
 

 
Fig. 4. The Hereke Fabrika-i Hümayun on the Bay of Hereke (Source: Küçükerman, The Rugs and 

Textiles of Hereke: A Documentary Account of the History of Hereke: Court Workshop to Model 
Factory, 44.) 

Hereke Fabrika-i Hümayunu is sometimes called as ‘‘Kumaş’’ (Cloth) or ‘‘Akmişe 
Fabrikas’’ in the Ottoman archives. Its date of foundation is not exactly known [20]. While the 
Ottoman Empire was encouraging business people to invest in the textile industry in the reign of 
Abd-ul-Mejid, Ohannes and Bogos Dadyan, who were leading figures in finance and economics, 
built a broadcloth factory at İzmit. Research indicated that they liked the closeness of water 
sources to Hereke and wanted to establish their factory there with the knowledge of the defense 
minister Rıza Paşa in 1843. They began to operate with fifty cotton and twenty-five silk looms. 
Sultan found out about the existence of the factory two years later. Rıza Paşa convinced the 
Sultan about it, and the factory was transferred to the sultan’s name in 1845 [21]. 

The architect of the factory was Architect Karabet Kalfa. While he was busy with the 
construction of other commercial institutions for the state, new construction activity in Hereke 
began under his supervision [22]. A new block of factory eighty arşn in height, twenty arşn in 
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width, three-story, was built near the existing factory. This construction began in 1846 and lasted 
until 1853 [23]. Apart from these, there is not much information on its architectural design. 

The factory was founded to produce cotton and silk weavings; however, in 1850, cotton 
looms were transferred to the Zeytinburnu factory. Instead of them, to meet the needs of the 
palace, handlooms were brought to weave silk. Carpet production began in 1891. In 1902, 
woolen products began to be produced [24]. In this case, the area which the factory covered 
expanded, and the number of employees increased, making it a notable institution. The factory 
complex consisted of the actual building, administration offices, administrators’ spaces, paint 
room, houses for local and foreign employees, dorm rooms for single employees, cafeteria, 
hospital, bath, mosque, mill, bakery, coffee shop, tobacco seller, barber, and grocery store [25]. 
Women, men, and children worked at the factory. Also, the factory complex almost became a 
small town for them, in which they could meet their daily needs. This was revolutionary at that 
time. The existence of the factory had positive impacts on Hereke, and it developed as a village. 
Its road was repaired in 1847 [26], and in 1892, a telegraph line was established between 
Haydarpaşa and İzmit. Accordingly, a mail and telegraph office was founded [27], and the 
railway from Haydarpaşa to Hereke also became active. 

 
Fig. 5. Hereke Pavilion, near the Hereke Factory, from the early 1900s (Source: Küçükerman, The Rugs 

and Textiles of Hereke: A Documentary Account of the History of Hereke: Court Workshop to 
Model Factory, 44.) 

The factory was supervised by a manager who was called Hazine-i Hassa, and it was operated 
based on strict regulations. The factory management controlled every stage of production and 
gave importance to quality, aesthetics, and job training. In this way, they could create a brand for 
their products and form a successful model, carrying responsibility for the state tradition [28]. In 
addition to the local employees, foreign employees also worked depending on the conditions. 
Some employees were even sent to be trained in Europe, and in this way, gathering strategical 
information about cloth weaving was aimed [29]. Consequently, a staff that can integrate 
traditional techniques and new techniques emerged [30]. The most important factor which 
contributed to the success of Hereke Fabrika-i Hümayunu became job training. In this way, they 
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could form an example model which was based on training [31]. Eventually, it became an 
example of how to run a factory in accordance with the developments in the industry. 

 

 
Fig. 6. The Factory and Its Employees (Source: Küçükerman, The Rugs and Textiles of Hereke: A 

Documentary Account of the History of Hereke: Court Workshop to Model Factory, 85.) 

     
Fig. 7. Employees: Women and Girls (Source: Küçükerman, The Rugs and Textiles of Hereke: A 

Documentary Account of the History of Hereke: Court Workshop to Model Factory, 88-89.) 
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Fig. 8. Employees: Men and Boys (Source: Küçükerman, The Rugs and Textiles of Hereke: A 

Documentary Account of the History of Hereke: Court Workshop to Model Factory, 86-87.) 

 
Fig. 9. Girls Weaving Carpet with Their Instructors (Source: Yiğit, ‘‘Tanzimat’tan Cumhuriyet’e: Hereke 

Halı ve Dokuma Fabrikasının Eğitim ve Sanat İşlevi,’’ 732.) 

V. CONCLUSION 
 In conclusion, while the Ottoman Empire was trying to keep up with the developments in the 

industry in the nineteenth century, Hereke Fabrika-i Hümayunu emerged as an outstanding 
project. It brought revolutions to Ottoman industry with how it was operated. How it was 
organized as a complex, the diversity of the employees, and the importance which was given to 
the job training also made it notable for its time. In this way, it became a symbol of 
industrialization in the empire and led to the urban development of Hereke. It also stands out as 
an important example of factories in the nineteenth-century Ottoman Empire with its 



- 21 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
 
 
 

 

 

 

contributions to architecture and industry in terms of urban aspects, organization, and 
production. 
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ÖZET 

Amaç: Endometrium kanseri dünyada en sık rastlanan malignitelerden biri olmasına karşın 
operasyon öncesi evre ve buna bağlı gerçekleştirilecek cerrahi işlemi preoperative dönemde 
öngörebilmek amacıyla kullanılan etkin bir tarama testi bulunmamaktadır. Bu çalışmanın 
amacı patolojik olarak endometrium kanseri tanısı almış olan hastalarda operasyon öncesi 
dönemde myometrial invazyon derinliğini öngörmede MRG ile serum CA-125 ve HE-4 
seviyelerinin başarısını karşılaştırmak ve bu tetkiklerin birbirlerine olan üstünlüklerini 
saptamaktır.  
Yöntem: Çalışma Şubat 2019- Şubat 2020 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde prospektif olarak gerçekleştirildi. Toplam 
47 olgu çalışmaya dahil edildi. Olgular operasyon öncesi hastalığın yaygınlığının 
saptanabilmesi açısından MRG ile değerlendirildi. Yine operasyon öncesi serum CA-125 ve 
HE-4 seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçülerek karşılaştırıldı ve tetkiklerin myometrial invazyon 
derinliğini belirlemede birbirine olan üstünlükleri değerlendirildi.  
Bulgular: Preoperatif CA-125 ve HE-4 seviyeleri endometrioid tip endometrium kanseri olan 
olgularda >50% myometrial invazyon derinliği ve lenfovasküler aralık invazyonu pozitifliği 
durumlarında istatistiksel olarak anlamlı, belirgin yüksek saptandı. CA-125 kesme değerinin 
7,05 U/ml olarak alındığı durumlarda myometrial invazyon derinliğini saptamada sensitivite 
ve spesifisitesi sırasıyla 83% ve 52%, HE-4 kesme değerinin 94,25 pmol/L olarak alındığı 
durumlarda myometrial invazyon derinliğini saptamada sensitivite ve spesifisitesi sırasıyla 
75% ve 56% olarak izlendi. MRG’nin myometrial invazyon derinliğini saptamada sensitivitesi 
87,1%, spesifisitesi ise 86,7% olarak saptandı. 
Sonuç: MRG, HE-4 ve CA-125 endometrium kanserli olgularda hastalığın yaygınlığının ve 
uygulanacak cerrahi tedavinin kapsamının belirlenmesinde kullanılan tetkikler olup her üç 
yöntemle de myometrial invazyon derinliğinin >50% olduğu durumlar anlamlı olarak 
saptanabilmektedir. Tetkiklerin myometrial invazyon derinliğini predikte etmedeki başarısı 
sırasıyla MRG, HE-4 ve CA-125 şeklindedir. HE-4 ve CA-125 hiçbir kesme değerde MRG’nin 
myometrial invazyon derinliğini belirlemedeki sensitivite ve spesifisitesine erişememiş olsa da 
kullanımı daha basit ve daha az maliyetli yöntemler olan CA-125 ve HE-4 seviyelerini 
saptamanın da hastalığın yayılım riski ve preoperatif değerlendirmede operasyon kapsamının 
belirlenmesinde önemli rol oynayabileceği bu çalışmamızda net olarak gösterilmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Endometrium kanseri, manyetik rezonans görüntüleme, HE-4 

  



- 24 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
  

 

ABSTRACT 
Objective: Endometrial cancer is one of the most common malignancies in the world. There 
is no effective screening method used for predicting the clinical stage of the disease in the 
preoperative period and planning the surgical procedure to be performed. The aim of this study 
is to compare the success of serum CA-125 and HE-4 levels with MRI in predicting the depth 
of myometrial invasion in patients with pathologically diagnosed with endometrial cancer, and 
to evaluate the superiority of these tests to each other. 
Method: This prospective study was conducted at Dokuz Eylul University Faculty of 
Medicine, Obstetrics and Gynecology Department between February 2019 and February 2020. 
A total of 47 cases were included in the study. The cases were evaluated with MRI 
preoperatively to determine the extent of the disease. Preoperative serum CA-125 and HE-4 
levels were measured by ELISA method and compared, and the superiority of the tests to each 
other in determining the depth of myometrial invasion was evaluated. 
Results: In patients with endometrioid cancer, preoperative CA-125 and HE-4 levels were 
found to be higher if the myometrial invasion is >50% and lymphovascular space invasion is 
positive, and the difference was statistically significant. A cut-off of 7,05 U/ml for CA-125 
could detect deeper myometrial invasion with a sensitivity of 83% and a specificity of 52%, 
respectively. A cut-off of 94,25 pmol/L for HE-4 could detect deeper myometrial invasion with 
a sensitivity of 75% and a specificity of 56%, respectively. The sensitivity of MRI in 
determining the depth of myometrial invasion was 87,1%, and the specificity was 86,7%.  
Conclusions: MRI, HE-4 and CA-125 were found to be significantly valuable tests in 
predicting the extent of the disease and planning the surgical treatment to be performed. All 
three methods successfully predicted the myometrial invasion depth of the disease. The success 
rates of the tests in predicting the depth of myometrial invasion were MRI, HE-4 and CA-125, 
respectively. HE-4 and CA-125 could not reach the sensitivity and specificity of MRI in 
determining the depth of myometrial invasion at any cut-off value. However, it was clearly 
shown in this study that they can play crucial roles as simpler and more cost-effective tests in 
determining the extent of the disease and predicting the surgical procedure in preoperative 
evaluation. 
Keywords: Endometrial cancer, magnetic resonance imaging, HE-4 
 

I. INTRODUCTION 
Endometrial cancer is the most common gynecological malignancy in high-income 

countries. When the whole world population is considered, it is the second most common type 
of cancer after cervical cancer [1]. Each year, 288,000 new cases and 74,000 deaths have been 
reported in Europe and the United States due to endometrial cancer [2]. The average age of 
incidence of the disease is 62 years. The most common symptoms in patients are 
menometrorrhagia in the premenopausal period and vaginal bleeding in the postmenopausal 
period. The gold standard diagnostic method in endometrial cancer is an endometrial biopsy. 
The sensitivity of biopsy for diagnosis is 90% [3]. Apart from endometrial biopsy, the diagnosis 
of endometrial cancer can be made incidentally in the presence of abnormal cervical cytology 
or by suspecting endometrial pathologies during imaging methods. The imaging method with 
the highest sensitivity and specificity for endometrial cancers is pelvic magnetic resonance 
imaging(MRI) [4]. Staging is performed surgically in endometrial cancer [5]. Staging surgery 
includes total hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy and lymphadenectomy. Surgery 
limited to hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy is recommended in order to avoid 
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complications of lymphadenectomy in early-stage disease (<50% myometrial invasion, <2 cm 
tumor diameter, histologically endometrioid type grade 1 or 2 tumor, no evidence of extension 
outside the uterus during surgery, no cervical involvement) [6]. Since the disease usually 
presents with signs and symptoms in the early stages, the prognosis of endometrial cancer is 
good. For this reason, there is no tumor marker specifically researched for endometrial cancer. 
CA-125 (Cancer Antigen-125) and HE-4 (Human Epididymis Protein-4) are among the tumor 
markers that have been shown to be effective in terms of endometrial cancer. 

The clinical use of CA-125 is mainly in ovarian cancer. There are studies showing that the 
increase in serum CA-125 levels in endometrial cancer may be associated with advanced-stage 
disease and the need for adjuvant therapy [7]. 

Human Epididymis Protein-4 (HE-4) was first detected in 1999 by Schummer et al. in 
ovarian cancer tissue [8]. In the following years, it has been shown that HE-4 may be useful in 
distinguishing patients with endometrial cancer from healthy patients. HE-4 is also useful in 
determining advanced-stage disease [9,10]. Angioli et al. showed that serum concentration of 
>70 pmol/L has the highest sensitivity, specificity and positive prognostic value for 
endometrial cancer [11]. 

The aim of this study is to compare the success of MRI, serum CA-125 and HE-4 levels in 
predicting the depth of myometrial invasion in the preoperative period in patients with 
pathologically diagnosed endometrial cancer, and to determine the superiority of these tests to 
each other. 

II.  METHOD 
 

This prospective study was conducted at Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, 
Obstetrics and Gynecology Department between February 2019 and February 2020. The study 
was approved by The Ethics Committee of Clinical Research of Dokuz Eylul University 
(protocol number: 4594-GOA, 06.03.2019). Written informed consent was received from all 
patients. All patients who were operated on for endometrial cancer within the specified period 
were included in the study. The exclusion criteria were patients who were not diagnosed with 
endometrial cancer as a result of endometrial biopsy, patients who did not have magnetic 
resonance imaging before the operation, patients who had previously received the 
chemotherapy-radiotherapy cause of endometrial cancer, patients with another synchronous 
tumor and patients who were treated in other hospitals. 

The surgical staging was performed as total hysterectomy and bilateral salpingo-
oophorectomy, with or without pelvic and paraaortic lymph node dissection according to the 
results of the frozen section. Stage of patients, histological subtype, the grade of the disease 
and other parameters were classified. Contrast-enhanced magnetic resonance imaging was used 
as the imaging method. Magnetic resonance imaging was performed by Dokuz Eylul 
University Department of Radiology. Imaging of the patients was obtained with Philips MR 
Systems Ingenia 1.5T MR imaging device (Philips Healthcare / Philips Medical Systems B.V, 
The Netherlands). The contrast agent Gadoterat Meglumin (Dotarem, Guarbet İlaç Medical 
Malzemeleri ve Cihazlar San. Ve Tic. A.Ş) was applied as 10 ccs. T2W images were used to 
evaluate the depth of myometrial invasion in MR imaging. Invasion depth was calculated in 
post-contrast series, especially in cases where irregularities were observed in the endometrium-
myometrium junction and the continuity of the endometrial line was lost. "Depth of invasion / 
myometrial thickness x 100%" equation was used for calculation. The evaluation was made by 
the same radiologist for all patients. Serum CA-125 levels were measured with RayBio Human 
CA125 ELISA kit, serum HE-4 levels were measured with Human HE-4 PicoKine ELISA kit. 
Afterward, the findings of CA-125, HE-4 and MR imaging were compared with the 
postoperative pathology reports. Superiority of the tests over each other was evaluated. 
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SPSS 24.0 was used for statistical analysis. Descriptive statistical methods (mean, standard 

deviation, median, minimum-maximum) and Mann-Whitney-U test were used for comparison 
between two groups. Kruskal-Wallis test was used for comparison of more than two groups 
and T-test was used in the comparison of independent samples’ average. ROC (Receiver 
Operating Characteristics) analysis was performed to estimate the performances of CA-125 
and HE-4 markers in evaluating the depth of myometrial invasion. Cohen's Kappa test was 
performed to evaluate the compatibility of myometrial invasion depth in magnetic resonance 
imaging and the depth of myometrial invasion as a result of the final pathology. Again, Cohen's 
Kappa test was used to evaluate the compatibility of endometrial sampling and diagnosis type. 
p<0,05 was accepted as statistically significant.  

 
III. RESULT 

 
A total of 47 patients who were operated on within the specified period were included in the 

study. The mean age of 47 patients was 61.7 ± 8.4 (range 41-79). At least one comorbid disease 
was detected in 34(72%) of the patients. The demographic characteristics of the patients are 
shown in table 1. 

41 of the 47 patients were diagnosed after menopause. 39 patients were diagnosed as 
endometrioid type of cancer and non-endometrioid cancers were seen in 8 patients 
(undifferentiated type carcinoma, mixed type carcinoma, clear cell carcinoma, serous 
carcinoma) (Table 2). 

Table I. Demographic characteristics of the patients
Abbreviations: HBP, high blood pressure; DM, diabetes mellitus; LMP, last menstrual period 
 
 

 
 

 N:47 
Age (year) 61,7 ± 8,4   (41-79) 
Gravida  2,9 ± 1,8 (0-8)  
Parity, mean 2,2 ± 1,4 
Parity  
        Nulliparous 6    (13%) 
        Multiparous 41  (87%) 
Comorbidities  
        No 13  (28%) 
        Yes 34  (72%) 
            High Blood Pressure  13 
            Diabetes Mellitus 4 
            HBP+DM 8 
            Other (OSAS, epilepsia etc.) 9 

Menopausal status  
            Postmenopausal 41  (87%) 
            Premenopausal 6    (13%) 
LMP in postmenopausal patients, mean 15,2 ± 8,2
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Table II. The detection rate of endometrial biopsy 

 
Endometrial 
Biopsy 

Pathology, n (%) Number of 
patients,n 
(%) 

 
p value Endometrioid Non-Endometrioid 

Endometrioid 36 (97,3%) 2 (25,0%) 38 (84,4%) Kappa 
0,760(<0,001)Non-Endometrioid  1 (2,7%) 6 (75,0%) 7 (15,6%) 

Number of 
patients,n (%) 

37 (100%) 8 (100%) 45 (100%) 

The frozen section was studied during the operation in 40 of 47 patients. The comparison of 
the results of the frozen section with final pathology is shown in table 3. In 3 patients, the 
frozen section reported <50% myometrial invasion. In those 3 patients, the final pathology 
reported that the myometrial invasion was above 50%. Endometrial cancer was not observed 
in two patients as the result of the final pathology. One of these patients had hyperplasia with 
atypia. The other patient was cured after dilatation and curettage. Histological grades of 
patients were detected as follows; 65% grade 1, 19% grade 2, 16% grade 3. 32 patients were 
diagnosed with stage 1 disease, 7 were diagnosed with stage 2 disease and 6 patients were 
diagnosed with stage 3 disease (Table 4). 

Table III. Comparison of the results of the frozen section with final pathology 
 Myometrial 

invasion <50% 
Myometrial invasion 
>50% 

Number of patients 

Frozen 32 8 40 
Pathology 29 11 40 

 
Table IV. Clinicopathological characteristics 

 Endometrial Cancer Type 
Endometrioid  Non-Endometrioid  

Number of patients  37 (82%) 8 (18%)
Age, mean (±SD) 61,35 ± 8,99 63 ± 8,08 

Grade 
Grade 1 
Grade 2  
Grade 3 

24 (64,8%) 
7 (18,9%)
6 (16,3%) 

 

Depth of myometrial 
invasion 

No
<50%
>50% 

5 (14%) 
20 (54%) 
12 (32%) 

No
<50%
>50% 

2 (26%) 
3 (37%) 
3 (37%) 

Peritoneal cytology 
PC (+) 
PC (-) 
Not clear 

4 (11%) 
32 (86%) 
1 (3%) 

PC (+) 
PC (-) 
Not clear 

0 (0%) 
7 (88%) 
1 (12%) 

LVSI 
LVSI (+) 
LVSI (-) 

9 (24%) 
28 (76%) 

LVSI (+) 
LVSI (-) 

3 (38%) 
5 (72%) 

Lymph node metastasis 
LN (+) 
LN (-) 
Not sampled 

0 (0%) 
19 (51%) 
18 (49%) 

LN (+) 
LN (-) 
Not sampled 

2 (25%) 
5 (63%) 
1 (12%) 
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Stage 
Stage 1 
Stage 2 
Stage 3 

28 (76%) 
6 (16%) 
3 (8%) 

Stage 1 
Stage 2 
Stage 3 

4 (50%) 
1 (12%) 
3 (38%) 

Abbreviations: LVSI, lymphovascular space invasion; LN, lymph node 
When all cases participating in the study are considered, the results of the ROC analysis in 

the evaluations made with MRI, HE-4, CA-125 and ultrasonography (USG) for more than 50% 
depth of myometrial invasion are shown in table 5 and figure 1. According to these results, 
when evaluating all patients independent of endometrial cancer type, there is no evaluation that 
significantly predicts the depth of myometrial invasion, except for MRI. The sensitivity of MRI 
in predicting the depth of myometrial invasion was 87.1%, and its specificity was 86.7%.  

In table 6 and figure 2, ROC analysis of MRI, HE-4, CA-125 and ultrasonography for 
determining the myometrial invasion depth in patients with endometrioid cancers are shown. 
According to these results, CA-125 and HE-4 are found to be effective in predicting the 
myometrial invasion depth, in addition to MRI. For ultrasonography, the area under the curve 
is 0,555 and this value is not statistically significant. Therefore, there is no cut-off value for 
endometrial thickness in ultrasonography that can help to predict the depth of myometrial 
invasion. 

Table V. ROC analysis when all patients considered 
AUC (Area under the curve) 95% CI p value 

MRI 0,842 0,713-0,971 <0,001 
HE-4 0,629 0,440-0,818 0,157
CA-125 0,656 0,483-0,830 0,087
USG 0,564 0,372-0,756 0,496

Figure 1. ROC curve for myometrial invasion depth 

Table VI. ROC analysis in endometrioid type cancer 
AUC (Area under the curve) 95% CI p value 

MRI 0,840 0,689-0,991 0,001 
HE-4 0,737 0,561-0,913 0,021 



- 29 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

CA-125 0,717 0,535-0,899 0,035 
USG 0,555 0,336-0,773 0,606

Figure 2. ROC curve for myometrial invasion depth 

According to the results of ROC analysis, the CA-125 cut-off value with the highest 
sensitivity and specificity in the evaluation of myometrial invasion depth was found to be 7,05 
U/ml. At this cut-off value, the sensitivity and specificity of CA-125 in determining the depth 
of myometrial invasion were 83% and 52%, respectively. HE-4 cut-off value with the highest 
sensitivity and specificity in the evaluation of myometrial invasion depth was observed as 
94.25 pmol/L. When this cut-off value is taken, the sensitivity of HE-4 in determining the depth 
of myometrial invasion was 75% and its specificity was 56%. According to these results, the 
success rates of the tests in predicting the depth of myometrial invasion were MRI, HE-4 and 
CA-125, respectively. Since the total number of cases in non-endometrioid type endometrial 
cancers is very low, ROC analysis could not be performed for these tumors.  
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The relationship between the extent of the disease and serum CA-125 levels in patients with 
endometrioid type endometrial cancer is presented in table 8. Serum CA-125 levels were found 
to be significantly higher in cases where the depth of myometrial invasion was above 50% and 
lymphovascular space invasion was present (p<0,05). Although there was an increase in serum 
CA-125 levels in cases with lymph node involvement, lower uterine segment involvement, 
cervical involvement and positive peritoneal cytology, this increment was not statistically 
significant.  

The relationship between the extent of the disease and serum HE-4 levels in patients with 
endometrioid type endometrial cancer is presented in table 8. Similar to CA-125, serum HE-4 
levels were found to be significantly higher in cases where the depth of myometrial invasion 
was above 50% and lymphovascular space invasion was present (p<0,05). Unlike CA-125, 
there was no relationship between serum HE-4 levels and lymph node involvement, lower 
uterine segment involvement, cervical involvement and positive peritoneal cytology.  

3 patients had <50% myometrial invasion according to frozen section; although, in these 
three patients, the depth of myometrial invasion was reported more than 50% in the final 
pathology report. 2 of the 3 patients had serum HE-4 levels compatible with >50% depth of 
myometrial invasion, while serum CA-125 levels in all three patients were compatible with 
>50% depth of myometrial invasion according to the cut-off values of 94.25 pmol/L for HE-4 
and of 7.05 U/ml for CA-125 

IV. DISCUSSION

Although endometrial cancer is one of the most common cancers in the world, unlike other 
cancer types, there is not any effective screening test to predict the extent of the disease and 
help the surgeon planning the procedure. Imaging methods such as MRI, CT scan and 
ultrasonography are used for the evaluation, however, the need for a simple and cost-effective 
screening method still stands. 

CA-125, one of the tumor markers studied and shown to be effective in endometrial cancer, 
is a molecule secreted from tissues originating from mesothelial and coeliac epithelium, such 
as the peritoneum, pleura, pericardium, endometrium, endocervix and fallopian tubes. CA-125 
is a marker with high sensitivity for ovarian cancer. There are studies showing an increase in 
the serum concentrations of CA-125 in endometrial cancer [12-14]. The increment is 
significant, especially in advanced stages. The standard cut-off value for CA-125 is 35 U/ml. 
However, lower cut-off values are more sensitive to show the depth of myometrial invasion 
and lymph node metastasis.  

In two studies, CA-125 cut-off value was taken as 20 U/ml. In one of these studies, the 
sensitivity and specificity of CA-125 determining the myometrial invasion were 63% and 71%, 
respectively [15]. In the other study, the sensitivity and the specificity of CA-125 in detecting 
endometrial cancer patients were 70% and 71%, respectively [16].  

In our study, similar to the previous studies, preoperative serum CA-125 levels were found 
to be significantly higher in cases where the depth of myometrial invasion was above 50% and 
lymphovascular space invasion was present. When the cut-off value is taken as 7,05 U/ml, CA-
125 predicts the depth of myometrial invasion with 83% sensitivity and 52% specificity. In 
previous studies, it has been shown that serum CA-125 levels can increase significantly in the 
presence of poor prognostic factors, such as lymph node metastasis and advanced stages. We 
detected increased serum CA-125 levels in such cases, but the increment was not statistically 
significant. The reason for this may be the early stage disease detected in most of the patients 
who participated in the study. 

Human Epididymis Protein-4 was first shown on the distal epididymis epithelium and was 
discovered as a protease inhibitor involved in sperm maturation [17,18]. HE-4 is a member of 
the whey acidic protein family and is a protease inhibitor with immunoprotective effects [19]. 
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Although the mechanism of action of HE-4 is not fully understood, it is thought that HE-4 
plays an important role in cell migration, cell invasion and regulation of the extracellular 
matrix. After HE-4 was included in the “diagnosis and treatment guidelines for NCCN 
epithelial ovarian cancer” in 2012, HE-4 was also started to be investigated in endometrial 
cancers. In their study, Moore et al. showed that serum HE-4 levels were significantly different 
between patients with endometrial cancer and healthy individuals [9]. Angioli et al. Showed 
that the HE-4 level with the highest sensitivity and specificity in endometrial cancer is 70 
pmol/L [11]. Later, studies have shown that the increase in pre-operative serum HE-4 levels is 
an independent risk factor in terms of mean survival, disease-free survival and progression-
free survival. HE-4 is also helpful in predicting the need for lymph node dissection before 
surgery [20]. In our study, similar to the previous studies, serum HE-4 levels were found to be 
significantly higher in cases where the depth of myometrial invasion was more than 50%. 
When the cut-off value was taken as 94,25 pmol/L, the sensitivity and specificity of HE-4 were 
found to be 75% and 56%. In our study, it can be seen that there is a significant relationship 
between the presence of lymphovascular space invasion and serum HE-4 levels. 

Studies have shown that the increment in serum HE-4 levels is not associated with 
pathological subtypes and estrogen sensitivity [21]. The significant relationship between the 
depth of myometrial invasion and these two serum tumor markers in type 1 endometrial cancer 
disappears when a small number of type 2 endometrial cancer patients are included in the study, 
it is evaluated that serum HE-4 and CA-125 levels do not increase in type 2 cancer. 

In the studies of Moore and Mutz-Dehbalaie, no significant relationship was found between 
HE-4 and the presence of lymph node metastasis [10,22]. However, there are many studies in 
the literature showing that there is a significant relationship between serum HE-4 levels and 
lymph node positivity [23,24]. In our study, no significant relationship was found between 
serum CA-125 and HE-4 levels and patients with positive lymph nodes in endometrial cancer. 
The reason for this may be that the sample size of the study did not consist of a large number 
of cases. Among the existing patients, the number of patients with positive lymph nodes is 
relatively few.  

In previous studies, magnetic resonance imaging has been shown to have the highest 
sensitivity and specificity in the evaluation of the depth of myometrial invasion in endometrial 
cancer. In two studies, the sensitivity of MRI in predicting the depth of myometrial invasion 
was 84% and 89%, and specificity was 71% and 100%, respectively [25,26]. In our study, 
similar to the other studies, the sensitivity of magnetic resonance imaging in the evaluation of 
the depth of myometrial invasion in cases with endometrial cancer was 87.1% and the 
specificity was 86.7%. 

In our study, similar to the previous studies, the most successful method in predicting the 
depth of myometrial invasion before the operation is magnetic resonance imaging, followed by 
HE-4 and CA-125, respectively. Nevertheless, measurement of serum CA-125 and HE-4 levels 
stands out as a valuable method in preoperatively predicting the extent of the disease in patients 
with endometrial cancer. Measurement of serum tumor markers is a simpler and less-costly 
method compared to MRI. 

Evaluation by ultrasonography has not been found to have significant success in predicting 
the cases where the depth of myometrial invasion is above 50%, and a cut-off value in terms 
of endometrial thickness could not be determined in ultrasonographic evaluation. 

The limitations are that the MR images were evaluated by a single radiologist, the study was 
performed in a single-center, the number of patients included in our study was low, and the 
patient distribution was not homogeneous in terms of stage, lymph node metastasis, lower 
uterine segment involvement, lymphovascular space invasion, and endometrial cancer types. 

The strengths of our study are that it is a prospective study. In addition, both MRI and serum 
markers were used in the same patient during the evaluation, and the success of different 
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examinations was evaluated in the same patient. In similar studies in the literature, imaging 
methods, serum tumor markers and their combinations were compared among themselves in 
evaluating the severity of the disease. Our study is the first study comparing the success of 
imaging methods and serum tumor markers to each other in evaluating the extent of the disease, 
and this is one of the strengths of our study. 

Although magnetic resonance imaging is still the most successful examination for the pre-
operative prediction of endometrial cancer spread and myometrial invasion depth, in this study, 
it has been clearly shown that measuring CA-125 and HE-4 levels are simpler and less costly 
methods and can be used for preoperative evaluation. It should be kept in mind that, in further 
studies with higher populations and better distribution of stage and endometrial cancer types, 
more successful results can be obtained in the use of these serum markers alone or in 
combination with each other. 
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Özet Triyaj, çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumda, öncelikli tedavi ve nakil 
edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde ve ulaştırıldıkları sağlık kuruluşunda 
yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemi, önceliklendirme olarak tanımlanır. Acil servislerde 
daha hızlı ve kaliteli sağlık bakım hizmeti verebilmek için gereken altın uygulamadır. Bu 
uygulama doğru yerde ve doğru zamanda, sağlık kurumunun kaynaklarını verimli şekilde 
kullanmaya odaklanırken aynı zamanda acil servislerdeki bekleme yoğunluğunu önler, 
morbidite ve mortalite oranının azalmasına yardımcı olur. Uluslararası ve ulusal düzeyde beşli 
ve üçlü düzeylerde triyaj uygulaması mevcuttur. Triyajı uygulayan sağlık profesyonelleri de 
çeşitlilik göstermekte, hekim, hemşire, acil tıp teknisyeni ve sağlık memuru triyaj uygulaması 
yapabilmektedir. Bu çeşitlilik triyaj uygulama başarı oranlarına da yansımaktadır. 
Yönetmelikte acil serviste görevli sağlık profesyonellerinin triyaj görevleri ayrıntılı olarak 
belirtilmelidir. Lisans eğitiminde triyaj uygulamasının önemsenmesi, İlkyardım ve Acil Bakım 
dersi içeriğine triyaj eğitiminin eklenmesi, mezuniyet sonrası göreve başlayan sağlık 
profesyonellerinin hizmet içi eğitimlerinde triyajdaki yenilikler hakkında düzenli olarak 
bilgilendirilmesi, eksikliklerin giderilmesinde ve daha başarılı triyaj uygulanmasında faydalı 
olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Acil servis, Triyaj, Tutum 

Abstract Triage is defined as the rapid selection and coding process, prioritization, which is 
performed at the scene and in the health institution where they are transported, in order to 
determine the priority treatment and those who need to be transported in the case of a large 
number of patients and injured. It is the golden application required to provide faster and higher 
quality health care services in emergency services. While this application focuses on using the 
resources of the health institution efficiently at the right place and at the right time, it also 
prevents the waiting intensity in the emergency services and helps to reduce the morbidity and 
mortality rate. There are five and three levels of triage at the international and national level. 
Health professionals who practice triage are also diverse, and physicians, nurses, emergency 
medical technicians and health officers can practice triage. This diversity is reflected in triage 
application success rates. The triage duties of health professionals working in the emergency 
department should be specified in detail in the regulation. Paying attention to the application 
of triage in undergraduate education, adding triage training to the content of First Aid and 
Emergency Care course, regularly informing health professionals about the innovations in 
triage in their in-service training after graduation will be useful in eliminating the deficiencies 
and applying triage more successfully. 
Keywords:  Emergency service, Triage, Attitude 
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I. GİRİŞ 

 Tarihsel olarak baktığımızda triyaj ilk olarak 1804-1814 yılları arasında Fransa’da 
imparator Napolyon Bonaparte döneminde uygulanmıştır. Napolyon’un baş cerrahı Dominique 
Jean Larrey, savaş sırasında tıbbi kaynakların iyi bir şekilde yönetilmesi amacıyla  ağır yaralı 
askerlere herhangi bir müdahalede bulunmayıp hafif yaralı askerlere uygun tedavilerle savaşa 
dönüş yapmalarını sağlamak için triyaj uygulamıştır (Nocera and Garner, 1999; Plunkett, 
2006;Ryan, 2008; Foley and Reisner, 2016; Bal ve Gürkan, 2018). Askerleri daha hızlı cepheye 
döndürmek ve tıbbi kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla askerler arasında bir seçim 
yoluna gidilmiştir (Akyol, 2018). Savaşın acı yüzü olarak ağır yaralı askerler ölüme terk 
edilmiş, iyileşme olasılığı yüksek askerler tedavi edilmiştir. Triyajın gelişimi savaşlarla 
paralellik göstermektedir. II. Dünya savaşında süreç anlamını kazanmış ve tıbbi kaynakların 
çoğaltılmasına katkı sağlamıştır(Kenneth, 2007). 

 Savaş alanındaki gelişmeler sivil alanda da etkisini göstermiş, ilk olarak 1963 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yale Newhaven Hastanesinin acil bölümünde triyaj 
uygulandığı bildirilmektedir(Partovi et al., 2001). Bu gelişmenin arkasından 1964’de 
Weinermann ve arkadaşları ilk sivil triyaj uygulamasını yazılı olarak bildirmiştir (Partovi et 
al., 2001). Bildiride triyaj ihtiyacının acil servislere başvuran ağır hasta ve acil olmayan hasta 
sayısındaki artıştan kaynaklandığı belirtilmiştir (Weinerman, Rutzen and Pearson, 1965). 

 Etimolojik olarak baktığımızda triyaj kelimesi Fransızca bir kelime olan “trier” 
kelimesinden türetilmiş olup “filtreleme” veya “sıralama” anlamına gelmektedir (Williams, 
1996; Iserson and Moskop, 2007). Triyaj’ın Türkçe karşılığı ise “önceliklendirme”dir 
(Küçükoğlu ve ark., 2017). Ayrıca ülkemizdeki yasa ve yönetmeliklere bakıldığında, ‘çok 
sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda, öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin 
tespiti amacıyla, olay yerinde ve ulaştırıldıkları sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve 
kodlama işlemi’ şeklinde tanımlanmaktadır(ASH Yönet.-RG, 2007). Ryan’a göre triyaj, hayatı 
tehdit eden vakaları belirlemek, yönlendirmek ve tahliye etmektir(Ryan, 2008). 

 Triyaj önceliği belirlemede fizyolojik, güvenlik, sevgi, öz saygı, kendini gerçekleştirme 
temelinde Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine dayanır. Acil sevislerde bu durum ABCDE 
(Airway, Breathing, Circulation, Disability and Exposure) yani hava yolu, solunum, dolaşım, 
nörolojik durum ve tüm vücudun incelenmesi olarak tanımlanır. Bu koşullara ek ağrı, kanama, 
sıcaklık, bilinç düzeyi ve akut koşullar dikkate alınır (Kantonen at al., 2012; Sutriningsih at al., 
2020). Triyaj, acil servislerde hastaların bakımını tamamlayıcı niteliklerden biridir (Murray, 
2003). Bu sistem doğru yerde ve doğru zamanda, sağlık kurumunun kaynaklarını verimli 
şekilde kullanmaya odaklanırken  aynı zamanda acil servislerdeki bekleme yoğunluğunu  önler, 
morbidite ve mortalite oranının azalmasına yardımcı olur (Lampi et al., 2018). Richardson 
(2006) mevsimsel, vardiya ve haftanın gününe göre oluşan belli yoğunluklarda morbidite ve 
mortalitenin arttığını  belirlemiştir. 

 Triyaj için hastane içi ve hastane öncesi olmak üzere dört farklı alan tanımlanmıştır. 
Bunlar; sahada afet triyajı, sahada iletişime bağlı triyaj, acil serviste afet triyajı ve rutin acil 
servis triyajı olarak sıralanmaktadır. Bugün hastanelerin acil servislerinde rutin acil servis triajı 
kullanılmaktadır(Akyol, 2018). 

 Triyaj sistemleri bu zamana kadar 3’lü, 4’lü, 5’li sistemler olarak sınıflandırılmıştır. 5’li 
sistemler 3’lü ve 4’lü sistemlere göre daha güvenli, hastaları doğru acil alanlarına 
yönlendirmede daha duyarlıdır. Bu yüzden güncel olarak baktığımızda 5’li triyaj sistemlerinin 
daha çok kullanıldıkları görülmektedir. Geçerlilik ve güvenirliği kanıtlanmış yaygın kullanılan 
5’li triyaj sistemleri;  
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Aciliyet Şiddeti İndeksi (Emergency Severity Index -ESI), 
Avustralya Triyaj Sistemi -ATS/Ulusal Triyaj Sistem -UTS/National Triage System -NTS,  
Manchester Triyaj Sistemi (Manchester Triage System -MTS), 
Kanada Triyaj Sistemi (Canadian Triage and Acuity Scale -CTAS)’dir (Wuerz et al., 2001; 

Travers et al, 2002; Shelton, 2010; Sayyouri et al., 2014; Hinson et al, 2018). 
Tablo I. Triyaj Sistemleri 

Aciliyet Şiddeti İndeksi (Emergency Severity Index -ESI) 
 Aciliyet Şiddeti İndeksi (Emergency Severity Index, ESI) ilk olarak 90’larda ABD’de 

kullanılmıştır ve birçok ülkede (Avusturalya, Kanada, Birleşik Krallık vb.) triyaj sisteminin 
temellerini oluşturmuştur (Esmailian at al., 2014). Bu sistem acil tıp uzmanları ve acil servis 
hemşireleri tarafından geliştirilmiştir (Shelton, 2009; Çınar ve ark., 2010). ESI’de sırasıyla 1 
en yüksek 5 en düşük olmak üzere beş seviye bulunmaktadır. Hemşirenin sorduğu kısa sorular 
hastanın hangi seviyede değerlendireceğini belirler. 
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 1. seviye hayati önem taşır. Acil müdahale
gerektiren hasta ve yaralılardır (Abedi, et al., 
2020). Bunlara örnek, kardiyak arrest 
gelişimi, ciddi solunum sıkıntısı, bilinç 
bozukluğu, dolaşım bozukluğu yapan 
taşikardi, bradikardi, hipoglisemi, anaflaksi 
örnek verilebilir.  

 2. seviye bekleyemeyecek olan hastalardır.
Göğüs ağrısı, inme, şiddetli ağrısı olan hasta, 
ani bilinç değişikliği olan yaşlı, intihar 
düşüncesi olan hasta, gastrointestinal sistem 
kanaması, pnömotoraks örnek verilebilir. 

 3. seviye; hayati bulguları normal olup, iki
veya daha fazla kaynakla tedavi edilebilecek 
hastalardır. Pnömoni, karın ağrısı,  kırık 
şüphesi gibi durumlar örnek verilebilir. Ancak 
iki veya daha fazla kaynak kullanıldığı halde 
hayati bulguları anormal olan hastalar 2. 
seviyeye gönderilir. 
 4. Seviye bir kaynak kullanılıp hayati
bulguları normal olan hastalardır. Örneğin; 
basit kesi, burkulmalar, idrar yolu 
enfeksiyonu örnek verilebilir.  

5. Seviye hayati bulguları normal olan ve
kaynak kullanılmayan kısacası muayene ile 

karar verilebilecek durumundaki hastalardır. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, regl ağrısı örnek 
verilebilir( Tanabe et al., 2004; Christ et al., 2010; Çınar ve ark., 2010). 
 ESI literatürde uygulanması kolay, hasta için güvenilir ve bekleyiş sürelerini azaltan bir triyaj 
sistemi olarak görülmektedir. Açık ve anlaşılır olması uygulayıcılara öğretme açısından önemli 
kolaylıklar sağlamaktadır (Çınar ve ark., 2010; Christ et al., 2010; Akyol, 2018). 

Avustralya Triyaj Sistemi -ATS/National Triage System -NTS / Ulusal Triyaj Sistemi -UTS 
 Avustralya’da 1980’li yıllarda Jelinek ve Fitzgerald tarafından geliştirilen Ulusal Triyaj 

Sistemi (UTS), 1994 yılında Avustralya acil servislerinde zorunlu hale gelmiştir. UTS, 
2000’lerde Avustralya Triyaj Sistemi (ATS) olarak değiştirilmiştir. ATS beş seviyeden 
oluşmaktadır. Her bir seviye hastanın sağlık durumuna ve buna bağlı bekleyebileceği süreye 
göre oluşturulmuştur (Jelinek and Little, 1996; Yousif et al., 2005; Christ et al., 2010). 

 Birinci seviye hayati tehlike mevcut olan hastalar içindir. Bu tip hastalara hemen müdahale 
edilmesi gerekmektedir. Örneğin; kalp durması, solunum durması, Glasgow koma skalasının 
(GKS) 9’dan küçük olması, aşırı solunum sıkıntısı, kan basıncının 80’den küçük olması gibi 
durumlarda birinci seviyeye başvurulur. İkinci seviye yaşam tehdidi yakın olan hastalar içindir. 
10 dakika içinde müdahale edilmesi gerekmektedir. Örneğin; ciddi kan kaybı, GKS’nin 13’ten 
küçük olması, diastolik kan basıncının <50’den küçük, sistolik kan basıncının >150’den büyük 
olduğu durumlar, şüpheli sepsis gibi durumlarda hasta ikinci seviyeye yönlendirilir. Üçüncü 
seviye yaşam tehdidi olasılığı olan hastalar içindir. İlk 30 dakikada müdahale edilmesi 
gerekmektedir.  

Şekil I. Aciliyet Şiddeti İndeksi 
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Örneğin; şiddetli hipertansiyon, orta derecede kan kaybı, şiddetli kusma, dehidrasyon, orta 
derecede ağrı, yüksek risk özellikleri olmayan karın ağrısı gibi durumlarda hasta üçüncü 
seviyeye yönlendirilir. Dördüncü seviye durumu ciddi olma olasılığı olan hastalar içindir. 60 
dakika içinde müdahale edilmesi gerekmektedir.  

Örneğin; hafif kanama, yabancı cisim aspirasyonu, dehidrasyon olmaksızın ishal veya 
kusma, hafif burkulmalar gibi durumlarda hasta dördüncü seviyeye yönlendirilir. Beşinci 
seviye ise acil olmayan hastalar içindir. 120 dakika içinde müdahale edilmesi gerekmektedir.  

Örneğin; ufak yaralar ve sıyrıklar, hafif ağrılar, planlanmış ziyaretler ( pansuman, yara 
incelenmesi) gibi durumlarda hasta beşinci seviyeye yönlendirilir (Australasian College for 
Emergency Medicine, 2016; Mirhaghi and Ebrahimi, 2017; Bal, 2018). 

Kanada Triyaj Sistemi (Canadian Triage and Acuity Scale-CTAS) 
 Kanada Acil Hekimleri Derneği (The Canadian Association of Emergency Physicians) 

1995 yılında 5 aşamalı  Canadian  Triyaj Skalası (CTAS)’nı Kanada’daki tüm acil servislerde 
kullanılmasını önerdi. 5 aşamanın bölümleri; 1-resüsitasyon, 2- çok acil, 3- acil, 4-daha az acil 
ve 5-acil olmayan olarak tanımlanmıştır.. Bu triyaj sistemi 1994 yılında tasarlanmış olan 
Avusturalya Triyaj Sistemininden esinlenerek yapılmıştır.1997 yılında Kanada Acil Hekimleri 
Derneği  ve Kanada Ulusal Acil Hemşireler Birliği (The National Emergency Nurses 
Affiliation of Canada) tarafından bu sistem onaylanıp Kanada sağlık politikasına dahil 
edilmiştir(Beveridge, 1999; Bullard et al, 2008; McLeod et al., 2020). 2001 yılında pediatrik 
versiyonu geliştirilmiştir. 2004 yılındada triyaj hemşirelerine yardımcı olmak için CTAS’ın 
revize edilmiş hali yayınlanmıştır (Bullard et al, 2017). 2016 yılında da  bekledikçe durumu 
kötüleşecek, zayıf hastalar için kırılganlık baz alınarak aciliyet durum seviyesi yükseltilmiş 
tekrar revize edilmiştir(Mowbray et al., 2019; Pulok et al., 2020). 

Manchester Triyaj Sistemi (Manchester Triage System - MTS) 
 Kraliyet Kaza ve Acil Durum Üniversitesi (The Royal College of Nursing Accident and 

Emergency Association-RCN) ve İngiliz Kaza ve Acil Tıp Derneği (The British Association 
for Accident and Emergency Medicine-BAEM)tarafından 1994 yılında Manchester Triyaj 
Grubu (Manchester Triage Group- MTG) kurulmuştur. MTG’nin yaptığı çalışmalar sonucu 
hastanelerde farklı uygulamaların olduğu belirlenmiş ve ortak bir uygulama için MTS 
geliştirilmiştir (Mackway et al., 2014). 

 MTS 5 seviyeden oluşmaktadır ve her bir seviye, isim, renk ve hastaya müdahale süresi 
açısından tanımlanmıştır. 

Tablo II. Manchester Triyaj Sistemi (Manchester Triage System - MTS) 

Türkiye’de Kullanlan Triyaj Sistemi 
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 Türkiye’de ilkyardım ve acil müdahalenin gelişimi dünyadakine paralel olarak savaşlara 
dayanmaktadır. 1854-1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı’nda Selimiye Kışlası’nın 
hastaneye çevrilmesiyle Florence Nightingale tarafından yaralı askerlere bakım verilmiştir 
(Cohen, 1984). Sonraki yıllarda 1911  Trablusgarp Savaşı ve 1912 Balkan Savaşı ilkyardım ve 
acil müdahalenin önemini göstermiştir.  Yaralı asker sayısının fazla olması nedeniyle, askerler 
ağır yaralı ve hafif yaralı şeklinde ayrılarak  triyaj uygulumasının temelleri atılmıştır. 
İlkyardım ve acil uygulamaları 11 Haziran 1868 tarihinde  "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere 
Yardım Cemiyeti”nin kurulmasıyla resmiyet kazanmıştır. 1877 yılında Marko Paşa 
başkanlığında toplanan cemiyetin adı dönemin padişahı Abdülhamit Han tarafından “Hilali 
Ahmer Cemiyeti” olarak değiştirilmiş, cumhuriyetin ilanı ile birlikte ise “Türkiye Cumhuriyeti 
Kızılay Cemiyeti” adını almıştır (Akyolcu, 2007; Şelimen ve Gürkan, 2009; Orkun ve ark., 
2017). 

 Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye’de modern hemşireliğin gelişimi hız kazanmıştır. 
Hemşirelik eğitimi alanında çeşitli okulların açılması bu durumu desteklemektedir. 1920 
yılında Amerikan Hastanesi bünyesinde açılan Amiral Bristol Özel Sağlık Meslek Lisesi,  1925 
yılında Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi bu dönemde açılan ilk hemşirelik okulları olmuştur. Bu 
okulları 1939 yılında Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri Hemşirelik Okulu 
ve 1943 yılında Tevfik Sağlam Hemşirelik Lisesi izlemiştir. 1946 yılından itibaren Sağlık 
Bakanlığı tarafından açılmaya başlanan çok sayıda lise düzeyi hemşirelik okulu 
olmuştur(Ulusoy, 1998; Ökdem ve ark., 2000; Dal ve Kitiş, 2008; Bahçecik ve Alpar, 2009). 

 1961 yılında yayınlanan 224 sayılı "Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında 
Kanun" ile sağlık hizmetleri ülke genelinde tüm vatandaşların ulaşabileceği şekilde 
genişletilmiştir(Şaşmaz ve Kurt, 2012). Tıp alanındaki gelişmeler yeni uzmanlık dallarının 
oluşmasına sebep olmuştur. Bu nedenle 1993 yılında "Acil ve İlkyardım" adı ile kabul edilen 
Acil Tıp Uzmanlık Anabilim Dalı'nda uzmanlar yetişmeye başlamıştır(Karcıoğlu,2020). 
Hemşirelerin uzmanlığının arttırılması, meslekte branşlaşma, hastalara daha kaliteli bakım 
verme, bilimsel araştırmalar yapma, sağlık kurumlarına yöneticiler yetiştirme gibi amaçlarlala 
da  lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim programları açılmıştır. Üniversite düzeyinde 
hemşirelik eğitimi ilk kez 1955 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun 
açılmasıyla başlamış, 1968 ve 1972 yıllarında Hacettepe Üniversitesi’nde sırasıyla yüksek 
lisans ve doktora programlarının açılmasıyla süregelmiştir (Şelimen ve Gürkan, 2009;  
Sabancıoğulları ve Doğan, 2017; Karabulut ve ark., 2019). Acil tedavi ve ilkyardım alanında 
triyaj, tedavi ve bakım uygulayan meslek üyelerinin, bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla, 
Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) 1994 
yılında “Acil Hemşireliği Kursu”başlatmıştır. 1995 yılında kurulan Acil Tıp Derneği ile Ulusal 
Travma ve Acil Cerrahi Derneği de düzenli eğitim ve kurs programları yürütmektedir 
(Akyolcu, 2007; Orkun ve ark., 2017). 

 Türkiye’de triyaj kavramının uygulanması ile ilgili hükümler 11 Mayıs 2000 tarihinde 
yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nde geçmektedir. Yönetmelik 15. madde; 24 
saat kesintisiz acil sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda “Acil hasta ve yaralılar 
karşılanarak, ilk tıbbî müdahale ve tıbbî bakım yapılır. Hasta veya yaralılar için yönlendirme 
merkezin bilgisi dahilinde yapılır” şeklinde ifade edilmiş ve aynı maddenin devamında 
“Başvuran her hasta için acil tıbbî değerlendirme, müdahale ve gerektiğinde stabilizasyon 
sağlanır" cümlesiyle triyaj kavramıyla ilgili genel esaslar belirtilmiştir. Maddenin (d) 
fıkrasında Acil Servislerin fiziki niteliklerinden bahsedilmiştir. 2004 yılında yapılan 
değişiklikte niteliklere yenileri eklenmiş ve Acil Servislerde triyaj alanlarının bulunması 
gerektiği belirtilmiştir (ASH Yönet., 2000: madde 15). 

16 Ekim 2009 tarihinde sağlık bakanlığının yataklı sağlık tesislerinde acil servis 
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hizmetlerinin uygulama usul ve 
esasları hakkındaki tebliğinde 
triyaj uygulamasını tabip veya 
acil tıp teknisyeni, hemşire, 
sağlık memuru (toplum sağlığı) 
ve benzeri nitelikteki sağlık 
personeli tarafından yapılacağı 
beyan edilmiştir (YST-
ASHUUEH-Tebliğ-RG, 2009). 
Türkiye’deki triyaj uygulaması 
yine aynı tebliğde; triyaj 
alanları kırmızı (çok acil), sarı 
(acil) ve yeşil (acil olmayan) 
alan olmak üzere üçe 
ayrılmıştır. 2018 yılında 
yayınlanan Acil Servis 
Genelgesi’nde ise yeşil alan; 
“yeşil alan-1” ve “yeşil alan-2” 
olmak üzere tekrar 
düzenlenmiştir (ASH-Tebliğ-
RG, 2018). Açıklanan sistem üç 
aşamalı triyaj sistemleriyle 
benzerlik içindedir (Tarhan ve 
Akın, 2016). 

Türkiye’de Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı devlet 
hastanelerinin acil servislerinde 
3’lü triyaj sistemi uygulanırken 
bazı üniversite hastaneleri ve 
özel hastanelerde 5’li triyaj 
sistemi uygulanmaktadır 

(Beydilli,2013). 
 2013 yılı Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları istatistik  verilerine göre ülkemizde 

yılda hasta başvurusu 82 milyon 308 bin 86 iken, bazı acil servislere günlük başvuru sayısının 
2000 civarında olduğu bildirilmektedir(Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllıkları, 2013). 
2017 yılı Kamu Hastaneleri İstatistik Raporuna bakıldığında 101 milyon 445 bin 329dur 
(Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllıkları, 2017). 2013-2017 yılı verilerini 
kıyasladığımızda gözle görülür bir artışın olduğu ve hastanelerdeki acil servislerin aktif bir 
şekilde işlemekte olduğu görülmektedir. Bu da bize triyaj kavramının ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir(Şimşek, 2018). 

Acil Servislerde Çalşan Sağlk Profesyonellerinin Triyaj Tutumlar 
Acil servislerde triyajın gelişimine baktığımızda; hekimler, hemşireler, paramedikler ve 

sağlık memurları tarafından yapıldığını görmekteyiz. İlk uygulamaları 1964 yılında Yale 
Newhaven Hastanesi’nde uygulanmaya başlayan triyaj sistemi, yeterince gelişmemesi 
nedeniyle 1980’lere kadar hekimler tarafından uygulanmıştır(Partovi et al., 2001; Rehman and 
Ali., 2015; Abdulwahid et al., 2018). Bu durum ülkemizde de 2004 yılında yayınlanan 
yönetmeliğe kadar benzer bir şekilde işlemiştir. Akyolcu (2006)’nun yaptığı “Triyaj kimler 
tarafından uygulanır?” adlı çalışmada acil serviste hastanın triyajını, hemşirelerin %43.7 si 

RENK  ALAN VE VAKA NİTELİĞİ  VAKANIN YÖNLENDİRİLDİĞİ 
BİRİM KRİTERLERİ 

YE
Şİ
L 

Kategori 1: Ayaktan başvuran, genel durumu stabil, 
akut semptomları nedeniyle 1 saatten fazla beklemesi 
hayati tehdit veya komplikasyon oluşturabilecek basit 
sağlık sorunları bulunan hastalar 

Bu kategoride olan hastalar 
acil servis içinde yeşil alanda 
muayene edilmelidir. 

Kategori 2: Ayaktan başvuran, genel durumu stabil, 1‐4 
saat arası beklemekle hayati tehdit oluşturmayan, 
basit sağlık sorunları bulunan hastalar 

Bu kategoride olan hastalar 
acil servise entegre edilmiş 
olan mesai kaydırma veya 
vardiya branş polikliniklerine 
yönlendirilirler. 

SA
RI
 

Kategori 2: Hayatı tehdit etme olasılığı, uzuv kaybı riski 
ve önemli morbidite oranı olan durumlar. 

Bu kategoride değerlendirilen 
hastalar triyajdan sorumlu 
hekimin bilgisi dahilinde 
doğrudan ilgili tedavi alanına 
alınmalıdır. 

Kategori 2: Orta ve uzamış dönem belirtileri olan ve 
ciddiyet potansiyeli taşıyan durumlar. (solunum sayısı, 
nabız, kan basıncı, oksijen saturasyonu, vücut sıcaklığı 
anormal olan hastalar ve ağrı skoru maksimum skorun 
%80 altında olan hastalardır. 

Bu kategoride değerlendirilen 
hastalar triyajdan sorumlu 
hekimin bilgisi dahilinde 
doğrudan ilgili tedavi alanına 
alınmalıdır. 

KI
RM

IZ
I 

Kategori 1: Hayatı tehdit eden ve hızlı, agresif yaklaşım 
ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi 
gerektiren durumlar. Bu durumda hasta hiç 
bekletilmeden kırmızı alana alınır. 

Kırmızı ana renk kodunda 
değerlendirilen hastalardan 
bilinci kapalı, hava yolu 
güvenliği, solunum ve dolaşım 
olmayan hastalar hemen 
yeniden canlandırma 
(resusitasyon) odasına 
alınacaktır. 

Kategori 2: Hayatı tehdit etme olasılığı yüksek olan ve 
10 dakika içerisinde değerlendirilip tedavi edilmesi 
gerekli durumlar. 

Bilinci kapanabilecek, hava 
yolu güvensiz ve solunumu 
durabileceği ön görülen 
hastalar doğrudan kırmızı 
alana alınacaktır. 

Tablo IIII Renk Kodlaması ve Triyaj Uygulaması (ASH-Tebliğ-RG, 
2018)
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hekimlerin yaptığını belirtmiş olup yukarıdaki yargıyı destekler niteliktedir. Bu durum 
günümüzde hastanelerin ve acil servislerin, hasta grubunun özellikleri ve personel durumuna 
göre triyajı yapan kişilerin belirlenmesi hastane idareleri ve acil servis sorumlularının 
insiyatifindedir (Sungur ve ark., 2009). Hekimler nadiren triyaj uygulamasına dahil olurlar, 
ancak triyaj personeli için bir hekim hemen ulaşılabilir ve erişilebilir olmalıdır (Somerson and 
Markovchick, 1997; Sarıkaya ve ark., 2004).  

Acil servislerde hekimlerin uyguladıkları triyaj, genellikle kıdemli hekimlerin ambulansla 
gelen kırmızı alan hastasına triyaj yapmalarıyla bilinmektedir. Acil servise ambulansla gelen 
her hasta direk kırmızı alana alındığından kıdemli hekimler acil müdahale gerektiren bir hasta 
geldiğinde erken müdahale gerektiği için triyaj yapmaktadır (Abdulwahid et al., 2018). Yine 
çocuk acil servislerinde triyaj uygulamaları yeterince gelişmediği için triyajı hekimler 
yapmaktadır (Küçükoğlu ve ark., 2017). 

Holm ve Dahl (2009)’ın Norveç’de acil serviste hekimlerin yaptıkları triyajın etkisini ölçmek 
için yaptıkları çalışmada, hemşire triyajını bir hekimle yer değiştirmişler ve ilk hekim 
değerlendirmesi için bekleme süresinin 117 dakikadan 26 dakikaya düştüğü, yine aynı şekilde 
hekim muayenesi için bekleme süresinin 7 dakika azaldığını bildirmişlerdir. Triyajda kıdemli 
hekim değerlendirmesinin acil servis performansına etkisinin incelendiği diğer bir çalışmada; 
hekim değerlendirmesinin hastaların bekleme süresini azalttığı belirtilmiştir (Abdulwahid et 
al., 2015). 

Burström ve ark. (2012)’nın İsveç’de üç hastanede farklı triyaj uygulamalarının (hekim 
liderliğinde triyaj, birincil olarak hemşirenin ardından acil hekiminin değerlendirdiği triyaj ve 
birincil olarak hemşirenin ardından pratisyen hekimin değerlendirdiği triyaj) karşılaştırıldığı 
çalışmada hekim liderliğinde yapılan triyajın verimlilik ve bekleme süreleri açısından daha 
avantajlı olduğu belirtilmiştir. Burström ve ark. (2015)’nın başka bir çalışmasında 2008-2012 
yılları arasındaki veriler incelenmiş hekim liderliğindeki triyajın bekleme sürelerini 34 dk. 
azalttığı aynı zamanda acil servise giden hastaların ölüm oranlarının da azaldığı 
belirtilmiştir.Triyajda acil hekimin etkisini değerlendirmek için yapılan çalışmada triyaj 
hemşiresiyle birlikte kıdemli bir acil hekiminin de görev yapmasıyla bekleme sürelerinin 
önemli ölçüde kısaldığı belirtilmiştir (Travers and Lee, 2006). Choi ve ark. (2006)’nın 
yaptıkları çalışma verileri de bu durumu destekler niteliktedir. Çalışmada hekimlerin triyaj 
yapması sonucu bekleme süresinde %38, ortalama işlem süresinde de %23 azalış olduğu 
belirtilmiştir. 

Esmailian ve ark. (2014)’nın yaptıkları çalışmada ise hemşire ve hekim triyajı arasında 
anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir. Benzer şekilde Han ve ark. (2010)’nın yaptıkları 
çalışmadada hastaların acil serviste  kalış sürelerinde önemli bir azalma olmadığı gözlenmiştir. 
Ersoy ve Akpınar (2010)’ın Kocaeli’de acil servis hekimlerinin triyaj kararlarını 
değerlendirdikleri çalışmada ise acil hekimlerinin yaralılar için  triyaj kararı vermede yetersiz 
eğilimli oldukları belirtilmiştir. Çoğu zaman altın standart olarak kabul edilen hekimlerin 
kararlarının doğru olmadığı durumlar da söz konusu olabilir. Triyaj konusunda standartları 
belirleyen kılavuzlar veya sınıflandırmalar şu anda mevcut değildir (Sarıkaya et al., 2004). 
Triyajın standartlarını belirleyen kılavuzlar veya sınıflandırmalar kullanıldığında, sağlık 
çalışanlarının hastalara doğru şekilde triyaj yapma olasılıkları önemli ölçüde yükselecektir 
(Brosinski et al., 2017; Tam et al., 2018). Sarıkaya (2004)’nın çalışmasındagöğüs ağrısı gibi 
belirli şikayetler için triyaj kılavuzlarının hazırlanmasının hemşirelerin ve doktorların kararları 
arasındaki tutarlılığı artırdığı gösterilmiştir. 

Güncel olarak literatürü taradığımızda Dünya’daki ve Türkiye’deki acil servislerde triyaj 
uygulamasını genellikle hemşireler yapmaktadır (Summers et al., 1998; Tam et al., 2018). 2010 
yılında yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliği’nde acil servis hemşiresinin görevlerinden biri 
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hastaların acil servise kabulünü sağlamak olarak belirtilmiştir (Hemşirelik Yönetmeliği-Resmi 
Gazete, 2010). Bu nedenle acil servislerde kullanılan çeşitli triyaj sistemlerinin gelişmesinde 
hemşirelerin “hasta aciliyeti”ve “zaman” bakımından gözlemleri önemli rol oynamıştır 
(Grouse et al., 2009; FitzGerald et al., 2010). 

Türkiye’de Acil Servis Triyaj araştırmaları genellikle hemşireler üzerine odaklanmıştır. 
Uluslararası litaretürde yapılan araştırmalarda bu duruma paralellik göstermektedir. Bu 
tutumdan dolayı triyaj hemşiresine önemli sorumluluklar yüklenmektedir (Tarhan ve Akın, 
2018). Acil servislerde hastaların kalabalığı, her hastanın kendini en öncelikli hasta olarak 
hissetmesinden kaynaklı anksiyetik davranışlarından dolayı triyaj hemşiresi kişilerarası 
iletişimde problem çözücü, çözüm odaklı olmalıdır. Ayrıca doğru ve hızlı karar verme 
mekanizmalarını geliştirip hastaları en verimli şekilde alanlarına yönlendirmelidir. Doğru ve 
hızlı kararı verebilmek için; acil konusundaki bilgilerini güncel tutması, en az altı aylık acil 
servis tecrübesi ve triyaj konusunda eğitimler almaları önemlidir (Fathoni et al., 2013; 
Küçükoğlu ve ark., 2017; Afaya et al., 2017; Sutriningsih et al., 2020). 

Triyaj eğitimi lisans düzeyinden başlayıp acil servis sürecinde de hizmetiçi eğitimlerle 
desteklenmelidir (Akyolcu, 2006). Akyolcu ve ark. (2006)’nın acil servislerde çalışan 
hemşireler üzerinde yaptığı çalışmada; triyaj eğitimi almayan hemşirelerin %87 oranında 
bulunduğu ve triyajın tanımını bilenlerin %23 gibi düşük bir oranda çıktığı bildirilmiştir. 
Avustralya’da yapılan bir çalışmaya katılan hemşirelerden %42’si triyaj eğitimi almadığını, 
eğitim alanlardan %14’ü ise triyaj görevi yapmaya hazır olmadığını belirtmiştir (Rahmati et 
al., 2013). Sungur ve ark. (2009)’nın yaptıkları çalışmada ise katılımcıların %64.7’sinin triyaj 
eğitimi almadığı, triyaj tanımını bilenlerin %67.6 olduğu bildirilmiştir. Bu da  bize 2000 yılında 
triyajla ilgili ilk yayınlanan yönetmelikte triyaj kelimesi kullanılmayıp, bunun yerine 
“yönlendirme” kavramının kullanılmasının etkisi olabileceğini düşündürmektedir. Küçükoğlu 
ve ark. (2017)’nın yaptıkları çalışmada triyaj tanımını bilenlerin oranı %93.5 çıkarken triyaj 
konusunda kendilerini yeterli hissetmeleri %72.7 çıkmıştır. 2004 yılında yayınlanan 
yönetmelikte ilk kez triyaj kavramı kullanılıp triyaj alanı bulunması gerektiği belirtilmiştir. 
Yapılan çalışmalarda triyaj tanımı bilgi düzeyinin yıllara göre artışı triyaj kavramının 
yönetmeliklerdeki gelişimiyle paralellik göstermektedir. Hizmetiçi triyaj eğitimlerinin 
yeterince yapılmadığı yapılan çalışmalardaki verilerde görülmektedir. 

Tarhan ve Akın (2018)’ın yaptığı çalışmada hemşirelik eğitimi gören lisans öğrencilerinin 
triyaj tanımını bilme oranları %88 iken triyajın renklerini bilme oranı %28.8 olarak tespit 
edilmiştir. Triyaj tanımını bilme oranlarındaki yüksek bulgu; öğrencilerin klinik deneyimleri, 
günlük yaşamdaki acil servis gözlemleri olarak tanımlanabilir.Triyajın renklerini bilme 
oranlarındaki düşüklük ise uygulama anlamında lisans eğitiminde triyaj konusundaki 
uygulama yetersizliğini düşündürmektedir. 

Acil servislerde aşırı yoğunluğun azaltılmasında triyaj hemşiresinin rolünün incelendiği 
sistematik bir çalışmada; 1971-2011 yılları arasında yapılan 14 çalışma incelenmiş, triyaj 
hemşirelerine eğitim verildikten sonra bekleme sürelerinde anlamlı bir azalış (ortalama 37 dk.) 
olduğu tespit edilmiştir(Rowe et al., 2011). Güney Afrika’da hasta yoğunluğu yüksek olan bir 
acil serviste, eğitimli hemşireler tarafından uygulanan triyajın bekleme süresine olumlu katkı 
sunduğu, beklemenin ortalama 38 dk. azaldığı bildirilmiştir (Brujins et al., 2008). 

Subash ve ark. (2004)’nın yaptıkları çalışmada, hekim ve hemşire işbirliğiyle yapılan triyajın 
tıbbi değerlendirme ve taburcu olma süresini azalttığını bildirmiştir. Sarıkaya ve ark.(2004)’nın 
hekim ve paramediklerin triyaj tutarlılıkları üzerine yaptıkları çalışmada,  triyaj eğitiminden 
önce triyaj tutarlılıkları zayıf olarak tespit edilen hekim ve paramedikler, eğitim verildikten 
sonra triyaj tutarlılığında artış gözlendiği bildirilmiştir. 
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Paramedikler ve acil tıp teknisyenleri daha çok ambulanslarda hastalara eşlik etmektedir. Bu 

durum bir çok ülkede benzerlik göstermektedir (Yıldırım ve ark., 2014). Dünya çapında acil 
servislerde triyaj hemşiresine bir alternatif paramedikler gösterilebilir (Kahveci et al., 2012). 
Kahveci (2012)’nin yaptığı çalışmada paramediklerin yaptıkları triyaj ile hekimlerin triyaj 
kararları arasında uyumun yüksek olduğunu belirtmiştir. Pointer ve ark. (2001) tarafından 
yapılan çalışmada uygun tanı ve tedavi prosedürleri uygulanarak paramedikler tarafından da 
triyajın uygulanabileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, Yıldırım (2017)’ın paramedik 
öğrencilerinin acil tıp kliniğinde uyguladıkları tıbbi becerilerin değerlendirildiği çalışmasında, 
öğrencilerin en çok zorlandıkları beceriler arasında triyaj uygulamasının bulunduğu 
bildirilmiştir. 

 SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yönetmelikte triyajı yapıbilecek personeller; hekim, hemşire, paramedik ve sağlık personeli 

olarak tanımlanmış ama iş ayrımları ayrıntılı olarak belirtilmemiştir. Sahada normal triyaj 
alanında pratisyen ve uzman hekim triyaj yapmamaktadır. Sadece kırmızı alanda uzman hekim 
ambulansla gelen hastaya triyaj yapmaktadır. Yönetmelikte triyaj yapar kısmı açık uçlu 
bırakıldığı için kargaşaya neden olmakta bu yüzden yeni bir yönetmelikle acil serviste görevli 
sağlık profesyonellerinin triyaj görevleri ayrıntılı olarak belirtilmelidir.  

Yapılan birçok çalışmada triyaj eğitimi almış hekim ve hemşirelerin yaptığı triyajın, bekleme 
süresi ve güvenirliği açısından diğer sağlık profesyonellerine göre daha etkili olduğu 
gözlenmiştir. Hemşirelerin triyajda görevlendirilmesi, hastaneler için hekim 
görevlendirmesine göre daha az maliyetlidir. Lisans eğitiminde triyaj eğitiminin önemsenmesi, 
İlkyardım ve Acil Bakım dersi içeriğine triyaj eğitiminin eklenmesi, mezuniyet sonrası göreve 
başlayan hemşirelerin hizmet içi eğitimlerinde triyajdaki yenilikler hakkında düzenli olarak 
bilgilendirilmesinin, eksikliklerin giderilmesinde ve daha başarılı triyaj uygulanmasında 
faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
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Abstract Dystocia means abnormal / difficult birth and can develop because of the mother or 
the offspring. Cesarean section is stated in cases of dystocia and is commonly performed in 
dogs and cats. Especially in miniature and small breed dogs, dystocia has a high incidence of 
59.4%. 
Postnatal and postoperative acute pain at the incision site after a cesarean. While stressing 
cortisol level increases, it delays oxytocin release, which plays a role in lowering milk and 
maternal behavior development. Information on the safety of analgesics applied for 
postoperative pain after cesarean section and its effect on newborns is also quite insufficient. 
In dogs; abnormal maternal behaviors such as aggression, cannibalism, pup rejection, and 
pseudocyesis can be seen due to high cortisol, hereditary predisposition, low serotonin, and 
low oxytocin levels. Among the reasons listed, there is a close relationship between cortisol 
and oxytocin. Oxytocin is an anxiolytic effective anti-stress hormone that suppresses the 
release of cortisol triggered by stress. In the release of cortisol, the hypothalamic-pituitary-
adrenal axis is used, while oxytocin is released as a neurohypophyseal hormone. Both 
hormones show neurophysiological effects. 
Pharmacological and non-pharmacological methods are used to relieve postoperative pain 
after cesarean section in humans. Non-pharmacological techniques; are divided into 2 as 
cognitive / behavioral techniques and physical techniques. Physical techniques that include 
treatments such as transcutaneous nerve stimulation (TENS), acupuncture, acupressure, 
massage, aromatherapy, homeopathy, reflexology are considered more practical in terms of 
veterinary medicine use. Among the non-pharmacological physical techniques, TENS; is an 
easy, cheap, noninvasive analgesic method that is frequently used in pain control. TENS 
increases the release of endorphins after cesarean section, provides local vasodilation in 
painful areas, and decreases pain by stimulating acupuncture points. 
Another non-pharmacological technique is aromatherapy. Aromatherapy; by distilling 
aromatic essential oils found in various plants; is phytotherapy used in the treatment of pain, 
anxiety, depression, insomnia, and fatigue. It is stated that essential oils act on the limbic 
system and hypothalamus through the tractus olfactorius. There are also studies suggesting 
that lavender aromatherapy increases oxytocin secretion. 
Based on these data, TENS and aromatherapy (lavender) treatments to be applied after 
cesarean section in dogs; it will reduce pain stress with a complementary effect to 
pharmacological analgesics in the relief of postoperative pain, reduce the cortisol level, and 
provide earlier release of oxytocin, which is delayed by pain stress and anesthesia effect. 
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We have planned a study on the effect of blood pressure, body temperature, saturation, 
respiratory rate, heart rate, salivary oxytocin, and salivary cortisol levels which TENS and 
aromatherapy treatments applied after cesarean in dogs. 
It is aimed to collect data noninvasively. The research will be done with pet veterinary 
clinics. The cesarean operation will be performed by the responsible veterinarian in the clinic. 
The first hour after cesarean, the researcher will apply TENS and / or aromatherapy, and 
physiological values and behaviors will be recorded during this process. The research; is 
planned on 20 female dogs (miniature and small breeds) divided into 4 groups (control, 
TENS, aromatherapy, and TENS+aromatherapy).  
Blood pressure, body temperature, saturation, respiratory and cardiac measurements will be 
made noninvasively in the first hour after cesarean. 
Saliva samples will be collected from all animals before, after cesarean, and at the end of the 
treatment. Samples will be analyzed by ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). 

In the camera records taken within the first hour after a cesarean; mothers’ and offspring's 
behaviors will be examined and scored. 
The study will be calculated by multiple regression analyzes whether there are cortisol level 
changes, oxytocin level changes, physiological and behavioral changes, and whether these 
are related to each other in the first hour after cesarean section. 
At the end of the study; it is expected that transcutaneous electrical neuron stimulation and 
aromatherapy will cause a decrease in cortisol level and an increase in oxytocin level in dogs 
after cesarean section. 
Keywords: Neurophysiology, TENS, Aromatherapy 

 
Özet Distosi, anormal / zor doğum anlamına gelmekte ve anne ya da yavruya bağlı 
nedenlerle gelişebilmektedir. Distosi durumlarında sezaryen endikedir ve kedi ve köpeklerde 
yaygın olarak performe edilir. Özellikle minyatür ve küçük ırk köpeklerde distosi, %59.4 gibi 
yüksek bir insidansa sahiptir. 
Sezaryen sonrasında insizyon bölgesinde yaşanan postnatal ve postoperatif özellikli akut ağrı; 
annenin stres kortizol seviyesini artırırken, sütün indirilmesinde ve maternal davranış 
gelişiminde rol oynayan oksitosin salınımını geciktirmektedir. Sezaryen sonrası postoperatif 
ağrı için uygulanan analjeziklerin güvenilirliği ve yeni doğanlara etkisi konusundaki bilgiler 
de oldukça yetersizdir.  
Köpeklerde; yüksek kortizol, herediter predispozisyon, düşük serotonin ve düşük oksitosin 
seviyesi gibi nedenlerle agresyon, kanibalizm, yavru reddi ve psödosiyezis gibi anormal 
maternal davranışlar görülebilmektedir. Sıralanan nedenler içinde özellikle kortizol ile 
oksitosin arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Oksitosin, stresle tetiklenen kortizol salınımını 
baskılayan anksiyolitik etkili bir anti-stres hormonudur. Kortizol salınımında, hipotalamik-
hipofiz-adrenal aks kullanılırken, oksitosin de nörohipofizyal bir hormon olarak salınır. İki 
hormon da nörofizyolojik etkiler gösterir. 
İnsanlarda sezaryen sonrası oluşan postoperatif ağrının giderilmesinde farmakolojik ve 
nonfarmakolojik yöntemler kullanılmaktadır. Nonfarmakolojik teknikler; bilişsel / 
davranışsal teknikler ve fiziksel teknikler olarak 2’ye ayrılmaktadır. Transkutanöz sinir 
stimülasyonu (TENS), akupunktur, akupressur, masaj, aromaterapi, homeopati, refleksoloji 
gibi tedavileri barındıran fiziksel teknikler, veteriner tıp kullanımı açısından daha pratik 
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olarak değerlendirilmektedir. Nonfarmakolojik fiziksel teknikler arasında yer alan TENS; 
ağrı kontrolünde sıkça kullanılan, kolay, ucuz, noninvaziv analjezik bir yöntemdir. TENS, 
sezaryen sonrası endorfin salınımını artırmakta, ağrılı bölgelerde lokal vazodilatasyon 
sağlayıp akupunktur noktalarını stimüle ederek ağrıyı azaltmaktadır. 
Bir diğer nonfarmakolojik teknik ise aromaterapidir. Aromaterapi; çeşitli bitki ve/veya 
bitkilerde bulunan aromatik esansiyel yağların damıtılarak; ağrı, anksiyete, depresyon, 
uykusuzluk ve yorgunluk tedavilerinde uygulanan bir fitoterapidir. Esansiyel yağların, tractus 
olfactorius üzerinden limbik sistem ve hipotalamusa etki gösterdiği ifade edilmektedir. 
Lavanta içerikli aromaterapinin, oksitosin sekresyonunun artırdığı yönünde çalışmalar da 
mevcuttur.  
Bu verilerden yola çıkarak köpeklerde sezaryen sonrası uygulanacak TENS ve aromaterapi 
(lavanta) tedavilerinin; postoperatif ağrının giderilmesinde farmakolojik analjeziklere 
tamamlayıcı bir etkiyle ağrı stresini azaltacağı, kortizol seviyesini düşüreceği, ağrı stresi ve 
anestezi etkisiyle salınması geciken oksitosinin daha erken salgılanmasını sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
Çalışmamız, köpeklerde sezaryen sonrası uygulanan TENS ve aromaterapi tedavilerinin; kan 
basıncı, vücut ısısı, saturasyon, solunum hızı, kalp atış hızı, tükürük oksitosin ve tükürük 
kortizol seviyelerine etkisi üzerine bir araştırma olarak planlanmıştır. 
Verilerin noninvaziv şekilde toplanması hedeflenmiştir. Çalışma; pet veteriner klinikleri ile 
gerçekleştirilecektir. Klinikteki sorumlu veteriner hekim tarafından sezaryen opersyonu 
gerçekleştirilecektir. Sezaryen sonrası 0. ve 1. saat arasında araştırmacı, TENS ve / veya 
aromaterapi uygulayacak ve bu süreçte fizyolojik değerler ve davranışlar kayıt altına 
alınacaktır. Çalışma; 4 gruba (kontrol, TENS, aromaterapi ve TENS+aromaterapi) ayrılmış 
20 dişi köpek (minyatür ve küçük ırk) üzerine planlanmıştır.  
Sezaryen sonrası ilk 1 saatte kan basıncı, vücut ısısı, saturasyon, solunum ve kardiyak 
ölçümler noninvaziv şekilde yapılacaktır.  
Tüm hayvanlardan sezaryen öncesi, sezaryen sonrası ve tedavi sonunda tükürük örnekleri 
toplanacaktır. Örnekler ELISA  (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) ile analiz 
edilecektir. 
Sezaryen sonrası ilk 1 saat içerisinde alınan kamera kayıtlarında; anne ve yavruların 
davranışları incelenecek ve skorlanacaktır. 
Sezaryen sonrası 0. ve 1. saat arasında kortizol seviyesinde azalma, oksitosin seviyesinde 
artma olup olmadığı, fizyolojik ve davranışsal değişimler ve bu değişimlerin birbirleri ile 
bağımlı olup olmadıkları çoklu regresyon analizleri ile hesaplanacaktır.  
Çalışmanın sonunda; köpeklerde sezaryen sonrası postoperatif dönemde, TENS ve 
aromaterapinin tükürük kortizol seviyesini azaltıp, tükürük oksitosin seviyesini artıracağı 
beklenmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Nörofizyoloji, TENS,  Aromaterapi 
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I. INTRODUCTION 

Cesarean section; is widely performed in dogs and cats in domestic animals [1]. In dogs 
and cats, a cesarean is indicated in cases of dystocia, although birth is usually not intervened. 
It has been reported that approximately 60-80% of dystocia cases require surgical 
intervention, ie cesarean section [2]. It has been reported that 58% of cesarean deliveries are 
made as an emergency [3]. Timely and interventions for dystocia are crucial for both 
maternal and fetal survival [1]. 

As in all surgical procedures, an incision is made in the muscles, fasciae, tissues, and 
organs in cesarean, which causes nerve damage. Hysterotomy, which means an incision in 
the uterus, is performed during a cesarean section. Postoperative pain in the incision area 
experienced after cesarean section in humans; causes problems such as breastfeeding 
problems, decreased sleep quality, anxiety [4, 5, 6]. Pain experienced after cesarean section; 
is in the "acute pain" group because of its postnatal and postoperative pain characteristics [7]. 
Acute pain caused by cesarean section; in the postoperative period affects the endocrine 
system, causing an increase in the steroid cortisol level, which is a stress hormone [8]. 
Cesarean delivery also affects the release of oxytocin hormones. Oxytocin, which enables 
milk to come from the breasts in the postnatal period; since it is ineffective in cesarean 
delivery, delivery of milk can be delayed for ½ - 1 hour in women under regional anesthesia 
[9]. 

After birth, ovariohysterectomy can be applied in cats and dogs. Since oxytocin and 
prolactin, which are involved in milk production and secretion, are both hormones from the 
pituitary, the corpus uteri, cornu uterus, and ovaries do not affect the secretory lactation [1]. 
Due to the inadequate management of postoperative acute pain and hypotension during the 
operation, milk production may decrease [1]. 

Few is known about the safety of analgesics applied to relieve postoperative pain stress 
after cesarean section in lactating cats and dogs and their effect on newborns [1]. For 
example, cyclooxygenase (COX-2) enzymes are required for neonatal kidney development. 
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used for analgesia show their effects by 
COX-2 inhibition. So NSAIDs are contraindicated in mothers who breastfeed their premature 
babies, and even small amounts of NSAIDs can cause harm [10]. Therefore, care should be 
taken in analgesics used to relieve post-operative pain stress and should be used in small 
amounts if possible. However, an alternative such as not using it at all is not yet possible. 

Therefore, additional treatments are required to relieve the postoperative pain that develops 
after cesarean section in dogs, to reduce the cortisol level, and to ensure early release by 
increasing the oxytocin level. 

A. Cortisol and Oxytocin 
In dogs; abnormal maternal behaviors such as aggression, cannibalism, pup rejection, and 

pseudocyesis may be observed due to high prepartum and postpartum stress levels (cortisol), 
hereditary predisposition, low serotonin, and low oxytocin levels [11]. Maternal behaviors 
are affected by the delay of oxytocin release because of cesarean section and the increase in 
cortisol level due to postpartum pain. 

Oxytocin, also defined as a sex hormone; is a neurohypophysial hormone that is secreted 
from the posterior pituitary and is also a neurotransmitter effective neuropeptide [12]. It has 
been experimentally reported that oxytocin applied to the central nervous system reduces 
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pain sensation and improves maternal behavior [12]. Oxytocin is released during birth; it has 
been stated that it may regulate responses such as mood disorders, pain, sense of confidence, 
loyalty, anxiety, fear, and stress [12]. It is stated that oxytocin administration can be effective 
in posttraumatic stress disorders [13]. It has been reported that the blood oxytocin level of 
mothers who gave normal birth was higher than the oxytocin level of mothers who had a 
cesarean section, and the oxytocin level of mothers who gave normal birth reached the peak 
level on the 2nd day of birth. While the oxytocin level of mothers who gave birth by cesarean 
started to increase on the 2nd day [14]. It is said that oxytocin released during labor reduces 
the sense of pain, and oxytocin at physiological levels influences the pain threshold [15]. It is 
stated that oxytocinergic nerves are related to the control of pain sensation [15]. In a study 
conducted on rats, it was revealed that oxytocin administered intracerebroventricular reduces 
the sense of pain, started to take effect in the 15th minute and the effect ended in the 60th 
minute [15]. 

An endocrine response is given by activation of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) 
axis to stress [16]. This activation started by corticotropin-releasing hormone (CRH) in the 
hypothalamus; continues with the release of an adrenocorticotropin-releasing hormone 
(ACTH) from the pituitary, followed by the release of glucocorticoids (cortisol) from the 
adrenal cortex [16]. During the acute stress response, cortisol activity also changes in direct 
proportion to the severity of the stress [16]. Cortisol is the organism's response to stress [17]. 
With the cortisol level in saliva, the stress level in the dog can be measured [17]. There is 
also a relationship between shyness and high cortisol levels [18]. 

There is a close relationship between oxytocin and cortisol. Oxytocin; suppresses stress-
induced cortisol release [13]. Central oxytocin has an anxiolytic effect and acts on the HPA 
axis in response to stress [19]. The anti-stress effect of oxytocin has been explained by its 
inhibitory effect on CRH expression via gamma-aminobutyric acid (GABA) receptors [20]. 
Various physical therapies such as massage, acupuncture, music, fragrances, and 
transcutaneous nerve stimulation (TENS) are reported to activate oxytocin stimulation by 
stimulating somatosensory neurons [19, 21]. The opioid-modulation analgesia system, which 
releases β-endorphins and other endogenous opiates in response to pain, is thought to mediate 
the TENS effect on cortisol level and pain reduction [22]. This is because; there is a close 
relationship between β-endorphin, cortisol, and neurons that secrete dopamine into the HPA 
system [22]. 

B.  Transcutaneous Electrical Neuron Stimulation and Aromatherapy 
Pharmacological and non-pharmacological methods are used to relieve postoperative pain 

that may occur after cesarean section in humans [7]. Non-pharmacological techniques; are 
divided into 2 as cognitive / behavioral techniques and physical techniques [23, 24]. 
Cognitive / behavioral techniques; includes methods such as diverting attention, progressive 
muscle exercises, music therapy, biofeedback, hypnosis, and meditation [24, 25]. Physical 
techniques include techniques such as TENS, acupuncture, acupressure, massage, 
aromatherapy, homeopathy, reflexology [23, 24]. Among the non-pharmacological 
techniques, physical techniques are more practical for veterinary medicine use. 

TENS, which is among the neurological devices approved by the United States Food and 
Drug Administration [26]; although it is one of the most commonly used electrotherapy 
methods in pain control, it is easy to use, cheap, a noninvasive analgesic method [27, 28]. 
TENS increases endorphin release after cesarean, provides local vasodilation in painful areas, 
and reduces pain by stimulating acupuncture points [29]. In a study by Öztürk [7] on women, 
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it was stated that TENS application significantly reduced pain after cesarean section.  Arai et 
al; [30] stated that TENS applied to acupuncture points reduced the severity of hypotension 
after spinal anesthesia in female patients who had a cesarean section. In another study, it was 
reported that TENS administration regulates blood flow to organs in dogs undergoing 
controlled hypotension [31]. TENS can increase blood perfusion into the ovary by 
modulating the central nervous system circulatory systems [32]. 

Another non-pharmacological technique, aromatherapy; providing physical and 
psychological well-being by distilling aromatic essential oils found in different parts of 
various plants; it is phytotherapy applied to relieve pain, anxiety, depression, insomnia, and 
fatigue [33, 34]. First introduced by the French biochemist Renee-Maurice Gattefosse in 
1937, aromatherapy has a history of 5.000 years [35, 36]. Plants produce two types of oil, 
fixed and essential oil [34]. While it comprises fixed oils, glycerol esters, and fatty acids; 
essential oils are mixtures of volatile organic compounds that originate from a single 
botanical source [34]. It is stated that essential oils act by using the connections to the limbic 
system and hypothalamus through the tractus olfactorius, which is the olfactory pathway 
[34]. In studies on odor; aromatherapy may be effective in neurophysiological and autonomic 
functions, and this may affect the physical and mental state [34]. Lavender, the plant 
frequently used in aromatherapy, is a flowering plant from the Lamiaceae family, native to 
the Western Mediterranean region [33]. Lipophilic monoterpenes in the plant react to cell 
membranes and cause changes in the activity of ion channels, transporters, and nerve 
receptors [33]. This feature is thought to explain the soothing and antibacterial effects of 
lavender oil [37]. In the aromatherapy inhalation administered by Olapour et al. [33] for 
cesarean postoperative pain, a decrease in heart rate and a significant increase in analgesia 
satisfaction levels of female patients were reported in the lavender group. In another study, it 
has been shown that aromatherapy using lavender extract is a successful and safe 
complementary treatment in reducing post-cesarean pain and takes effect half an hour after 
treatment [38]. At the end of aromatherapy treatment with lavender plant applied on 15 
postmenopausal women, it was observed that oxytocin secretion increased in the subjects 
[39]. In the study of Atsumi et al. [40], it was reported that cortisol levels in the saliva of the 
subjects decreased after lavender and rosemary aromatherapy. One dog study showed that 
applying a collar impregnated with lavender extract can have a positive effect on the animal's 
stress and prevent an increase in stress behavior [41]. 

II. MATERIALS AND METHODS 
The study showed that noninvasive TENS and / or aromatherapy applied in dogs who gave 

birth by cesarean section in the first hour after the operation; It was planned as a study on 
blood pressure, body temperature, saturation, respiratory rate, heart rate, salivary oxytocin 
and salivary cortisol levels. Since TENS and aromatherapy are noninvasive treatment 
methods, it is aimed to collect data and samples to be analyzed noninvasively.  

The oxicam group meloxicam, an NSAID frequently used in practice for post-cesarean pain 
management; it will be administered subcutaneously (SC) of 0.2 mg / kg (0.4 ml / 10 kg) and 
as a single dose, to 4 experimental groups by the clinician. The injection will be done before 
the surgical operation begins. Meloxicam, a selective COX-2 (cyclooxygenase) inhibitor, 
exerts its effects by inhibiting the synthesis of prostaglandins, which are inflammatory 
mediators. It reaches the maximum plasma concentration in dogs within 2.5 hours following 
subcutaneous administration of 0.2 mg / kg (It is predicted that the cesarean operation will be 
completed in 1-1.5 hours. In the remaining 1 hour period, it is planned to evaluate the 
contribution of aromatherapy and TENS treatment to pharmacological analgesics in the 
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postoperative period.). Safety for dogs less than six months of age has not yet been evaluated. 
The safety of use regarding reproduction, pregnancy, and lactation in cats and dogs has not 
yet been evaluated [42]. 

The research; will be carried out with private pet veterinary clinics. Cesarean section; will 
be carried out by the responsible veterinarian in the clinic. Noninvasive TENS and / or 
aromatherapy will be applied by the researcher in the first hour of the patient's recovery from 
anesthesia, and physiological values will be recorded during this period. 

The study is planned research on 20 female dogs. The study will be divided into 4 groups: 
Control, TENS, aromatherapy, and TENS + aromatherapy. For each group, n = 5 animals 
will be analyzed. 

In an 8-year study conducted on 530 dogs from 54 breeds, it was reported that dogs aged 1-
13 years had dystocia with a high incidence of 59.4% in miniature and small breeds [43]. 
Cesarean section is indicated in cases of dystocia and is commonly performed in cats and 
dogs in pet species. For this reason, miniature and small breed dogs will be included in the 
study. 

Saliva samples will be collected from 20 dogs before cesarean section to measure control 
cortisol and control oxytocin values. 

Non-invasive blood pressure measurement, non-invasive body temperature, and 
noninvasive saturation measurements will be made in the first hour after cesarean section. 
Respiratory rate, respiratory sound, heart rate, and heart sound will be monitored with a 
stethoscope. Data will be recorded during the research. 

The animals in the TENS group will be applied electrotherapy to the abdomen in 2 sets for 
approximately 20 minutes at a frequency of 50-100 μs and a frequency of 150 Hz within the 
first hour after cesarean section [44]. There will be a 20-minute rest period between 2 sets. 
Saliva samples will be taken for cortisol and oxytocin measurement at the 0th hour just after 
the cesarean and the 1st hour after TENS treatment ends. 

In the aromatherapy group, 30% lavender oil solution prepared with propylene glycol will 
be filled into the diffuser as 15 ml [45]. The diffuser will be placed at a distance of 10 cm to 
the animal taken to the resting room after the cesarean section [33]. 2 sets of 20 minutes of 
breathing and 20 minutes of rest will be applied. Saliva samples will be taken for cortisol and 
oxytocin measurement at the 0th hour immediately after the cesarean and at the end of the 
aromatherapy treatment at the 1st hour. 

In the TENS + aromatherapy group, both applications will be performed together in 
combination. TENS and aromatherapy will be applied together in 2 sets of 20 minutes. Saliva 
samples will be taken for cortisol and oxytocin measurement at the 0th hour and the 1st hour 
just after the cesarean. 

In the control group, saliva samples will be collected from dogs in order to measure cortisol 
and oxytocin values at the 0th hour and the 1st hour just after cesarean. Physiological data 
will be recorded for 1 hour after cesarean. 

Samples will be collected in Sarstedt Salivette saliva tubes at approximately 300 μL [45]. 
To increase saliva stimulation / saliva flow rate, the dog's mouth will be sprayed in a spray 
bottle by preparing 125 L of citric acid solution (pH of the solution is 3.0, grapefruit can be 
used for acidity) dissolved in water (0.17 g / mL) [46, 47]. Salivette fiber will be placed 
between the animal's mandibular teeth and cheek for 2 minutes so that enough saliva can be 
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absorbed [46, 47]. If the dog chews or does not hold the fiber in its mouth, the fiber will be 
passed in the mouth for 2 minutes with the help of forceps [45]. The samples will be 
separated from the fibers by putting the tubes in the centrifuge [47]. Saliva samples will be 
analyzed by ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), which is an enzyme-linked 
immunosorbent test. Before this analysis, based on plate and antibody + antigen interaction, 
samples will be stored at 4-8 C0 [45,46]. 

In all animals, 20 cortisol + 20 oxytocin before cesarean section, 20 cortisol + 20 oxytocin 
after cesarean section, and 20 cortisol + 20 oxytocin after treatment, 120 values (60 cortisol + 
60 oxytocin) will be analyzed. 

Maternal behaviors of the mother (pushing the baby to the breast, licking the baby, licking 
the baby's genitalia to stimulate urination and defecation, etc.) will be examined and scored in 
the camera recordings taken within the first hour after cesarean section [11]. 

As a result of the study, it will be calculated by multiple regression analyzes whether there 
is a decrease in cortisol level, an increase in oxytocin level, changes in physiological values, 
and whether these changes are interdependent between 0 and 1 hour after cesarean section. 

III. RESULTS 
The most important result expected from the study; TENS and aromatherapy applied to 

dogs with postoperative pain after cesarean section increase salivary cortisol level and 
decrease salivary oxytocin level. In addition, significant changes are expected in 
physiological data regulated by the central nervous system, such as blood pressure, body 
temperature, saturation, respiration, and heart rate, compared to the control groups. In 
addition, it is believed that significant neuroetological data will be collected on maternal 
behaviors to be recorded during TENS and aromatherapy treatments. 

At the end of the study, it is thought that with TENS and aromatherapy treatments applied 
after cesarean section, postoperative pain in dogs will decrease and the use of 
pharmacological analgesics will be reduced, milk will be reduced to the breasts in a shorter 
time, the mother will accept the puppies faster and the patient will recover from the 
anesthetic effect quickly. 
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Özet Bu araştırmanın amacı 2003-2020 yılları arasında yapılan PISA sınavları sonuçları 
bağlamında öğrencilerin fen bilimleri başarılarını ve fen okuryazarlığını etkileyen 
değişkenlerin belirlenmesidir. Araştırmada 2002-2020 yılları arasında yayınlanmış olan 9 
yüksek lisans tezi,10 makale ve 1 Konferans Bildirisi olmak üzere toplam 20 çalışma seçilip 
analiz edilmiştir. Çalışmaların seçiminde TÜBİTAK ULAKBİLİM, Dergi Park, YÖK Ulusal 
Tez Merkezi veri tabanlarına PISA, fen okuryazarlığı, öğrenci başarısı anahtar kelimeleri 
girilmiş olup toplam 41 çalışmaya ulaşılmıştır. Bulunan çalışmalarda, odaklanılan konuların 
farklı olması ve istenilen amaca hizmet etmemesi amacıyla 41 çalışmadan 20’si seçilmiştir. 
İncelenen çalışmalar sonucunda çalışmaların daha çok son yıllarda yapıldığı, doktora 
düzeyinde çalışmalara rastlanılmadığı, öğrencilerin sosyoekonomik durumları, anne ve 
babalarının eğitim düzeyi fen dersine karşı olan tutum ve öz yeterliliklerinin fen okuryazarlığı 
ve fen başarısını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Keywords: PISA Snav, Fen Okuryazarlğ, Fen Başars 

Abstract: The aim of this study is to determine the variables that affect students ' science 
achievements and science literacy in the context of the results of the PISA exams conducted 
between 2003-2020. In the study,a total of 20 studies were selected and analyzed, including 9 
master's theses, 10 articles and 1 conference statement published between 2002-2020. In the 
selection of the studies, the key words PISA, science literacy, student success were entered into 
the databases of TUBITAK ULAK science, journal Park, YÖK National thesis Center and a 
total of 41 studies were reached. In the studies found, 20 of the 41 studies were selected in 
order for the subjects to be different and not serve the desired purpose. As a result of studies 
made in recent years, a lot of works examined, were not found in studies at the doctoral level, 
students socioeconomic status, parents ' attitudes towards the science course level of education 
and self-competencies that affects the success of Science and science literacy is concluded 

Keywords:PISA Exam, Science Literacy, Science Achievement. 
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I. GİRİŞ 

Eğitim sistemlerinin ve öğretim programlarının iyi sonuçlar verip vermediğini ölçmenin 
önemli bir göstergesi de öğrencilerin akademik başarılarıdır.  Birçok ülkenin katılımıyla 
gerçekleşen sınavlarda ülkeler kendi durumlarını görmekte ve başka ülkelerle de mevcut 
sistemi karşılaştırma olanağı bulmaktadır. Bu amaçla yapılan sınavlardan biri de PISA 
(Programme for International Student Assessment), OECD’nin (Organization for Economic 
Co – operation and Development) yürütmekte olduğu uluslararas öğrenci değerlendirme 
projesidir. Projenin uluslararas koordinasyonu, ACER’in (Australian Council for 
Educational Research) yönetimindeki bir uluslararas konsorsiyum tarafndan sağlanmaktadr 
[1]. 

PISA tarafından verilen veriler 15 yaşındaki öğrencilerin hayata hazırlanma durumlarıyla 
ilgili geniş kapsamlı bir bilgi vermektedir. PISA ile ölçülmeye çalşlan nitelik, öğrencilerin 
okulda müfredat kapsamnda ele alnan konular ne dereceye kadar öğrendikleri değil, gerçek 
hayatta karşlaşabilecekleri durumlarda sahip olduklar bilgi ve becerileri kullanabilme 
yeteneği, analiz edebilme, akl yürütme ve okulda öğrenilen fen ve matematik kavramlarn 
kullanarak etkin bir iletişim kurma becerisine sahip olup olmadklardr [2]. 

PISA sınavlarında öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirmek altı yeterlilik düzeyi 
belirlenmiştir ve bu yeterlilik düzeyleri Bloom’un taksonomisindeki bilişsel yeterlilikleri 
gösteren bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme ile uyuşmaktadır. PISA 
sınavlarıyla öğrencilerin yeterliliklerinin belirlenmesiyle ileriye dönük etkin politikalar 
belirlenebilecektir. 

PISA sınavlarını değerlendirmek, mevcut durumu görmenin yanında ülkeler arası 
karşılaştırma olanağı sağlayarak geleceğe dönük politikalar geliştirmek açısından önemlidir 
[3]. MEB projeye katılma amacını ‘Küresel dünyada, eğitim alanında yapılan ulusal 
değerlendirme çalışmalarının yanı sıra, uluslararası düzeyde konumumuzu belirlemek 
amacıyla eğitim göstergelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle belirli referans noktalarına 
göre ülkemizin eğitim alanında hangi düzeyde olduğunun, giderilmesi gereken eksikliklerin ve 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve bu sayede de eğitim düzeyinin yükseltilmesi 
amacıyla bir OED ülkesi olarak ülkemiz bu projeye katılmaktadır’ ifadeleriyle açıklamaktadır 
[4]. 

Öğrencilerin PISA çalışmalarındaki yeterliliklere sahip olarak yetiştirilmesini sağlamak 
amacıyla öğretim programlarımızda güncellenmektedir. Türkiye de öğretim programlarında 
son yıllarda benimsenen anlayış yapılandırmacı anlayıştır. Aynı zamanda okullarda teknolojik 
gelişmelerin artması, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları gibi derslerin olması öğrencilerin 
soyut konuları somutlaştırmasını, aynı zamanda istenen becerilere ulaşılmasında yardımcı 
olacaktır.  

Uluslararası yapılan sınavlarda Türkiye’deki öğrencilerin pek başarılı olduğu söylenemez. 
Araştırma sonuçlarına bakıldığında Türkiye’deki 15 yaşındaki öğrencilerin diğer ülkelerdeki 
akranlarına oranla bazı hedeflere ve yeterliklere ulaşmada yetersiz oldukları görülmektedir. 
Öğrencilerin temel düzeyde bilgi ve kavram düzeyindeki bilgileri hatırladıkları ve 
uygulayabildikleri, okul öğrenmelerini günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları çözmeye 
aktaramadıklarını görmekteyiz. MEB PISA sonuçlarından alınan verilerle 2005-2006 öğretim 
yılından itibaren ilköğretim birinci kademesinde yeni öğretim programlarının uygulanmasına 
karar vermiştir [3]. Yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı bu programlar da bilgiyi 
öğrencinin yapılandırması, öğretmen merkezli anlayıştan öğrenci merkezli anlayışa geçilmesi, 
öğrenci-öğretmen ve öğrenci-öğrenci etkileşimine aile ve çevrenin de katılması amaçlanmıştır 
[4]. 2005-2006 öğretim programında yapılandırmacı yaklaşım anlayışı için belirlenen temel 
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beceriler; eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma sorgulama, problem çözme, 
bilgi teknolojilerini kullanma, girişimciliktir. Yapılandırmacı yaklaşımın temel becerileri ile 
PISA projesinde öğrencilerden beklenen yeteneklerin örtüştüğü görülmektedir.  
PISA çalışmalarının genel amaçları şu şekilde belirtilmektedir  [5]. 
i. Uluslararası düzeyde eğitim sistemlerinde öngörülen performans modellerindeki 

farklılıkları belirlemek ve bunlara dikkat çekmek. Böylece yüksek performans 
standartları olan okulların bulunduğu eğitim sistemlerinin özelliklerini belirlemek.  

ii. Kurumsal anlamıyla eğitimde, 15 yaş grubunda okuma becerileri, matematik 
okuryazarlığı ve fen bilimleri okuryazarlığı alanlarında gerçekleşen öğrenmeleri, 
uluslararası düzeyde karşılaştırmak. Buna bağlı olarak bu alanlarda öğrenim ve 
öğretimini geliştirmek.  

iii. Katılımcı ülkelerde okuma becerileri, matematik okuryazarlığı ve fen bilimleri 
okuryazarlığı öğretim ve öğreniminde mevcut koşulları ve çevresel durumu 
değerlendirmek. Bu bağlamda katılımcı ülkelerde eğitim sistemleri, öğretim 
programları, öğretmen nitelikleri, okul ve çevre nitelikleri, ders anlatımı gibi konularda 
bilgiler toplamak.  

iv. Sağlanan veriler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle bir yandan uluslararası 
düzeyde eğitim sistemlerini, öğrenme ve öğretim durumlarını çok boyutlu 
karşılaştırmak, diğer yönüyle bir dönem oluşturan üç uygulamaya bağlı olarak bir 
süreç değerlendirmesine imkân sağlamak.  

v. Eğitim politikalarının ve öğretim programlarının hazırlanmasında, karar verici ve 
uygulayıcılara kendi eğitim sistemlerinin işleyişi ve durumu hakkında temel 
değerlendirmeler sağlamak.  

vi. Bilimsel araştırma yürüten akdemiysen, uzman ve benzeri kişilere eğitim alanında 
geçerli ve güvenilir ölçme sonuçları ve temel veriler sağlamak. 

Türkiye’de fen bilimleri dersi öğretim programında bilginin aktarılmasından çok bilginin 
yapılandırılmasını temel alan bir 2 vizyon esas alınmış olup “bireysel farklılıklar ne olursa 
olsun fen okur yazarı bireyler yetiştirmek” ana vizyon olarak ifade edilmektedir [6]. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı yenilenmiş öğretim programına göre fen okur yazarı 
bireylerinde kazandırılmak istenen hedefler ise şu şekildedir  [6]. 
• Fen, mühendislik, astronomi ve uzay bilimleri hakkında temel bilgi ve becerileri 
kazandırmak,  
• Doğayı anlama sürecinde bilimsel bakış açısı kazandırarak problemlere çözüm üretmek,  
• Bireylerin çevre ve toplumla etkileşimini arttırarak sürdürülebilir bir çevre ve kalkınma 
bilincini kazandırmak,  
• Günlük yaşama ilişkin problemlerde fen bilimleriyle ilgili bilimsel süreç beceri ve bilgileri 
kullanabilme,  
• Fen bilimleri ile ilgili meslek ve konulara dair tutum ve ilgiyi arttırma,  
• Bilimsel bir bilginin bilim insanlarınca nasıl oluşturulduğunu, bilginin nasıl süreçlerden 
geçtiğini ve araştırmalarda bu bilimsel bilgilerden nasıl faydalanıldığını anlamalarına destek 
olmak, 
 • Güncel hayatta meydana gelen bilimsel olaylara karşı ilgili ve meraklı bir tutum 
oluşturabilme,  
• Bilimsel bir çalışmada, güvenirliğin önemini fark ettirmek  
• Bilimsel araştırmalarda etik çalışma ahlakı oluşturmak, 
• Sosyobilimsel konuları yorumlayarak kritik düşünme becerilerini geliştirmek,  
• Evrensel etik ahlak değerler ve milli, kültürel değerlerin benimsenmesini sağlamak 
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PISA sınavlarında ölçülen boyutlardan biri olan fen okuryazarlığı bilgi, beceri ve tutum 
olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Fen okuryazarlığının boyutlarından biri olan bilimsel 
bilgi PISA terminolojisinde hem “fen bilgisi” hem de “fen hakkında bilgi” boyutlarını 
içermektedir [7]. 

PISA 2006, fen bilimleri okuryazarlığı tanımını ve fen bilimleri değerlendirmesinde yer alan 
görevleri ve soruları birbiriyle ilgili dört boyutun yer aldığı bir çerçevede değerlendirmektedir. 
Bunlar:  
• Her değerlendirmede öğrencilerin sahip olması gereken bilgi ve bilginin yapısı (örneğin,
bilimsel kavramlara yatkınlık); 
• Öğrencilerin uygulamada ihtiyaç duydukları yeterlikler (örneğin, belirli bir bilimsel sürecin
yürütülmesi);  
• Öğrencilerin bilimsel problemlerle karşılaştığı ve uygun bilgi ve becerileri kullandığı
durumlar (örneğin, kendi kişisel yaşamına ilişkin kararlar almak) ve  
• Öğrencilerin değerlendirildikleri alan ile ilgili hazırlıkları ve bu alanlara yönelik tutumları
[7]. 

II.YÖNTEM, BULGULAR 
Araştırmada 2002-2020 yılları arasında yayınlanmış olan 9 yüksek lisans tezi,10 makale ve 

1 Konferans Bildirisi olmak üzere toplam 20 çalışma seçilip döküman analizi yapılmıştır. 
Çalışmaların seçiminde TÜBİTAK ULAKBİLİM, Dergi Park, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri 
tabanlarına PISA, fen okuryazarlığı, öğrenci başarısı anahtar kelimeleri girilmiş olup toplam 
41 çalışmaya ulaşılmıştır. Bulunan çalışmalarda, odaklanılan konuların farklı olması ve 
istenilen amaca hizmet etmemesi amacıyla 41 çalışmadan 20’si seçilmiştir.İncelenen 
araştırmaların sonuçları, bulguları incelenerek bir araya getirilmiş ve sunulmaya çalışılmıştır. 

Tablo I. PISA Sınavına Ait Betimsel Bilgiler 
Çalışma Türü  Frekans (f) 
Yüksek Lisans Tezi 9
Makale 10
Bildiri 1
Toplam 20

Tablo I’ deki verilere bakıldığında Türkiye’de 2003-2020 yılları arasında PISA sınavları 
kapsamında 9 yüksek lisans tezi, 10 makale ve 1 bildiri olmak üzere toplam 20 akademik 
çalışma bu çalışma için seçilmiştir. Bu çalışmaların yıllara göre dağılımı ise Tablo II’de 
verilmiştir. 

Tablo II. Araştırmaların Yıllara ve Türlere Göre Dağılımı 
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Tablo II’den hareketle araştırmaların türlerine göre dağılımına bakıldığında bunların; 10 
tanesi makale, 9 tanesi yüksek lisans tezi ve 1 tane bildiriden oluştuğu ve alan yazında en çok 
makale ve yüksek lisans düzeyinde çalışmalar yapıldığı görülmektedir. 

Yine Tablo II’de yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı görülmektedir. Yapılan 
çalışmaların daha çok 2018- 2020 yılları arasında yoğunlaştığı görülmektedir. Yapılan 
çalışmalarda kullanılan araştırma modelleri Tablo III’te gösterilmiştir. 

Tablo III. Araştırmalarda Kullanılan Araştırma Modellerine Göre Dağılımı 

Tablo III’ten hareketle çalışmalarda kullanılan araştırma modeli olarak dokuz çalışmada 
betimsel tarama modeli, bir çalışmada genel tarama modeli, beş çalışmada ilişkisel tarama 
modeli, bir çalışmada literatür taraması, bir çalışmada aşamalı doğrusal modelleme, bir 
çalışmada döküman analizi modeli, bir çalışmada durum modeli, bir çalışmada yapısal eşitlik 
modeli kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda kullanılan veri toplama araçları aşağıda tablo IV’te 
sunulmuştur. 

 Tablo IV.Araştırmaların Kullanılan Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı 
Kullanılan Veri Toplama 
Aracı 

f % 

Ölçek 2 10 

Veri 7 35 

Anket 9 45 

Test 2 10 

Toplam 20 100 

Tablo IV’ten hareketle çalışmaların çoğunda (f:9, %45) veriler araştırma grubu üzerinde 
uygulanan, verilerin toplanması ve çözümlenmesinde daha pratik ve hızlı çözümler sunan 
anketler aracılığıyla ortaya konmuştur. Yapılan çalışmaların örneklem grubu niteliklerine göre 
dağılımı Tablo V’te verilmiştir. 

Tablo V. Araştırmaların Örneklem Grubu Niteliklerine Göre Dağılımı 
Yüksek Lisans 
Tezi 

Makale Bildiri Toplam 

Öğretmen Adayı 1  - - 1 
Öğretmen 2 - - 2 
Öğrenci 4 10 14 
Ders Kitabı 1 - - 1 
Ulusal Çalışma - 1 - 1 

f % 

Tarama Modeli 17 85 

Deneme Modeli - - 

Nitel Araştırma modelleri 3 15 

Toplam 20 100 
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Öğretim 
Programı 

- - 1 1 

Toplam 8 11 1 20 

Tablo V’ten hareketle çalışmaya dahil edilen araştırmalar genel olarak PISA sınavlarına 
giren 15 yaşındaki öğrencilerin verileri üzerinden yapılmıştır (f=14, %70). 2003 PISA sınavına 
4855 öğrenci, 2006 PISA sınavına 4942 öğrenci, 2009 PISA sınavına 4996 öğrenci, 4 848, 
2015 PISA sınavına 5895 öğrenci, 2018 PISA sınavına 6890 öğrenci katılmıştır. Aynı zamanda 
Tablo V’ ten hareketle çalışmaya öğretmen ve öğretmen adaylarının sadece yüksek lisans 
düzeyinde katıldıkları söylenebilir. Yapılan çalışmaların yazar sayısına göre dağılımı Tablo 
VI’da verilmiştir. 
Tablo VI. PISA Sınavı İle İlgili Çalışmaya Dahil Edilen Çalışmaların Yazar Sayısına Göre Dağılımı 
Yazar Sayısı f 
Tek yazarlı 13 
İki yazarlı 2 
Üç yazarlı 4 
Dört yazarlı 1 
Toplam  20 

Tablo VI’daki verilere bakıldığında PISA sınavları ile ilgili yapılan çalışmalarının en fazla 
tek (f=13) yazarlı olduğu, en az çalışmanın ise dört (f= 1) yazarlı olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin evlerindeki kitap sayısı arttıkça, evlerinde kendilerine ait odaya sahip olmaları 
durumunda, evde bilgisayara sahip olmaları durumunda, anne ve babalarının eğitim düzeyi 
arttıkça okuma becerileri, matematik ve fen okuryazarlığı puanları da artmaktadır [8]. Aynı 
zamanda “Anagün [9] çalışmasında belirttiği gibi öğrenmeye ayrılan zaman ile öğrencilerin 
fen okuryazarlık düzeyi arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur.” 
“Zeybekoğlu [10] çalışmasında  “fen dersi için her hafta öğrenmeye ayırdıkları zaman” arttıkça 
fen okuryazarlığı artar ifadesini kullanmıştır.” 

Araştırmada anne ve babalarının eğitim düzeyi yüksek olan öğrencilerin başarılı başarı 
düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır [8].  Aynı zamanda “Acar ve Öğretmen 
[11] çalışmasında fen başarısını etkileyen en önemli unsurun babanın eğitim durumu olduğunu 
belitmiştir.” Bu çalışmada da bulunduğu gibi fen başarısı ile tutumlar arasında pozitif ilişki 
bulmuştur. “Anıl [12] çalışmasında babaların eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin fen 
okuryazarlığı ve fen başarısının arttığını belirtmiştir.” “Şaşmazer [13] çalışmasında belirttiği 
gibi; babanın eğitim düzeyi yükseldikçe, öğrencinin fen başarısı da artmaktadır.” Anıl [12] 
çalışmasında bu durumu şöyle açıklamaktadır; Türkiye’de çocukların büyük bir kısmının 
anneleri ile daha çok vakit geçirdikleri dikkate alınırsa, annelerin eğitim düzeyi yüzdelerinin 
yüksek olmaması, öğrencilerin başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Elde edilen 
regresyon analiz sonuçlarına göre bu çalışmada, fen bilimleri başarısını en çok yordayan 
değişkenin “babanın eğitim durumu” olduğu belirlenmiştir. 

Bilgisayar destekli eğitimin birçok çalışmada öğrencilerin ders başarısına olumlu yönde etki 
ettiğini görmekteyiz. Çelen, Çelik ve Seferoğlu [14] çalışmasında bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanımının, öğrencilerin fen yeterlilik düzeylerinde anlamlı bir farklılık 
sağladığı belirlemiştir. Anıl [12]  çalışmasında “bilgisayar ortamı” değişkeni ile fen bilimleri 
başarısı arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğu belirlemiştir. Öğrencilerin kendilerine ait 
kullanabilecekleri bilgisayarlarının, eğitimle ilgili bir bilgisayar programının ve internet 
erişimine sahip olmalarının fen başarılarını arttıracağını söylemiştir. Demirez [15]  
çalışmasında bilgisayar sayısı ile fen okuryazarlığı ve fen başarısı arasındaki ilişkiyi şu 
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cümlelerle ifade etmektedir: “Türkiye, Finlandiya, Amerika, İsrail karşılaştırılarak yapılan 
çalışmada, Türkiye’de üç ve daha fazla bilgisayar sahip olanların hiç bilgisayar sahip 
olmayanlara kıyasla fen okuryazarlık ortalamalarının daha fazla olduğu; Finlandiya’da üç ve 
daha fazla bilgisayar sahip olanların hiç bilgisayar sahip olmayanlara oranla fen okuryazarlık 
ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir; Amerika’da üç ve daha fazla bilgisayar 
sahip olanların hiç bilgisayar sahip olmayanlara göre fen okuryazarlık ortalamalarının daha çok 
olduğu belirlenmiştir; İsrail’de üç ve daha fazla bilgisayar sahip olanların hiç bilgisayar sahip 
olmayanlara kıyasla fen performanslarının daha fazla olduğu rapor edilmiştir”.  Karahan [16] 
çalışmasında, PISA 2006, 2009 ve 2012 verilerini kullanarak yaptığı çalışmada internet 
kullanımı ile fen puanları arasında anlamlı ve güçlü bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Aynı 
şekilde Kartal [17] çalışmasında Türkiye PISA 2003,2006,2009 verilerini kullanarak, 
yaptıkları çalışmada bilgisayar ve öğrenci başarısı arasında pozitif bir ilişki olduğunu rapor 
etmiştir. Ancak Gürsakal [18]  çalışmasında elde etmiş olduğu veriler elde edilen bulgularla 
farklılık göstermektedir Gürsakal çalışmasında PISA 2009 verilerini kullanarak, öğrencilerin 
evde ve okulda bilgisayar kullanım sıklıkları ile okuma becerileri ile fen okuryazarlığı 
alanlarındaki başarıları arasında da negatif bir ilişki tespit etmiştir.  Bilgisayar teknolojileri 
kullanılarak oluşturulan ortamların öğrencilerin fen başarısını ve fen okuryazarlığını 
arttırdığını ve bilginin kalıcılığını arttırdığını söyleyebiliriz.  

Veriler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan öğrencilerin fen okuryazarlığı 
puanlarının diğer bölgelerdeki öğrencilere göre daha düşük olduğunu göstermektedir [3]. 
Okulun içinde yer aldığı bölge, köyden kente doğru bir gelişim gösterdikçe öğrencilerin 
performansları da olumlu yönde değişmektedir. Bunun nedeninin yerleşim yerinin büyüklüğü 
arttıkça olanakların da paralel oranda arttığı düşünülmektedir. Kentlerde ulaşım, eğitim 
(dershane, özel okul, kurs gibi kurumların çeşitliliği), bilgiye ulaşma (internet, bilgisayar) 
imkânlarının fazla olması, öğrencinin performansına olumlu katkı sağlamaktadır [11]. 

Okuduğunu anlama başarısı ile fen başarısı arasında belirli bir ölçüde ilişkinin bulunduğu 
ifade edilebilir Okuduğunu anlama becerisinin anlama edimindeki konumu madde ile öğrenci 
arasındadır. Bu yönüyle okuduğunu anlama, fen bilgisi maddelerinde yanıtı bulabilmek için 
başarıyı sağlayan diğer donanımları etkinleştirici bir işlevdedir. Bu açıdan bakıldığında 
okuduğunu anlamadaki yetersizlik diğer donanımların belirli bir ölçüde kullanımını da 
engelleyecektir [19]. Aynı zamanda Kaya [20]  çalışmasında okuma becerileri ile fen 
okuryazarlığı arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu belirtmiştir. 

Gökdemir [21] öğretmen adayları ile yürütmüş olduğu çalışmada, fen bilimler öğretmen 
adaylarının bulundukları sınıf düzeyleriyle PISA fen okuryazarlığı yeterlilikleri arasında 
paralellik bulunmadığını ifade etmiştir. Fen bilimleri öğretmen adaylarının sınıf düzeyi arttıkça 
almış oldukları ders sayıları ve bilgi birikimleri artmış olmasına rağmen bu durum 
katılımcıların PISA fen okuryazarlığı yeterlilikleri üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etki 
yapmamıştır. 

Çalışmaya dahil olan çalışmalarda fen bilimleri başarısı ile fen bilimlerine karşı “tutum” 
arasında pozitif yönde doğrusal bir ilişki olduğu, yani fen bilimlerine karşı olumlu tutum 
arttıkça fen bilimleri başarısının arttığı belirlenmiştir.  

Acar ve Öğretmen [11] 2006 PISA verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada, öğrencilerin 
evlerinde öğrenmeye ayırdıkları zaman ile fen başarısı negatif yönde ilişkisinin bulunduğu ve 
bu sonuca göre de öğrencilerin evde öğrenmeye ayırdıkları zaman arttıkça fen bilimleri başarı 
performanslarının azalmış olduğu tespit edilmektedir. Öğrencilerin evde öğrenmeye ayırdıkları 
zaman içinde nasıl çalıştıkları, zamanı nasıl kullandıkları, ne tür çalışmalar yaptıkları, 
araştırmaya, tartışmaya değer bir sonuca götürmektedir [15]. 
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Araştırmalar evinde kendisine ait bir odası veya masası olan ve çalışabileceği sessiz bir 

ortama sahip olan öğrencilerin diğerlerine oranla daha başarılı oldukları ortaya koymaktadır 
[8]. PISA 2003, PISA 2006 ve PISA 2009 Türkiye verileri yapılan tüm çalışmalar birlikte 
incelendiğinde ise araştırmacılar en çok aile karakteristikleri (anne baba eğitim düzeyi, evdeki 
kitap sayısı vb.) ile öğrencilerin başarısı arasında pozitif bir ilişki olduğu konusunda 
hemfikirdir. Benzer şekilde araştırmacılar genel olarak evdeki bilgisayar ve donanım 
olanakları, coğrafi bölge ve fene yönelik tutum ile öğrencinin başarısı arasında pozitif bir 
ilişkinin olduğunu ifade etmektedirler [17]. Araştırmalar öğrencilerin evde bilgisayar ve 
donanım olanaklarının (bilgisayarlarının, bilgisayar programı ve internet erişimlerinin) 
olmasının fen okuryazarlığı başarılarını olumlu etkilediğini ortaya koymaktadır [12]. 

PISA 2003, PISA 2006 ve PISA 2009 Türkiye verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada, fen 
özyeterliği değişkeninin, Türk öğrencilerin fen okuryazarlığı başarı puanına pozitif yönde 
etkisi olduğunu rapor etmiştir. Benzer şekilde, bazı araştırma bulguları öğrencilerin fen 
özyeterliği algısı arttıkça onların fen okuryazarlığı alanında çok daha başarılı olduklarını 
sonucuna ulaşmıştır [11]. Yıldırım [22]  PISA 2003 Türkiye, Japonya ve Finlandiya verilerini 
kullanarak yaptığı çalışmada, her üç ülkede de öz yeterlilik inancının matematik başarısı 
üzerinde pozitif etkisinin olduğu gözlenmiştir. Ayrıca bu etkinin nispeten Finli öğrencilerde 
daha yüksek olduğu rapor edilmiştir. Elde edilen bu bulgular literatür ile karşılaştırıldığında, 
bulguların paralellik gösterdiği tespit edilmiştir [15]. 

Genç [23] çalışmasında, PISA da yer alan soruların tamamı bireylerin yaratıcı düşünme, 
verilen bilgiyi yorumlama, değerlendirme, problem çözme, analiz etme ve sonuç çıkarma gibi 
kritik düşünme becerilerini kullanma başarısını ölçtüğünü fakat Türkiye’deki ders kitaplarında 
tüm yeterlilik düzeylerini ölçen sorulara yer verilmediğini belirtmiştir. Sezer [24] çalışmasında 
sınav sorularını fen bilimleri öğretmenlerinin öğrencilerin mevcut bilgilerini yeni bir durum 
karşısında kullanabilecek düzeyde hazırlaması ve günlük hayatla ilişkilendirmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Aynı zamanda Ünal [25]  çalışmasında öğretmenlerin PISA tarzı soru çözmek için 
vakit bulamadıklarını, çünkü müfredatın çok yoğun olduğunu, derste müfredatı yetiştirmekten 
öğretmenlerin vakit bulamadıklarını belirtmiştir. 

III. SONUÇ 
İncelenen araştırmalar sonucunda çalışmaların tarama modelli çalışmalar olduğu ve 

çalışmaların PISA verilerinden yola çıkılarak yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin 
evlerindeki kitap sayısı arttıkça, evlerinde kendilerine ait odaya sahip olmaları ve evde 
bilgisayara sahip olmaları durumunda fen okuryazarlığı ve fen başarısının arttığı 
görülmüştür.Anne ve babalarının eğitim düzeyi arttıkça, öğrencilerin fen okuryazarlığı ve fen 
başarısının arttığı gözlenmiştir. Bilgisayar destekli fen eğitiminin öğrencilerin fen 
okuryazarlığını ve fen başarısını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Fakat ülkemizin doğusu ile 
batısı arasındaki eğitim düzeyinin farklı olması, çocukların sahip olduğu imkanların farklı 
olmasından dolayı fen okuryazarlığının ve fen başarısının düştüğünü, okulun bulunduğu 
bölgenin köyden şehire doğru gittikçe değişmesi ile fen okuryazarlığı ve fen başarısının da 
değiştiğini görmekteyiz. Okuduğunu anlama becerisi ile fen okuryazarlığı arasında anlamlı, 
pozitif bir yönde ilişkinin bulunduğu yapılan çalışmalarda elde edilmiştir. Evinde sanatsal eseri 
olan, kitap sayısı fazla, anne babası ile evde okuma çalışmaların fen başarılarının fazla olması 
bu çalışmalardaki bulgularla örtüşmektedir. Fen bilgisi öğretmenlerinin yıllık plan ve müfredat 
yetiştirme telaşından dolayı PISA tarzı soruları derste çözemediklerini, öğretmenlerin 
hazırlamış olduğu soruların bilgi, kavrama ve uygulama düzeyinde olduğunu ve bunun da fen 
başarısını ve fen okuryazarlığını etkilediğini görmekteyiz. Fen dersine karşı olan tutumun, fen 
öz yeterliliğinin fen başarısını ve fen okuryazarlığını doğrudan etkilediğini görmekteyiz. 
Araştırmalarda aynı zamanda evinde kendisine ait bir odası veya masası olan ve çalışabileceği 
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sessiz bir ortama sahip olan öğrencilerin diğer öğrencilere oranla fen bilimleri okuryazarlığı ve 
fen bilimleri başarısının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmalar daha çok öğrenci, öğretmen 
verilerine göre dayalı olarak yapıldığı, veri toplama aracı olarak daha çok anketler ve PISA 
verileri kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu araştırmada sadece Türkiye’de yapılan PISA 
sınavlarındaki fen okuryazarlığının ve fen başarısını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi 
yönünde çalışmalar incelenmiştir.İleride yapılacak çalışmalarda daha derinlemesine bilgi 
edinebilmek için görüşme yöntemiyle verilerin toplandığı nitel çalışmalar yapılabilir. 
Öğretmenlere PISA konusunda hizmet içi eğitim verilmelidir, öğretmenlerin PISA konusunda 
öğrenmiş oldukları bilgi, beceri ve deneyimleri sınıf ortamına aktarıp aktarmadığı izlenmelidir. 
Öğrencilerin fen okuryazarlığı konusunda başarısını arttırmak için sınıf ortamında fen günlüğü 
tutmaları sağlanabilir ve bu süreçte üründen çok süreç değerlendirilebilir.Fen okuryazarlığı ve 
fen başarısını arttırmada okullarda okutulan fen bilimleri kitaplarındaki soruların da etkili 
olduğu, kitaplardaki soruların en fazla uygulama düzeyinde olduğu bu sebeple öğrencilerin üst 
düzey düşünme becerilerini geliştiremediği görülmektedir. Bu sebeple ders kitaplarındaki 
sorular PISA tarzındaki sorularla oluşturulabilir. PISA sınavlarında başarılı olan ülkelerin fen 
okuryazarlığı ve fen başarısını etkileyen faktörler incelenip ülkemizde fen okuryazarlığı ve fen 
başarısını etkileyen etmenlerle karşılaştırılıp bir çalışma yapılabilir. 
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Özet  Bu araştırma Sivil Havacılık sektörü çalışanlarının bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım 
yeterlilikleri ile dijital okuryazarlık algı seviyelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma, 2021 yılında Türk Sivil Havacılık sektöründe faaliyet gösteren, havayolu şirketleri, 
havalimanı ve uçak özel güvenlik şirketleri, havacılık temsil gözetim ve yer hizmeti şirketleri 
ile havacılık eğitimi veren kurum çalışanlarında yapılmıştır. Çalışma grubu İstanbul merkezli 
Sivil Havacılık sektöründe çalışan toplam 407 kişiden oluşmaktadır. Bu araştırmanın verileri 
“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım Yeterlilik Ölçeği- Dijital Okuryazarlık Algı 
Seviyeleri Ölçeği” olmak üzere 2 farklı ölçme aracı Microsoft Office365 Forms çevrimiçi 
(online) anket tekniği ile toplanmıştır. Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda genel ölçek 
Cronbach Alfa değeri 0.952 ve yine yapılan faktör analizi genel faktör 0.963 olarak 
bulunmuştur. Araştırmada katılımcıların bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım yeterlilikleri 
ile dijital okuryazarlık algı seviyelerinin belirlenmesi için; veriler sırasıyla temel istatistiksel 
ölçülerle (aritmetik ortalama, standart sapma) özetlenmiş ve ikili karşılaştırmalarda Levene 
varyans homojenliği, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü anova testi, Brown-Forsythe testi ile 
Pearson Korelasyon ilişki testleri uygulanmıştır. Korelasyon analizi iki değişken arasındaki 
doğrusal ilişkiyi veya bir değişkenin iki ya da daha çok değişken ile olan ilişkisini test etmek 
için dijital okuryazarlık algı seviyeleri ölçeğinde kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlerin 
bağımlı değişkenler üzerindeki ilişkisel analiz için, çoklu regresyon analizi uygulanmış ve 
bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkileri yordanmıştır. Verilerin analizi 
IBM SPSS 27 programında yapılmıştır. Havacılık sektörü çalışanlarının bilgi ve iletişim 
teknolojileri kullanım yeterlilikleri incelendiğinde; çalışanların bir boyut hariç tüm boyutlarda 
yeterlilik düzeylerinin yüksek olduğu görülmekte, sadece kurumsal yazılım programı kullanım 
yeterliliğinin diğer boyutlara kıyasla daha düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların, 
öğrenim düzeylerine, çalıştıkları sektör faaliyet alanına, yaşlarına ve departmanlarına göre 
yeterlilik düzeyleri değişmektedir. İnternet kullanımı, kelime işlemci, sunum programı 
yeterliliklerinin; işletim sistemi, donanım, hesap çizelgesi ve kurumsal yazılım 
yeterliliklerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle havacılık sektörü 
çalışanlarının departmanlarına göre yeterlilikleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu 
görülmektedir. Çalışmada “donanım, işletim, hesap çizelgesi, internet, kurumsal yazılım” 
bağımsız değişkenlerinin “algılanan fayda, niyet, algılanan kullanım kolaylığı” bağımlı 
değişkeni üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için çoklu regresyon analizi uygulanmış ve 
sonuçları anlamlı bulunmuştur. Özellikle; işletim sistemi, hesap çizelgesi ile kurumsal yazılım 
kullanım yeterlilik seviyelerinin yüksek olması dijital okuryazarlık algı seviyelerini anlamlı ve 
olumlu olarak yordadığı saptanmıştır. Çalışanların bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım 



- 71 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
 
 
 

 

 

 
yeterlilikleri yükseldikçe algıladıkları fayda, niyet ve kolaylık seviyelerinin de anlamlı olarak 
yükseldiği verilerin istatistiksel sonuçlarına göre saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Dijital okuryazarlk, Sivil Havaclk Sektörü 

Abstract: This research was conducted to determine the information and communication 
technology usage competencies and digital literacy perception levels of Civil Aviation sector 
employees. The analysis was carried out in 2021 in the Turkish Civil Aviation sector, airline 
companies, airport and aircraft private security companies, aviation representation surveillance 
and ground handling companies, and employees of institutions that provide aviation training. 
The working group consists of a total of 407 people working in the Istanbul-based Civil 
Aviation sector. This study's data were collected by using Microsoft Office365 Forms online 
questionnaire technique, which is two different measurement tools, "Information and 
Communication Technologies Efficiency Scale - Digital Literacy Perception Levels Scale." As 
a result of the reliability analysis, the overall scale Cronbach Alpha value was found to be 
0.952 and the factor analysis to be 0.963. In order to determine the information and 
communication technology usage competencies and digital literacy perception levels of the 
participants in the research; Data were summarized with basic statistical measures (arithmetic 
mean, standard deviation) respectively, and Levene variance homogeneity, independent 
sample t-test, one-way ANOVA test, Brown-Forsythe test, and Pearson Correlation correlation 
tests applied in paired comparisons. Correlation analysis was used in the digital literacy 
perception level scale to test the linear relationship between two variables or a variable's 
relationship with two or more variables. 
The relational analysis of independent variables on dependent variables, multiple regression 
analysis applied, and independent variables' effects on dependent variables predicted—the 
study of the IBM SPSS 27 program data. When the information and communication technology 
usage competencies of aviation sector employees are examined, the proficiency levels of the 
employees are high in all dimensions except for one dimension, and only the corporate software 
program usage adequacy is lower than the other dimensions. The participants' proficiency 
levels vary according to their education level, sector of activity, age, and department. Internet 
use, word processing, presentation program competencies concluded that the operating system, 
hardware, spreadsheet, and enterprise software capabilities were higher. According to their 
departments, there are significant differences between the competencies of aviation sector 
employees. In the study, multiple regression analysis was applied to determine the effects of 
the "hardware, operation, spreadsheet, internet, corporate software" independent variables on 
the "perceived usefulness, intention, perceived ease of use" dependent variable, and the results 
were found to be significant. Primarily; Operating system, spreadsheet, and corporate software 
usage proficiency levels were primarily found to be significantly predictive of digital literacy 
perception levels. According to the data's statistical results, the perceived usefulness, intention, 
and convenience levels of the employees increase considerably as their competence in using 
information and communication technologies increases. 
Keywords: Information and Communication Technologies Usage Compentecies, Digital 
Literacy, Civil Aviation Indudstry 
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1. GİRİŞ 
 

İnsanlığın var olduğu günden bugüne, teknoloji ile olan ilişkisi yadsınamaz bir gerçektir. 
Yaşantımızın artık tamamen içerisinde olan teknoloji, toplumların ve ülkelerin gelişmişlik 
seviyelerinden tutun, küresel anlamda toplumların söz sahibi olmasını etkilemektedir. 
Teknolojinin tarihsel gelişimine baktığımızda ise, teknoloji; ilk başlarda araçların ve 
tekniklerin icat edilmesi ile başlamaktadır. Tarihsel gelişiminin ilk döneminde uygulamalı 
sanatları tanımlarken, günümüzde ise teknoloji; insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere hedefe ulaşmak için mevcutta olan her türlü imkânı daha üst seviyeye çıkaran, değiştiren, 
hatta dönüştüren ve tüm bunlardan, maddi, manevi, ulaşım, iletişim vb. konularda kazanç 
sağlama süreçlerinde kullanılan yöntemler bütünüdür. Teknolojik gelişmelerin günümüzde 
dokunmadığı temasta olmadığı neredeyse hiçbir kurum, işletme veya birey kalmamıştır. Her 
ne kadar teknolojinin temas etmediği bir kurum veya topluluk kalmamış olsa bile gelişen 
teknoloji karşısında toplumun kalbinde ve zihninde bir paradoks yatmaktadır. Topluluklar ve 
ulus devletler gün geçtikçe teknolojiye bağımlı olup hızla yeni gelişen teknolojileri benimsemiş 
olsalar bile, gelişen teknoloji karşısında bireyler mantıklı düşünüp teknoloji hakkında eleştirel 
düşüncelere sahip olacak kişisel donanımlara sahip değildir. Hem yetişkinler hem de çocuklar, 
teknolojinin temel özelliklerini, toplumu nasıl etkileyip şekillendirebileceğini ve bunun 
insanların kişisel gelişimine nasıl bir etkide bulunabileceğini tahmin edememektedir. Çoğu 
insan her gün kullandıkları teknolojilerin tam olarak farkında bile değildir. Hangi teknolojilerin 
nasıl aşamalardan geçip önüne geldiğinin veya kişilerin basit bir işlem olarak gördüğü tüm 
süreçlerin neleri etkileyebileceğini bilmemektedir. Kısacası toplum olarak gerek günlük 
yaşantımızda gerekse de iş hayatımızda birer teknoloji olarak okur yazarı değiliz. Teknoloji 
okuryazarlığı aslında 21. Yüzyıla özgü bir olgu değildir. NCEE (National Council for 
Educational Excellence)’nin daha 1983 yılının başlarında, vatandaşlarının beş temel beceriye 
sahip olmaması dolayısıyla ABD’yi risk altında olarak değerlendirildiği görülmektedir. Buna 
yönelik olarak da özellikle beş alanda okur yazarlığın önemine vurgu yapılmıştır. Bu beş alan 
ise şöyle sıralanmaktadır: Anadil, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve bilgisayar” (Yiğit, 
2011; NCEE, 1983). Dijital veya teknolojik okur yazarlık, ilk etapta ifade ettiği şekli ile dijital 
bir cihazı veya yazılımı kullanma şeklinde dar bir çerçevede tanımlanmamalıdır.  Teknoloji 
okuryazarlığı, kullanıcıların dijital ortamda etkin bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli olan 
karmaşık, bilişsel, sosyolojik ve duygusal geliştirilebilen becerileri kapsamaktadır. Örneğin 
grafik ekranlardaki talimatları okumak, bununla birlikte yeni anlamlı materyalleri bu ortamda 
oluşturmak, dijital ortamdaki bilginin kalitesini ve geçerliliğini kontrol edip değerlendirilmekte 
teknolojik ve dijital okuryazarlık faaliyetleri içerisinde yer almaktadır. Eshet, Y. (2004) [1].  
Yapısı ve tarihsel gelişimi ile de teknolojik faaliyetlerin oldukça yoğun olduğu ve sürekli bir 
gelişim içerisinde bulunan havacılık sektörü bu bağlamda yeni teknolojilerin öncüsü ve 
kullanıcısı olarak kabul edilmektedir. Günümüz bilgi çağında, teknolojinin etkin kullanımı 
içinde; toplumun her ferdinin bilgi, beceri ve teknolojik farkındalığa sahip olmaları ve birer 
teknoloji okuryazarı olmaları gerekmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en önemli 
unsurlarından birinin bilgi olduğu yadsınamaz bir gerçektir.  Kurum veya işletmeler için en 
önemli unsurlardan biri de çalışanlardır. Kurum veya işletmeler için çalışanlarının güncel 
teknolojileri sahip oldukları bilgi ve deneyimleri ile etkin bir şekilde kullanması kurum 
başarılarını ve hedeflerini doğrudan etkilemektedir. Çünkü ne kadar bilgiye sahip olursanız 
olun eğer o bilgiyi etkin olarak dijital ortama işleyecek, ihtiyaç olduğu zamanda o bilgiye hızlı 
bir şekilde ulaşıp yorumlayacak nitelikli personel sahip değilseniz günümüz rekabet ortamında 
her zaman geride kalmaya mahkûm olacağınız anlamına gelmektedir. (Eryilmaz, 2017) [2]. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzde artık yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası 
olduğu gerçektir. Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde hedeflediğimiz veya ihtiyaç 
duyduğumuz bilgilere rahatlıkla ulaşabilmekte ve bunları kullanabilmekteyiz. Tabi ki 
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bireylerin bilgiye ve istediğini bulmasına bu kadar kolaylık sağlayan bir teknolojiden, 
işletmelerinde faydalanmak istemesi kaçınılmazdır. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri 
işletmelerin tüm faaliyetlerinde kolaylıklar sağlamaktadır. 20. Yy da özellikle havacılık 
sektöründe; havayolu taşımacılığı, havacılık güvenliği ve havacılık eğitimi gibi alanlarda 
teknolojik faaliyetlerin gelişimi ivmeli bir şekilde artmıştır. İşletmelerin teknolojik gelişimi ile 
ilişkili olarak ihtiyaç duydukları personellerin de teknolojik nitelikleri önem arz etmektedir. 
Kişilerin kişisel teknolojik yeterliliklerini artırmak kendi sektörlerinde yer edinmelerini 
sağlamaktadır. Gerek toplumsal yaşamda gerekse iş yaşamında her bireyden, bilgiye nasıl 
erişebileceğini bilen, gerektiğinde bilgilerini ihtiyacına yönelik kullanabilen ve yeni bilgileri 
üretebilen nitelikte olması istenmektedir. (Eryılmaz, 2017) [2].  İşletmeler ve özellikle 
havacılık sektörü ciddi boyutlarda teknolojik gelişimlerine kaynak aktarmaktadır. Bu 
teknolojilere yapılan yatırımların kullanıcıları ise çalışanlarıdır. İşletmelerde bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin en verimli şekilde kullanabilmesi için, o işletme çalışanlarının bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin yeterlilik seviyeleri ile dijital okuryazarlık algı ve tutumlarının ileri seviyede 
olması bir gereklilikten ziyade zorunluluktur. 

I. BULGULAR 
Katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde; 26’sı (Yüzde 6,4) 18-25 yaş aralığında, 106’sı 

(Yüzde 26) 26-35 yaş aralığında, 217’si (Yüzde 53) 36-50 yaş aralığında ve 58’i (Yüzde 14,3) 
51 yaş ve üzerindedir. 

Katılımcıların 116’sı (Yüzde 28,5) kadın; 291’i (Yüzde71,5) erkektir. Öğrenim düzeylerine 
göre katılımcıların dağılımı incelendiğinde ise; 9’u (Yüzde 2,2) İlköğretim; 44’ü (Yüzde 10,8) 
Lise; 36’sı (Yüzde 8,8) Ön Lisans; 276’sı (Yüzde 67,8) Lisans; 42’si (Yüzde 10,3) Yüksek 
Lisans mezunudur. 
 N Yüzde (%) 

Yaş 

18-25 26 6,4 
26-35 106 26 
36-50 217 53 

≥ 51 yaş ve üzeri 58 14,3 

Cinsiyet  
Kadın 116 28,5 
Erkek 291 71,5 

Öğrenim Düzeyi 

İlköğretim 9 2,2 
Lise 44 10,8 
Ön Lisans 36 8,8 
Lisans 276 67,8 
Yüksek Lisans 42 10,3 
Doktora 0 0 

  

 
DEPARTMAN 

  N  Yüzde (%) 

Mali İşler (Finans- Muhasebe) 32  7,9 

Uçuş Operasyon (Kokpit ve Kabin) 28  6,9 

Uçuş Operasyon (Mühendis- Teknik) 30  7,4 
Uçuş Operasyon (OCC- Permi- SLOT)) 26 6,4 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 53 13 
Strateji ve İş Geliştirme 24 5,9 
Kalite ve Entegre Yönetim Sistemleri 14 3,4 
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Ekip- Tarife ve Eğitim Planlama 22 5,4 

İnsan Kaynakları Yönetimi 22  5,4 

Satın Alma ve İdari İşler 26  6,4 

Genel İdari Güvenlik 18  4,4 

Havalimanı ve Uçak Özel Güvenlik 28  6,9 
Yer  Hizmetleri  (Ofis‐ Harekât  Operasyon‐
Ramp)  58  14,3 

Ticaret (Satış ve Pazarlama)  24  5,9 
Kurumsal İletişim  2  0,5 
Diğer 0 0 

 
Araştırma çalışmamıza departman bazlı katılım dağılımında ise en yüksek ilk üç katılım oranı 
sırası ile;  

 Yüzde 14,3 ile Yer Hizmetleri (Ofis – Harekât Operasyon-Ramp) 
 Yüzde 13 ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
 Yüzde 7,3 ile Mali İşler (Finans – Muhasebe) 

Çalışmamıza departman bazlı en az katılım sağlayan son üç departman oranı ise; 

 Yüzde 0,5 ile Kurumsal İletişim 
 Yüzde 3,4 ile Kalite ve Entegre Yönetim Sistemleri 
 Yüzde 4,4 ile Genel İdari Güvenlik                 

departmanının takip ettiği görülmektedir. 

BİT Yeterlilik Güvenilirlilik Bulgular 
Faktörler Cronbach Alpha Madde Sayısı 

BİT Genel Kullanım Yeterlilikleri 0,949 38 
Donanım 0,902 4 
İşletim Sistemi 0,878 4 
Kelime İşlemci Programı Kullanım Yeterlilikleri 0,915 4 
Hesap Çizelgesi Programı Kullanım Yeterlilikleri 0,902 5 
Sunum Programı Kullanım Yeterlilikleri 0,937 5 
İnternet Kullanım Yeterlilikleri 0,937 5 
Kurumsal Yazılım Kullanım Yeterlilikleri 0,918 11 

Tablo incelendiğinde hem BİT ölçeğinin kendisi hem de alt boyutlarının her birinin iç 
tutarlılığının 0,8-0,9 ve 0,9 üzerinde olduğu görülmektedir. Bu Cronbach Alpha değerleri hem 
ölçek hem de alt boyutları için ölçek güvenilirliğinin çok iyi ve mükemmel seviyede olarak 
tanımlanmaktadır. 
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 BİT Faktörleri Normallik Testi 

Araştırma örneklem büyüklüğünün 29’dan olması durumunda Shapiro-Wilk testi, örneklem 
sayısının 29 ve daha büyük olması durumunda ise Kolomogorov-Simirnov testi kullanılabilir. 
(Kalaycı, 2010:10; Serçemeli & Kurnaz, 2016:47) Bu çalışmada örneklem veri sayısı 29’den 
büyük olduğu için Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi kullanılmaktadır. Tablo da BİT yeterlilik 
ve alt boyutlarının normallik testi sonuçları Kolmogorov-Simirnov anlamlılık değerlerinin 0,00 
olması ve bu değerlerinde 0,05’ten küçük olduğu saptanmıştır. Bu araştırma değerleri %95 
güven aralığında olup normalliği desteklemektedir. Normallik testinin güvenilirlik endeksinin 
sağlanabilmesi adına grafiksel veya betimsel yöntemlerle birlikte kullanılmasını gerektiği 
bilinmektedir. (Smeeton & Sprent 2007, 2007; Çokluk, Şekercioğlu, & Büyüköztürk, 2018; 
Hair, Black, Babin & Anderson, 2010; Bayrakçı, 2020:86) Bu sebeple veri setine ait histogram 
ve Q-Q grafikleri incelenmiştir. 

 
 

Q-Q saçılım grafikleri yatay eksende bulunan ve gözlenen değişkene ait nicelikler ile dikey 
eksende beklenen normal dağılıma ait olan bir grafiktir. Grafikte beklenen normal değişkenler 
karşısında değişkenlerin çizimi ve devam edişi düz bir çizgiyi göstermektedir. Bu çizgi bir 
normallik doğrusunu ifade etmekte olup noktaların eğriliği ise normallikten uzaklaşmaları 
ifade etmektedir. Bu çalışmaya ait verilerden elde edilen Q-Q dağılımı incelendiğinde 
noktaların, normallik doğrusu üzerinde ufak sapmalar dahilinde yığıldığı görülmektedir. Bu 
grafiğe göre verilerin normal dağılımı desteklenmektedir. 

 
Normallik Testi 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

İstatistik 
Değerleri 

Serbestlik 
Derece (df) 

Anlamlı
lık Değ. 

İstatistik 
Değerleri 

Serbestlik 
Derece (df) 

Anlamlı
lık Değ. 

BİT Yeterlilik Puanı 0,101 407 0,000 0,937 407 0,000 

Donanım Bilgisi 0,125 407 0,000 0,962 407 0,000 

İşletim Sistemi Bilgisi 0,101 407 0,000 0,972 407 0,000 

Kelime İşlemci Bilgisi 0,247 407 0,000 0,742 407 0,000 

Hesap Çizelgesi Bilgisi 0,15 407 0,000 0,9 407 0,000 

Sunum Programı Bilgisi 0,254 407 0,000 0,732 407 0,000 

İnternet Kullanım Bilgisi 0,237 407 0,000 0,766 407 0,000 
Kurumsal Yazılım 
Kullanım Bilgisi 0,101 407 0,000 0,938 407 0,000 
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Katlmclarn BİT yeterliliklerinin genel ve alt boyutlardaki puan ortalamalarnn dağlm 

    
Min- Max Ortalama Puan Standart Sapma 

Donanım Yeterlilikleri 1-5 3,19 1,07 
İşletim Sistemi Kullanım Yeterlilikleri 1-5 3,42 0,89 
Kelime İşlemci Kullanım Yeterlilikleri 1-5 4,4 0,8 
Hesap Çizelgesi Kullanım Yeterlilikleri 1-5 3,95 0,85 
Sunum Programı Kullanım Yeterlilikleri 1-5 4,42 0,77 
İnternet Kullanım Yeterlilikleri 1-5 4,46 0,67 
Kurumsal Yazılım Kullanım Yeterlilikleri 1-5 2,62 1,6 

Toplam 1-5 3,78 0,95 

Bu araştırma sonuçlarına göre Sivil Havacılık Sektör Çalışanlarının “Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Kullanım Yeterlilikleri” ortalaması 3,78 olup; kullanım yeterlilik düzeylerinin iyi 
düzeyde olduğu söylenebilir. 
Öğrenim Düzeylerine Göre BİT Yeterlilik Puanlar ANOVA Sonuçlar  

n Ort. S.S. Varyans
Kareler 
Toplamı 
(K.T.) 

df F P 
Post Hoc 
Anlamlılık 
Düzeyi 

Yeterlilik 
Boyutu 

Öğrenim 
Düzeyi 

BİT 
Yeterlilik 
Ortalaması 

İlköğretim 9 1,45 0,25 Gruplar 
Arası 118,908 4 103925 0,00 L>İ 

Lise 44 2,59 0,69 Grup İçi 114,989 2 Ö>L 
Ön Lisans 36 3,78 0,72 Toplam 233,897 406 LS>Ö 
Lisans 276 3,93 0,49 YL>L, YL>Ö 
Yüksek 
Lisans 42 4,04 0,47       

Toplam 407 3,73 0,76  

* Brown-Forsythe Testi İstatistiği  

Mezun olunan öğrenim düzeylerinden yüksek lisans, lisans ve ön lisans en yüksek düzeyde 
BİT yeterlilik puanına sahip olduğu; en alt düzeyde ise ilköğretim ve lise mezunları yer 
almaktadır. Yapılan Dunnett’s T3 testi sonucunda anlamlı farklık gösteren öğrenim düzeyleri 
ise; 
Lise ve ön Lisans mezunları ilköğretim mezunlarından yüksektir. 
Yüksek Lisans, Lisans, Ön Lisans mezunları lise ve ilköğretim mezunlarından daha yüksektir. 
Tablo da BİT yeterlilik ortalamaları ilköğretim düzeyinde 1,45±0,25, lise düzeyinde 2,59±0,69, 
ön lisans düzeyinde 3,78±0,72, lisans düzeyinde 3,93±0,49 ve yüksek lisans düzeyinde 
4,04±0,47 olarak saptanmıştır. Havacılık sektörü çalışanlarının öğrenim düzeyleri ilerledikçe 
BİT puanlarının da yükseldiği ifade edilebilir. 
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Departmana Göre BİT Yeterlilik Puanlar ANOVA Sonuçlar 

Departman n Ort. S.S. Varyans
Kareler 
Toplamı 
(K.T.) 

df F P 
Post Hoc 
Anlamlılık 
Düzeyi 

Mali İşler (Finans & Muhasebe) 32 3,53 0,36 Gruplar 
Arası 10,481 13 42,2 0,001   

Uçuş Operasyon (Kokpit-Kabin) 28 3,90 0,43 Grup 
İçi 0,249 391     

Uçuş Operasyon (Mühendis-Teknik) 30 4,26 0,32 Toplam 233,897 404    

Uçuş Operasyon (OCC & Permi & 
SLOT) 26 4,03 0,36        

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 53 4,63 0,26    

Strateji ve İş Geliştirme 24 4,15 0,29    

Kalite ve Entegre Yönetim 
Sistemleri 14 3,85 0,50        

Ekip-Tarife ve Eğitim Planlama 22 3,90 0,2        

İnsan Kaynakları Yönetimi 22 3,45 0,3    

Satın Alma ve İdari İşler 26 2,61 0,8    

Genel İdari Güvenlik 18 2,57 0,2    

Havalimanı ve Uçak Özel Güvenlik 28 3,56 0,34    

Yer Hizmetleri (Ofis- Harekât 
Operasyon- Ramp) 58 3,21 0,89        

Ticaret (Satış ve Pazarlama) 24 3,91 0,31             

Toplam 405 3,73 0,76019             
* Brown-Forsythe Testi İstatistiği  

Departmana Göre Anova Sonuçlar Anlamsal Farkllk 
(En Yüksek Ortalamaya Sahip Departman) 

  Departman Anlamsal 
Farklılık (Sig) P 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Mali İşler (Finans & Muhasebe) 1,09403* 0,000 

Uçuş Operasyon (Kokpit-Kabin ,72433* 0,000 

Uçuş Operasyon (Mühendis-Teknik) ,36924* 0,000 

Uçuş Operasyon (OCC & Permi & SLOT) ,59890* 0,000 

Strateji ve İş Geliştirme ,47922* 0,000 

Kalite ve Entegre Yönetim Sistemleri ,77959* 0,004 

Ekip-Tarife ve Eğitim Planlama ,72940* 0,000 
İnsan Kaynakları Yönetimi 1,17881* 0,000 
Satın Alma ve İdari İşler 2,01763* 0,000 
Genel İdari Güvenlik 2,05216* 0,000 

Havalimanı ve Uçak Özel Güvenlik 1,06883* 0,000 

Yer Hizmetleri (Ofis- Harekât Operasyon- 
Ramp) 1,41922* 0,000 

Ticaret (Satış ve Pazarlama) ,71364* 0,000 
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Tablo da ki verilere göre, “çalışılan departman” bağımlı kontrol değişkenine göre 

katılımcıların BİT bilgisi ve kullanım yeterlilikleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmuştur. (F42,2; P=0,001<0,05) 

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri departmanı BİT yeterlilik puan ortalamaları “Mali İşler 
(Finans&Muhasebe), Uçuş Operasyon (Kokpit-Kabin),Uçuş Operasyon(Mühendis-Teknik), 
Uçuş Operasyon(OCC-Permi-Slot), Strateji ve İş Geliştirme, Kalite ve Entegre Yönetim 
Sistemleri, Ekip Tarife ve Eğitim Planlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Satın Alma ve İdari 
İşler, Genel İdari Güvenlik, Havalimanı ve Uçak Özel Güvenlik, Yer Hizmetleri (Ofis-Harekât 
Operasyon-Ramp) ile Ticaret (Satış ve Pazarlama)” departmanlarının tamamının BİT yeterlilik 
puan ortalamalarından yüksek olup istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p<0,001) 
Departmana Göre Anova Sonuçlar Anlamsal Farkllk 
(En Düşük Ortalamaya Sahip Departman) 

  Departman Anlamsal 
Farklılık (Sig) P 

Genel İdari Güvenlik 

Mali İşler (Finans & Muhasebe) -,95813* 0,000 

Uçuş Operasyon (Kokpit-Kabin -1,32784* 0,000 

Uçuş Operasyon (Mühendis-Teknik) -1,68292* 0,000 

Uçuş Operasyon (OCC & Permi & SLOT) -1,45326* 0,000 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri -2,05216* 0,000 
Strateji ve İş Geliştirme -1,57294* 0,000 

Kalite ve Entegre Yönetim Sistemleri -1,27257* 0,000 

Ekip-Tarife ve Eğitim Planlama -1,32277* 0,000 
İnsan Kaynakları Yönetimi -,87336* 0,000 
Satın Alma ve İdari İşler -0,03453 1,000 

Havalimanı ve Uçak Özel Güvenlik -,98333* 0,000 

Yer Hizmetleri (Ofis- Harekât Operasyon- Ramp) -,63294* 0,001 

Ticaret (Satış ve Pazarlama) -1,33853* 0,000 

Tablo da ki verilere göre, “çalışılan departman” bağımlı kontrol değişkenine göre 
katılımcıların BİT bilgisi ve kullanım yeterlilikleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmuştur. Hangi departmanlar arasında anlamlı farklılığın olduğunun analiz edilebilmesi 
için Dunnett’s T3 testi uygulanmıştır. (F42,2; P=0,001<0,05)   

Genel İdari Güvenlik departmanı BİT yeterlilik puan ortalamaları “Mali İşler (Finans-
Muhasebe), Uçuş Operasyon (Kokpit-Kabin), Uçuş Operasyon (Mühendis-Teknik), Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri, Kalite ve Entegre Yönetim Sistemleri, Strateji ve İş Geliştirme, İnsan 
Kaynakları Yönetimi, Ekip-Tarife ve Eğitim Planlama ile Ticaret (Satış ve Pazarlama) ile 
Havalimanı ve Uçak Özel Güvenlik” departmanlarının BİT yeterlilik puan ortalamalarından 
düşük olup istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p<0,05) 

Genel İdari Güvenlik departmanı BİT yeterlilik puan ortalamaları “Satın Alma ve İdari İşler” 
departmanı BİT yeterlilik puan ortalamasından düşük olup istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır. (p>0,05) 
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Korelasyon Analizi Sonuçlar 

  
Algılanan Fayda Niyet 

Algılanan 
Kullanım 
Kolaylığı 

  
Algılanan Fayda 

1 ,762** ,859** 

 
 0,000 0,000 

  405 405 405 

 
Niyet 

,762** 1 ,750** 

 0,000 0,000 

  405 405 405 

 
Algılanan Kullanım Kolaylığı 

,859** ,750** 1 

 0,000 0,000  

  405 405 405 
**.0.01 hata payı ile anlamlı 

Tablo da katılımcıların çalıştıkları departmanlara ve mesleklerine göre BİT kullanım 
yeterlilik ortalamaları ile DOAS ortalamaları bulunmaktadır. Bu ortalamalar departman 
bazında farklılık göstermektedir. Bu duruma göre; BİT kullanım yeterlilikleri puan 
ortalamasına göre en yüksek puan ortalamasına “(4,46) ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Departmanı” olurken, DOAS puan ortalamasında ise (4,14) ortalama ile ikinci sırada 
bulunmaktadır. 

Araştırmaya katılan departmanlar arasında BİT genel kullanım yeterlilikleri ile DOAS 
ortalamaları arasında anlamlı farklar görünmektedir. Bu araştırmada elde edilen verileri göre 
departman bazlı değerlendirmede; DOAS ortalama puanına en yüksek ortalamaya sahip olan 
ilk üç departman sırası ile; “(4,23) Strateji ve İş Geliştirme Departmanı; (4,14) Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri; (4,13) Uçuş Operasyon (Mühendis-Teknik) DOAS ortalama puanına göre en 
düşük ortalamaya sahip olan son üç departman ise sırası ile; “(2,57) Genel İdari Güvenlik; 
(2,61) Satın Alma ve İdari İşler; (3,21) Yer Hizmetleri (Ofis- Harekât Operasyon- Ramp)” 
departmanı olmuştur. Havacılık sektörü çalışanlarının BİT kullanım yeterlilik ortalamaları ile 
DOAS ortalama puanları ile anlamlıdır. BİT ’ten yüksek puan alan ve BİT yeterlilikleri yüksek 
olan katılımcıların BİT ile ilgili olarak DOAS puanları da göreceli olarak artış göstermiştir. 

Regresyon Analizi Sonuçlar 
Katılımcıların BİT kullanım yeterlilik alt faktörleri ile (Donanım, İşletim Sistemi, Hesap 

Çizelgesi, İnternet Kullanımı, Kurumsal Yazılım) DOAS alt faktörlerinin birbirleri ile anlamlı 
ilişkilerinin olup olmadığını saptamak amacı ile “BİT bağımsız değişkenleri kullanılarak 
bağımlı değişken yordanmak istenmiş olup, bu amaç ile birçok değişkenli doğrusal regresyon 
analizi yapılmıştır. 
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Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients         

95,0% 
Confidence 
Interval for B 

Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta R R2 t P Lower 

Limit 
Upper 
Limit Tolerance VIF 

BA
Ğ

IM
SI

Z 
D

EĞ
İŞ

K
EN

LE
R

 

(Constant) 3,294 0,138  0,91 0,83 26,153 0 3,512 4,083   

Donanım 0,074 0,044 0,085  1,164 0,097 -0,013 0,162 0,161 6,22 

İşletim 0,146 0,063 0,139  2,328 0,001 0,023 0,269 0,118 8,47 

Kurumsal 
Yazılım 0,068 0,036 0,068   1,918 0,056 -0,002 0,138 0,334 3 

Excel 0,27 0,46 0,248  5,842 0,001 0,179 0,361 0,233 4,29 

İnternet 0,632 0,055 0,457     11,533 0,001 0,524 0,739 0,167 5,99 

b. Bağml Değişken Alglanan Fayda 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients            

95,0% 
Confidence 
Interval for B 

Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta R R2 t P Lower 

Limit 
Upper 
Limit Tolerance VIF 

BA
Ğ

IM
SI

Z 
D

EĞ
İŞ

K
EN

LE
R

 

(Constant) 4,236 0,116  0,596 0,36 36,432 0,001 4,008 4,465   

Donanım 0,13 0,036 0,365  3,644 0,001 0,06 0,2 0,161 6,22 

İşletim -0,168 0,05 -0,392  -3,35 0,001 -0,266 -0,069 0,118 8,47 

Kurumsal 
Yazılım -0,039 0,029 -0,095   -1,37 0,171 -0,905 0,17 0,335 2,98 

Excel -0,035 0,037 0,742  9,54 0,001 0,332 0,505 0,267 3,74 

İnternet 0,419 0,044 0,742       9,54 0,001 0,332 0,505 0,267 3,74 

b. Bağml Değişken Niyet 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients            

95,0% 
Confidence 
Interval for B 

Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta R R2 t P Lower 

Limit 
Upper 
Limit Tolerance VIF 

BA
Ğ

IM
SI

Z 
D

EĞ
İŞ

K
EN

LE
R

 

(Constant) 3,45 0,056  0,92 0,85 62,13 0,001 3,341 3,359   

Donanım 0,197 0,03 0,312  3,644 0,001 0,138 0,257 0,161 6,22 

İşletim 0,04 0,043 0,053  -3,35 0,349 -0,044 0,124 0,118 8,47 

Kurumsal 
Yazılım 0,105 0,024 0,144   -1,37 0,001 0,057 0,153 0,335 2,98 

Excel 0,177 0,031 0,224  9,54 0,001 0,115 0,239 0,267 3,74 

İnternet 0,302 0,037 0,301       9,54 0,001 0,228 0,375 0,267 3,74 

c. Bağml Değişken Alglanan Kullanm Kolayllğ 
 

DOAS ölçek ve anketinde bulunan alt boyutlarının istatistiksel anlamda ilişkilerinin olup 
olmadığının belirlenmesi amacı ile korelasyon analizi yapılmış “algılanan fayda, niyet ile 
algılanan kullanım kolaylığı” boyutlar arasında anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Yapılan 
Pearson korelasyon analizi sonucuna göre “Algılanan Fayda ile Niyet” arasında anlamlı ve 
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olumlu bir ilişki bulunmuştur. BİT kullanımında algılanan faydanın, niyeti olumlu ve pozitif 
olarak yordadığı tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile, katılımcıların BİT ‘ten algıladıkları fayda, 
BİT kullanma niyetini olumlu olarak etkilemektedir. Bir diğer Pearson korelasyon analizi 
sonucuna göre “Algılanan Fayda ile Algılanan Kullanım Kolaylılığı” boyutlar arasında anlamlı 
sonuçlar bulunmuştur. Katılımcıların BİT kullanımından kazanım sağladıkları fayda etkisi 
algılanan kullanım kolaylılığı ve BİT kullanımına yönelik istek ile BİT kullanımından elde 
ettikleri kolaylığı açıklamaktadır. Son olarak “Niyet ile Algılanan Kullanım Kolaylığı” yapılan 
Pearson korelasyon analizi sonucuna göre, BİT kullanımına yönelik olan niyetin algılanan 
kullanım kolaylığı davranışını anlamlı ve olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Bu durumun 
olası sebebi katılımcıların BİT kullanım niyetlerinin yüksek olması BİT ’ten algıladıkları 
kullanım kolaylığının fonksiyonel açıdan yükselmesinin ilişkisel sonucu olarak ifade edilebilir. 
Bağmsz Değişkenlerin Bağml Değişkenleri Yordamasna İlişkin Regresyon Matrisi 

 

A. Sonuç 
Katılımcıların BİT kullanım yeterliliklerinin ölçülmesi için ise (Kara, 2011) [3] tarafından 

kullanılan ölçek yazılı izin alınarak kullanılmıştır. BİT ölçeği, ECDL formatına göre 
düzenlenmiş ve bazı bölümleri çıkartılarak havacılık sektörü çalışanlarına uygulanmıştır. Bu 
yeterlilik ölçme aracının güvenilirliği için Alfa Katsayısı (Cronbach Alpha) hesabı yapılmış ve 
0,949 güvenlik katsayısı ile güvenilir bulunmuştur.  

Katılımcıların DOAS durumlarının ölçülmesi için ise (Serçemeli, Kurnaz, 2016) [4] 
tarafından geliştirilen “Teknoloji Kabul Modeli” ölçeği yazılı izin alınarak kullanılmıştır. 
DOAS ölçeği, (a1. Algılanan Fayda, b1. Niyet, c1. Algılanan Kullanım Kolaylığı) 
oluşmaktadır. Bu yeterlilik ölçme aracının güvenilirliği için Alfa Katsayısı (Cronbach Alpha) 
hesabı yapılmış ve 0,887 güvenlik katsayısı ile güvenilir bulunmuştur. 

Her iki ölçeğe ait “BİT-DOAS” Alfa Katsayısı (Cronbach Alpha) hesabı 0,952 güvenlik kat 
sayısı ile güvenilir bulunurken, ana uygulama ile doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve 
ölçek modelinin yapısal geçerliliğine ait olan tüm istatistiksel değerlerin kabul edilebilir 
düzeyde olduğuna ulaşılmıştır.  (KMO and Barlett’s Test) faktör analizi yapılmış ve 0,963 
faktör katsayısı ile soruların faktör gücünün yüksek olduğu bulunmuştur. Böylece her bir ölçek 
için (BİT ve DOAS) güvenilirlik geçerliliği test edilmiş ve onaylanmıştır. 

Bu çalışmanın amacını sivil havacılık sektörü çalışanlarının “Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
(BİT) kullanım yeterlilikleri ile Covid-19 Pandemi dönemi sonrası Dijital Okuryazarlık Algı 
Seviyelerinin (DOAS)” değerlendirilmesi oluşturulmaktadır. Tez kapsamında literatürde 
bulunan iki (2) farklı ölçek kullanılmış ve bir ölçeğe ek geliştirme uygulanmıştır.  
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Çalışmanın planlanmasında ve ölçeklerin kullanımı ile ek geliştirmelerin ortaya çıkmasında 

çeşitli nedenler bulunmaktadır. BİT kullanımı ile ilgili mevcut ölçeklerin literatürde öğrenciler, 
öğretmenler ve eğitim bilimleri alanında kullanılmış olması ve güncelliğini yitirmiş olması 
sebebi ile, ölçek üzerinde geliştirme sağlanmıştır. Havacılık sektörü BİT kullanımının yoğun 
olduğu ve yeni nesil teknolojilerin ilk kullanım alanlarından birisi olması sebebi ile BİT 
ölçeğine ek bir alt boyut geliştirmesi “Kurumsal Yazılım Kullanım Bilgisi” sağlanmıştır BİT 
kullanım yeterlilik ölçeği, 39 madde ve 7 alt boyuttan (a. Donanım Bilgisi, b. İşletim Sistemi 
Kullanım Bilgisi, c. Kelime İşlemci Programı Kullanım Bilgisi, d. Hesap Çizelgesi Programı 
Kullanım Bilgisi, e. Sunum Programı Kullanım Bilgisi, f. İnternet Kullanım Bilgisi, g. 
Kurumsal Yazılım Kullanım Bilgisi) oluşmaktadır. 

Teknoloji oldukça hızlı bir değişim, gelişim ve dönüşüm içerisindedir. Bu kadar hızlı bir 
sürecin olduğu alanda sürekliliği ve sürdürülebilir BİT takibi için havacılık sektörü & teknoloji 
kurumu iş birliği sağlanmalı ve bu doğrultuda çalışmalar periyodik olarak sürdürülmelidir. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım yeterliliği ile dijital okuryazarlık algı seviyeleri 
üzerinde literatürde daha önceden yapılan çalışmalar “öğretmenler, öğrenciler ve kamu kurumu 
çalışanları üzerinde yapılmıştır”. Bu araştırma çalışması daha önceden yapılan çalışmalarına 
aksine, özel bir işletme ve havacılık sektörü özelinde yapılması sebebi ile literatüre katkı 
sağlayıcı nitelikte olduğu düşünülmektedir. Çalışma ile amaçlanan havacılık sektörü 
çalışanlarının bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım yeterlilikleri konusundaki bilgileri ve bu 
kişilerin yeterliliklerinin “dijital okuryazarlık algı ve niyetlerini” etkileyip etkilemediğidir. 
Yapılan analizler neticesinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım yeterlilikleri yükseldikçe 
havacılık sektörü çalışanlarının dijital okuryazarlıktan “algıladıkları fayda, kullanımı niyeti 
veya algılanan kullanım kolaylıkları” doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Bireylerin 
teknik detayını bilmediği veya var olan teknolojileri kullanma becerilerinin olmadığı 
durumlarda doğrusal bir şekilde algıladıkları veya sergiledikleri davranışlarda olumsuz yönde 
olacaktır. Havacılık sektörü yeni nesil teknolojilerin kullanım beşiği ve teknoloji alanında 
araştırma geliştirme faaliyetlerinin yoğun olarak sağlandığı bir alan olarak kabul edilmektedir. 
Bu doğrultuda havacılık çalışanlarının da dijital okuryazarlık algı seviyelerinin bilgi ve iletişim 
teknolojileri kullanım yeterliliği ve bilgisi ile ilişkili olduğu bu durumun süreklilik arz ettiği 
saptanmıştır. Havacılık şirketleri özellikle Covid-19 Pandemi dönemi ile kullanımı artan ve 
pandemi döneminden sonra da yoğun BİT kullanımının devam etme durumu göz önüne 
alınarak bundan sonraki stratejik yatırım ve planlamalarını bu bilgiler ışığında devam 
ettirmelidir. 
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Özet Arap dünyasındaki Avrupa emperyalizminin Kuzey Afrika'dan başlamasının bazı 
nedenleri vardı. Kuzey Afrika'daki eyaletler Osmanlı İmparatorluğu'nun iktidar merkezinden 
daha uzaktı ve zaman içerisinde İstanbul'dan bağımsız özerk bir yapıya 
kavuşmuşlardı.  Ortadoğu'daki Arap eyaletleri ise Suriye, Irak ve Arap Yarımadası, Osmanlı 
merkezine daha yakındı. Ve 19.yüzyılda yapılan reformlar (1839-1876) sayesinde İstanbul 
tarafından daha yakından kontrol edilir hale gelmişti.  Kuzey Afrika Devletleri Güney 
Avrupa'ya özellikle İspanya, Fransa ve İtalya'ya daha yakındı. Coğrafi yakınlık bu devletleri 
Avrupa'nın etki alanına çekmişti. 19. yüzyılın yeni bir emperyalizm dalgası ile sınırlarını 
genişleten Avrupa'nın ise en yakın yerlerden başlaması kendilerine göre son derece doğaldı. 
Anahtar Kelimeler: Cezayir, Fas, Osmanlı Devleti 
Abstract There were some reasons why European imperialism in the Arab world started from 
North Africa. The provinces in North Africa were farther from the ruling center of the Ottoman 
Empire, and over time they gained an autonomous structure independent of Istanbul. The Arab 
states in the Middle East, Syria, Iraq, and the Arabian Peninsula were closer to the Ottoman 
center. And thanks to the reforms (1839-1876) made in the 19th century, it became more 
closely controlled by Istanbul. The North African States were closer to Southern Europe, 
especially Spain, France and Italy. Geographical proximity attracted these states to Europe's 
sphere of influence. It was quite natural for Europe, which expanded its borders with a new 
imperialism wave in the 19th century, to start from the closest places. 
Keywords: : Algeria, Morocco, Ottoman Empire  

  
I. GİRİŞ 
Arap ülkelerinin topraklarındaki Batı sömürgeciliğinin temelleri daha önceki tarihlerde 

atılmış olsa da Arap dünyasında Avrupa emperyalizmi esas olarak 19.asrın sonlarında 
başlamıştır. Avrupa teknolojisinin yayılması ve Ortadoğu devletlerinin Avrupa ülkelerinden 
ödeyebileceklerinden daha fazla borç almaları neticesinde, Avrupa devletleri Arap 
yarımadasından, Kuzey Afrika'ya kadar  olan Osmanlı toprakları üzerinde hâkimiyet kurmaya 
başlamışlardır. Osmanlı Devleti'nin ve Kuzey Afrika'daki özerk Osmanlı eyaletlerinin muhtelif 
yönleriyle iflas etmeleri, söz konusu ülkelere doğrudan bir Avrupa ülkeleri  müdahalelerinin 
önlerindeki engelleri kaldırmıştır. Avrupa ülkelerinin Kuzey Afrika'daki menfaatlerine bağlı 
olarak da orada direkt hâkimiyet kurma hevesleri artmıştır. 1880’li yıllarda Avrupalı devletler, 
Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden ziyade, kendilerinin Güney Akdeniz'deki milli 
menfaatlerini korumanın peşindeydiler. Fransa 1881 yılında Tunus'u işgal ederken İngiltere 
1882 tarihinde Mısır’ı, İtalya ise 1911 yılında Libya’yı işgal etmiştir. Bunun 
yanında  Avrupalı  devletler, Osmanlı idaresine girmeyen tek Kuzey Afrika Devleti olan Fas'ın 
Fransız-İspanyol himayesine girmesine razı olmuşlardır. Ne hazindir ki I.Dünya Savaşı 
başlamadan önce Kuzey Afrika'nın tamamı Avrupa devletlerinin hâkimiyeti altına girmiştir. 
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Arap âlemindeki, Avrupa emperyalizminin Kuzey Afrika'daki Osmanlı topraklarından 
başlamasının bazı sebeplerini şu şekilde açıklamak yerinde olur düşüncesindeyim. 

 Kuzey Afrika'daki Osmanlı eyaletleri Osmanlı Devleti'nin idare merkezinden daha uzaktı. 
Ve bunun yanında zaman içerisinde İstanbul'dan bağımsız özerk bir statüye sahip olmuşlardı. 
Söz konusu yakın olan yerler Osmanlı Devleti'nin 19.yüzyılda yaptığı reformlar (1839-1876) 
sayesinde İstanbul tarafından daha yakından kontrol edilir hale gelmişti. Tunus ve Mısır gibi 
yerler Osmanlı Devleti'ne bağlı devletler haline gelirken Şam ve Halep Osmanlı Devleti'nin 
dâhili eyaletleri olmuştu. Kuzey Afrika topluluklarında ki özerkliğin artmasına sebep olan 
gelişmeler daha sonraları hükümetlerin başındaki hanedanların doğuşu,  bu devletleri Avrupa 
devletlerinin işgaline daha açık bir hale getirmiştir. Üstelik Kuzey Afrika Devletleri Güney 
Avrupa'ya özellikle İspanya, Fransa ve İtalya'ya daha yakındı. Coğrafi yakınlık bu devletleri 
Avrupa devletinin etki alanına çekmiştir. Özellikle de askeri yardım, sanayi ürünleri ve mali 
sermaye için Kuzey Afrika, Osmanlı Devleti'nin uzak sınır bölgesiydi. Buna mukabil 
Avrupa'ya yakındı. 19.yüzyılın sonlarında yeni bir emperyalizm dolayısıyla sınırlarını 
genişleten Avrupa devletlerinin işe en yakın yerlerden başlaması gerekiyordu ve öyle de 
yaptılar. 

Avrupa Devletleri’nin Kuzey Afrika devletlerinin sömürgeleştirmesinin bir diğer sebebi de 
geçmişteki örneklerdir. Fransızların Cezayir de uzun süredir devam eden sömürgecilik varlığı, 
Fransa'nın Tunus ve Fas üzerindeki emelleri için önemli bir emsal oluştururken İtalya'ya da 
kendi sömürgecilik anlayışını Kuzey Afrika ülkesi olan Libya’da gidermesi için neden 
sağlıyordu. Ancak Cezayir'in 1827 tarihinde Fransızlar tarafından işgaline sebep olan tarihsel 
rastlantılar olmasaydı, Kuzey Afrika ülkeleri üzerindeki sömürü paylaşımlarının birçoğu hiç 
gerçekleşmeyebilirdi. Tunus gibi Cezayir naiplide Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası 
durumunda olup, iç ve dış işlerde büyük ölçüde Özerk olan bir vali tarafından idare ediliyordu. 
Yönetici sınıf Avrupalı hükümetlerle doğrudan ilişkiler kurabilen liderlerini (Dayı) kendileri 
seçiyordu. İstanbul ise bu seçilen Dayı’yı resmen onaylar ve sadece devlet olarak diğer 
eyaletlerden aldığı vergiler gibi Cezayir'den de vergisini alırdı. 

Cezayir'de bulunan tek Osmanlı görevlisi ise mahkemeye atanan sadece kadıydı. 
Onun  haricinde Sultan'ın Cezayir üzerindeki otoritesi simgesel olmaktan öteye gidemiyordu. 
Cezayir Dayıları İstanbul'dan bağımsız olarak Avrupalı ülkelerle ticari ve siyasi münasebetler 
kurabilmek için özelliklerini kullanabilmişlerdir. (Hurewitz,1975:227-231) 

Haziran 1830 tarihinde Fransızlar Cezayir Dayısının  askeri birliklerini yenerek 4 Temmuz 
1830 tarihinde  Cezayir'in başkentini  işgal etmişlerdir. Cezayir'in Dayısı (valisi)  Hüseyin 
Paşa'nın 5 Temmuz 1830 tarihinde Fransızlar tarafından teslim alınması ile 3 asırlık Osmanlı 
idaresini sona ermiş ve Cezayir’de  132  devam edecek olan Fransız emperyalizmi sömürgesi 
başlamıştır. (Tahtavi,2004:326-327)  

Daha sonra Fransızlar, sömürge egemenliklerini güneye doğru genişletmişlerdir. 1847 yılına 
gelindiğinde ise  Cezayir'e yaklaşık 110 bin  Avrupalı yerleştirilmişlerdir. 1870 yılına 
gelindiğinde ise Fransız yerleşimci sayısı 250 bini bularak, Fransız parlamentosu milletvekili 
seçecek kadar olmuşlardır. Bununla beraber Cezayir, Fransa tarafından İlhak edilerek, 
Cezayir'in Avrupa kökenli olmayan halkı, Fransız Devleti'nin vatandaşı olmaktan çıkarılarak, 
Fransa'nın bir tebaası haline getirilmiştir. İsrail'in Filistin'de yaptığı  siyonist sömürgeleştirme 
hareketi dışında, Fransızların Cezayir'de uyguladığı gibi bir yerleşimci sömürgeciliğine 
Ortadoğu ve Afrika'nın hiçbir yerinde rastlanmamıştır. Kuzey Afrika'nın resmi olarak 
sömürgeleştirilmesi 1881 tarihinde Fransızların Tunus'u işgali ile devam etmiştir. 
(Abdülkadir,1964:242) 

Osmanlı topraklarının Avrupa devletleri arasında paylaşılmasını planlamak onlar için daha 
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iyi bir plandı. Almanya, Osmanlı Devleti'nin paylaşılması ile ilgili teklifinde Balkanların 
Avusturya ve Rusya arasında paylaşılmasını, Suriye'nin Fransa'ya, Mısır ve önemli Akdeniz 
adalarının da İngiltere’ye verilmesini önermiştir.Bunun  üzerine korkuya kapılan İngilizler, 
Balkan krizi ve Rus-Türk çatışmasının çözülmesi için Kasım 1876 tarihinde İstanbul'da 
uluslararası bir konferansın toplanmasını teklif etmiştir. Bu ve buna benzer teklifler 
diplomasiye zaman kazandırmak için yapılmıştır. İngilizlerin bu teklifine rağmen Rusya, Nisan 
1877 tarihinde tekrar savaş ilan ederek Osmanlı Devleti'nin doğu ve batıdan aynı anda işgal 
etmeye başlamıştır. Doğu Anadolu ve Balkanlar'da hızla ilerleyen Ruslar, Osmanlılara ağır 
kayıplar verdirmişlerdir. 1878 yılının başlarında Osmanlı savunması çökmüş ve Ruslar 
Bulgaristan'la Trakya'yı geçerek İstanbul kapılarına dayanmış ve Osmanlıları başkentlerinin 
işgal edilmesi için kayıtsız şartsız teslim olmaya zorlamışlardır. Osmanlı toprakları üzerindeki 
paylaşımın Kuzey Afrika'dan Balkanlar'a kadar yayılmasının nedeni, İngilizlerin Kıbrıs’ı 
istemesiydi. Almanya İngilizlerin Kıbrıs'ı almasını kabul etti. Ancak  hem Almanya hem de 
İngiltere, Akdeniz'de güç dengesinin sağlanması için, Fransa'ya da telafi amaçlı bir şeylerin 
verilmesi gerektiğini biliyordu. Fransa'nın Kuzey Afrika'daki İmparatorluğu'nu takviye edip, 
Cezayir sınırlarını güvenceye  alabilmesi için Fransızlar Tunus’u teklif etmek konusunda 
anlaşmışlardır. 1870-1871 Fransa- Prusya Savaşı'ndan sonra Fransız eyaleti Alsas-Loren’i 
ilhak etmiş olan Almanya, Paris'te bir uzlaşma sağlama umuduyla bu tavizi memnuniyetle 
kabul etmiştir. Sadece Tunus'ta kalabalık bir yerleşimci nüfusu ve önemli yatırımları olan 
İtalya itiraz etmiştir. Ama diğer Avrupa devletleri, İtalya'nın dilerse Libya'yı alabileceğini 
söyleyerek bu itirazı duymazdan gelmişlerdir. 

Fransızlar, Tunus’u işgal etme iznini almışlardı ama bu uysal Kuzey Afrika devletine karşı 
düşmanca bir eylemde bulunmak için meşru bir nedenleri yoktu. Tunus hükümeti 1969 
yılındaki iflasından beri dış borçları ödeme konusunda Fransız danışmanlığı ile tam bir işbirliği 
içerisindeydi. 1879 yılında Fransa hükümeti önce Tunus'u sömürüsü altına almayı teklif etti 
ancak Tunus yöneticisi Muhammed Sadık Bey ( 1859- 1882) ülkesini yabancı bir ülkenin 
yönetimine teslim etmeyi reddetmiştir. Bununla beraber Fransız kamuoyunda bu tül sömürgeci 
girişimlere karşı çıkmaya başlamıştı. Çoğunluk Cezayir'in Fransa'ya pahalıya mal olduğuna 
inanıyor ve Kuzey Afrika'da daha fazla yayılma fikrini desteklemiyordu. Böylece Fransız 
hükümetinin Tunus'u kendi devletine ekleme planlarını engellemiş oldu. Bu arada İtalya, 
Fransızların bu gecikmesini fırsat bilerek Tunus'taki etki alanını genişletmiş ve ülkedeki 
İtalyan yerleşimci sayısı Fransızlardan çok daha fazla hale gelmiştir. Sonuç itibariyle Fransa'yı 
sonunda harekete geçirmeye zorlayan şey bu Fransız- İtalyan rekabeti olmuştur. 

Fransızlar Tunus’u Kuzey Afrika'daki müstemlekelerine  katmakla meşgulken,  doğudaki 
Mısır'da yeni bir sorun baş göstermiştir. Mısır'da yapılan reformların ve maliyenin iflası 
sonucunda, Mısır'ın yönetimi ve maliyesi doğrudan Avrupa müdahalesine maruz kalmıştır. 
Avrupa devletlerinin aldığı önlemler, Mısır'da istikrarı sağlamak şöyle dursun, Mısır'ın iç 
dengelerini öylece altüst etmiştir. 1882 yılında ise Mısır'ın İngilizler tarafından beklenmedik 
bir şekilde işgal edilmesiyle sonuçlanmıştır. (Zeydan,1910:254-280) 

İngiliz işgali Mısır topraklarının dışında da tepkilere neden olmuştur.  İngiliz rakiplerinin, 
Napolyon döneminden beri Fransızların nüfuz bölgesinde olduğu kabul edilen Mısır’a kalıcı 
olarak yerleşmeye niyetlendikleri gördüğü zaman,  Fransızların  keyifsizliği düşmanlığa 
dönmüştür. Mısırlılar Fransız askeri danışmanlarından eğitim almış, eğitim heyetlerini Paris'e 
göndermişler  ve Fransız teknolojisini ithal etmişlerdi; ayrıca Süveyş Kanalı yapımını Fransız 
bir şirket üstlenmişti. Fransızlar kaybını kabullenmeyi reddettiler ve Mısır'ı işgal eden “Kalleş 
Albion’a” gününü göstermek için ellerinden gelen her imkânı kullandılar. İntikamlarını 
Afrika'da stratejik bölgeleri ele geçirerek almışlardır. Böylece  hem  emperyalist 
itibarlarını  korumuşlar ve hem de İngiltere'nin Denizaşırı toprakları üzerinde baskı 
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kurmuşlardır. Sonrasında başlayan ve “Afrika Yarışı”  olarak bilinen rekabet ortamında önce 
İngiltere ile Fransa, ardından da Portekiz, Almanya ve İtalya  Afrika kıtasını kendi 
imparatorluk renklerini boyamak için birbirleriyle yarışmışlardır.  

1882- 904 yılları arasında sömürgecilik rekabeti  İngiltere ve Fransa'nın arasını iyice açmıştı. 
Bu iki emperyalist ülke Nil’in  Sudan'daki tecrit edilmiş bir bölümü için neredeyse birbirlerine 
savaş açacak hale geldiklerinde bu rekabette zirvesine varmış oldu. Ancak  iki tarafta  bu 
düşmanlığın daha da artıp sıcak bir çatışmaya dönmesine izin vermedi. Akdeniz'deki 
emperyalist güç dengesini yeniden tesis etmenin tek yolu Fransızlara,  İngilizlerin Mısır'daki 
varlığını dengeleyecek topraklar vermekti. Tunus ve Cezayir zaten Fransa'nın sömürgesinde 
olduğuna göre geriye bir tek Fas kalıyordu. (Müzekkirat Arabi,1954:7-8) Ancak asıl sorun 
Fas’a gözünü dikmiş olan tek Avrupa devletinin Fransa olmamasıydı. İspanyolların Akdeniz 
kıyısında kolonileri vardı. İngilizler ticaretten istifade ediyorlardı ve Almanlarda haklarını her 
geçen gün daha azimli bir şekilde savunmaya başlamışlardı. Diğer taraftan asırlardır bağımsız 
olarak yaşayan  Faslılar, herhangi bir işgale sebebiyet verecek kışkırtıcı hiçbir hamlede 
bulunmuyorlardı. O zamanın Fransız Dışişleri Bakanı Theophile Delcasse, 1902  tarihinde 
Fransa'nın stratejisini ortaya koyarak şunları söylemiştir; “uluslararası meseleyi Fransız- Fas 
meselesinden ayırmak, ayrı ayrı kademeli olarak her devlet ile görüşüp karara bağlandıktan 
sonra Fas’la tümüyle bağımsız olarak tek başıma ilgilenmek istiyorum” diye açıklama 
yapmıştır. (Hurewitz,1975:477) 

Sonraki 10 yıl içerisinde Fransa tüm Avrupa devletleri ile görüşerek en sonunda Fas 
üzerindeki sömürgeci emellerine ulaşmış ve hâkimiyetini kurmuştur. Fas’la en az ilgilenen 
devlet ise İtalya olduğundan Delcasse önce Romanya ile işe başladı ve 1902 yılında Fransa ile 
yaptığı anlaşma ile Fas üzerindeki Fransız  emellerinin desteklenmesi karşılığında Libya 
üzerindeki çıkarlarının tanınacağını kabul ettirdi. İngiltere’yi ikna etmek bu kadar kolay 
olmayacaktı. İngilizler Fas’ta ticari çıkarlarını korumak istiyordu ve herhangi bir deniz 
gücünün kraliyet donanmasının Cebelitarık’taki hâkimiyetini gölgelemesine izin vermeye 
niyetli değildiler. Diğer taraftan İngiltere, Fransa ile arasındaki koloni sorununu da tatlıya 
bağlamak istiyordu. Nisan 1904 tarihinde İngiltere ile Fransa anlaştı -Entente Cordiale- ve bu 
anlaşma ile aralarındaki diplomasi yeniden başlamış oldu.  Anlaşma şartlarına göre Fransa 
İngiltere'nin Mısır'daki statüsünü tanıyacak ve “İngiliz işgali için belli bir sürenin 
belirlenmesini” talep etmeyecekti. İngiltere ise Fransa'nın stratejik konumunu “kolonileri 
Fas’la geniş sınırlara sahip olan” bir devlet olarak Fransa'nın bu ülkede düzenini korumak ve 
ihtiyaç duyulacak  idari, ekonomik,  mali ve askeri reformlara yardımcı olmasına mani 
olmayacağını taahhüt etmiştir. (Hurewitz,1975:477) 

Fransa gelecekteki Fas işgaline İspanya'nın desteğini sağlamak için süratle harekete geçti. 
Fransızlar Fas'ın Akdeniz kıyı şeridini İspanya'nın nüfuz alanına bırakarak gerek İngilizleri ve 
gerekse ispanyolları tatmin etmişlerdi. Bu Fransa- İspanya Antlaşması için de temel teşkil etti 
ve söz konusu anlaşma 1904 yılında imzalandı. Fransızlar bu uluslararası meseleyi neredeyse 
tümüyle çözmüş ve  Fas’ın işgaline giden yolu açmışlardı. Almanya haricinde tüm Avrupa 
devletleri Fransa'nın Fas’ı işgaline onay vermişlerdir. (Emin,1978:59) 

Faslılar ülkelerindeki giderek artan ve genişleyen, varlığından  rahatsız oldukları 
yabancıların ticari yatırımlarına saldırmaya başlamışlardır. Fransa ise buna karşılık olarak 
Fas'ın şehirlerini işgal etmiştir. Bir Fransız fabrikasında düzenlenen saldırıyı bahane eden 
Fransa, Fas'ın başkenti Kazablanka’yı denizden topa tutmuş ve bunun akabinde 5000 Fransız 
askeri şehre çıkmıştır. Fransız işgal kuvvetleri, Fas’a gittikçe yayılırken Fas halkının sultana 
olan güveni azalmaya başlamış ve sonuç itibariyle Fas 1908 yılında Fransa'nın 
müstemlekesini  istemeyerek kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. (Ayolan,1995:15) 

Fransa'nın Fransız Kangosundaki topraklarını Almanya'ya devretmesi karşılığında, 
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Almanya'nın  Kayzer hükümeti Fransa'nın Fas üzerindeki emellerini kabul etmiştir. Fransa’nın 
Fas'ı işgali Mart 1912 tarihinde, Fas'ın Sultanı Mülay Abdülhafız'ın  Fas'ın Fransız himayesini 
kabul ettiğini onaylayan Fez Kongresi'nde alınan kararı kabulü ile tamamlanmış oldu. Fas'ın 
şerifleri tahta kalmaya devam etse de gerçekten de şimdi Kral VI.Muhammed onların 
torunudur. Sonraki 44 yıl boyunca Fas'ın kontrolü Fransa İmparatorluğu’na devredilmiş oldu 
ve nihayet Fransa bu şekilde İngiltere'nin Mısır’ı işgalini kabul ettirmiştir. 

Libya Kuzey Afrika'daki Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı son toprak parçasıydı ve Fransa 
Fas’ta ki hâkimiyetini tesise edene kadar geçen zaman içerisinde İtalya çoktan Libya'ya ele 
geçirmek için Osmanlılara savaş ilan etmişti. 16.yüzyıldan beri resmi olarak Osmanlı 
İmparatorluğu'na bağlı olsa da Libya eyaletleri Trablusgarp ve Sirenayka, ancak 1840'lı 
yıllardan sonra doğrudan Osmanlı kontrolü altına alınabilmişti. Ve İstanbul,  Libya Gerçekten 
de çok uzaktan yönetiyordu. İki  eyalet başkenti olan Trablus ve Bingazi’deki Osmanlı 
garnizonları asayişi temin etme vazifesini üstlenmiş bir avuç asker ve zabitten ibaretti. Fakat 
Fransa’nın Tunus'u ve İngilizlerin Mısır'ı işgalinin ardından Osmanlılar Libya’ya gittikçe artan 
bir şekilde stratejik bir önem atfetmeye başladılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun başına yeni bir 
grup milliyetçinin geçmesini sağlayan 1908 Devriminin ardından İstanbul hükümeti İtalya'nın 
Libya üzerindeki tesirini azaltmak için harekete geçip İtalyanların Trablus ve 
Sirenayka’da  arazi satın alması ya da fabrika kurmasını yasakladı. Osmanlılar Kuzey 
Afrika'daki son topraklarını da Avrupalıların emperyalist emellerine kaptırmamak için 
ellerinden geleni yapmışlardır. Uzun  yıllardan beri diğer Avrupa devletleri Libya'yı İtalya'ya 
vermeyi vaat ediyorlardı.1878'de İngilizler, 1888'de  Almanlar ve 1902'de Fransızlar, diğer 
Avrupa devletlerini İtalya'nın Libya’yı İlhak etmek için barışçı yollar bulmasını beklemişti. 
Ama İtalyanlar Libya'ya ateş saçarak girmeyi tercih ettiler. İtalya, 29 Eylül 1911'de Libya'daki 
kendi vatandaşlarına kötü muamele edildiği bahanesiyle Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan 
etti. Libya'daki Osmanlılar, İtalyanlara karşı çetin bir direniş sergileyince İtalyanlar, savaşı 
Osmanlılara daha yakın bölgelere taşımaya karar verdi. İtalyan gemileri Şubat 1912'de 
Beyrut'u topa tuttu, Nisan 1912'de Çanakkale boğazındaki Osmanlı mevzilerine saldırdı ve 
Nisan- Mayıs aylarında, Rodos ve On iki adayı işgal ederek Doğu Akdeniz'deki stratejik 
dengeleri altüst etti. Osmanlıların, Kuzey Afrika'daki son toprağını da kaybetmesi ile barış ilan 
edildi. Avrupa devletleri İtalya ve Osmanlı arasında arabuluculuk yaptı ve Barış Antlaşması 
resmi olarak Ekim 1912'de imzalanıp Libya, İtalya'ya devredildi. Yine de Osmanlı askerleri 
çekildikten sonra bile İtalyanlar, 1930'lu yıllara kadar sürecek Libyalıların çetin direnişiyle 
mücadeleye devam ettiler. 1912 yılının sonuna gelindiğinde Cebelitarık’tan Süveyş Kanalı’na 
kadar tüm Kuzey Afrika sahili Avrupa'nın sömürgesi haline gelmişti. İki  ülke- Cezayir ve 
Libya- doğrudan sömürge idaresi ile yönetiliyordu. Tunus, Mısır ve Fas ise kendi 
hanedanlarınca yönetilen İngiliz ve Fransız himayesi altındaki ülkelerdi. Avrupa idaresinin 
Osmanlı idaresinin yerini almasının bölge halkları açısından ciddi sonuçları olmuştu. Sonuç 
itibariyle Kuzey Afrika halklarının hayatları pek çok yönden değişmiş ve altüst olmuştur. 
(Emin,1978:48-90; Newman,2004:177) 

SONUÇ 
1912 yılının sonuna gelindiğinde Cebelitarık’tan Süveyş Kanalı’na kadar tüm Kuzey Afrika 

sahili Avrupa'nın sömürgesi haline gelmişti. İki  ülke -Cezayir ve Libya- doğrudan sömürge 
idaresi ile yönetiliyordu. Tunus, Mısır ve Fas ise kendi hanedanlarınca yönetilen İngiliz ve 
Fransız himayesi altındaki ülkelerdi. Avrupa idaresinin Osmanlı idaresinin yerini almasının 
bölge halkları açısından ciddi sonuçları olmuş ve Kuzey Afrika halklarının yaşam tarzlarını 
altüst etmiştir. İtalya, 29 Eylül 1911 tarihinde Libya'daki kendi vatandaşlarına kötü muamele 
edildiği bahanesi ile Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etmiştir. Libya'daki Osmanlılar 
İtalyanlara karşı çetin bir direniş sergileyince İtalyanlar savaşı Osmanlılara daha yakın 
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bölgelere taşımaya karar vermiştir. İtalyan gemileri Şubat 1912 tarihinde Beyrut'u topa 
tuttu,  Nisan 1912 yılında Çanakkale Boğazı'nda ki Osmanlı mevzilerine saldırdı ve Nisan- 
Mayıs aylarında,  Rodos ve On iki Adayı  işgal ederek Doğu Akdeniz'deki stratejik dengeleri 
altüst etti. Osmanlı askerleri Libya’dan çekildikten sonra Libya halkının, İtalyan sömürüsüne 
karşı mücadelesi 1930 yılına kadar devam etmiştir. 
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Özet: Epilepsi, renal transplant sonrası sık nörolojik komplikasyonlardan biridir ve sıklığı %2 - 40 
arasında değişmektedir. İmmünsupresan ilaç toksisitesi, hızlı elektrolik ve osmotik değişiklikler, 
santral sinir sistemi enfeksiyonları, iskemik ve hemorajik beyin lezyonları epilepsi için en önemli 
risk faktörleridir. Bu çalışmadaki amacımız, renal transplantasyon uygulanan hastalarda nöbet 
etyolojisini, nöbet tiplerini ve tedavi deneyimlerimizi paylaşmaktır. 2007-2016 yılları arasında 
renal transplantasyon uygulanan, 495 erişkin hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. 
Demografik veriler, immünsüpresif ilaç tedavileri, nöbet tipi, nöbet etyolojisi ve antiepileptik 
tedavi protokolleri değerlendirildi. Renal transplantasyon uygulanan 495 erişkin hastanın 23’ünde 
(%4,6) epileptik nöbet saptandı. Nöbet geçiren hastaların yaş ortalaması 35,4 ± 12,3 idi. Hastaların 
14’ü erkek (%60.8) ve 9’u kadındı (%39.2). Nöbet tipi; 15 hastada jeneralize tonik klonik, 3 hastada 
basit parsiyel, 2 hastada absans, 1 hastada amnestik, 1 hastada kompleks parsiyel ve 1 hastada non-
konvülzif status özelliğindeydi. Dört hastada Takrolimus toksisitesi, 2 hastada posterior reversible 
ensefalopati, 2 hastada iskemik inme, 1 hastada menenjit, 1 hastada elektorolit bozukluğu, 3 
hastada enfeksiyon ve 1 hastada geçirilmiş infarkt nöbet etyolojisi olarak değerlendirildi. Dokuz 
hastada nöbet etyolojisi saptanamadı. Epileptik nöbet, renal transplantasyon sonrası önemli bir 
komplikasyondur. Transplant hastalarında nöbet tedavisinde Levetirasetam sıklıkla tek başına 
yeterli olmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Renal Transplantasyon; Epilepsi; Nöbet 

Abstract: Epilepsy is a common neurological complication after renal transplantation and its 
frequency varies between 2% and 40%. Immunosuppressant drug toxicity, electrolyte and osmotic 
changes, central nervous system infections, ischemic and hemorrhagic brain lesions are the most 
important risk factors for epileptic seizures. Aim of our current study is to share the seizure 
etiology, seizure types and our treatment experiences in patients undergoing renal transplantation. 
Medical records of 495 adult patients who underwent renal transplantation between 2007 and 2016 
were retrospectively investigated. Demographic data, immunosuppressive drug treatments, seizure 
type, seizure etiology and antiepileptic treatment protocols were evaluated. Epileptic seizures were 
detected in 23 (4.6%) of 495 adult patients after renal transplantation. The mean age of the patients 
with seizures was 35.4 ± 12.3 years. Fourteen of the patients were male (60.8%) and 9 were female 
(39.2%). Seizure type; generalized tonic-clonic in 15 patients, simple partial in 3 patients, absence 
in 2 patients, amnestic in 1 patient, complex partial in 1 patient, and non-convulsive status in 1 
patient. Tacrolimus toxicity in 4 patients, posterior reversible encephalopathy in 2 patients, 
ischemic stroke in 2 patients, meningitis in 1 patient, electrolyte disorder in 1 patient, infection in 
3 patients and previous infarct in 1 patient were determined as the etiological factor for epileptic 
seizures. Seizure etiology was not detected in nine patients. Epileptic seizure is an important 
complication after renal transplantation. Monotherapy with Levetiracetam is often sufficient for 
the treatment of seizures in renal transplant patients. 

Keywords: Renal transplantation; Epilepsy; Seizure



- 90 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
  

 

I. GİRİŞ 
Transplantasyon sonrası en sık görülen nörolojik komplikasyonlar; immünsupresif ilaç 

ilişkili nörotoksisite, epilepsi, periferal nöropati, tremor, baş ağrısı, merkezi sinir sisteminin 
fırsatçı enfeksiyonları, kardiyovaskuler olaylar, ensefalopati ve de-novo merkezi sinir sistemi 
neoplazileridir (1–3). Solid organ trasplantasyonu sonrası nörolojik komplikasyonlar; cerrahi, 
immussupresif ilaçlar, metabolik bozukluklar, maligniteler ve stroke ile ilişkili olabilir (2). 
Epilepsi, nörotoksisiteden sonra en sık ikinci nörolojik komplikasyondur ve sıklığı %2 -40 
arasında değişmektedir (1,3–5). İmmussüpresan toksisitesi, hızlı elektrolik ve osmotik 
değişiklikler, santral sinir sistemi enfeksiyonları, iskemik ve hemorajik beyin lezyonları 
epilepsi için en önemli risk faktörleridir (1).  Bu çalışmada, renal transplantasyon uygulanan 
hastalarda nöbet etyolojisi ile nöbet tiplerini belirlemeyi ve tedavi deneyimlerimizi paylaşmayı 
amaçladık. 
II. MATERYAL VE METOD 

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde Ocak 2007 ile Aralık 2016 tarihleri arasında, 
renal transplantasyon yapılan 495 erişkin hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi 
ve 23 hastada epileptik nöbet saptandı. Transplantasyon cerrahisi sonrası epileptik nöbet 
geçiren hastaların demografik özellikleri, immünsüpresif ilaç tedavileri, nöbet tipi, nöbet 
etyolojisi ve uygulanan antiepileptik tedavileri değerlendirildi.  

İstatistiksel analiz, SPSS programı versiyon 16.0 (IBM, Chicago, ABD) ile yapıldı. 
Veriler kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edildi. 
III. SONUÇLAR 

Renal transplantasyon uygulanan 495 erişkin hastanın 23’ünde (%4,6) epileptik nöbet 
saptandı. Nöbet geçiren hastaların yaş ortalaması 35,4 ± 12,3 (19 -58 yaş) idi. Hastaların 14’ü 
erkek (%60,8) ve 9’u kadındı (%39,2). Renal yetmezlik etyolojileri; 2 hastada diabetes 
mellitus, 1 hastada fokal segmental glomeruloskleroz, 2 hastada glomerulonefrit, 3 hastada 
hipertansiyon, 2 hastada nefrolitiazis, 2 hastada polikistik böbrek, 1 hastada sistemik lupus 
eritamatozus, 3 hastada vezikoüreteral reflü ve yedi hastada idiopatikti. Nakillerin %69,5’i 
canlı vericiden gerçekleştirilmişti. Transplantasyon tarihinden nöbete kadar geçen süre 
ortalama 16 aydı. Nöbet tipi; 15 hastada jeneralize tonik klonik, 3 hastada basit parsiyel, 2 
hastada absans, 1 hastada amnestik, 1 hastada kompleks parsiyel ve 1 hastada non-konvülzif 
status özelliğindeydi. Beyin görüntülemede; 1 hastada venöz anjiyom, 2 hastada akut iskemik 
inme, 2 hastada posterior reversible ensefalopati (PRES) ve 1 hastada menenjitle uyumlu 
meningeal kontrastlanma saptandı. Bir hastada genel durum bozukluğu nedeni ile beyin 
görüntüleme yapılamadı. Üç hastanın elektroensefalografisi (EEG) epileptik özellikteydi. Beş 
hastada hafif paroksismal bozukluk saptandı ve üç hastanın EEG’sinde zemin aktivitesi 
yavaştı. Üç hastaya EEG yapılmadı. Dokuz hastada nöbet etyolojisi saptanamadı. Dört hastada 
Takrolimus toksisitesi, 2 hastada PRES, 2 hastada iskemik inme, 1 hastada menenjit, 1 hastada 
elektrolit bozukluğu, 3 hastada enfeksiyon ve 1 hastada geçirilmiş infarkt nöbet etyolojisi 
olarak değerlendirildi. Nöbetlerin çoğunda (%73,9) nöbet rekürrensi izlenmedi. Bir hastaya 
antiepileptik ilaç tedavisi verilmeden takip kararı verildi. İki hastada (%8,6) nöbet kontrolü 
için ikili antipileptik ilaç kullanıldı (Levetirasetam + Fenitoin ve Levetirasetam + 
Klonazepam). 16 hastaya Levetirasetam, 3 hastaya Fenitoin ve 1 hastaya Valproik asid tedavisi 
başlandı.  
IV. TARTIŞMA 

Renal transplantasyon, yaşam süresini ve kalitesini artırmasına rağmen beraberinde 
çeşitli nörolojik komplikasyonlara da neden olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda, renal 
transplantasyon sonrası epilepsi sıklığı  %2 - 40 aralığında bildirilmiştir (1,3–5). Bizim 
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çalışmamızda epilepsi sıklığı %4,6 olarak saptandı.  

Transplantasyon sonrası nöbet gelişimini birçok faktör etkileyebilir. Transplantasyon 
sonrası kullanılan ilaçlar, nöbet oluşumu için risk faktörüdür. Siklosporin ve Takrolimus gibi 
kalsinörin inhibitörleri; reaktif oksijen homeostazını bozarak vazokontrüksiyona ve kan-beyin 
bariyerinin bozulmasına neden olmaktadır (6). Bu ilaçların aynı zamanda oligodentrositler 
üzerinde toksik etkileri mevcuttur (6). Kortikosteroidler, santral sinir sisteminin fırsatçı 
enfeksiyonlarını kolaylaştırmaktadır (6). OKT 3, T hücre üzerindeki CD3 reseptörlerini hedef 
alır ve proinflamatuar sitokin üreterek meningeal infamasyona ve nöbet riskinde artışa neden 
olmaktadır (6). Cerrahi profilakside kullanılan antibiyotikler de nöbet eşiğini 
düşürebilmektedir (6). Ayrıca beyinde yer kaplayan oluşumlar, PRES, iskemik inme ve 
metabolik bozukluklar da epileptik ataklara neden olabilirler (1).  Epileptik nöbetler; parsiyel 
ya da jeneralize olabilir ancak sıklıkla tonik klonik özelliktedir (1,3). Transplantasyon sonrası 
epileptik nöbetlerde etyolojiyi araştırmak için mutlaka beyin bilgisayarlı tomografisi (BT) veya 
manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) ile laboratuvar testleri yapılmalıdır.  

Epileptik nöbetin etyolojisinin saptandığı ve kontrol edilebildiği hastalarda nöbet tekrarı 
izlenmezse antiepileptik ilaç tedavisi başlanmayabilir (7). Rekürren nöbetleri olan, beyin 
görüntüleme ve EEG’de anormallik saptanan hastalara mutlaka antiepileptik ilaç tedavisi 
başlanmalıdır. Antiepileptik ilaçlar, nöbet tekrarı olmazsa 1 - 3 ay içerisinde kesilebilir (7) . 
Transplant sonrası izlenen nöbetlerde rekürrens nadiren izlenmektedir (4). 

Transplantasyon sonrası antiepileptik tedavi seçimi; antiepileptik ve immunsüpresif 
ilaçların etkileşimi nedeni ile önemlidir. Buna rağmen transplantasyon sonrası nöbetlerde 
antiepileptik ilaç seçimi, uygulaması veya süresine ilişkin halen güncel bir kılavuz 
bulunmamaktadır (3). Antiepileptik ilaçlar sıklıkla proteinlere bağlanır ve proteine 
bağlanmayan kısım aktivite göstermektedir. Transplantasyon hastalarında serum protein 
seviyeleri değişkendir ve bu nedenle kandaki aktif ilaç seviyesi normalden daha yüksek olabilir 
(1).  

Levetirasetam, proteinlere bağlanmaz ve sitokrom P450 bağımlı değildir. Levetirasetam 
%66 oranında idrardan değişmeden atılır ve %24’ü enzimatik yıkıma uğrar. Bilinen bir aktif 
metaboliti ya da ilaç etkileşimi bulunmamaktadır ve intravenöz formunun bulunması nedeni 
ile transplantasyon sonrası epilepsilerde sıklıkla tedavide tercih edilir (7). Bizim çalışmamızda 
da, Levetirasetam en sık tercih edilen antiepileptik ilaçtır ve sadece 2 hastada ek antiepileptik 
ilaç tedavisine gerek duyulmuştur. 
V. SONUÇ 

Epileptik nöbet, renal transplantasyon sonrası önemli bir nörolojik komplikasyondur. 
İlaç toksisitesi, iskemik inme, PRES, santral sinir sistemi enfeksiyonu, metabolik bozukluklar 
nöbet etyolojisinde mutlaka araştırılmalıdır. Çalışmamızda elde ettiğimiz verilere göre 
Levetirasetam monoterapisi sıklıkla transplantasyon sonrası gelişen nöbetlerin tedavisinde tek 
başına yeterli olmaktadır.  
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Özet: İnsanlık tarihi boyunca göç en önemli bir olgu olarak görülmektedir. İnsanlar ya zorunlu 
olarak ya da kendi istekleriyle göç etmek durumunda kalmaktadırlar. İnsanları göçe zorlayan 
nedenler arasında yaşadıkları ülkelerde yaşanan iç çatışmalar ve yaşam standartlarının düşük 
olması yer almaktadır. Türkiye’de göçmenler için bir transit ülke konumunda yer aldığından 
bu durumdan en çok etkilenen ülke konumundadır. Özellikle Arap Baharıyla birlikte sınır 
komşusu olan Suriye’de başlayan iç çatışmalardan kaçan insanlara Türkiye kapılarını açmış ve 
onlara ev sahipliği yapmıştır. Türkiye Suriye’de göç eden mültecilere karşı her alanda 
yardımlarda bulunmuş ve diğer ülkelere de örnek olmuştur. Suriye’den gelen mültecilerin 
uyum sağlayabilmeleri konusunda birçok adımlar atılmış olsa da entegrasyon açısından 
zorlukların olduğu da bir gerçektir. Bu minvaldeçalışmada, Suriye'den Türkiye'ye göç eden 
mültecilerin entegrasyonları için karşı karşıya kalınan zorluklar ve çözüm önerileri ele 
alınmıştır. Çalışmanın amacı elde edilen veriler çerçevesinde bu zorlukların nasıl 
aşılabileceğini ortaya koymaktır.  Yineçalışmada Türkiye'deki göç süreçleri, göçlerin ortaya 
çıkmasına neden olan faktörler ve göçlerin olumlu ve olumsuz sonuçları analiz edilmiştir. 
Ayrıca Suriye'den Türkiye'ye doğru gerçekleşen göç dalgalarının yıllara göre değişimi tablo ve 
grafikler yardımıyla Suriyeli mültecilerin Türkiye üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. 
Son olarak da Suriyelilerin entegrasyonlarında karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri ele 
alınmıştır. Bu çalışmada nihai amaç, Türkiye'ye olan göçlerin sonuçları dikkate alınarak, 
göçlerin olumsuz sonuçlarının en aza indirilmesi ve bu alanda güçlü politikaların 
geliştirilmesine katkı sağlamaktır. 
Anahtar Kelimeler: Geçici Koruma, Göç, Mülteci
Abstract: Migration has been seen among the most important phenomenon throughout human 
history.People are forced to migrate either compulsorily or of their own accord. Among the 
reasons that force people to migrate are the internal conflicts in the countries they live in and 
the low living standards. Since Turkey is a transit country for immigrants, it is among the most 
affected by this situation. Turkey opened its doors toand hosted people fleeing the internal 
conflicts that started in its neighbor Syria, especially with the Arab Spring.Turkey has provided 
assistance in every field for refugees who migrated from Syria and set an example to other 
countries. Although many steps have been taken to adapt refugees from Syria, it is a fact that 
there are difficulties in terms of integration.In this regard, the present study has addressed the 
integration challenges and solutions for refugees who migrated from Syria to Turkey. The aim 
of the study is to reveal how these difficulties can be overcome within the framework of the 
data obtained. The present study has also analyzed the migration processes in Turkey, the 
factors causing migration and the positive and negative consequences of migration. In addition, 
the effects of Syrian refugees on Turkey are emphasized with the help of tables and graphs of 
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the changes in migration waves from Syria to Turkey by years. Finally, the difficulties 
encountered in the integration of Syrians and offers for solution were discussed. The ultimate 
purpose of the present study is to minimize the negative consequences of migration and 
contribute to the development of strong policies in this field, taking into account the results of 
migration to Turkey. 
Keywords: Temporary Protection, Immigration, Refugee 
 
GİRİŞ 
 

İnsani kriz ve iç savaşın eşiğinde olan Suriye'den, kitlesel bir göç ile karşı karşıya kalan 
Türkiye'ye resmi verilere göre 3,5 milyondan fazla mülteci göçetmiştir. Türkiye 3,5 milyon 
Suriyeliyi barındırması bakımından diğer ülkelere göre nazaran yüksek sayıda mülteciye ev 
sahipliği yapmaktadır. Türkiye tarih boyunca çeşitli coğrafyalardan ve ülkelerden büyük göç 
akımlarıyla karşı karşı yakalmıştır. Ancak geçmiş tarihlerde Türkiye’ye olan göçler, son 
yıllarda gerçekleşen göçler kadar yüksek olmamış, göçmenlerin Türkiye'de kalma süreleri son 
yıllardaki gibi uzun süreli olmamıştır. 

Tam teşekküllü mülteci barınma kamplarını çok hızlı bir şekilde hizmete alarak mülteci 
akınına yönelik ilk müdahaleyi Türkiye yapmıştır. Devlet tarafından kurulan bu kamplarla kısa 
vadede bu soruna bir çözüm olması amaçlanmıştır. 2011 yılındaki ilk mülteci akımından sonra 
Türkiye'ye giren Suriyeli sayısının hızla artmasının en önemli nedeni savaşın uzaması 
olmuştur. Türkiye’ye gelen mültecilerin yüzde doksanı oluşturulan kampların dışında 
yaşamıştır. Kampların dışında yaşayan mültecilerin büyük bir oranı Göneydoğu bölgesinde yer 
alan şehirler ile Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlerinde hayatlarını sürdürmektedir. 

Giderek büyüyen mülteci krizi,  Suriyelilerin geçici kalmayacağını göstermiş ve kapsamlı 
bir adaptasyonun sağlanmasını gerekli kılmıştır. Türkiye, bu çerçevede ülkede yaşamaya 
devam etmek isteyen mültecilere dönük alt yapı kapasitesinin ve politikalarını geliştirmeye 
başlamıştır. Bu uyum sürecinde eğitim başta olmak üzere, sağlık, istihdam gibi alanlarda 
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile devletin ilgili birimlerinin tam bir koordinasyonla 
işbirliği yürütmesi büyük önem arz etmektedir. Tüm bu çalışmaların yanında mültecilere 
yönelik politika ve planlamaların hayata geçirebilmesi içinde Türkiye, uluslararası destek ve 
işbirliğine ihtiyaç duymaktadır. 

Bu çerçevede, bir uyum ve güvenlik sorunu  haline dönen Suriyeli mülteciler konusunun 
sosyal, ekonomik, siyasal boyutları bulunmaktadır. Mültecilerin entegrasyonlarının en temel 
sorunlarından olan iş piyasasına erişim,  aynı zamanda bu entegrasyonun sağlanmasında 
bulundukları ülkeye katkı sağlamaları bakımından en etkili araç olma özelliği taşımaktadır. Bu 
minvalde çalışmada göçün olumsuz yönlerini en azaindirgeyecek politikaların uygulamaya 
geçirilmesiyle durumun olumlu hale çevrilmesinin nasılolacağı konusu ortayak onulacaktır. 
A. KAVRAMSAL OLARAK GÖÇ VE TARİHSEL ARKA PLANI 

Göç geçmişten günümüze kadar insanlık için en önemli bir olgu olarak görülmektedir. 
Coğrafya anlamında yer değiştirme sürecinde sosyal, kültürel ve siyasal anlamda toplumların 
birbirini etkileyerek toplumsal yapıları değiştiren nüfus hareketine göç adı verilmektedir (Özer, 
2004:11). 
 İnsanlar çeşitli sebeplerle yaşadıkları bölgelerden, coğrafyalardan başka bir bölgeye ya 
da  coğrafyalara gitmektedirler. Bu yer değiştirme durumu sürekli olabileceği gibi geçici 
nitelikte de olabilmektedir. Mekan değiştirme durumu olan göç,  çeşitli sebeplerle 
gerçekleştirilerek bunun sonucunda geri dönüşü de olabilen bir süreç olabilmektedir (Sağlam, 
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2006:34). Tarih boyunca yaşanan göçler, devletlerin uyguladığı sosyal politikalar, 
iskanlar,ekonomik koşullar vb. gibi zorunlu nedenlere bağlı olarak da gerçekleşebilmektedir 
(Kaygalak, 2009:9). 
 Göçler kırsal alanlardan kente,kırsal alanlardan farklı kırsal alanlara veya kentten kırsal 
alanlara doğru gerçekleşebilmektedir. Türkiye'de ise çoğunlukla kırsal alanlardan kente doğru 
bir göç akımı olmaktadır. Sanayileşmenin artması ile birlikte kentleşme oranı yükselmiş,  
göçlerde her geçen yıl artış olmuştur. Özellikle 1950'li yılların başlarından 1980'li  yıllara kadar 
göç, sanayileşme ve şehirleşmenin etkisiyle birlikte kırsaldan kente doğru kaymıştır. 1980'den 
sonraki yıllarda ise hem kırsaldan kentlere hem de kentlerden farklı kentlere doğru olmuştur. 
Bu hareketliliğin sonucunda Türkiye'de bölgeler arasındaki nüfus dağılımda dengesizlikler 
oluşmuştur. Türkiye'de en fazla göçü Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri verirken, Marmara 
ve Ege Bölgeleri en fazla göç alan bölgeler olmuştur. 
B. TÜRKİYE'DE GÖÇ 
 Cumhuriyet'in temellerinin atılmaya başladığı yıllardan günümüze kadar geçen süre 
içerisinde nüfusun büyük bir kısmı öncesinde kırsal alanlarda bulunurken, şehirleşmenin hız 
kazanmasıyla birlikte bu oran kentler lehinde olmuştur. Kırsal bölgelerden şehirlere çeşitli 
sebeplerle göç eden 15 milyon insan yaşadıkları bölgelerden ayrılmıştır (Güreşçi, 2010: 79). 
 Türkiye'de ilk zamanlarda devlet tarafından da desteklenen kırsal kesimden kente olan 
göç hareketi bir sorun olarak algılanmamıştır. Ancak zaman geçtikçe kentlerde yaşanan bir 
takım sorunlar kırsal kesimlerden kentlere olan göçlerin bir problem olarak ele alınmasına 
sebep olmuştur. Bu sebepten ötürü köyden kente olan göç hareketlerinin kontrol edilmesi veya 
gerekiyorsa engellenmesi yönünden ülke çapında ya da bölgesel olarak plan politika ve 
programlar hazırlanmıştır (Güreşçi, 2010:77). 
1) Göçlerin Ortaya Çkmasna Neden Olan Faktörler 
 Petersen insanların göç etme nedenlerini dört farklı şekilde olduğundan bahsederek 
zorlayıcı, serbest, ilkel ve zoraki göçler olarak bir sınıflandırma yapmıştır (Kaygalak, 2009:11-
12). Kentlerin çekiciliği, cazibesi,kırsal kesimin yani köylerin ise iticiliğinden hareketle 
köyden kentlere olan göçlerin sebepleri belirtilmiştir. 
 Bu durumun tam tersi olan kentlerden köye doğru gerçekleşen nüfus hareketliliklerinde 
ise kentin iticiliği ve köylerin çekiciliği etkili olmaktadır.  Ancak köylerden kentlere doğru 
gerçekleşen göçler çarpık kentleşme sorununu ortaya çıkardığından, zamanla kentlerden 
köylere doğru göç edilmesine sebep olmuştur. Bunun sebebi ise köylerden kentlere doğru 
gerçekleşen kontrolsüz göçlerin sonucunda çarpık kentleşmenin oluşması ve bunun sonucunda 
da kentlerin köyleşmesidir. 
 Kırsal bölgelerin çekiciliği ve cazibesini, köylerdeki tarım alanlarındaki değişimler,  
tarımsal destekleme politikaları,  tarımsal pazarlama sistemindeki değişimler ve köylerde kitle 
iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşması gibi gelişmelerle göstermek mümkündür 
(Güreşçi, 2010:82-83). 
 Kentlerin eğitim ve sağlık hizmetleri bakımından elverişli olması,  hizmet sektörü başta 
olmak üzere çeşitli sektörlerde iş imkanlarının olması,  insanların yüksek gelir ve refah 
seviyesine ulaşma noktasında fırsatların daha fazla olması gibi etkenler kentlerin çekici 
olmasını sağlamaktadır (Keleş, 1996:113-114). 
C. Göçlerin Sonuçlar 
 Göçlerin ortaya çıkmasına neden olan faktörler kadar gerçekleşen göçlerin sonuçları da 
büyük önem arz etmektedir. Gerçekleşen bu göçlerin sonucunda olumlu ya da olumsuz pek 
çok durumla karşı karşıya kalınmaktadır. 
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 Göçlerin sonuçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Meral, 2007). 

● Nüfusun ülke genelindeki dağılışında ve ekonomik anlamda yatırımların dağılışında 
dengesizlikler görülür. 

● Kentlere doğru gerçekleşen yoğun ve kontrolsüz göçlerin sonucunda gecekondulaşma 
oranı artarak, çarpık kentleşme baş gösterir. 

● Hızla artan nüfusa bağlı olarak sanayi tesisleri kentin içinde kalır. 
● Hızlı ve çarpık nüfus artışının bir sonucu olarak alt yapı hizmetleri başta olmak üzere, 

eğitim ve sağlık alanlarında yetersiz kalınır. 
● Kentlerde ciddi çevre sorunları ortaya çıkar. 
● Yapılan göçler sonucunda kültür çatışmaları meydana gelir. 
● Göç alan kentlerde göçün etkisiyle birlikte mekânsal değişimler sonucunda toplam 

gelirin dağılımında ve şehirlerin kültürel yapısında önemli değişimler olmuştur 
(Kaygalak, 2009:20).   

● Kırsal kesimlerde nüfus azalırken şehirlerde nüfus ciddi oranda artış gösterir. 
● Kent nüfusunun artması ile birlikte kentlerde işsizlik oranı artar ve buna bağlı olarak 

toplumsal sorunlar meydana gelir. 
● İş bulmak ümidiyle yurt dışına çıkan nüfusun bir kısmı sonradan Türkiye'nin turizminin 

gelişmesine katkı sağlamıştır. 
 Son 20 yılda nüfus hareketliliğine bakıldığında nüfus, gelişebilme potansiyeli olan 
Konya, Samsun, Şanlıurfa gibi kentlere doğru da hareket etmektedir. Yani kentten kente göç 
söz konusu olmuştur. 

D. SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 Mesafenin yakın olmasından dolayı Avrupa Birliği'ne geçiş noktasında bulunan 
Türkiye'yi bir basamak olarak gören ve Suriye'deki iç savaştan kurtulmak üzere yasa dışı ya da 
yasal yöntemlerle Türkiye'ye sığınan mültecilerin sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. 
Suriye'nin sınır komşusu olması sebebiyle mülteci akımına uğrayan Türkiye'de Suriyeli 
sığınmacıların kaldığı süre boyunca çeşitli sorunlar etkisini göstermektedir. Sosyolojik, 
psikolojik ve ekonomik sorunlar başta olmak üzere çeşitli entefgrasyonsorunları, yabancı 
düşmanlığı ve ırkçılık gibi sorunlarla da karşı karşıya kalınmaktadır. Tüm bunlara bağlı olarak 
birbirini tetikleyecek şekilde başlıca problemlerde peşinden gelmektedir. Bu durum ülke içinde 
güvenlik ve asayişin sağlanmasında yeni tedbirleri zorunlu kılmaktadır (Göker ve Keskin, 
2015:231-233). 
 Krizin ilk yıllarında Suriyeli göçmenlerin etkisi büyük oranda sınır bölgelerinde 
yoğunlaşmıştır. Bu bölgeler hala en fazla etkilenen alan olma özelliğini korumaktadır. Yaklaşık 
110 bin mülteciye ev sahipliği yapan Kilis'in kent merkezi mültecilerin göçünden önce 80 bin 
civarındaydı. İlerleyen zamanda mültecilerin ülke içerisinde farklı illere ve büyükşehirlere 
doğru hareket etmeleri ulusal bir endişenin olduğu dair farkındalığı artırmaktadır. 
 Devlet tarafından, Suriyeli mültecileri desteklemek için milyarlarca dolar 
harcandığıbelirtilmektedir. Bu rakamlara, bütün sağlık harcamaları, belediyelerin yaptığı 
yardımlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan harcamalar hesaba katılmadığı için 
gerçek rakamlar daha da büyük bir tutarı yansıtmaktadır. Tüm bunların dışında, Türkiye, 
kamplarda yaşayan binlerceSuriyeli mülteciye yüksek standartlarda destek vermeye 
çalışmaktadır. Bu durum, Türkiye için insani açıdan bir örnek teşkil ettiği gibi, diğer taraftan 
da dünyaya güçlü bir devlet tutumunu göstermesi bakımından da önem arz etmektedir. 
1) Rakamlarla Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler 
 Tablo I'de Nisan 2021 tarihi itibariyle kayıt altına alınan Suriyeli mültecilerin illere 
göre dağılımı gösterilmiştir. Ülke içerisindeki Suriyelilerin dağılımı incelendiğinde, göçmen 
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nüfusun özellikle sınır illeri ile metropol şehirlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Suriyeli 
mülteci nüfusunun dağılımı göre İstanbul 525.123 kişi ile 1. sırada yer alırken, Gaziantep 
448.384 kişi ile 2. sırada ve Hatay ili 436.232 kişi ile üçüncü sırada yer almıştır. Resmi verilere 
göre illerin toplam nüfusu içerisinde Suriyeli mültecilerin oranı incelendiğinde; %74,86 ile 
Kilis ili birinci sırada yer alırken, %26,36 ile Hatay ili ikinci sırada, %21,50 ile Gaziantep ili 
üçüncü sırada yer almaktadır. 

Tablo I: Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Kurumsal Web Sayfası 
(https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma, Erişim Tarihi: 22.04.2021) 
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Tablo II: Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Kurumsal Web Sayfası 
(https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma, Erişim Tarihi: 22.04.2021) 

 Tablo II incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayı itibariyle ülkemize kayıtlı toplam 3,5 
milyonun üzerinde Suriyeli mülteci giriş yapmıştır. Bu mültecilerin 2 milyona yakını 
erkeklerden 1 milyon 700 bine yakını ise kadınlardan oluşmaktadır. Ancak burada dikkat çeken 
konu genç ve çocuk nüfusun ağırlıkta olmasıdır. Yaş aralıkları incelendiğinde ise toplamda 
resmi olarak 1.062.885 kişiyle 0-9 yaş arası genç nüfus oluşturmaktadır. 60 yaş ve üstü kişilerin 
ise sayıların yaşlarına göre azalış gösterdiği görülmektedir. Yine dikkat çeken bir diğer konu 
ise kadınların sayıları yaş aralıklarına göre erkeklerden daha azdır.
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Tablo III: Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Geçici Barınma Merkezlerine Göre 

Dağılımı (5 İlde 7 Barınma Merkezi) 

 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Kurumsal Web Sayfası 
(https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma, Erişim Tarihi: 22.04.2021) 

 Tablo III'e göre, 2021 yılı Nisan ayı itibariyle Suriyeli mültecilerin barınma merkezleri 
göz önüne alındığında 5 ile toplamda 7 barınma merkezi oluşturulmuştur. Bu barınma 
merkezlerinin illere göre dağılımlarına baktığımızda en çok Suriyeli mültecinin barındığı il 
Adana'dır. Toplamda 3 milyonu aşkın Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin toplam 56.970 
kişisi kamplarda bulunmaktadır. Kampların dışında kalan Suriyelilerin sayısı ise 3.613.099 
kişidir.
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Tablo IV: Ülkemizden Çıkış Yapan Suriyelilere İlişkin İstatistiki Bilgiler 

 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Kurumsal Web Sayfası 
(https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma, Erişim Tarihi: 22.04.2021) 

 Tablo IV'e göre, Türkiye'ye göç eden ve daha sonra yurt dışına çıkış yapan Suriyelilerin 
durumu 2021 yılı Nisan ayı itibariyle göz önüne alındığında en fazla çıkış 10.338 kişi ile 
Almanya’ya olmuştur. Ülkelere yapılan göçlere baktığımızda sayıların düşük olduğunu 
görülmektedir. Bu durum da Avrupa ülkelerinin mülteci göçlerine bakışının olumsuz olduğunu 
göstermektedir. 

Tablo V: Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin İlk 10 İle Göre Dağılımı 

 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Kurumsal Web Sayfası 
(https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma, Erişim Tarihi: 22.04.2021) 
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 Tablo V incelenerek geçici koruma kapsamındaki Suriyeli mültecilerin illere göre 
dağılımına bakıldığında en fazla mülteci bulunan iller sırasıyla İstanbul, Gaziantep, Hatay 
Şanlıurfa'dır. Hemen hemen her ilde bulunan mülteciler en çok grafikte gösterilen illere 
yerleşmiş ve o illerde bulunmuştur. İstanbul ilinde bulunan Suriyelilerin sayısı 525.123 kişidir. 
İkinci sırada yer alan Gaziantep'te ise toplam 448.384 kişi vardır. Burada dikkat çeken bir diğer 
özellik ise yukarıda görüldüğü şekilde ilk 4 ilde yakın sayılarda mülteci varken Şanlıurfa'dan 
sonra sıralamaya giren diğer iller ile ilk dört il arasında çok ciddi fark vardır. 

Tablo VI: Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler 

 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Kurumsal Web Sayfası 
(https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma, Erişim Tarihi: 22.04.2021) 

 Tablo VI incelendiğinde yıllara göre Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye girişlerinin arttığı 
görülmektedir. Suriye’de iç savaşın başladığı yıllardan bugüne kadar hızlı bir şekilde mülteci 
akını olmuştur. 2012 yılında 14 binin üzerinde kişinin göç ettiği ülkemize bugün itibariyle 
toplam 3,5 milyonu aşkın mülteci yerleşmiştir. Her geçen yıl ise bu sayı artmakta ve 
büyümektedir. 
2) Suriyelilerin Entegrasyonlarnda Karşlaşlan Zorluklar 
 Türkiye'ye sığınan mültecilerin temel sorunlarından biri ev sahibi ülke ile sığınmacılar 
arasındaki ekonomik ilişkileri etkileyen ekonomidir. Türkiye geçen 10 yılı aşkın süreçte 
Suriye'den göç eden Suriyeli göçmenlere çok büyük miktarda yardımlar yapmış, bu noktada 
büyük çabalar sarf etmiştir. Ayrıca uluslararası kuruluşlar da bu trajik durumun olumsuz 
etkilerinin azaltılması için yeterli olmasa da katkılarda bulunmuşlardır. Bu durum Türkiye'de 
bulunan yoksul kesimin ikinci plana atıldığı düşüncesini doğurmuştur. Bu sorunlar aynı 
zamanda göç talebinin artmasını da beraberinde getirerek Türkiye'deki şehir ekonomileri çift 
yönlü etkilenmiştir. Ayrıca şehir ekonomilerindeki firmaların iş gücü bakımından mültecileri 
tercih ettikleri ve bu sebeple iş kaybı sorununu da ortaya çıkarmıştır (Sönmez, 2014:12). 
 En büyük sorunlarından biri de kalacak yer problemi olan Suriyeli mültecilerin pek çok 
temel ihtiyaçlardan yoksun kalmış olmasıdır. Kalacak yer problemlerinin ana sebebi kira 
sıkıntısı olan Suriyeliler, maddi imkânsızlıklarla beraber barınacak yer bulamamasından dolayı 
parklarda yaşadıkları görülmektedir. Gelir seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde Suriyeli 
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göçmenlerkötüşartlar altında yaşamlarını idame ettirmeye çalıştıkları da gerçektir (Yüksel, 
Bulut ve Mor, 2014:9). 
 Bir kısım Suriyeli mülteci, yaşadıkları ekonomik zorluklar ve dil sorununu sebebiyle 
eğitim imkânlarından tam manasıyla faydalanamadıklarını ifade ederken, bir kısmı ise 
Türkiyeli çocuklarla kendi çocuklarının uyum sorunu yaşayacağı düşüncesiyle eğitimden 
mahrum bırakmışlardır. Bu durumlar çerçevesinde eğitime başlama isteği bulunan bir kısım 
Suriyelinin hevesi kırılmıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı Türkiye'de bulunan Suriyeli 
mültecilerin eğitim sorunu giderek derinleşmiştir (Gee, 2015:16). 
 İltica edilen diğer ülkelerden birçok yönüyle farklılıkgösteren Türkiye'nin,en önemli 
farklılıklardan biri de dilproblemidir. Ürdün, Lübnan, Irak, Mısır ve Suriye gibi iltica 
edilenülkelerde anadilinArapça olmasına karşılık Türkiye'de Türkçe'nin konuşulmuş 
olmasıülkede yaşayan göçmenler için önemli bir engel teşkil etmekteydi.Türkçeyi farklı eğitim 
kurumlarından öğrenmeye başlayan bazı Suriyeli mülteciler Türkiye'de kendi dillerinin dışında 
bir dille karşılaşmışlardır (Akkaya, 2013:180). 
 Suriyeli mültecilerin Türkçeyi konuşamamalarından ötürü eğitim ve sağlık hizmetleri 
başta olmak üzere, pek çok resmi işlerini yerine getirememektedirler. Dolayısıyla pek çok 
hizmetten ve eğitim imkânlarından yoksun kalmaktadırlar. Bu sorunların yanı sıra iş bulma ve 
geçimlerini sağlamakta güçlü çeken Suriyeli mülteciler toplumsal anlamda entegrasyon 
sorunlarıyla da karşı karşıya kalmaktadırlar (Gee, 2015:18). 
 Kötü yaşam koşulları, eğitim imkânlarından yoksunluk, iş bulamama, dil konusunda 
sorunlar yaşama gibi sebeplerle Suriyeli mültecilerde uzun vadede suç oranlarının arttığı 
görülmüş olup, bu durumda çeşitli sosyal ve güvenlik sorunları da beraberinde getirmiştir. 
Suriyeli mülteciler içerisinde en riskli grubu oluşturan kesim ise bilinçli olarak kayıt 
yaptırmayıp, işledikleri suçlar sonucunda herhangi bir yaptırım uygulanmayan kişilerdir (Ağır 
ve Sezik, 2015:114). 
 Yine Suriye'deki iç çatışmalardan kaynaklı terör saldırılarının gerçekleşmesi Türkiye 
için bir sınır güvenliği sorununu ve beraberinde de ulusal güvenlik sorununu gündeme 
getirmiştir. Bu bağlamda Türkiye'de güvenlik önlemleri kapsamında son dönemde sınır ötesi 
operasyonlar düzenlenmiştir. Diğer yandan sınır güvenliğinde yaşanabilecek zafiyetler olası 
riskleri de artıracağından Türkiye'de mevcut sınır güvenliği kapasitesini artırarak bu geçişleri 
engellemeye çalışmıştır. Zaman içerisinde Suriye'de yaşanan iç çatışmaların şiddetlenmesi ile 
birlikte gerçekleşen terör saldırıları sınır güvenliğiniçok önemli hale getirmiştir. PKK/PYD ve 
IŞİD gibi terör örgütlerinin sınırlara yakın bölgelerde yoğunlaşması, Rusya'nın da Suriye'ye 
müdahil olması ve sınırlara yakın bölgelerde faaliyet göstermesi, koalisyon güçlerinin IŞİD'e 
karşı mücadelesini artırması gibi olaylar üzerine Türkiye'nin de sınırlarının güvenliğine öncelik 
verilmesine neden olmuştur (Akgül, Kaptı ve Demir, 2015:14). 

II. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
- Türkiye’nin mültecilere dönük barınma, eğitim, sağlık vb. çalışmaları devam etmelidir. 
- Türkiye vatandaşlarının mülteciler konusuna ilişkin bilgilendirilme ve eğitim 

faaliyetlerine devam edilmelidir. 
- Mültecilerin ve özellikle de Suriyelilerin topluma entegrasyonunun sağlanması 

noktasında yeni yöntemler geliştirilmeli ve bunlar birer politika haline getirilmelidir. 
- Vasıflı olan mülteciler desteklenmeli ve Türkiye için kazanılmalı ve 

değerlendirilmelidir. 
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- Mültecilerin eğitim öğretim hayatlarının devam etmesi, bilgi düzeylerinin artırılması 

ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi konusunda çalışmalar devam ettirilmelidir 
- Yeni doğan mülteci bebeklerin bakım ve yetiştirilmesi için uygun ortamların 

oluşturulması gerekir. 
- Mültecilerle ilgili yaşanan sorunların köküne inilmeli ve köklü çözümler 

geliştirilmelidir. 
- Vatandaşların sosyal hayatta, ekonomik hayatta ve pek çok alanda mültecilere de pay 

ayırmalı ve istihdamlarının sağlanması gerekmektedir. 
- Ekonomik ve ticari hayatta mültecilerin emeklerinin karşılığı olan bedelin ödenmesi ve 

ekonomiye katma değer sağlanmalıdır. 
- Mülteciler için harcanan paraların artmasından çok bu mültecilerin kendi hayatlarını 

idame ettirebileceği bir ekonomik özgürlük sağlanmalıdır. 
- Çalışma izinleri konusunda ek kolaylıklar sağlanmalıdır. 
- Yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına daha fazla imkân ve inisiyatifin 

verilerek, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki iletişimin ve 
koordinasyonun güçlendirilmesi gerekmektedir. 

- Uluslararası yardımlar artırılmalıdır. 
- Sınır kontrollerinin daha da artırılması gerekmektedir. 
- Türkiye'nin sınır bölgelerinde bulunan nüfus yükünün dağıtılması büyük önem arz 

etmektedir. 
- Suriye'den Türkiye'ye göç eden mülteciler içerisinde yer alan kalifiye insan gücünün 

Türkiye'de kalması için gerekli imkânların sağlanması gerekmektedir. 
- Suriyeli mülteciler konusu tüm siyasi tartışmaların dışında tutularak değerlendirilmesi 

ve entegrasyonları için politikalar üretilmesi gerekmektedir. 
- Suriyeli mültecilerin nüfusundaki değişimler yakından izlenerek, göç hareketlilikleri 

hakkında veri tabanları oluşturulmalıdır. 
- Dilencilik başta olmak üzere mültecilerin neden olduğu sosyal sorunların önlenmesi 

gerekmektedir. 
- Kadın ve çocuk istismarının önlenmesi gereklidir. 
- Asayiş sorunlarına karşı etkin çözüm geliştirilerek, sosyal ve kültürel uyum 

sağlanmalıdır. 
- Suriyelilere yönelik sosyal alanların inşa edilmesi önem arz etmektedir. 

- Suriyeli mültecilere yönelikhazırlanan projelerin hayata geçirilmesi gereklidir. 
III. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 Arap Baharı sürecinde Suriye'de yaşanan iç savaşlar nedeniyle Türkiye'ye göç eden 
mültecilerin sorunları sosyal, ekonomik ve siyasal açıdan ele alındığında bu konu hem 
entegrasyon sorunu hem de bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde Türkiye'de, mültecilerin sadece temel ihtiyaçlarının karşılanması 
politikasının sürdürülemez olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak da devletin ilgili 
kurumları toplumsal uyuma yönelik politikalar geliştirmiş ve ortaya çıkan sorunlara karşı köklü 
çözümler ve politikalar üretmek durumunda kalmıştır. 
 Bu bağlamda 2011 yılından itibaren Türkiye'ye göç eden mültecilerin uzun vadeli 
kalma niyetleri olmasından dolayı bu konuda atılacak adımlar büyük önem arz etmektedir. 
Türkiye'ye doğru gerçekleştirilen büyük mülteci akımı Türkiye'nin bir gerçeği olduğu için, bu 
göçlerin olumsuz sonuçlarının etkisinin azaltılması ve olumlu etkilerinin de hayata geçirilmesi 
bir zorunluluktur.Ayrıca Türkiye vatandaşları ile Suriyeli mültecilerin uyum sorunlarını 
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azaltıcı çalışmaların ve projelerin yürütülmesi, vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi son 
derece önemlidir.Yine entegrasyonun sağlanabilmesi için çalışma hayatı, eğitim, sağlık, 
barınma, kamu hizmetlerine erişim ve dil sorununun çözülmesine yönelik bütüncül sosyal ve 
kültürel politikalar uygulanmalıdır.Günlük siyasal tartışmaların dışında tutulması gereken 
mülteci sorununun Türkiye tarafından başarılı bir şekilde çözülmesi, orta ve uzun vadede 
toplumsal zenginliğe ve çok kültürlü yapının gelişmesine katkı sağlayabilir. Ancak bu durum 
hayata geçirilirken Türkiye vatandaşlarının ortak değerler üzerindeki hassasiyetleri de göz 
önünde bulundurularak adımlar atılmalıdır. Bu minvalde Suriyeli mültecilerin entegrasyonuna 
yönelik sorunların çözümlenmesi, Türkiye'ye komşu ülkelerin halkları ile Türk vatandaşlarının 
arasındaki bağın güçlenmesine ve uzun vadede ülkeler arasında siyasal, ekonomik ve sosyo-
kültürel işbirliklerinin oluşmasına bir zemin hazırlayabilir.  
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Abstract. Several existing buildings don’t have the necessary resistance to earthquakes. In this 
case, the rehabilitation of the construction is needed to increase its capacity to resist forces 
generated during earthquakes. The aim of this paper is to evaluate the capacity of buildings whose 
resistance of existing concrete is less than the resistance required, and this after reinforcement by 
addition of reinforced concrete walls and / or repair of element of low resistance elements 
jacketing. The results obtained from a Pushover analysis provides insight into the behavior and the 
actual condition of the structure and its capacity to resist to the regulatory seismic forces applied 
before and after improving of the capacity of the structure. Capacity after rehabilitation in terms 
of displacement and shear force is better compared to that of the original structure. 
Keywords: Repair, strengthening, building, pushover analysis. 
 
 
INTRODUCTION 

Serval existing buildings constructed without quality control of concrete, don't have the necessary 
resistance to earthquakes and could seriously compromise personal safety. This deficiency can 
cause severe damage in concrete: crushing, cracking, poor adhesion, etc. In this case the 
construction required rehabilitation work depending on the degree and nature of damage. 
Rehabilitation techniques are intended mainly increasing the structural rigidity, by giving it a 
greater capacity to take over the seismic forces while modifying the basic structural system. 
jacketing Concrete is one of the healing methods for repairing damaged elements. For the 
reinforcement, concrete shear walls can be added, which must be placed properly in the structure 
to reduce the effect of torsion [1, 2, 3, 4, 5]. The study of the impact of an earthquake on a structure 
is an effective tool. This study is expressed by the estimate of the damage that can occur in a 
structure. This estimation can be represented using several techniques: the percentage of damage, 
the curves of fragility and vulnerability, or in terms of cost of loss. The establishment of the 
fragility curves of structures represents the common tool among the techniques mentioned above, 
and is the probability of reaching or exceeding a state of damage in a structure for a given 
earthquake. Early methods of analysis of seismic vulnerability of existing buildings were 
developed primarily in United States(ATC21-1988, FEMA-1997 and HAZUS-1999) [6], Japan 
(Otani-2000), Turkey (Ergunay and Gulkan-1991), Canada (Ventura et al.- 2005; Onur et al.- 
2005), Italy (Benedetti and Petrini- 1986, GNDT-1993, Seismocare-1998, Faccioli et al.- 1999, 
Dolce et al.-2003), but also more widely in Europe (Ayala et al.-1997), Belgium (Jongmans and 
pen tray-2000), Portugal (Oliveira-2003), Switzerland (Steimen and al.-2004, Lang-2003) and 
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Spain (Roca et al.-2006). Recently a European project (RiskUE-2003) [7], focused on the 
vulnerability of seven major European cities and a consensus was reached on the definition of a 
methodology for vulnerability assessment. In this research we will use the analysis "Pushover" 
used by the ATC 40 [8] to study the vulnerability of buildings against the earthquake.   

I. EVALUAION OF DAMAGE 
For the evaluation of damage [9], we used the relationship force-displacement or moment-

rotation defined by the FEMA 356 and integrated into SAP2000 [10]. To compute the plastic 
rotations, we use M3 for beams and (P, M2, M3) for columns. The force-displacement relationship 
is shown in Figure 1.  

 
Fig. 1. Relation force-displacement used in SAP2000. 

In ATC40, the vulnerability is assessed for the same performance levels as in the FEMA 356 
method. This latter defines three levels of performance and state of damage corresponding limits 
[11]: 

- Immediate occupancy (IO): The building is safe and habitable. The repairs are minor 
(Replacement cost  25%). 

- Live safety (LS): The structure remains stable with a comfortable safety margin. The damage 
is not structural and remains localized. The building does not collapse. Inspections and repairs will 
be needed before the construction can bear loads yet (Replacement coast 50%). 

- Preventing the collapse (CP): represents a structure that is on the brink of collapse. The capacity 
in strength and deformation of the structure is reached. The structural damage is not limited, and 
the repairs are not economically feasible. In this case, the replacement of the structure is necessary. 
Since the structure is unstable, there is a risk of life at this level of performance (Replacement cost 
100% ). The building does not collapse. The Other points are: original (A), elastic behavior (B), 
collapse (C) and ruin (D). 

III. DESCRIPTION OF THE STRUCTURE 
It is a reinforced concrete structure (Ground floor + 6 stories). Slabs with hollow floors element 

of 20 cm thick. Dimensions (25x40) cm for the beams, (25x35) for chaining, (30x35) for column 
and 20 cm for bracing. The construction is located in a seismic zone of class IIa: RPA 99 version 
2003 [12], with a loose soil type. The formwork plan of current floors is shown on Figure 8 (The 
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original structure is without bracing V3 and V4). The characteristics of materials are: Concrete with 
fc28 = 25 MPa and Ec = 32164 MPa. Steels: FeE400 for longitudinal reinforcement and FeE235 
for transverse reinforcement. 

A. Description of the original structure (Structure 1)  
Modeling of the original structure with SAP 2000 is mentioned in figure 2 and the frames that 

contain bracings in figures 3 and 4. 

B. Characteristics of the damaged structure (Structure 2) 
 The elements that have lower resistance fc28<25 Mpa, are shown on Figures 5, 6 and 7. 

C. Characteristics of the reinforced structure (Structure 3) 
Proposed solutions: jacketing of bracings, demolition of some beams and added some new 

bracings for the floors concerned are shown on Figures 8, 9, 10 and 11. 
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Figure 2. 3D view, original structure 

Fig. 3. Portal axis C,  
           original structure. Fig. 2. 3D view, original 

structure 
            (Structure 1).     

Fig. 4. Portal axis 1 and 6, 
           original structure.  

Fig. 5. Strength of concrete elements for level  
            +10.54, (Structure 2 : 2nd stage). 
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Fig. 6. Strength of concrete elements for   
            level +13.60 (Structure 2 : 3rd stage).

Fig. 7. Strength of concrete elements for 
            level +16.66 (Structure 2 : 4th stage). 

Fig. 8. 3D view, reinforced  
                  structure (Structure 3). 

Fig. 9. Portal axis C, after 
 Rehabilitation (Structure 3) 

Figure 10. Portal axis 1  
and 6, After rehabilitation  
(Structure 3) 
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Fig. 11. Formwork level +10.54, +13.60 and +16.66, after repair and  reinforcement (Structure 3). 

IV. PUSHOVER ANALYSIS 
We used the software nonlinear SAP2000 [13, 14]. First results are given as a curve that connects 

the shear at the base as a function of displacement at the top of the structure in order to determine 
the most vulnerable direction (Figures: 14, 15, 16 and 17). After comparison of the classifications 
of sites between RPA 99 and the UBC 1997, we will be taken: the coefficient of seismic 
acceleration Ca=0,28 and the coefficient of seismic speed Cv=0,40. Theses values correspond to 
zone IIa and loose soil. 

A. Original Structure, Directions x and y   
The fragility curves are shown in Figures 14 and 15. By adding the response spectrum, the 

fragility curves take the form shown on the figures: 16 and 17. The formation of plastic hinges and 
their positions in the structure are mentioned in figures: 18 and 19. In the direction x-x, we note 
that the appearance of plastic hinges type B and IO in the beams and columns and type C only in 
a few columns related to bracings at the ground floor. In the direction y-y, the formation of plastic 
hinges is of type B in the columns and beams, and Type C only in the columns related to bracing 
at the ground floor. Based on the Pushover analysis, we can conclude that the appearance of plastic 
hinges correspond to a shear force V = 480,956 tf and displacement 

 D = 0126 m for the direction x-x. V = 985,467 tf and D = 0,093 m for the direction y-y. The 
structure is more vulnerable in the direction x-x. 
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Fig. 14. Shear at the base as a function  
              of the displacement at the top,  
              direction x-x 

Fig. 15. Shear at the base as a function  
              of the displacement at the top,  
              direction y-y 

Fig. 16. Fragility curve, direction x-x Fig. 17. Fragility curve, direction y-y 

Fig. 19. Formation of plastic hinges,direction y-
y 

Fig. 18. Formation of plastic hinges,direction x-x 
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B. Damaged Structure (Structure 2) 

In both directions: x-x and y-y, we note the appearance of plastic hinges type C and D in the 
beams and columns. In this case there is a risk of collapse in the structure (Figures: 20 and 21). 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Structure after reinforcement (Structure 3) 
In the direction x-x (Figure 22), we note the appearance of plastic hinges of type B and IO in the 

beams and columns and type C in only a few columns related to bracing in the ground floor. In the 
direction y-y (Figure 23), the formation of plastic hinges is of type B in the columns and beams, 
and Type C only in the columns related to bracing in the ground floor. 

 
 
 
 

Fig. 20. Formation of plastic, hinges,  
              direction  x-x 

Fig. 21. Formation of plastic, hinges,  
              direction  y-y 



- 113 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20  

  

 
 
 

  
Based on the Pushover analysis, we can conclude that the appearance of plastic hinges 

correspond to a shear force V = 811,031 tf and displacement D = 0124 m for the direction x-x. 

 V = 1294,128 tf and D = 0.077 m for the direction y-y. The structure became more rigid compared 
to the original structure. 

V. COMPARISON OF RESULTS 

 
The comparison between the different results is mentioned in tables 1 and 2.  
 

TABLE I 
 COMPARISON OF RESULTS, DIRECTION X-X 

structure period 
T(s)

Shear 
force V(tf) 

Displacement 
D(m) 

original 1.144 480.956 0.126 

After reinforcement 0.906 811.031 0.124 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23. Formation of plastic hinges,  
              direction y-y 

Fig. 22. Formation of plastic hinges,  
              direction x-x 
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TABLE II 

 COMPARISON OF RESULTS, DIRECTION Y-Y 
structure period 

T(s)
Shear force 

V(tf) 
Displacemen

t 
D(m) 

original 0.696 985.467 0.093 
After reinforcement 0.565 1294.128 0.077 

VI. CONCLUSION 
The capacity assessment after rehabilitation of buildings requires expertise to assess the degree 

of damage and therefore choose the appropriate methods for strengthening and / or repair. The 
expertise of constructions presents some difficulties especially for old buildings to find the nuance 
and quantity of steel reinforcement and concrete characteristics and nature of the foundation soil. 
Among the methods for calculating the capacity of structures against the earthquake the ATC40 
using in the Pushover analysis. It gives the sense most vulnerable and showing the place of 
formation of plastic hinges in the elements. It also gives the performance point at which the 
behavior of the structure is not desirable. Knowing the level of security elements facilitates the 
choice of methods to strengthen and / or repairs necessary to ensure the overall safety of the 
structure. The capacity of the structure is influenced by several parameters: the weight, the quality 
of concrete, the type of bracing and the nature of the ground. We can reduce the vulnerability and 
increase the level of performance by applying certain recommendations such as reducing weight, 
strengthening of the superstructure and the use of seismic isolators in the foundations. The type 
and position of the reinforcement introduced in the structure can change the behavior. The results 
presented here constitute examples of use for damage assessment and provide a first estimate of 
the risk levels and a support decision of the public authorities in assessing the risk of a building in 
its existing state. For the example envisaged, the capacity of the reinforced structure has become 
higher than that of the original structure. 
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Özet Nüfus tahminlerinin ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarını doğrudan etkileyen 
politikaların geliştirilmesi ve geleceğe dönük sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, istihdam gibi 
alanlarda planlamaların yapılmasında kritik bir yeri bulunmaktadır. Türkiye’de genel olarak 
nüfus tahminleri deterministik senaryolara dayalı projeksiyonlar şeklinde yapılmakta ancak bu 
yaklaşım yaşa bağlı ölüm, doğurganlık ve göç unsurlarındaki belirsizliği göz ardı etmektedir. 
Ayrıca, literatürde yer alan stokastik yöntemler ise özellikle güvenilir verinin yokluğunda ya 
da verinin az sayıda yılı kapsadığı durumlarda sağlanması güç varsayımlara dayanmaktadır. 
Bu çalışmada demografik unsurlardaki belirsizliğin bulanık yaklaşımla modellenebileceği 
düşüncesiyle Türkiye’de gelecek nüfusun tahmini için hibrit bir bulanık-Bayesgil yöntem 
önerilmektedir. Önerilen yöntemle geçmiş yıllara ait veriler kullanılarak gelecek yıllar için 
yaşa bağlı yıllık kadın ve erkek ölüm oranları, iç ve dış göç sayıları ile doğurganlık oranları 
kısıtsız doğrusal olmayan programlama, yüksek dereceden tekil değer ayrışımı ve bulanık 
regresyon teknikleri ile Bayesgil zaman serisi analizleri kullanılarak modellenip bulanık 
aralıklar içerisinde tahmin edilmesi mümkün kılınmaktadır. Bilindiği kadarıyla bu çalışmada 
önerilen yöntem Türkiye için ilk defa belirsizlikleri de modelleyen bir nüfus tahmin 
yaklaşımıdır.  
Anahtar Kelimeler: Nüfus Tahmini, Bulank Modelleme, Bayesgil Tahmin 

 
Abstract Population estimates have a critical role in developing policies that directly affect the 
socio-economic structures of countries as well as planning future strategies in areas such as 
social security, education, health, and employment. Population estimates are generally made 
in the form of projections based on deterministic scenarios in Turkey, but this approach ignores 
the uncertainty of age-specific mortality, fertility and migration factors. In addition, stochastic 
methods in the literature are based on assumptions that are difficult to satisfy, especially in the 
absence of reliable data or in cases where the data covers a small number of years. In this study 
a hybrid fuzzy-Bayesian method to forecast the future population in Turkey considering the 
idea that the inherent uncertainty in demographic factors can be modeled through fuzzy 
approaches. With the proposed method, using historic data, age-specific annual mortality rates, 
emigration and immigration levels, and fertility rates for future years can be forecasted within 
fuzzy prediction intervals using unconstrained non-linear programming, high-order singular 
value decomposition, fuzzy regression techniques and Bayesian time series analysis. To the 
best of our knowledge, this study will be the first attempt to include modelling uncertainties in 
forecasting the population of Turkey. 
Keywords: Population Forecasting, Fuzzy Modeling, Bayesian Forecasting
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I. GİRİŞ 

 Nüfus modellemesi ve tahmininin ülkelerin ve toplumların hayat standartlarını ve gelişme 
düzeylerini doğrudan etkileyen stratejilerin geliştirilmesi ve geleceğe dönük planlamalarla 
ilgili kritik kararların alınmasında oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Nüfus tahminleri ve 
bu tahminlere bağlı demografik analizler hayat tablolarının oluşturulması ve beklenen yaşam 
ömrünün kestirilmesi, yaş dağılımları, işsizlik oranları, işgücü dağılımı, hane halkı harcamaları 
gibi unsurların tahmini ile okul çağı nüfusunun belirlenmesi, şehir ve bölge planlaması vb. 
alanlarda doğrudan kullanılmaktadır [1]. Literatürde nüfus tahminlerinden kamu 
harcamalarının düzenlenmesi,  üretimde büyüme, para politikalarının şekillendirilmesi [2]; 
emeklilik [3], sigortacılık [4], sosyal güvenlik ve sağlık [5] gibi sistemlerin planlanmasında 
yararlanıldığı görülmektedir.  

Bir popülasyona ait ölüm, doğurganlık ve göç oranları nüfus dinamiklerinin belkemiğini 
oluşturan üç temel demografik unsurdur. Nüfus modelleri genellikle bu üç temel demografik 
unsur gözetilerek yapılır. Ölüm ve doğurganlık oranı modellemesi üzerine birçok araştırma 
bulunurken genel olarak nüfus modellerinde göç unsuru göz ardı edilmektedir [6]. Oysa nüfus 
hareketleri ülkelerin demografik yapıları, ekonomileri, güvenlik ve sosyal politikaları gibi 
birçok alanda önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple uluslararası göç modellemesi ve tahmini 
konusu özellikle son zamanlarda ilgi çeken bir çalışma konusu haline gelmiştir [7, 8].  

Literatürde yer alan nüfus tahmin modellerinin büyük bir kısmı yaşa ve cinsiyete göre 
doğum, ölüm ve göç değerlerini girdi olarak kullanmaktadır.  Bu durum üç temel demografik 
unsurun ayrı ayrı modellenmesini gerektirmektedir. Temel olarak nüfus tahmin modelleri 
projeksiyon ve istatistiksel tahmin yöntemleri şeklinde ikiye ayrılabilir. Projeksiyona bağlı 
yöntemlerde genellikle uzman görüşleri doğrultusunda doğurganlık, ölüm ve göç oranlarına 
dair ana, düşük ve yüksek senaryolar kurulmaktadır. Bu senaryolar deterministik yaklaşıma 
dayalı olup, bahsi geçen unsurlarda doğal olarak yer alan belirsizliğin modellenmesini göz ardı 
etmekte; bu sebeple birçok araştırmacı tarafından eleştirilmektedir. Ancak projeksiyonların 
oluşturulmasının kolaylığı nedeniyle önemli istatistik kurumları deterministik projeksiyonları 
tercih etmektedir. Örneğin, Türk İstatistik Kurumu (TÜİK) bu tarz senaryolara dayalı nüfus 
projeksiyonları yayınlamaktadır [9]. Projeksiyon yöntemlerinin tersine, istatistiksel nüfus 
tahmin yöntemlerinde ise gelecek nüfusun tahmininde geçmiş verileri kullanan matematik 
modellerden yararlanılmaktadır. Bu yöntemler temel olarak gelecek nüfusu gösterirken ilgili 
belirsizliği tahmin aralıkları ile çeşitli olasılık dağılımlarla birlikte göstermektedir [10]. Ancak 
bu tarz yöntemlerde de birçok istatistiksel varsayım yer almakta, bu istatistiksel varsayımların 
karşılanmasının imkansız olduğu durumlarda birtakım problemler ortaya çıkmaktadır.  

Yaşa göre nüfus tahmini yapılırken kullanılacak modelleme yönteminin seçimi verilerin elde 
edilebilirliği, tahminlerin kullanım amacı, tahmin ufkunun uzunluğu, istenilen tahmin 
hassasiyeti vb. faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Cairns vd. [11] demografik tahminlerde 
kullanılacak etkin bir modelin geçmiş verilerle uyumluluk içinde olan sonuçlar üretmesi ve 
biyolojik ya da fiziksel açıdan olurlu çıktılar vermesi (örneğin, negatif ölüm oranı üretmemesi) 
gibi bazı özelliklere sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır. Literatürde yaşa göre ölüm, 
doğurganlık ve göç oranlarını modellemeye yönelik önerilmiş çok sayıda yaklaşım 
bulunmaktadır. Yaşa göre ölüm oranı modelleme yöntemleri temel olarak boyut azaltma 
modelleri, genelleştirilmiş doğrusal modeller ve zaman serisi tahminlerine bağlı modeller 
olarak sınıflandırılabilir. Benzer şekilde yaşa göre doğurganlık oranlarının modellenmesi için 
kullanılan yöntemler eğri uydurma yöntemleri, ilişkisel modeller, düzleştirici modeller ve diğer 
matematiksel modeller olarak gruplandırılabilir. Bu iki demografik unsura göre verilerin 
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güvenilirliği ya da ulaşılabilirliğinden kaynaklı zorluklar nedeniyle daha az çalışılmış olan yaşa 
göre göç modellemesi yöntemleri model göç cetvelleri, logit modeller ve özellikle son 
zamanlarda sıkça karşılaşılan Bayesgil yöntemler olmak üzere sınıflandırılabilir. 

Nüfus tahmininde yaşa göre ölüm, doğurganlık, göç (iç göç, dış göç ya da net göç) seviyeleri 
veya oranları bir başlangıç nüfusu ile birleştirilerek bir sonraki yıl ya da beş yıl sonrası için 
nüfus tahmini yapılmaktadır. Hemen hemen tüm resmi kurumların nüfus projeksiyon ya da 
tahminlerinde kullandıkları bu yönteme kuşak-bileşen yöntemi adı verilmiştir. Elde edilen yaşa 
göre nüfus projeksiyonları ya da tahminlerinden yola çıkılarak da kalkınma planlamalarında 
ve çeşitli ülke politikalarının geliştirilmesinde doğrudan girdi olarak kullanılabilecek ileriye 
dönük, nüfus artış hızı, 65 yaş üstü kişi sayısı, çocuk sayısı, potansiyel iş gücü seviyesi, okul 
çağı nüfusu, kaba doğum ve ölüm hızı ve benzeri birçok bilgi elde edilebilir.  

A. Türkiye’de Nüfus Modellemesi ve Tahmini 
Türkiye’de nüfus projeksiyonları TÜİK tarafından deterministik senaryoların kuşak-bileşen 

yöntemi ile birleştirilmesi yaklaşımına dayanır. Projeksiyonların tasarımı ve üretilmesinde 
çeşitli uzmanlardan oluşan bir genel kurul oluşturulmakta, bu genel kurul da doğurganlık, 
ölümlülük ve göç alt çalışma gruplarına bölünmektedir. Türkiye'nin mevcut demografik yapısı, 
tarihsel verilerin analizi ve olası gelecek değişimler göz önünde bulundurularak doğurganlık, 
ölüm ve göç sayıları ve oranları için geleceğe ilişkin senaryolar belirlenmektedir [12].  

Son olarak 2018 yılında 2018-2080 periyodundaki belli yıllar için nüfus projeksiyonu yapan 
TÜİK, başlangıç nüfusu olarak 2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan nüfus 
verilerini, doğumla ilgili veriler için TÜİK Doğum İstatistikleri’ni, ölüm oranları ile ilgili 
veriler için de TÜİK Ölüm İstatistikleri içinde yer alan hayat tablolarını kullanmıştır [12]. 
Uluslararası göç verileri ise ilk defa bu projeksiyon kapsamında üretilmiş olup bu amaca 
ulaşabilmek için 2014-2017 nüfus verilerindeki değişikliklerden göç sayıları kestirilmiştir. 
Doğal olarak bu göç verileri tahmini değerler olup oluşturulan nüfus projeksiyonlarında ek 
belirsizliğe yol açmaktadır. Ancak TÜİK’in kullandığı yöntem belirsizliğin modellenmesini 
içermediği için olasılığa dayalı tahmin aralıkları oluşturmamakta, doğrudan nokta projeksiyon 
sonucu vermektedir. TÜİK’in bu çalışmasında hesaplamalarda düşük, ana ve yüksek olmak 
üzere üç temel senaryo kullanılmıştır. Burada bahsi geçen düşük ve yüksek senaryoların 
olasılık teorisindeki güven aralıklarıyla karıştırılmaması gereklidir. Bu düşük ve yüksek 
senaryolar da ana senaryoda olduğu gibi doğurganlık, ölüm ve göç oranlarındaki değişimlerin 
uzman görüşleri doğrultusunda deterministik olarak belirlendiği senaryolar olup herhangi bir 
belirsizlik modellemesi içermemektedir.   

B. Çalşmann Amac ve Kapsam 
Temel olarak tüm dünya ülkelerinin yaşa göre ölüm, doğurganlık ve göç oranlarını ya da 

seviyelerini temsil edecek tek bir model bulunması ülkeler arasındaki değişik demografik 
trendler ve verilerdeki yapısal farklılıklar nedeniyle imkansız görünmektedir. Bu sebeple 
literatürde yer alan yöntemlerin her veri kümesi için anlamlı tahminler oluşturması 
beklenemez. Ancak kullanıldığı ülkeye özgü birçok parametrik ve normallik, homoskedastisite 
ve benzeri istatistiksel varsayıma dayanan bu yöntemler de hem modellerin açıklanabilirliğini 
azaltmakta hem de model varsayımlarının karşılanamadığı durumlarda izlenecek alternatif 
yaklaşımlar içermemektedirler. Bu yöntemlerde tahmin sonuçlarının aralıklar içerisinde 
verilerek belirsizliğin de gözetilmiş olması bir avantaj olsa da çeşitli istatistiksel varsayımlar, 
yeter sayıda veriye ulaşmada yaşanan güçlükler, demografik verilerin toplanış yöntemlerindeki 
farklılıklar istatistiksel modelleme yöntemlerinin verdiği sonuçlara şüphe ile yaklaşılmasını 
gerektirmektedir.  
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Modellerde girdi olarak kullanılan verilerin muğlaklığı nüfus tahminlerindeki en önemli 

sorunu teşkil etmektedir. Gelişmiş ülkelerde yaşa göre ölüm ve doğurganlık oranlarıyla ilgili 
veriler göç miktarları ya da oranları kadar muğlak olmamakla birlikte toplanma biçimleri ya 
da yetkili kurumlara bildirilme süreçleri itibariyle yine de belirsizlikler içermektedir. Bazı 
durumlarda ölüm, doğum ya da göç sayıları yaşa göre verilmeyip bütün olarak tutulmakta, bu 
da yaşa göre verilerin girdi olarak kullanılmasının gerektiği nüfus tahmin yöntemlerinin 
düzgün çalışmasını engellemektedir. İskandinav ülkeleri, Batı Avrupa ülkeleri ve Kuzey 
Amerika ülkelerinde yaşa göre yıllık doğurganlık ve ölüm oranlarına kolayca ulaşılabilirken 
diğer birçok ülkede bu verilere erişim güç ya da imkansızdır. Yaşa göre iç ve dış göç verileri 
ise gelişmiş ülkelerde dahi istatistiksel kurumlar tarafından ancak son yıllarda tutulmakla 
birlikte bu veriler yasadışı göçler ya da göç eden kişilerin çıkış yaptıkları ülkeye göç ettiklerini 
bildirmemeleri gibi nedenlerle soru işaretleri içermektedir. Bu sebeple birçok nüfus tahmin 
modelinde göç olgusu ya tamamen yok sayılmakta ya da net göç sayısı/oranı (iç göç – dış göç) 
ile ilişkilendirilmektedir. Oysa gerçekte net göç fiziksel bir kişi ile ilişkilendirilememekte bu 
durum da model sonuçlarının açıklanmasını güç kılmaktadır [13]. Net göç çoğu durumda iki 
farklı yıldaki nüfus arasındaki farktan o yıllar arasında gerçekleşen ölüm ve doğum sayılarını 
da hesaba katarak kestirilmekte, yani doğal bir belirsizliği de beraberinde getirmektedir.  

Karşılaşılan bir diğer problem ise göç tanımlarının kurumdan kuruma ya da ülkeden ülkeye 
farklılık göstermesi nedeniyle raporlanan göç verileri arasındaki tutarsızlıktır [14]. Farklı 
kurumlardan elde edilen verilerin birleştirilmesiyle oluşturulan nüfus tahmin modelleri bu 
sebeple tutarsız sonuçlar verebilir [15]. Konu ile ilgili en önemli sorun ise ölüm, doğurganlık 
ya da göç oranlarının ya da sayılarının hiçbir zaman kesin olarak bilinememesidir [16, 17, 18]. 
Yani, literatürdeki yöntemler tahmin edilen verilerden yeni tahmin değerleri elde etmekte 
böylece var olan belirsizliğe yeni belirsizlikler eklenerek tahminlerin muğlaklığı 
katlanmaktadır. Ayrıca uzun yıllara dönük sonuçlar vermelerine rağmen verilerin doğal olarak 
belirsizlikler içermesi nedeniyle deterministik yaklaşımlara dayalı projeksiyon yöntemlerinin 
işlevsel olsalar dahi bilimsel olarak kullanışsızlığı açıktır. Nüfus tahminlerinde girdi olarak 
kullanılan yaşa bağlı ölüm, doğurganlık ve göç oranlarının kesin değerlerinin bilinemiyor 
olması da belirsizliği katlayarak büyütmektedir. Genel olarak, veri eksikliği ya da verilerin 
güvenilirliği ile ilgili kuşkuların bulunması olasılık dağılımlarına dayalı istatistiksel modelleme 
yöntemlerinin kullanılmasını elverişsiz kılmaktadır. Bu gibi durumlarda literatürde olasılık 
yaklaşımlarına dayanmayan bulanık küme teorisi, kanıt teorisi ya da aralık teorisine dayalı 
yöntemlerin kullanılması önerilmektedir [19].  

Bu çalışmada yaşa göre doğurganlık, ölüm ve göç unsurlarındaki muğlaklıklar ve literatürde 
yer alan nüfus tahmin/projeksiyon yöntemlerinin zayıf yönleri göz önünde bulundurularak 
Türkiye için yeni bir hibrit bulanık-Bayesgil nüfus modelleme ve tahmin yöntemi 
önerilmektedir. Önerilen bu yöntem kapsamında: 

● Türkiye için geçmiş yıllara ait yaşa göre ölüm, doğurganlık ve göç 
oranlarının/sayılarının kesin değerler yerine üçgensel simetrik bulanık sayılarla ifade 
edilecek, 

● literatürde yer alan ve sıklıkla uygulanan Lee-Carter modelinin Türkiye’deki ölüm, 
doğurganlık ve göç oranlarının modellemesinde kullanılmak üzere modifiye edilecek, 

● az sayıda verinin bulunması durumunda geleceğe dönük tahminlerde bulanık bir 
modelden elde edilen sonuçların Bayesgil yaklaşıma dayalı zaman serisi modelleriyle 
hibritleştirilecektir. 

Önerilen yöntem temel olarak Demirel’in doktora tez çalışmasında irdelenen [20] bulanık 
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nüfus tahmin modelinin yüksek dereceden tekil değer ayrışımı yaklaşımı ile birleştirilmesine 
dayanmaktadır. Önerilen yeni yöntem gelişmiş ülkeler için kullanılan Lee-Carter tipi 
demografik modelleme yaklaşımını Türkiye nüfusunun yaşa göre ölüm, doğurganlık ve göç 
bileşenlerini içerecek şekilde tahmininde kullanılabilmesini mümkün kılacaktır. 

II. YÖNTEM 

Bu çalışmada, literatürde yer alan nüfus projeksiyon/tahmin yaklaşımlarının eksiklikleri ve 
verilerin azlığı ya da kesin değerlerinin bilinememesinden kaynaklı belirsizlikler göz önünde 
bulundurularak Türkiye’nin gelecek yıllardaki yaşa bağlı nüfusunun tahminine yönelik hibrit 
bir bulanık-Bayesgil nüfus tahmin modeli önerilmektedir. Önerilen yöntemde kullanılacak 
temel tanımlar takip eden altbaşlıkta verilmiştir. 

A. Tanmlar 
Tanm 1: Çalışma kapsamında kullanılan yaşa göre demografik unsur ifadesi yaşa göre ölüm 

oranı, doğurganlık oranı, iç göç oranı/sayısı ya da dış göç oranı/sayısını ifade etmektedir. Bahsi 
geçen oranlar şu şekilde tanımlanabilir:  

Ölüm oranı: 𝑚𝑚�,� � Ö�,�
��,�

       (1) 

Doğurganlık oranı: 𝑓𝑓𝑓𝑓�,� � ��,�
��,�

       (2) 

İç göç oranı: 𝑖𝑖𝑚𝑚�,� � İ��,�
��,�

 (3) 

Dış göç oranı: 𝑒𝑒𝑚𝑚�,� � ���,�
��,�

 (4) 

Denklem (1)’den (4)’e kadar yer alan 𝑚𝑚�,�, 𝑓𝑓𝑓𝑓�,�, 𝑖𝑖𝑚𝑚�,� ve 𝑒𝑒𝑚𝑚�,� sırasıyla 𝑡𝑡 yılında 𝑥𝑥 yaş için 
ölüm oranı, doğurganlık oranı, iç göç oranı ve dış göç oranını ifade etmekteyken Ö�,� 𝑡𝑡 yılında 
𝑥𝑥 yaşındaki ölen kişi sayısını, 𝐷𝐷�,� 𝑡𝑡 yılında 𝑥𝑥 yaşındaki bir annenin gerçekleştirdiği canlı 
doğum sayısını İ𝐺𝐺�,� ve 𝐷𝐷𝐺𝐺�,� ise 𝑡𝑡 yılında ülkeye ve ülke dışına göç eden 𝑥𝑥 yaşındaki kişi 
sayılarını temsil eder. Paydalarda yer alan 𝑁𝑁�,� ise 𝑡𝑡 yılında 𝑥𝑥 yaşındaki nüfusu göstermektedir. 
Burada 𝑁𝑁�,�’nin 1 olarak alınması durumunda bahsi geçen demografik unsurlar oran değil sayı 
ifade edecektir. Özellikle iç göç durumunda ülkeye dışarıdan göç edenlerin oranı hesaplanırken 
kullanılacak nüfusun diğer tüm ülkeleri kapsaması gerektiği için literatürdeki göç tahmini 
modellerinde iç göç genellikle oran olarak değil, sayı olarak ifade edilir [21]. Bu çalışmada 
birbirleriyle karşılaştırma yapılarak net göçün de kolaylıkla incelenebilmesi adına hem iç göç 
hem de dış göç oran olarak değil sayı olarak kullanılacaktır.  

Tanm 2: Bir 𝑈𝑈 evrensel kümesi üzerinde tanımlı bir 𝐴𝐴� bulanık alt kümesi 𝜇𝜇𝐴𝐴� : 𝑈𝑈 𝑈
�0,1�, 𝐴𝐴�’nın üyelik fonksiyonu olmak üzere 𝐴𝐴� � �𝑥𝑥, 𝜇𝜇���𝑥𝑥�|𝑥𝑥 � 𝑈𝑈� şeklinde tanımlanır. Eğer 𝑅𝑅 
gerçek sayılar kümesi olmak üzere 𝑈𝑈 � 𝑅𝑅 ise, 𝐴𝐴� bir bulanık sayıdır [22]. 

Tanm 3: 𝑎𝑎 merkez, 𝑙𝑙� sol yayılım ve 𝑓𝑓� sağ yayılım değeri olmak üzere  𝐴𝐴� �
�𝑎𝑎, 𝑙𝑙�, 𝑓𝑓�� şeklinde gösterilen bir üçgensel bulanık sayı  

𝜇𝜇𝐴𝐴� �𝑥𝑥� � �1 � |𝑎𝑎�𝑥𝑥|
𝑙𝑙𝑎𝑎 , 𝑒𝑒𝑑𝑒𝑒𝑓𝑓 𝑎𝑎 � 𝑙𝑙𝑎𝑎 � 𝑥𝑥 � 𝑎𝑎 1 � |𝑎𝑎�𝑥𝑥|

𝑓𝑓𝑎𝑎 , 𝑒𝑒𝑑𝑒𝑒𝑓𝑓 𝑎𝑎 � 𝑥𝑥 � 𝑎𝑎 �
𝑓𝑓𝑎𝑎 0, 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑒𝑒𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑚𝑚𝑙𝑙𝑎𝑎𝑓𝑓𝑑𝑑𝑎𝑎                      (5) 

üyelik fonksiyonu ile ifade edilir [22]. Bu tarz azalmayan sürekli referans fonksiyonlarından 
oluşan üyelik fonksiyonları ile temsil edilen bulanık sayılara LR tipi bulanık sayılar denir. Eğer 
𝑙𝑙� � 𝑓𝑓� � 𝑙𝑙  ise 𝐴𝐴� üçgensel bulanık sayısı simetriktir ve 𝑎𝑎 merkez 𝑙𝑙 yayılım değeri olmak üzere 
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𝐴𝐴� � �𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎� şeklinde gösterilir. 𝐴𝐴� � �𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎�𝑎 𝑟𝑟�� üçgensel bulanık sayısına ait 𝛼𝛼 kesimleri ∀𝛼𝛼 𝛼
�0𝑎1� olmak üzere 𝐴𝐴�𝛼𝛼 � �𝐴𝐴𝛼𝛼1𝑎 𝐴𝐴𝛼𝛼2� � �𝑎𝑎 � 𝑎𝑎𝑎𝑎�1 � 𝛼𝛼�𝑎 𝑎𝑎 � 𝑟𝑟𝑎𝑎�1 � 𝛼𝛼�� şeklinde ifade edilir.  

Tanm 4: Bir 𝑇𝑇 üçgensel normu (t-normu) tüm 𝑥𝑥 𝛼 �0𝑎1� için  𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑎 1� � 𝑥𝑥 ile birleşme, 
değişme, ve azalmayan özelliklerine sahip ikili operatördür [22].  

Klasik bulanık aritmetik işlemleri ile yayılım değerleri genişletme prensibine bağlı olarak 
sürekli büyümekte, bu da işlem sonucunun giderek daha da bulanık yani belirsiz hale gelmesine 
neden olmaktadır. Ayrıca çarpma işlemi üçgensel bulanık sayıların üyelik fonksiyonlarındaki 
parçalı doğrusal şeklin kaybolmasına yol açmaktadır. Klasik bulanık aritmetik operatörler 
yerine t-normuna dayalı operatörlerin kullanımı ise bu sorunların üstesinden gelmektedir [23]. 
Bu sebeple bahsedilen sorunları engelleme özelliğine sahip olan en zayıf t-normuna dayalı 
operatörler kullanılacaktır. En zayıf t-normu ise (6)’da tanımlanmıştır [22]:  

𝑇𝑇��𝑥𝑥𝑎 𝑥𝑥� � ��𝑥𝑥𝑎 𝑥𝑥� 𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟�𝑥𝑥𝑎 𝑥𝑥�  � 1 0𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑒𝑒                                        (6) 
 

Tanm 5: 𝐴𝐴� � �𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎��  ve  𝐵𝐵� � �𝑏𝑏𝑎 𝑎𝑎�� iki üçgensel simetrik bulanık sayı olmak üzere en zayıf 
t-normuna dayalı toplama (⊕𝑇𝑇𝑊𝑊), çıkarma (⊖𝑇𝑇𝑊𝑊) ve çarpma (⊗𝑇𝑇𝑊𝑊) işlemleri şöyledir [24]:  

 
𝐴𝐴� ⊕�� 𝐵𝐵� � �𝑎𝑎 � 𝑏𝑏𝑎 �𝑎𝑎�𝑎 𝑎𝑎���  (7) 

𝐴𝐴� ⊖�� 𝐵𝐵� � �𝑎𝑎 � 𝑏𝑏𝑎 �𝑎𝑎�𝑎 𝑎𝑎���      (8) 

𝐴𝐴� ⊗�� 𝐵𝐵� � �𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎 �𝑎𝑎�|𝑏𝑏|𝑎 𝑎𝑎�|𝑎𝑎|��  (9) 

Tanm 6: 𝐴𝐴� � �𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎��  ve  𝐵𝐵� � �𝑏𝑏𝑎 𝑎𝑎�� üçgensel simetrik bulanık sayılarının arasındaki 
Diamond uzaklığı (10)’da gösterilmiştir [25]: 

𝐷𝐷���𝐴𝐴�𝑎 𝐵𝐵�� � �𝑎𝑎 � 𝑏𝑏�� � ��𝑎𝑎 � 𝑎𝑎�� � �𝑏𝑏 � 𝑎𝑎���� � ��𝑎𝑎 � 𝑎𝑎�� � �𝑏𝑏 � 𝑎𝑎����     (10) 

Tanm 7: 𝜇𝜇𝐴𝐴� �𝑥𝑥�  üyelik fonksiyonu ile ifade edilen bir 𝐴𝐴� bulanık sayısı (11)’de gösterildiği 
gibi durulaştırılarak kesin (crisp) sayı olarak ifade edilebilir: 

𝐴𝐴 � �  ��� ������
� ��� �����          (11) 

Burada kullanılan yaklaşıma ağırlık merkezi ile durulaştırma yöntemi adı verilir [26]. 

Tanm 8: Bir 𝑚𝑚 � 𝑙𝑙 dikdörtgen 𝑍𝑍 matrisi 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈� şeklinde üç matrisin çarpımı olarak 
ayrıştırılabilir. Burada 𝑇𝑇 bir matrisin tranzpozu, 𝑈𝑈 sütunları 𝑍𝑍𝑍𝑍�’nin ortonormal özvektörleri 
olan bir 𝑚𝑚 � 𝑚𝑚 ortogonal matris, 𝑈𝑈 sütunları 𝑍𝑍�𝑍𝑍’nin ortonormal özvektörleri olan bir 𝑙𝑙 � 𝑙𝑙 
ortogonal matris; 𝑈𝑈 ise köşegenleri 𝑈𝑈 ya da 𝑈𝑈’nin azalan sırada tekil değerlerinden 
(özdeğerlerinin kareköklerinden) oluşan bir 𝑚𝑚 � 𝑙𝑙 köşegen matristir. Bu boyut küçültme 
yöntemine tekil değer ayrşm (TDA) adı verilir [27].  

B. Lee-Carter ve Bulank Lee-Carter Modelleri  
𝑡𝑡 zamanında 𝑥𝑥 yaş grubunun (ya da yaşının) ölüm oranı 𝑚𝑚�𝑎�  ile gösterilirse, Lee ve Carter’a 

göre ölüm oranları doğal logaritmaları üzerinden şu şekilde modellenebilir [28]: 

𝑎𝑎𝑙𝑙𝑚𝑚�𝑎� � 𝑎𝑎� � 𝑏𝑏�𝑘𝑘� � ��𝑎�         (12) 

Burada kesişim noktası 𝑎𝑎� ve regresyon katsayısı 𝑏𝑏� değerleri bilinmeyen yaşa bağlı 
parametreler iken; zamana bağlı 𝑘𝑘� bağımsız değişkeni  ölüm indeksi olarak adlandırılır. 
Demografik unsurlara ait oranların ya da sayıların doğal logaritmalarla gösterilmesi literatürde 
sıkça karşılaşılan bir durum olup temel sebebi doğal logaritmanın negatif değerleri engellemesi 
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ve sıçrama eğilimleri gösteren verileri bir seviyeye kadar düzleştirmesidir. Denklem (12) 
literatürde ölüm oranlarının tahmini yanı sıra çeşitli uzantılarla doğum ve göç unsurlarının 
modellenmesinde de sıkça kullanılan Lee-Carter modelidir. Modeldeki bağımsız değişkenin 
değeri de bilinmediğinden, bu doğrusal model en küçük adi kareler yöntemi kullanılarak 
örtüştürülemez. Lee ve Carter bunun yerine (12)’deki bilinmeyen parametre ve değişkenlerin 
değerlerini tahmin edebilmek amacıyla Tanım 8’de bahsedilen TDA’dan yararlanmışlardır. 
Gelecek 𝑘𝑘� değerlerinin tahmininde zaman serisi analizlerine dayanan Lee-Carter modeli 
demografik unsurların tahmininde dışsal değişkenlere yer vermeyip sadece geçmiş verilerden 
yararlanmaktadır. Denklem (12)’deki 𝜀𝜀�,� hata terimi olup model tarafından açıklanamayan 
geçmiş etkileri ifade etmektedir. Modeldeki hata terimlerinin 0 ortalama ve sabit küçük bir 
varyansla normal olarak dağıldığı varsayılır. Bu homoskedastisite varsayımı özellikle verilerin 
kapsadığı yıl sayısının az olması durumunda karşılanması güç bir varsayımdır [16].  

İlerleyen yıllarda ölüm oranlarının kesin olarak bilinmesinin mümkün olmadığı görüşüyle 
(12)’de verilen model aşağıda gösterildiği şekilde bulanıklaştırılmıştır [16]: 

𝑌𝑌��,� � 𝐴𝐴�� ⊕�� 𝐵𝐵�� ⊗�� 𝐾𝐾��        (13) 

Burada 𝑌𝑌��,�, 𝑡𝑡 yılında 𝑥𝑥 yaşının bulanık ln-ölüm oranı iken 𝐴𝐴�� yaşa bağlı bulanık kesim 
noktası, 𝐵𝐵�� yaşa bağlı bulanık regresyon katsayısı ve 𝐾𝐾�� zamana bağlı bulanık ölüm indeksidir. 
Denklem (13)’te yer alan bulanık sayılar kolaylık açısından üçgensel simetrik bulanık sayılar 
olarak ifade edilmiştir. Bu model önce gözlem değerlerinin bulanıklaştırılmasını arkasından 
bulanık model parametrelerinin tahmini için modelin vereceği çıktılarla  bulanıklaştırılmış 
gözlem değerlerinin arasındaki toplam uzaklığı en küçükleyen bir kısıtsız doğrusal olmayan 
optimizasyon modelinin kurulmasına dayanır. Bu model modifiye edilerek [18, 20] doğum ve 
göç unsurlarının da modellenmesi ve tahmini amacıyla iki seviyeli bir hale getirilip 
genelleştirilmiştir ve Finlandiya ve Almanya verileri üzerinde uygulanabilirliği gösterilmiştir.  

Önerilen ilk Bulanık Lee-Carter modelinde gözlem değerleri bulanıklaştırılırken merkez 
değerlerinin hesaplanması aşamasında zamanın (𝑡𝑡) tek bağımsız değişken olarak yer aldığı bir 
doğrusal regresyon modeli kullanılmış, bu da bulanık ln-ölüm oranlarının sadece doğrusal 
azalan/artan şekilde tahminine yol açmıştır. Bu doğrusal azalma eğilimi batı ülkelerinin 
birçoğundaki ölüm oranlarının yıllara göre değişimini temsil etse de ölüm oranlarındaki 
dalgalanmaların bu modelle yansıtılabilmesi imkansızdır. Özellikle doğurganlık ve göç 
unsurlarında daha da fazla dalgalanmalar söz konusu olduğu için verilerin bulanıklaştırılması 
aşamasında doğrusal bir regresyon modeli yerine tekil değer ayrışımını kullanılmıştır [18, 20]. 

C. Önerilen Hibrit Bulank-Bayesgil Nüfus Tahmin Modeli 
Literatürde yer alan boyut küçültme yaklaşımına dayalı bulanık yöntemlerinin özellikle göç 

ve doğum oranlarının bir takım dalgalanmalar göstermekle birlikte doğrusala yakın bir eğilimle 
azaldığı ülkelerin verileri üzerinde uygulandığı görülmektedir. Oysa Türkiye’ye ait veriler 
daha geniş boyutta dalgalanmalar içermekte, bu da yukarıda bahsedilen bulanık yöntemlerin 
Türkiye için anlamlı sonuçlar vermesini güçleştirmektedir. Oysa Türkiye’de Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi’nin kullanılmaya başlandığı 2009 yılı ve sonrasına ait yıllık ölüm ve 
doğurganlık oranları verilerinin az sayıda yılı kapsıyor olması ve yaşa ve yıla bağlı iç ve dış 
göç sayılarının sadece 2016-2018 yılları için var olması gibi sebepler bulanık bir nüfus tahmin 
modeline olan ihtiyacı açıkça göstermektedir. Bahsi geçen problemler göz önünde 
bulundurularak, bu çalışmada bir Hibrit Bulanık-Bayesgil Nüfus Tahmin (HBB) Modeli 
önerilmektedir. Önerilen HBB modeli temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır: yaşa ve yıla 
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göre demografik unsurların (ölüm ve doğurganlık oranları ve iç ve dış göç sayıları) tahmini (i) 
ve tahmin edilen demografik unsurlardan yola çıkılarak gelecek nüfusun tahmini (ii).  

Demografik Unsur Verilerinin Bulanklaştrlmas I: Model Derecesinin Belirlenmesi 
Önerilen HBB yönteminin kullanılabilmesi için ilk aşama elde edilen yaşa göre ölüm ve 

doğurganlık oranları ile iç ve dış göç sayılarının bulanıklaştırılmasıdır. Bulanıklaştırma 
işleminde kullanılması planlanan tekil değer ayrışımı, ayrıca demografik unsurların 
modellenmesi için kullanılacak HBB modelinin de derecesini belirlemede temel unsurdur. 
Burada her demografik unsura ait elde edilen yıllık verilerin doğal logaritmaları (𝑙𝑙𝑙𝑙); satırları 
yaşlardan (x), sütunları ise yıllardan (t) oluşan 𝑌𝑌 veri matrislerine yerleştirilir. Daha sonra her 
𝑌𝑌 matrisinde her satır için ayrı ayrı ortalama değer alınıp, ilgili satırda yer alan demografik 
verilerden satıra ait ortalama değer çıkarılır. Böylece söz konusu demografik unsur, yaşa bağlı 
ortalama etkiden arındırılarak yeni bir 𝑍𝑍 matrisi elde edilmekte, 𝑧𝑧�,� elemanlarından oluşan bu 
yeni 𝑍𝑍 matrisi de ayrıştırma matrisi olarak adlandırılmaktadır. Tanım 8’de anlatılan tekil değer 
ayrışımı (TDA) tekniği her demografik unsur için elde edilen 𝑍𝑍 matrisi üzerine uygulanarak 
matris üç yeni matrisin çarpımı şeklinde ayrıştırılır, bu ayrıştırma işlemi sonucunda da matrise 
ait tekil değerler (özdeğerlerin karekökleri) ve bu tekil değerlere ilişkin özvektörler elde edilir. 

İlgili demografik unsurun modellenmesinde kullanılacak HBB modelinin derecesi TDA 
sonucunda elde edilen özdeğerlerin tüm özdeğerlerin oranına göre belirlenecektir. Burada 
temel amaç verilerdeki değişimi yüksek oranda açıklayabilen ve makul sayıda parametre içeren 
modelin seçimidir. Yaşa göre demografik unsurların ve gelecek nüfusun tahmin edilmesi 
amacıyla üç farklı HBB modeli önerilmiştir. Bunlar ilgili demografik unsur verileri üzerine 
uygulanan TDA sonucu elde edilen en büyük tekil değer ve buna karşılık gelen özvektörlere 
dayanan birinci derece HBB modeli (HBB-I), en büyük ilk iki tekil değer ve bunlara karşılık 
gelen özvektörlere dayanan ikinci derece HBB modeli (HBB-II) ve en büyük ilk üç tekil değer 
ve bunlara karşılık gelen özvektörlere dayanan üçüncü derece HBB modeli (HBB-III)’dir. 
Model derecesini artırmak mümkünse de, gerek verilerin kapsadığı yılların az olması gerekse 
daha yüksek bir derecenin daha fazla bilinmeyen parametreyi modele yüklemesinin yaratacağı 
çözüm zorlukları nedeniyle önerilen modellerin derecesi en fazla üç ile sınırlandırılmıştır. 
𝑌𝑌��,�, 𝑡𝑡 yılında 𝑥𝑥 yaşının bulanık ln-demografik unsuru (kadın/erkek ölüm oranı, doğurganlık 
oranı, ya da kadın/erkek iç/dış göç sayısı) olmak üzere bahsi geçen HBB-I, HBB-II ve HBB-
III modelleri sırasıyla şu şekildedir: 

𝑌𝑌��,� � 𝐴𝐴�� ⊕�� 𝐵𝐵��� ⊗�� 𝐾𝐾���        (14) 

𝑌𝑌��,� � 𝐴𝐴�� ⊕�� 𝐵𝐵��� ⊗�� 𝐾𝐾��� ⊕�� 𝐵𝐵��� ⊗�� 𝐾𝐾���                              (15) 

𝑌𝑌��,� � 𝐴𝐴�� ⊕�� 𝐵𝐵��� ⊗�� 𝐾𝐾��� ⊕�� 𝐵𝐵��� ⊗�� 𝐾𝐾��� ⊕�� 𝐵𝐵��� ⊗�� 𝐾𝐾���       (16) 

Denklem (14), (15) ve (16)’da yer alan tüm değişken ve parametreler birer merkez ve yayılım 
değeriyle ifade edilen üçgensel simetrik bulanık sayılar olup 𝑡𝑡 yılında 𝑥𝑥 yaşının bulanık ln-
demografik unsuru 𝑌𝑌��,� � ���,�, 𝑒𝑒�,�� şeklinde, yaşa bağlı kesim noktası 𝐴𝐴�� � ���, 𝛼𝛼��, yaşa 
bağlı regresyon parametreleri 𝐵𝐵��� � ����, 𝛽𝛽���, 𝐵𝐵��� � ����, 𝛽𝛽���, 𝐵𝐵��� � ����, 𝛽𝛽���; zamana 
bağlı demografik indeksler 𝐾𝐾��� � ����, 𝛿𝛿���, 𝐾𝐾��� � ����, 𝛿𝛿��� ve 𝐾𝐾��� � ����, 𝛿𝛿��� şeklinde 
tanımlanır. HBB modellerinde üçgensel simetrik bulanık sayıların kullanılmasının sebebi 
model çözümünde sağlayacağı kolaylıktır. Demografik unsurların modellenmesinde TDA 
analizi sonuçlarına göre yüksek derecede açıklayıcılık sağlayacak HBB-I, HBB-II ya da HBB-
III modellerinden birinin kullanılmasına karar verilir. 
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Demografik Unsur Verilerinin Bulanklaştrlmas II: Merkez Değerlerinin Bulunmas 
Denklem (14), (15) ve (16)’da gösterilen HBB modellerinin çözümünde ilk aşama kesin 

sayılar olarak gösterilen demografik unsurlara ait gözlem değerlerinin bulanıklaştırılmasıdır. 
Bulanıklaştırma işlemi sonucunda 𝑡𝑡 yılında (𝑡𝑡 � 𝑡𝑡�, 𝑡𝑡� � �, � , 𝑡𝑡� � � � �) 𝑥𝑥 yaşına (𝑥𝑥 �
𝑥𝑥�, 𝑥𝑥� � �, � , 𝑥𝑥� � � � �) ait gözlem değerinin doğal logaritması olan  𝑌𝑌�,�, 𝑦𝑦�,� merkez ve 
𝑒𝑒�,� yayılım değeri olmak üzere üçgensel simetrik bulanık sayı olarak ifade edilir. 
Bulanıklaştırma işlemi sırasında, HBB modelinin derecesine göre TDA tekniğinden 
yararlanılır. HBB-I, HBB-II ve HBB-III modellerine yönelik bulanıklaştırma işlemleri sırasıyla 
şu şekildedir: 

�𝑦𝑦�,�, 𝑒𝑒�,�� � �𝑐𝑐��, 𝑠𝑠��� � �𝑐𝑐��, 𝑠𝑠��� � 𝑓𝑓��                                 (17) 
�𝑦𝑦�,�, 𝑒𝑒�,�� � �𝑐𝑐��, 𝑠𝑠��� � �𝑐𝑐��, 𝑠𝑠��� � 𝑓𝑓�� � �𝑐𝑐��, 𝑠𝑠��� � 𝑓𝑓��                 (18) 

 �𝑦𝑦�,�, 𝑒𝑒�,�� � �𝑐𝑐��, 𝑠𝑠��� � �𝑐𝑐��, 𝑠𝑠��� � 𝑓𝑓�� � �𝑐𝑐��, 𝑠𝑠��� � 𝑓𝑓�� � �𝑐𝑐��, 𝑠𝑠��� � 𝑓𝑓��    (19) 

Denklem (17), (18) ve (19)’da eşitliklerin sağında yer alan 𝑐𝑐��, 𝑐𝑐��, 𝑐𝑐�� ve 𝑐𝑐�� yaşa bağlı 
regresyon katsayılarının merkez değerleri iken 𝑠𝑠��, 𝑠𝑠��, 𝑠𝑠�� ve 𝑠𝑠�� yaşa bağlı regresyon 
katsayılarının yayılım değerleridir. Bulanıklaştırma indeksi olarak adlandırılan 𝑓𝑓��, 𝑓𝑓�� ve 𝑓𝑓�� 
ise zamana göre değişen bağımsız değişkenlerdir. Hesaplanmasında TDA tekniğinin 
kullanıldığı bulanıklaştırma indekslerin demografik unsurlardaki dalgalanmaları 
yakalayabilecek özellikte oldukları varsayılır. Merkez değerlerinin hesaplanmasında 
kullanılacak regresyon denklemleri sırasıyla şu şekildedir:  

𝑦𝑦�,� � 𝑐𝑐�� � 𝑐𝑐�� � 𝑓𝑓��                                              (20) 
𝑦𝑦�,� � 𝑐𝑐�� � 𝑐𝑐�� � 𝑓𝑓�� � 𝑐𝑐�� � 𝑓𝑓��                                      (21) 

𝑦𝑦�,� � 𝑐𝑐�� � 𝑐𝑐�� � 𝑓𝑓�� � 𝑐𝑐�� � 𝑓𝑓�� � 𝑐𝑐�� � 𝑓𝑓��                            (22) 

TDA tekniğinin (20), (21) ve (22) üzerine uygulanmasında, modellerin tanımlanabilirliğinin 
sağlanmaması amacıyla bazı kısıtlar ve normalizasyonlar kullanılmaktadır [29]. Denklem (20), 
(21) ve (22)’de ayrı ayrı olmak üzere model tanımlanabilirliği için bulanıklaştırma indeksleri 
∑� 𝑓𝑓�� � �, ∑� 𝑓𝑓�� � �ve ∑� 𝑓𝑓�� � � olacak şekilde normalize edilirken yaşa bağlı 
regresyon katsayıları ∑� �𝑐𝑐���� � �, ∑� �𝑐𝑐���� � � ve ∑� �𝑐𝑐���� � � şeklinde 
kısıtlanır [30]. Arkasından her 𝑥𝑥 yaşı için ayrı olmak üzere 𝑐𝑐�� katsayıları gözlem değerlerinin 
doğal logaritmalarının (𝑌𝑌�,�) aritmetik ortalamalarına eşitlenir. Bunu takiben her 𝑧𝑧�,� hücresi 
𝑌𝑌�,� � 𝑐𝑐�� elemanından oluşan 𝑍𝑍 ayrıştırma matrisi üzerine TDA tekniği şu şekilde uygulanır: 

𝑧𝑧�,� � ∑��,�� 
��� 𝑢𝑢��𝑥𝑥�𝑠𝑠�𝑣𝑣���𝑡𝑡�                                          (23) 

Denklem (23)’te yer alan 𝑠𝑠�, 𝑢𝑢��𝑥𝑥� ve 𝑣𝑣��𝑡𝑡� en büyük 𝑖𝑖. tekil değeri ve ona karşılık gelen sağ 
ve sol özvektörleri göstermektedir.  En büyük üç tekil değer ve onlara karşılık gelen sağ ve sol 
özvektörler göz önünde bulundurulduğunda ayrıştırma matrisindeki her 𝑧𝑧�,�  elemanı şu şekilde 
bulunur:  

𝑧𝑧�,� � 𝑢𝑢��𝑥𝑥�𝑠𝑠�𝑣𝑣���𝑡𝑡� � 𝑢𝑢��𝑥𝑥�𝑠𝑠�𝑣𝑣���𝑡𝑡� � 𝑢𝑢��𝑥𝑥�𝑠𝑠�𝑣𝑣���𝑡𝑡� � 𝜀𝜀�,�∗                 (24) 

İlk üç tekil değer dışında kalan tekil değerlere ilişkin bilgiyi temsil eden 𝜀𝜀�,�∗  açıklayıcı 
gücünün düşük olması nedeniyle (HBB-III modeli için yaklaşık yüzde 15’ten az) göz ardı 
edilirse, bulanıklaştırma indeksleri 𝑓𝑓��, 𝑓𝑓�� ve 𝑓𝑓�� sırasıyla 𝑠𝑠�𝑣𝑣���𝑡𝑡�,  𝑠𝑠�𝑣𝑣���𝑡𝑡� ve 𝑠𝑠�𝑣𝑣���𝑡𝑡� olarak; 
yaşa bağlı regresyon katsayıları 𝑐𝑐��, 𝑐𝑐�� ve 𝑐𝑐�� ise sırasıyla 𝑢𝑢��𝑥𝑥�, 𝑢𝑢��𝑥𝑥� ve 𝑢𝑢��𝑥𝑥� olarak 
bulunur. Bulunan bu değerler HBB-I modeli için (20)’ye, HBB-II modeli için (21)’e, HBB-III 
modeli için (22)’ye yerleştirilerek söz konusu demografik unsurun doğal logaritmasının 
üçgensel simetrik bulanık sayı olarak ifade edilmesinde kullanılacak merkez değeri belirlenir. 
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Demografik Unsur Verilerinin Bulanklaştrlmas III: Yaylm Değerlerinin Bulunmas 
Bulanık regresyon katsayılarının merkez değerlerinin hesaplanmasını takiben yayılım 

değerleri minimum bulanıklık kriterine [31] dayanan bulanık regresyon [32] yardımı ile 
belirlenir. Bu amaçla söz konusu demografik unsurda her 𝑥𝑥 yaşı için şu şekilde doğrusal 
programlama modelleri oluşturulup çözülür: 

𝐾𝐾𝐾𝐾�� � 𝐾𝐾�� ∑������
���� |𝑓𝑓��|  � 𝐾𝐾�� ∑������

���� |𝑓𝑓��| � 𝐾𝐾�� ∑������
���� |𝑓𝑓��|           (25) 

kısıtlar: 
𝑐𝑐�� � 𝑐𝑐��𝑓𝑓�� � 𝑐𝑐��𝑓𝑓�� � 𝑐𝑐��𝑓𝑓�� � �� � ℎ��𝐾𝐾�� � 𝐾𝐾��|𝑓𝑓��| � 𝐾𝐾��|𝑓𝑓��| � 𝐾𝐾��|𝑓𝑓��|� � 𝑌𝑌�,�,                           

�𝑡𝑡 � 𝑡𝑡�, 𝑡𝑡� � �, � , 𝑡𝑡� � 𝐾𝐾 � �                                           (26) 
𝑐𝑐�� � 𝑐𝑐��𝑓𝑓�� � 𝑐𝑐��𝑓𝑓�� � 𝑐𝑐��𝑓𝑓�� � �� � ℎ��𝐾𝐾�� � 𝐾𝐾��|𝑓𝑓��| � 𝐾𝐾��|𝑓𝑓��| � 𝐾𝐾��|𝑓𝑓��|� � 𝑌𝑌�,�,        

�𝑡𝑡 � 𝑡𝑡�, 𝑡𝑡� � �, � , 𝑡𝑡� � 𝐾𝐾 � �                                           (27) 
𝐾𝐾��, 𝐾𝐾��, 𝐾𝐾��, 𝐾𝐾�� � �                                                 (28) 

Denklem (25)’te verilen amaç fonksiyonu HBB-III modeli için bulanıklaştırma işlemi 
aşamasında  toplam bulanıklığı minimize etmeyi amaçlarken; (26) ve (27) ise gözlenen 
demografik unsurların doğal logaritma değerlerinin elde edilecek üçgensel simetrik bulanık 
sayılar içinde kapsanmasını garantiler. Denklem (28) ise karar değişkenlerinin negatif değer 
almalarını engeller. Denklem (26) ve (27)’de yer alan ℎ katsayısı Tanım 3’te bahsedilen 𝛼𝛼-
kesimi olarak değerlendirilebilir. HBB-I ve HBB-II modelleri ise gerekli olmayan model 
değişkenleri ve parametrelerin modelden çıkarılmasıyla kolayca elde edilebilir. Kullanılacak 
HBB modeline  göre uygun doğrusal programlama modelinden elde edilen 𝐾𝐾��, 𝐾𝐾��, 𝐾𝐾��, 𝐾𝐾�� 
katsayıları HBB-I, HBB-II ve HBB-III modelleri için sırasıyla şu eşitliklere konularak  𝑒𝑒�,� 
yayılım değerleri hesaplanır:  

𝑒𝑒�,� � 𝐾𝐾�� � 𝐾𝐾�� � |𝑓𝑓��|                                               (29) 
𝑒𝑒�,� � 𝐾𝐾�� � 𝐾𝐾�� � |𝑓𝑓��| � 𝐾𝐾�� � |𝑓𝑓��|                                   (30) 

𝑒𝑒�,� � 𝐾𝐾�� � 𝐾𝐾�� � |𝑓𝑓��| � 𝐾𝐾�� � |𝑓𝑓��| � 𝐾𝐾�� � |𝑓𝑓��|                          (31) 

Yayılım değerlerinin de hesaplanmasıyla demografik unsurlara ait gözlem değerlerinin doğal 
logaritmaları bulanıklaştırılmış olur.  

Demografik Unsurlarn Kstsz Doğrusal Olmayan Programlama ile Modellenmesi 
Gözlem değerlerinin bulanıklaştırılmasının ardından Denklem (14), (15) ve (16)’da verilen 

HBB-I, HBB-II ve HBB-III modellerinde yer alan bulanık parametrelerin tahmin edilmesi 
aşaması gelmektedir. Bu amaçla bulanıklaştırılmış ln-demografik unsur değerleri ile model 
sonucunda elde edilecek tahmin değerlerinin arasındaki toplam mesafenin minimize edilmesi 
önerilmiştir. Bulanık sayılar arasındaki mesafe Tanım 6’da verilen Diamond mesafesi ile 
hesaplanırsa söz konusu işlem HBB-I modeli için (32), HBB-II modeli için (33) ve HBB-III 
modeli için (34)’te gösterilen optimizasyon modellerine dönüşür: 

∑� ∑� 𝐷𝐷�� ���� ⊕�� 𝐵𝐵��� ⊗�� 𝐾𝐾���, 𝑌𝑌��,���                                  (32) 
∑� ∑� 𝐷𝐷�� ���� ⊕�� 𝐵𝐵��� ⊗�� 𝐾𝐾��� ⊕�� 𝐵𝐵��� ⊗�� 𝐾𝐾���, 𝑌𝑌��,���                      (33) 

∑� ∑� 𝐷𝐷�� ���� ⊕�� 𝐵𝐵��� ⊗�� 𝐾𝐾��� ⊕�� 𝐵𝐵��� ⊗�� 𝐾𝐾��� ⊕�� 𝐵𝐵��� ⊗�� 𝐾𝐾���, 𝑌𝑌��,���      
(34) 

Denklem (32), (33) ve (34) en zayıf t-normuna dayalı aritmetik işlemler ve Diamond uzaklığı 
tanımları (Tanım (5) ve (6)) göz önüne alındığında sırasıyla şu kısıtsız doğrusal olmayan 
programlama modellerine dönüşürler: 
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∑� ∑� ���� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� � 𝑦𝑦�,��� � ��� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� � �𝛼𝛼�, |𝑏𝑏��|𝛿𝛿��, 𝛽𝛽��|𝑘𝑘��|�  � �𝑦𝑦�,� �

𝑒𝑒�,���� � ��� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� � �𝛼𝛼�, |𝑏𝑏��|𝛿𝛿��, 𝛽𝛽��|𝑘𝑘��|�  � �𝑦𝑦�,� � 𝑒𝑒�,����               (35) 
∑� ∑� ���� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� � 𝑦𝑦�,��� � ��� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� �

�𝛼𝛼�, |𝑏𝑏��|𝛿𝛿��, 𝛽𝛽��|𝑘𝑘��|, |𝑏𝑏��|𝛿𝛿��, 𝛽𝛽��|𝑘𝑘��|�  � �𝑦𝑦�,� � 𝑒𝑒�,���� � ��� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� �
�𝛼𝛼�, |𝑏𝑏��|𝛿𝛿��, 𝛽𝛽��|𝑘𝑘��|, |𝑏𝑏��|𝛿𝛿��, 𝛽𝛽��|𝑘𝑘��|�  � �𝑦𝑦�,� � 𝑒𝑒�,����                 (36) 

∑� ∑� ���� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� � 𝑦𝑦�,��� � ��� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� �
𝑏𝑏��𝑘𝑘�� � �𝛼𝛼�, |𝑏𝑏��|𝛿𝛿��, 𝛽𝛽��|𝑘𝑘��|, |𝑏𝑏��|𝛿𝛿��, 𝛽𝛽��|𝑘𝑘��|, |𝑏𝑏��|𝛿𝛿��, 𝛽𝛽��|𝑘𝑘��|�  � �𝑦𝑦�,� � 𝑒𝑒�,���� �

      ��� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� � 𝑏𝑏��𝑘𝑘�� �
         �𝛼𝛼�, |𝑏𝑏��|𝛿𝛿��, 𝛽𝛽��|𝑘𝑘��|, |𝑏𝑏��|𝛿𝛿��, 𝛽𝛽��|𝑘𝑘��|, |𝑏𝑏��|𝛿𝛿��, 𝛽𝛽��|𝑘𝑘��|�  � �𝑦𝑦�,� � 𝑒𝑒�,����      (37) 

Bu kısıtsız doğrusal olmayan programlama modelleri sürekli olmayan amaç 
fonksiyonlarından oluştukları için çözümlerinde türeve dayanmayan bir yöntem olan Nelder-
Mead simpleks algoritması uygulanır. Temel olarak Nelder-Mead simpleks algoritması 
yansıma, genişleme, iç/dış büzülme ve daralma işlemleri ile bir başlangıç çözümünün daha iyi 
bir çözüme doğru adapte olması yoluyla süreksiz doğrusal olmayan fonksiyonların çözümünde 
kullanılır [33]. Elde edilen model parametrelerinin (14), (15) ve (16)’ya yerleştirilmesiyle yaşa 
bağlı demografik unsurların modellenmesi tamamlanmış olacaktır. 

Demografik Unsurlarn Gelecek Değerlerinin Bayesgil Zaman Serisi Analizleri ile Tahmini  
Demografik unsurların gelecek değerlerinin tahmini amacı ile HBB-I, HBB-II ve HBB-III 

modellerinden elde edilen 𝐾𝐾��� � �𝑘𝑘��, 𝛿𝛿���, 𝐾𝐾��� � �𝑘𝑘��, 𝛿𝛿��� ve 𝐾𝐾��� � �𝑘𝑘��, 𝛿𝛿��� zamana bağlı 
bulanık demografik indekslerinin gelecek değerleri tahmin edilmelidir. Bu çalışmada zamana 
bağlı demografik indekslerin gelecek değerlerinin tahmininde Bayesgil zaman serisi analizleri 
kullanılması önerilmektedir. Bayesgil modellerde, gelecekteki demografik eğilimlerle ilgili 
uzman görüşleri, model parametrelerine ait önsel olasılık dağılımları şeklinde modele dahil 
edilir. Bayesgil yaklaşım da tahmin modelinin gerçekleşmiş gözlemlere dayanarak bu önsel 
bilgiyi güncellemesini sağlar.  Eldeki verilerin sayıca az olması durumunda da anlamlı sonuçlar 
elde edilmekte [21], yani Bayesgil yaklaşıma dayalı zaman serisi analizleri veri azlığı 
nedeniyle istatistiksel varsayımların karşılanıldığından emin olunamayan durumlarda klasik 
zaman serisi yerine geçecek etkin bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Demografik unsurların 
tahmininde kullanılan ARIMA modellerinin derecesi genellikle (1,1,1)’i geçmediği için [34] 
𝑘𝑘��, 𝑘𝑘��, 𝑘𝑘��, 𝛿𝛿��, 𝛿𝛿�� ve 𝛿𝛿�� parametrelerinin gelecek değerlerini tahmin etmek için her biri 𝑀𝑀� 
(𝑗𝑗=1,...,6) ile gösterilen altı model tanımlanmış, bu modellerde tahmin edilecek ilgili parametre 
𝑦𝑦� ile gösterilmiştir:  

Doğrusal eğilim modeli: 𝑀𝑀�: 𝑦𝑦� � ��,� � ��,�𝑡𝑡 � 𝜀𝜀��𝑡𝑡�                      (38) 
Rassal yürüyüş modeli: 𝑀𝑀�: 𝑦𝑦� � 𝑦𝑦��� � 𝜀𝜀��𝑡𝑡�                             (39) 

Sabitli rassal yürüyüş modeli: 𝑀𝑀�: 𝑦𝑦� � �� � 𝑦𝑦��� � 𝜀𝜀��𝑡𝑡�                     (40) 
Otoregresif süreç- AR(1) modeli: 𝑀𝑀�: 𝑦𝑦� � �� � 𝜑𝜑�𝑦𝑦��� � 𝜀𝜀��𝑡𝑡�; 𝜑𝜑� � �, 𝜑𝜑� � �    (41) 

Hareketli ortalama süreci- MA(1) modeli: 𝑀𝑀�: 𝑦𝑦� � �� � 𝜀𝜀��𝑡𝑡� � 𝜃𝜃�𝜀𝜀��𝑡𝑡 � ��; 𝜃𝜃� � �   (42) 
Otoregresif-Hareketli Ortalamalar Entegre Karma Modeli – ARIMA(1,1,1): 

 𝑀𝑀�: 𝑦𝑦� � �� � 𝜑𝜑�𝑦𝑦��� � 𝜀𝜀��𝑡𝑡� � 𝜃𝜃�𝜀𝜀��𝑡𝑡 � ��; 𝜑𝜑� � �, 𝜑𝜑� � �, 𝜃𝜃� � �           (43) 

Denklem (38)’den (43)’e kadar verilen 𝑀𝑀� modellerinde yer alan 𝜀𝜀��𝑡𝑡�’nin 𝜀𝜀��𝑡𝑡�����, ��� 
şeklinde beyaz Gaus gürültüsü olduğu varsayılmıştır. HBB modellerinde yer alan zamana bağlı 
parametrelerin gelecek değerlerinin tahmini için bu 𝑀𝑀�’ler Gibbs örneklemesine dayalı Markov 
Zinciri Monte Carlo simülasyonu [35] ile modellenir. Bunun için model parametrelerine ait 
önsel dağılımlar eldeki veriler ve bazı önsel kestirimler doğrultusunda belirlenir. Gibbs 
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örneklemesi birçok durumda sabit dağılımlara ulaşmakla birlikte; önsel dağılımların 
modellerin yakınsaması üzerine olası negatif etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla 
simülasyonların ilk iterasyonlarına ait sonuçlar göz ardı edilerek parametrelerin sonsal 
dağılımları geri kalan iterasyonlardan elde edilir [36]. Böylece her 𝑀𝑀� modelinden 𝑘𝑘��, 𝑘𝑘��, 
𝑘𝑘��, 𝛿𝛿��, 𝛿𝛿�� ve 𝛿𝛿�� parametrelerinin gelecek değerleri elde edilmiş olur. HBB modellerindeki 
zamana bağlı parametreler için hangi  𝑀𝑀� modeli çıktısının kullanılacağına ise 𝑀𝑀� modellerinin 
sonsal olasılıklarına (posterior probability) göre karar verilir [35]. Verilerin (𝑥𝑥) marjinal 
dağılımlarının (𝑝𝑝�𝑥𝑥�) bilinmesi koşuluyla bir 𝑀𝑀� modelinin sonsal olasılığı (𝑝𝑝�𝑥𝑥�) Bayes kuralı 
çerçevesince şu şekilde hesaplanır (Hoeting et al., 1999):  

𝑝𝑝�𝑥𝑥� � ������������
����                                                  (44) 

Denklem (44)’ün kullanılması ise ancak önsel model olasılıklarının (𝑝𝑝�𝑀𝑀��) bilinmesine 
dayanır. Başlangıç olasılık değerleri, daha az parametre içeren zaman serisi modelinin daha 
yüksek açıklayıcı güce sahip olduğunu dolayısıyla daha yüksek başlangıç olasılığıyla 
ilişkilendirilmesini savunan “Occam’ın usturası” görüşü doğrultusunda atanır [35]. 𝑝𝑝�𝑥𝑥� ise 
simülasyonun her iterasyonunda yenilenir ve simülasyon sabit dağılımlara yakınsadığında en 
yüksek sonsal olasılığa sahip 𝑀𝑀�  ilgili HBB modeli parametresininin gelecek değerini tahmin 
etmek üzere seçilir. 

Demografik Nüfusun ve Diğer Demografik Göstergelerin Tahmin Edilmesi  
Bulanık aralıklar içinde tahmin edilen yıllık kadın ve erkek ölüm oranları, doğurganlık 

oranları ile kadın ve erkek iç ve dış göç  sayıları bulanık toplamsal bir modelde birleştirilerek 
gelecek yıllara ait Türkiye nüfusunun tahmini gerçekleştirilir. Bunun için öncelikle bulanık 𝑙𝑙𝑙𝑙-
demografik unsurlara ait merkez değerleri (𝑦𝑦�,�) ve sağ ve sol bulanık sınırları (𝑦𝑦�,� � ��,� ve 
𝑦𝑦�,� � ��,�) üstelleri alınarak bulanık demografik unsurlara dönüştürülür. Bu dönüştürme 
işlemine göre elde edilen yeni bulanık sayılar üçgensel simetrik bulanık sayı olma özelliğini 
yitirmiş olup bir (sol sınır, merkez, sağ sınır)=�𝑙𝑙�,�, 𝑜𝑜�,�, 𝑟𝑟�,�� şeklinde ifade edilebilecek bir 
bulanık sayıya dönüşür. Bir sonraki adımda kadın (𝑐𝑐=1) ve erkekler (𝑐𝑐=2) için 𝑀𝑀��,��  bulanık 
ölüm oranları nüfus tahmin modelinde kullanılmak üzere 𝑆𝑆��,��  hayatta kalma oranlarına 
dönüştürülür. Bir 𝑀𝑀��,��  ve 𝑆𝑆��,�� ’ye ait sol sınır, merkez ve sağ sınır değerlerinin hepsi 𝑚𝑚�,��  ve 
𝑠𝑠�,��  olarak gösterilirse bu dönüşüm şu şekilde gerçekleştirilir [37]:  

𝑠𝑠�,�� � �����,��
����,�� , 0 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑙𝑙                                                                     �𝑥𝑥𝑝𝑝 ��4𝑚𝑚�,�� �

4��0.008��𝑚𝑚�,�� ���, �,�,� �� 4 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑝𝑝 �𝑥𝑥𝑝𝑝 ��5𝑚𝑚�,�� �
5��0.008��𝑚𝑚�,�� ��� , �𝑦𝑦��𝑟𝑟 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑙𝑙𝑦𝑦𝑟𝑟 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑙𝑙                    (45) 

𝑁𝑁��� 𝑡𝑡 yılındaki bulanık toplam kadın nüfusu,  𝑁𝑁��� t yılındaki bulanık toplam erkek nüfusu 
olmak üzere başlangıç 𝑁𝑁�� toplam kadın nüfusu ve 𝑁𝑁�� toplam erkek nüfusu verildiğinde 𝑡𝑡 � � 
yılındaki bulanık kadın ve erkek nüfusları şu şekilde hesaplanır:   

𝑁𝑁����� � ∑������
���� �𝑆𝑆��,�� � 𝑁𝑁��� � ∑������

���� ��� � ���� � ���,� � 𝑁𝑁��� �
∑������

���� �𝑆𝑆��,�� � 𝐼𝐼��,�� � � ∑������
���� 𝐷𝐷��,��                                                       (46) 

𝑁𝑁����� � ∑������
���� �𝑆𝑆��,�� � 𝑁𝑁��� � ∑������

���� ���� � ���,� � 𝑁𝑁��� � ∑������
���� �𝑆𝑆��,�� �

𝐼𝐼��,�� � � ∑������
���� 𝐷𝐷��,��                                                        (47) 
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Kadınlar için 𝑐𝑐 � � ve erkekler için 𝑐𝑐 � � olmak üzere (46) ve (47)’de yer alan 𝐹𝐹����, 𝑡𝑡 yılında 

𝑥𝑥 yaşındaki kadınların bulanık doğurganlık oranını; 𝐼𝐼����� , 𝑡𝑡 yılında 𝑥𝑥 yaşındaki 𝑐𝑐 cinsiyetine ait 
bulanık içe göç sayılarını; 𝐷𝐷�����  ise  𝑡𝑡 yılında 𝑥𝑥 yaşındaki 𝑐𝑐 cinsiyetine ait bulanık dışa göç 
sayılarını temsil etmektedir. Burada tahmin ufkundaki başlangıç yılını takip eden yıllar için 
(46) ve (47)’de yer alan 𝑁𝑁��, 𝑁𝑁��� ile; 𝑁𝑁�� ise 𝑁𝑁��� ile değiştirilir. Bu denklemlerin sonucu olarak 
𝑁𝑁��� � 𝑁𝑁��� 𝑡𝑡 yılındaki toplam bulanık nüfusu ifade eden 𝑁𝑁��’yi verir. Denklem (46) ve (47)’de 
yer alan bulanık değerler daha önce bahsedilen üstel değişim nedeniyle üçgensel simetrik 
bulanık sayılar olma özelliğini yitirdikleri için aritmetik operatör olarak klasik bulanık toplama, 
çıkarma ve çarpma operatörü kullanılmıştır. 

III. SONUÇ  

Bu çalışmada Türkiye’de gelecek nüfusun tahmin edilmesine yönelik hibrit bir bulanık 
Bayesgil yöntem önerilmekedir. Yöntem kapsamında öncellikle tekil değer ayrışımı ve 
doğrusal programlama ile gözlenmiş yaşa ve zamana bağlı ölüm ve doğurganlık oranları ile içe 
ve dışa göç sayıları bulanıklaştırılıp kısıtsız doğrusal olmayan programlama yardımıyla 
modellenir. Modellenen zamana bağlı parametrelerin gelecek değerleri de Baysegil yaklaşıma 
dayalı zaman serisi modelleri ile tahmin edilir. Tahmin edilen zamana bağlı model 
parametrelerinin yaşa bağlı parametrelerle birleştirilmesi sonucunda geleceğe dönük yaşa ve 
zamana bağlı ölüm ve doğurganlık oranları ile içe ve dışa göç sayıları tahmin edilmiş olur. Bu 
demografik göstergeler de bulanık toplamsal bir modelde birleştirilerek gelecek yıllara ait 
Türkiye nüfusunun tahmini gerçekleştirilir.  

Bu çalışmada önerilen yöntemin uygulanarak Türkiye’nin gelecek nüfusu gelecek 
çalışmalarda tahmin edilecektir. Bu bağlamda 2015’e kadar olan verilerin girdi olarak 
kullanılmasıyla 2016 sonrası yıllık nüfus tahminleri yapılabilir.  Elde edilen bu nüfus, 2016-
2020 gözlem verileri ile ve TÜİK ve Dünya Bankası nüfus projeksiyonları ile kıyaslanabilir. 
Ayrıca tahmin edilen kadın ve erkek nüfuslarından yola çıkılarak her yıl için nüfus 
piramitlerinin oluşturulması, 0-14, 15-64 ve 65 yaş üstü nüfus dağılımlarının belirlenmesi, okul 
çağı çocuk sayısının belirlenmesi iş gücü nüfusu ve emeklilik yaşındaki kişi sayılarının 
belirlenmesi, doğal nüfus artış hızının ve nüfus artış hızının tahmin edilmesi, kaba doğum ve 
ölüm oranlarının belirlenmesi, bebek ölüm oranının tahmini, çocuk doğurma yaşında olan 
kadın nüfusun belirlenmesi, kadın ve erkeklerde yaşa göre hayatta kalma olasılıklarının 
belirlenmesi, yıllık net göç miktarlarının belirlenmesi sağlanabilir. Son olarak savaş, salgın 
hastalık, deprem ve benzeri olası afet durumunun yıllık nüfus tahminlerine etkisinin HBB 
modellerine yeni bulanık indikatörlerin eklenmesi ile incelenmesi, çeşitli senaryoların 
demografik unsurlar ve toplam nüfusta yaratması muhtemel değişikliklerin tahmini de gelecek 
çalışmaların konuları arasındadır.  
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Özet İstanbul gerek büyük nüfusundan kaynaklanan işgücü potansiyeli, gerekse başta üretim, 
hizmet, bankacılık, finans, lojistik sektörleri olmak üzere hemen hemen tüm sektörlere ait 
faaliyetlerde Türkiye’nin lokomotif gücü konumunda olması ve gayri safi yurtiçi hasılanın önemli 
bir kısmının İstanbul kaynaklı olması sebepleriyle ekonomik açıdan ülkemiz için kritik derecede 
önemli bir şehirdir. Bunun yanı sıra şiddetli bir depreme sebep olabilecek fay hatlarına yakın 
konumda olan İstanbul, jeolojik yapısı ve kentteki yapı stoğunun hassasiyeti nedeniyle de deprem 
açısından oldukça riskli bir durumdadır. Uzmanlar şehri etkileyecek şiddetli bir depremin telafisi 
güç derecede ekonomik kayıplara ve kısa ve uzun vadeli etkilere yol açabileceği konusunda 
hemfikirdir. Deprem kaynaklı olası ekonomik etkilerin önemi bilinmekle birlikte boyutlarının ne 
olabileceğine dair uzman görüşüne dayanan yorumlar dışında literatürde kullanılan bilimsel 
yöntemlere dayalı bir çalışma bulunmamaktadır. Yöntem kapsamında İstanbul için oluşturulacak 
hanehalkı, üretim, devlet, ithalat, ihracat, ve firmalar şeklinde adlandırılan temel bileşenler 
arasındaki dinamik ve karmaşık ilişki nedensellikler ve geri dönüşümler ve benzeri yapılar göz 
önünde bulundurulmuş, aynı zamanda modele dahil edilen girdi-çıktı ekonomik modeli ile de 
sektörler arasındaki ilişkiler ve ekonomik göstergelerin depremden ne şekilde etkileneceği 
kavramsal olarak yansıtılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Girdi-çıktı modeli, Kavramsal Model

Abstract: Having a gigantic workforce potential due to its population boasts manufacturing, 
service, banking, finance, logistic industries spearheading in Turkey and having the largest 
contribution to Turkey's GDP in percentage, İstanbul has a vital importance to the country's 
economy. In addition to these, the city's location is very jeopardous since the fault lines are very 
closely positioned to the densely urbanized and delicate building stocks which create enormous 
risks for earthquake damage. The experts are of one mind about the severity of the disaster when 
a possible earthquake hits the city and how it would create such unrecoverable economic 
ramifications. The economical impacts that would emerge from a possible earthquake are 
somehow anticipated by the authorities and explained by their remarks. However there exists no 
such scientific study in literature that stresses on this issue. The economic impact of a possible 
earthquake on various industries is shown by considering input-output model in a conceptual 
model.

Keywords: Earthquake, Input-output model, Conceptual model development
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I. GİRİŞ 

Ülkemizde ve dünyada depremlerin can ve mal kaybına sebep olmasının yanı sıra ekonomik 
faaliyetler üzerinde de kısa ve uzun vadede birçok etkisinin olduğu bilinmektedir. Yakın 
geçmişimizde meydana gelen 1999 Kocaeli ve Düzce depremleri sonucunda özel ve kamu 
sektörlerinin ekonomik kaybının 1.1 milyar ila 4.5 milyar ABD Doları arasında olduğu tahmin 
edilmekle birlikte [1] bu iki yıkıcı depremin uzun vadeli ekonomik etkilerini tam manasıyla 
ortaya koyan bir çalışma da bildiğimiz kadarıyla bulunmamaktadır. Yazılı basında bahsedilen 
depremlerin ekonomik boyutları ile ilgili birçok spekülatif değerlendirme yapılmakla birlikte 
bilimsel bir yönteme dayalı çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu çalışmalar arasında, 
Selcuk ve Yeldan literatürde sıkça kullanılan genel denge modeline dayanan tahminlerinde 
1999 Kocaeli depreminin ilk etapta gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) %0.8 ila %4.5 arasında 
bir kayba sebep olduğunu bildirmektedir [2].  

İstanbul’un gerek Türkiye nüfusunun yaklaşık %18.5’ini barındırması [3], gerekse 2019 
GSYH’den %30.7 ile en büyük payı alan il olması (Yaklaşık 1.3 trilyon TL) [4] ile ekonomik 
aktivite yoğunluğunun yanı sıra turizm, sanat, spor, eğitim, teknoloji gibi alanlarda Türkiye’nin 
lokomotif ili konumunda bulunması nedeniyle burada gerçekleşecek ya da doğrudan İstanbul’u 
etkileyecek büyük bir depremin ülke ekonomisi açısından yıkıcı olma potansiyeli yüksektir.  
2020 nüfus sonuçlarına göre yaklaşık 15.5 milyon kişinin yaşadığı İstanbul birçok ülkeden 
daha kalabalık durumdadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (2016) verilerine göre 2016 yılında 
İstanbul’da 188997 işyeri bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre İstanbul’da bir kişi ve 
daha fazla insanın çalıştığı girişimler arasında toptan ve perakende sektörü %31.22 ile birinci, 
imalat sektörü %14.14 ile ikinci, ulaştırma ve depolama sektörü %11.02 ile üçüncüdür. İstanbul 
Türkiye’nin en büyük sanayi, ticaret, ulaşım, reklam ve iktisadi kuruluşlarına ev sahipliği 
yapmaktadır [7]. Bu verilere göre Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşunun 320’si 
İstanbul’dadır. İşgücünün %62.7’si hizmet sektöründe, %36.7’si imalat sektöründe %0.3’ü ise 
tarım sektöründe istihdam edilmekte olup Türkiye’de toplanan vergilerin %40’tan fazlası, 
alınan patentlerin de yine %40’tan fazlası İstanbul kaynaklıdır. İstanbul, Türkiye imalat sektörü 
üretiminin yaklaşık %37.2’sini gerçekleştirmekte, bunun yanı sıra 2020 yılına ait yaklaşık 170 
Milyar ABD Doları seviyesindeki Türkiye ihracatının %48.7’den fazlası İstanbul’dan 
yapılmaktadır [6].  

İstanbul ilinde farklı ilçelere dağılmış durumda olan sekiz adet organize sanayi bölgesi, 
dokuz adet de küçük sanayi sitesi, dört serbest ticaret bölgesi ve altı adet teknoloji geliştirme 
bölgesi bulunmaktadır. Türkiye’deki banka şubelerinin yüzde 27’si ve genel müdürlüklerinin 
tamamı da İstanbul’da bulunmakta; aynı zamanda toplam mevduatın yüzde 50’si ve kredilerin 
yüzde 43’ü İstanbul’dan sağlamaktadır [8]. Genel anlamda İstanbul’da yoğunlaşmış olan 
finans hizmetleri sektörü faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, tüketici finansmanı 
şirketleri, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler aracı kurumları, ortak fonlar, yatırım fonları 
ve gayrimenkul yatırım ortaklığı fonları gibi bankacılık dışı finansal organizasyonları da 
içermekte, yine bu alanlarda İstanbul ülkemizin lokomotif şehri olarak öne çıkmaktadır [7]. 
İstanbul’da beş adet gümrüklü deniz limanı bulunmakta [9], bu limanlardan Türkiye ihracatının 
%52’si gerçekleştirilmektedir. 2019 verilerine göre İstanbul Havalimanı, İstanbul Atatürk 
Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları ise Türkiye’nin toplam havayolu kargo trafiğinin 
yüzde 96’sını gerçekleştirmektedir [10]. 2019 verilerine göre İstanbul genelinde toplam 7437 
okul [11], 60 üniversite [12], 236 hastane [13] bulunmaktadır. Ülkemizdeki tüm konaklama 
tesislerinin yüzde 17’ini bulunduran İstanbul [14] 2018 verilerine göre 10.8 milyon uluslararası 
ziyaretçi ile dünyanın altıncı en popüler turizm merkezidir [7]. 
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Yukarıda bahsedilen verilerden de anlaşılacağı üzere İstanbul gerek mevcut ekonomik 
aktivite büyüklüğü ve potansiyeli, gerekse barındırdığı nüfus nedeniyle Türkiye için çok büyük 
öneme sahip bir konumdadır. Bu denli büyük ölçekli ekonomik ve demografik potansiyelin tek 
bir noktada toplanması ise aynı zamanda önemli riskleri de beraberinde getirmektedir. 
İstanbul’un şiddetli deprem üretme olasılığı yüksek fay hatlarına yakın olması, kentteki 
yapıların önemli kısmının depreme dayanıklı olmaması, nüfusun jeolojik açıdan zayıf alanlarda 
yoğunlaşmış olması şiddetli bir depremin büyük can kayıplarına yol açacağı öngörüsünü ortaya 
çıkarmaktadır. Ancak daha önce belirtilen ekonomik aktivitelerin şiddetli bir depremle bir anda 
sekteye uğraması, olası işgücü ve sermaye kaybı, altyapı ve sanayi tesislerinin zarar görme 
olasılığı, enerji ve telekomünikasyon sistemlerinin hasar görmesi, finans ve ticaret 
merkezlerinin depremden olumsuz yönde etkilenmesi ve süregelen yatırımların kesintiye 
uğraması ya da azalması deprem sonrası gerek İstanbul’un gerekse Türkiye’nin büyük bir 
ekonomik krizle karşı karşıya kalması gibi bir durumun ortaya çıkmasının yüksek bir ihtimale 
sahip olduğunu düşündürmektedir. 

Şekil 1. Marmara Bölgesi diri fay verisi [15] 

İstanbul için deprem tehlikesi taşıyan tektonik yapılar, Kuzey Anadolu Fayı’nın Ana 
Marmara Fayı olarak da adlandırılan ve Marmara Denizi içinde yer alan kuzey kolu 
segmentleridir [16]. Bahsi geçen tektonik yapılar Şekil 1’de gösterilmiştir [15]. Şekil 1’de  
görüleceği gibi Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içindeki Kuzey kolunun batı kısmı 
1912 Şarköy – Mürefte depreminde, doğu kısmı ise 1999 Kocaeli depreminde kırılmıştır. 
Henüz kırılmayan parçalar ise İstanbul’u önemli ölçüde etkileyebilecek depremin 
gerçekleşeceği hat olarak düşünülmektedir. Uzmanlar Silivri açıkları ile Yeşilköy açıkları 
arasında kalan fayın veya Adalar’ın güneyinden geçen fayın ayrı ayrı ya da bir anda 
kırılmasının söz konusu olabileceğini, bu farklı senaryoların da 7.6 büyüklüğüne kadar bir 
depreme yol açabileceğini dile getirmektedir [17]. Marmara’da her otuz yılda bir büyüklüğü 
yaklaşık 6.2 olan bir depremin meydana geldiği, her 104 yılda bir 6.3 ila 6.7 arasında büyüklüğe 
sahip bir depremin olduğu, 7.2’den büyük bir depremin ise yaklaşık her 570 yılda bir meydana 
geldiği belirtilmektedir [18]. Ayrıca 1999 Kocaeli depreminden önemli ölçüde etkilenen 
Avcılar ilçesinin depremin merkezine yaklaşık 100 km uzakta olduğu düşünüldüğünde 
Marmara’nın herhangi bir yerinde meydana gelecek şiddetli bir depremin İstanbul’u da 
etkileme riskine sahip olduğu bilinmektedir. Türkiye Deprem Vakfı için yapılan 1999 Kocaeli 
depremi hasar durumu çalışmasına göre İstanbul’da depremin etkili olduğu Avcılar, 
Beylikdüzü, Büyükçekmece’de yerleşik birçok firmanın üretimleri ya tamamen durmuş, ya da 
azalmış; Bağcılar, Merter, Yeni Bosna, Gürpınar, Bahçelievler, Yeşilköy’de yerleşik bir çok 
firma olumsuz etkilenmiştir [19]. 

İstanbul’un Mevcut Deprem Riski A. 
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2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki 39 ilçe için ayrı ayrı 

yaptırılan olası deprem kayıp tahminleri çalışmasında İstanbul’da 7.5 büyüklüğünde meydana 
gelebilecek olası bir depremin sonuçlarına ilişkin ayrıntılı raporlar sunulmuştur [16]. Toplam 
yapı stoğunun yaklaşık yüzde 23’ünün 1980 öncesi yaklaşık yüzde 48’inin ise 1980-2000 arası 
yapılmış olduğu kentte senaryo sonuçlarına göre özellikle Avrupa yakasının Marmara 
Denizine kıyısı olan ilçeleri ile Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa 
ve Güngören ilçelerinde önemli ölçüde hasar ve can kaybı olabileceği öngörülmektedir. Bahsi 
geçen ilçelerin büyük miktarda nüfusu barındıran, ticari ve sanayi aktivitelerin yoğun olduğu 
yerler olması olası bir depremin sonuçlarının gerek İstanbul gerekse ülkemiz için kritik öneme 
sahip olduğunun göstergesidir. Bu senaryolardaki benzetim ortalamalarına göre kentteki 
yapıların yaklaşık yüzde 4.2’si ağır ve çok ağır hasar görebilir. Her ne kadar bahsi geçen 
benzetim sonuçlarının gerçek bir depremin sonuçlarından farklı olabileceği göz önünde 
bulundurulsa da raporlardan elde edilen bulguların konunun önemini yansıttığı açıktır.   

B. Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Belirlenmesi 
Literatürde doğal kaynaklı afetlerin kısa ya da uzun vadede ekonomik etkilerinin 

belirlenmesi üzerine yapılmış önemli sayıda çalışma bulunmaktadır. Özellikle son yirmi yılda 
yapılan çalışmaların sel [20], yağmur fırtınası [21], tsunami [22], kasırga [23], tropik fırtına 
[24], orman yangını [25] ve deprem [26] kaynaklı ekonomik etkiler üzerine yoğunlaştığı ya da 
genel bir doğal afetin ekonomik sonuçlarına odaklandığı görülmektedir [27]. Literatürde yer 
alan konu ile ilgili çalışmalarda kullanılan yöntemleri doğrusal programlama modelleri, 
anketler, ekonometrik modeller, girdi-çıktı modelleri, hesaplanabilir genel denge modelleri ve 
hibrit modeller olmak üzere altıya ayırmıştır [28]. Bahsi geçen yöntemlerin uygulanmasında 
temel olarak afet cinsine göre bir özelleşme bulunmamakta, aynı yöntemin farklı tipte afetlerin 
ekonomik etkilerinin incelenmesinde kullanılmasına sıkça rastlanmaktadır.  

Afetlerin ekonomik kayıplarının yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde incelendiği 
çalışmalarda girdi-çıktı modeli ve varyantlarının en çok kullanılan yöntemler arasında olduğu 
görülmektedir. Bunun en temel sebebi girdi-çıktı modelinin doğrusal cebire dayalı 
mekanizmasının diğer yöntemlere kıyasla işlem kolaylığı sağlamasıdır. Afet ekonomisi 
literatüründe standart girdi-çıktı modelinin dinamikleştirildiği varyasyonlar özellikle sıkça 
kullanılmaktadır. Temel olarak girdi-çıktı modeli ile her sektör tarafından üretilen ve tüketilen 
mal ve hizmetlerin sektörler arası ilişkisi durağan bir yapı ile açıklanmakta, böylece farklı 
sektörler için bir doğrusal denklem sistemi oluşturulmaktadır. Genel olarak afetlerin ekonomik 
etkilerini belirlemek amacıyla bölgesel girdi-çıktı ilişkilerini ve ilgili ulaşım ağını içeren bir 
bölgelerarası emtia akış modeli önerilmektedir [29]. Bir başka çalışmada ise 2012’de Pekin’de 
yaşanan yağmur fırtınasının farklı sektörlerde doğurduğu ekonomik kayıpları hesaplanabilir 
genel denge modeli ve girdi-çıktı modeli ile hesaplanıp kıyaslamıştır [26]. 2017’de 
Avustralya’da yaşanan tropik siklon sebebiyle otuz dört farklı sektör için girdi-çıktı modeli ile 
katma değer kayıpları, sanayi kayıpları ve altyapı kayıplarını tahmin etmektedir [30]. Dinamik 
işleyemezlik girdi-çıktı modeli (dynamic inoperability input-output model) ile 2011-2012 
yıllarında Pakistan’da yaşanan sellerin sonucunda birbirine bağlı altyapılardan kaynaklı 
ekonomik kayıpları incelenmiştir [20]. Aynı araştırmacılar, bir diğer çalışmalarında ise 
birbirine bağlı farklı sektörlerin afetlere olan kırılganlıkları ve afetlerden etkilenme boyutlarını 
yine işleyemezlik girdi-çıktı modeli ile incelemişler; ekonomik sistemin bağlantıları, ekonomik 
kayıplar ve işleyemezlik oranları gibi kriterleri modele dahil etmede ise bir çok amaçlı karar 
verme tekniği olan PROMETHEE yöntemini kullanılmışlardır [31]. Benzer bir çalışmada, 
işleyemezlik girdi-çıktı modeli ile beklenmedik bir afetin elli dokuz sektör üzerindeki 
ekonomik etkisini incelemeye yönelik bir yöntem önerilmektedir [32]. Girdi-çıktı modelinin 
bir uzantısı olan aşamalı endüstri modeli (sequential industry model) ile önceden tahmin 
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edilemeyen felaketlerin üretim çıktıları üzerine etkilerini incelemiş; oluşturdukları modeli tek 
bölge ve çift bölge üzerinde uygulamışlardır [33]. Bir başka çalışmasında ise [34] uzamsal etki 
modeli (spatial impact model) şeklinde geliştirilmiş girdi-çıktı analizi ile depremlerin sektörler 
üzerindeki ekonomik etkilerini incelenmiştir. Yakın zamanda yapılan bir diğer çalışmada [35] 
olası bir deprem ve tsunami sonucu tedarik zincirlerinde meydana gelecek kesintiler nedeniyle 
oluşacak ekonomik kayıpları girdi-çıktı analizine benzer bir dinamik denklem sistemi ile 
tahmin etmiştir. Çok bölgeli girdi-çıktı analizi ile tedarik zincirlerinde deprem gibi bir olay 
nedeniyle yaşanacak talep azalmasının yol açacağı üretim verimliliğindeki değişimler 
incelenmiştir [22].  

Girdi-çıktı modeli afetlerin ekonomik etkilerini değerlendirmede bölgesel ya da ulusal 
düzeyde ekonomik yapıyı büyük ölçüde yansıtma yeteneği nedeniyle birçok çalışmada 
kullanılmıştır. Ancak literatürde sıklıkla yer alan standart girdi-çıktı analizi doğrusallık 
içermesi, fiyat değişimlerini göz ardı etmesi gibi sebepler nedeniyle eleştirilip, zayıf 
bulunmaktadır. Doğal afetler ekonominin hem arz hem de talep tarafında şoklara neden olduğu 
bilinmektedir. Negatif talep şoklarının etkileri, prensip olarak, standart girdi-çıktı analizi 
aracılığıyla tahmin edilebilir, çünkü hem tüketiciler hem de üreticiler büyük olasılıkla tüm 
alımlarını azaltarak, yani sabit oranlar kullanarak orantılı olarak tepki vereceklerdir. Yine de, 
bu etkileri tahmin etmek için dinamik bir yapının ihtiyacı literatürde sorgulanmış ve bu 
doğrultuda doğrusal olmayan durumları ve fiyat değişimlerini de içeren hesaplanabilir genel 
denge modelleri, ve eleştiriye cevap veren dinamik ve adaptif girdi-çıktı analizi modelleri 
geliştirilerek afet durumunda ekonomik etkileri irdeleyen çalışmalarda kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu amaçla girdi-çıktı modelinin dinamikleştirilmesi hususunda etkili yöntemlerin 
geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Karmaşık dinamik sistemlerin modellenmesinde önemli bir 
araç olan sistem dinamiği yaklaşımı ekolojik ya da çeşitli ekonomik sistemlerin modellenmesi 
amacıyla girdi-çıktı modelini içerecek şekilde önerilmiş olsa da [36, 37] afetlerin ekonomik 
etkilerinin incelenmesi alanında daha önce kullanılmamıştır. 

C. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 
Bu çalışmada İstanbul’da meydana gelecek ya da İstanbul’u büyük ölçüde etkileyecek bir 

depremin kentte sebep olması muhtemel kısa ve uzun vadeli ekonomik etkilerinin tahmin 
edilmesi amacıyla girdi-çıktı modeli ve sistem dinamiği yöntemlerini bir arada kullanan hibrit 
bir kavramsal yöntem önerilmektedir. Bu amaçla, öncelikle Türkiye için en güncel arz ve 
kullanım tablosu olan  2015 yılına ait tablo geleneksel girdi-çıktı tablosuna dönüştürülürken 
bu tabloda yer alan teknoloji katsayılarının yeni bir teknolojik gelişme olmadığı varsayılarak 
değişmediği düşünülmektedir. Elde edilen ulusal girdi-çıktı tablosundan Charm 
bölgeselleştirme yöntemi ile İstanbul ili için girdi-çıktı tablosu oluşturulur. Talep taraflı olacak 
şekilde kurgulanan model girdi-çıktı tablosundan alınacak verilerle genel bir ekonomik sistemi 
yansıtacak şekilde oluşturulacaktır. Bu çalışma kapsamında kurgusal modelin içerdiği 
değişkenler arasındaki çok yönlü ekonomik ilişkileri yansıtan kavramsal döngü diyagramları 
oluşturulmaktadır. Böylece ileriki çalışmalar için karmaşık ilişkileri açıklayan bir sistem 
dinamiği modeli oluşturulması mümkün kılınmaktadır. Yani, bu çalışmada kavramsal döngü 
diyagramları ile gösterilen kurgusal model bir sistem dinamiği modelinin oluşturulabilmesi 
adına ön hazırlık şeklinde düşünülebilir.  

Önerilen kurgusal modelle şiddetli bir deprem olması durumunda zamana bağlı ekonomik 
değişikliklerin  girdi-çıktı modeline tekrar veri olarak girilmesiyle bir sonraki çeyrek için girdi-
çıktı tablosu güncellenmekte, güncellenen tablodan alınan veriler de sistem dinamiği modeline 
veri olarak sağlanmaktadır. Böylece girdi-çıktı modelinin statik ve doğrusal yapısı sistem 
dinamiği modeli ile dinamikleştirilip ekonomik sistemlerde mevcut olan doğusal olmayan 
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karmaşık ve çok yönlü ilişkilerin de simüle edilmesi mümkün kılınmaktadır. Çalışmada 
önerilen kavramsal döngü diyagramlarının oluşturulması, beklenen İstanbul depreminin 
Türkiye ve İstanbul ekonomisine kısa ve uzun vadeli etkileri ilk defa uzman görüşü dışında 
matematiksel bir yöntem ile modellenip tahmin edilmesi için ilk adımı teşkil etmektedir. Buna 
ek olarak, ekonomik açıdan ülkemizin lokomotifi konumundaki İstanbul şehri için yapılmış bir 
girdi-çıktı tablosu bulunmamaktadır. Bu çalışma ile bölgeselleştirme yöntemi kullanılarak 
ulusal verilerden İstanbul için girdi-çıktı tablosu ilk defa oluşturulacaktır. Ayrıca, literatürde 
girdi-çıktı modeli ile sistem dinamiğini bir araya getiren sınırlı çalışmalarda bu zamana dek 
ekonomik bir sistemin modellenmesi yapılmamıştır. Bu açıdan çalışmada kullanılan yöntem 
karmaşık bir ekonomik sistemin incelenmesinde girdi-çıktı modeli ve sistem dinamiği 
tekniğinin hibrit şekilde kullanılacağı ilk çalışma olacaktır. 

II. YÖNTEM 
Benzetim, bilişim ve bilgisayar teknolojilerindeki yoğun gelişmeler sonucunda, son yıllarda 

sıklıkla kullanılan etkili bir yöntem haline gelmiştir. Zamanın sürekli olarak tanımlandığı ve 
olaylar arasındaki ilişkilerin ele alındığı benzetim modelleri arasında en sık kullanılan Sistem 
Dinamiği (SD) yaklaşımıdır. SD, karmaşık sistemlerin iç ve dış dinamiklerini anlamak ve 
ayrıntılı olarak analiz etmek için geliştirilmiş bir benzetim yaklaşımıdır. Bu yöntem, gerçek 
hayat problemlerini bir model üzerinde tanımlar ve modeldeki  faktörlerin amaç ya da amaçlar 
üzerindeki etkilerini analiz etmekte, aynı zamanda bu faktörlerin birbirleri üzerindeki 
davranışlarını da ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra, SD, söz konusu modelin iç ve dış 
dinamiklerini kullanarak geniş bir bakış açısı sunar ve politika kurucuların planladıkları 
kararların kısa ve uzun vadeli sonuçlarının çeşitli faktörlerin kısa ve/veya uzun vadeli 
davranışlarını gözlemleme şansı tanır. Yöntemin bu tip katkılarından dolayı olası İstanbul 
depreminin yaratacağı ekonomik sonuçları inceleme şansı verecek ve gerekli ekonomik 
önlemleri anlamaya, açacağı sonuçları kavramaya yardımcı olacaktır.  

SD modeline entegre edilerek çalıştırılacak Girdi-Çıktı modelleri tüm tedarik zinciri 
bağlantılarını ve üretim ağlarını içermekte, yoğun veriden oluşmaktadır. Bu modeller belirli 
bir coğrafi bölge (ulus, bölge, şehir vb.) için bir yıllık bir süreyle gözlemlenen ve parasal olarak 
ifade edilen ekonomik verilerden oluşturulur. Belirli bir sektörün (endüstrinin) çıktısında 
(ürününde) dışsal olarak meydana getirilen bir değişikliğin, ister o ürüne yönelik nihai talepteki 
bir değişiklik isterse onu üretmek için gereken birincil üretim faktörlerinin mevcudiyetinde bir 
değişiklik olsun, o sektördeki ve ekonomideki diğer sektörlerdeki etkilerini ölçebilmektedir. 
Bu çalışmada SD modelinin İstanbul için oluşturulmuş Girdi-Çıktı Modeli ile 
zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Aslında temel amaç, Girdi-Çıktı Modelinin statik yapısını 
Girdi-Çıktı modeli her biri bir sektörün çıktısının ekonomi genelindeki dağılımını tanımlayan 
bir doğrusal denklemler sisteminden oluşmaktadır. Her bir sektör için bu doğrusal denklemler, 
sektörün ürününün diğer endüstriler ve kendisi tarafından girdi olarak kullanımı ve sektörün 
ürününe olan nihai tüketici talebini içeren talep taraflı formda ve sektörün diğer sektörlerin 
ürünlerden ve kendi ürünlerinden kullandığı girdi kullanımı, üretim faktörleri kullanımı ve 
sektör tarafından girdi olarak kullanılmak üzere yapılan ithalatı içeren arz taraflı formda olacak 
şekilde iki türlü yazılabilir. SD modeli, Girdi-Çıktı modeline dışsal şoklar vererek sektörlerde 
oluşan çıktı değişikliklerini veri olarak geri alacaktır. Bu doğrultuda çalışma kapsamında girdi-
çıktı ekonomik modelinin entegre edildiği SD yaklaşımı tercih edilmiştir. SD sayesinde 
dinamik hale getirmek ve ekonomik açıdan daha anlamlı sonuçlar elde etmektir. Bunun yanı 
sıra SD’nin senaryo ve politika geliştirmeye yardımcı yapısı sayesinde, farklı senaryolarda 
Leontief Modeli ile talep tarafının incelenebileceği bir model kurulmasını amaçlanmaktadır.  

Talep-Taraflı Girdi-Çıktı Modeli- Leontief Modeli: Talep-Taraflı Girdi-Çıktı Modeli, 
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malzeme dengesi denklemlerini matris gösteriminde yazan Leontief tarafından 
geliştirilmiştir[38]. n sektörlü sıradan girdi-çıktı modellerinde, zij ile gösterilen n×n boyutlu ara 
girdi matrisi Z’nin bir elemanı, endüstri j tarafından kullanılan i endüstrisinin satın alımlarının 
değerini ifade eder. Bu sektörler arası alımların büyüklükleri, solda listelenen sektörler 
(üreticiler) ve en üstte listelenmiş aynı sektörler (alıcılar) olacak şekilde bir tabloya 
kaydedilebilir. Tablodaki sayılar sütun olarak değerlendirildiğinde her sektörün girdilerini 
gösterirken satır olarak değerlendirildiğinde her bir sektörün çıktılarıdır. Ek olarak, j 
sektörünün ürününe yönelik toplam nihai talep fj ile gösterilir. Nihai talep vektörünün 
bileşenleri tüketici (hane halkı) alımlarını (C), yatırım amaçlı alımları (I), devlet alımlarını (G) 
ve yurtdışına satışları,-ihracatları (E) temsil eder. Toplam endüstri çıktıları n elemanlı bir 
vektör olan, x = [xj] ile gösterilirken talep tarafı denklemi şu şekilde yazılabilir: 

𝑥𝑥𝑗𝑗 = 𝑧𝑧1𝑗𝑗 + ⋯+ 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑗𝑗 + 𝑓𝑓𝑗𝑗 = ∑𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝑓𝑓𝑗𝑗 (1) 

Burada sektör j ürününü diğer sektörlere ve nihai talebe satış yoluyla dağıtır. Denklem (1) 
matris formunda ifade edilirse: 

𝑥𝑥 = 𝑍𝑍𝚤𝚤 + 𝑓𝑓 (2) 

şekline dönüşür. Burada ɩ, n boyutuna sahip 1’lerin sütun vektörünü temsil eder. Bu, "toplama" 
vektörü olarak bilinir. 

Zij ve xj verili iken, j sektörü tarafından satın alınan i girdisinin j sektörünün çıktısına oranı 
olan aij şu şekildedir: 

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑗𝑗/𝑥𝑥𝑗𝑗 (3) 
𝐴𝐴 = 𝑍𝑍�̂�𝑥−1 (4) 

Burada A, n×n teknik katsayı matrisi ve x diyagonal matristir (köşegen boyunca x 
vektörünün elemanları ile). xj, sağdaki her zij yerine aijxj yazılmasıyla şu forma gelir: 

𝑥𝑥𝑗𝑗 = 𝑎𝑎1𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗 + 𝑓𝑓𝑗𝑗 = ∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗 + 𝑓𝑓𝑗𝑗   (5) 

Bu ifade matris formunda, 

𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝑓𝑓 (6) 
(𝐼𝐼 − 𝐴𝐴)𝑥𝑥 = 𝑓𝑓 (7) 

şeklindedir. Doğrusal denklemler için standart matris cebir sonuçlarını kullanarak benzersiz 
çözüm şu şekilde verilir: 

𝑥𝑥 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴)−1𝑓𝑓 = 𝐿𝐿𝑓𝑓 (8) 

Eşitlik (8)’deki (I−A)−1 = L = [lij] Leontief Ters Matrisi veya toplam gereksinimler matrisi 
olarak bilinir. 

Nihai talep şoklarının daralan veya genişleyen doğasına göre etkilenen sektörlerin nihai 
talepleri için Δf ≠ 0 bırakılarak deprem gibi şoklardan kaynaklanan f'deki değişikliklerin 
sektörel çıktılar üzerindeki etkileri değerlendirilebilir. 

Kavramsal Modelin Oluşturulması: Sistemin gerçeğe en yakın şekilde temsili için problem 
tanımında öne sürülen detaylarla ilişkili önemli değişkenler belirlenir ve tanımlanır. Ardından 
bu değişkenler arasındaki ilişki ağını gösteren döngü modeli oluşturulur. Değişkenler arası 
ilişki yönleri aynı yönlü ve ters yönlü ilişkiler olmak üzere iki çeşittir. Eğer değişken A’daki 
artış, değişken B’yi de artışla etkiliyorsa ya da değişken A’daki azalma, değişken B’yi de 
azalmaya körüklüyor ise, bu tip ilişkiler aynı yönlü ilişkilerdir ve pozitif (+) olarak tanımlanır. 
Şayet değişken A’daki artış, değişken B’de düşüşe neden oluyorsa ya da değişken A’daki 



- 138 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
  

 
azalma, değişken B’de artışa neden oluyorsa, bu tip ilişkiler ters yönlüdür ve negatif (-) olarak 
tanımlanır. Kavramsal modeldeki tüm değişkenler ve değişkenler arasındaki ilişki ve ilişki 
yönünün belirlenmesinin ardından, değişkenler arasında belirtilen ilişkilerden oluşan döngüler 
belirlenmelidir. Bir nedensellik akışının döngü olarak adlandırılması için, nedenselliğin 
anlatılmaya başlandığı değişkene süreç sonunda geri dönülmesi gerekmektedir. Eğer bir döngü 
yolundaki tüm (-) işaretlerin toplam sayısı çift sayı ise, bu döngü pozitif ya da güçlendirici 
döngü olarak adlandırılır. Eğer bir döngü yolundaki tüm (-) işaretlerin toplam sayısı tek sayı 
ise, bahsi geçen döngü negatif ya da dengeleyici döngü olarak adlandırılır. Güçlendirici 
döngüler sisteme hareket kazandırır ancak stabiliteye (kararlılığa) zarar verir; bu da, ya sınırsız 
büyüme ya da tamamen yok olmaya doğru sistem değişkenlerini hareket ettirir. Dengeleyici ya 
da negatif döngüler ise, ters yönde bir itme ile bir değişime karşı koyan sebep ve sonuçtur. Bu 
döngü türleri genellikle, hedef bir değere ulaşır ya da dengede kalırlar.  

III. MODEL 
Çalışmada önerilen modelin temel değişkenleri ‘hanehalkı’, ‘üretim’, ‘firmalar’, ‘ithalat’, 

‘ihracat’ ve ‘devlet’ olarak tanımlanabilir. Aralarındaki ilişkinin tam hali Şekil 2’de 
gösterilmektedir. Şekil 2’de gösterildiği üzere ‘Hanehalkı’nın toplam ederi ‘hanehalkı 
harcamaları’ ile azalacak, ‘kişisel tasarruf’ ve ‘transfer ödemeleri harcamaları (devlet 
yardımları)’ ile artacaktır. ‘Kişisel tasarruf’ ve ‘hanehalkı harcamaları’ üzerinde bir değişiklik 
yaratmak ise ancak ‘ücretler’de bir değişim yaratmakla mümkündür. Bu sermaye gelirindeki 
artış ‘hanehalkı’ değerini de arttırır.’Ücretler’deki bir artış hem ‘hane halkı harcamaları’ hem 
de ‘kişisel tasarrufu’ aynı yönde etkileyecektir. ‘Ücretler’de bir değişim sağlamak ise ‘Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’da değişim yaratmakla mümkün olacaktır. GSYH’deki değişimi 
sağlayacak değişkenler ise ‘üretim’ ve ‘sermaye’dir.  ‘Toplam talep’teki artış (girdi-çıktı 
sürecine dair işlemler bu aşamada gerçekleşecektir) ‘üretim’i arttıracaktır. ‘Üretim’deki artış 
hem ‘GSYH’ hem de ‘iç talep’ üzerinde aynı yönlü bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada GSYH 
gelir yaklaşımı ile hesaplanmıştır. ‘Üretim’deki artış ‘ihracat’ı da arttırır. ‘Toplam talep’teki 
artış yeni iş olanakları sağlayacak böylece firmaların ‘işgücü talebi’ de bu artıştan veya 
azalıştan aynı yönde etkilenecektir. ‘İstihdam’ arttıkça toplam ‘çalışan nüfus’ da belli bir 
zaman içinde bu artan talebe cevap vermek için artış gösterecektir. ‘Çalışan nüfus’taki artış 
‘işsizlik’ değişkeninin azalmasına yol açacaktır. ‘İşsizlik’ için bir başka önemli değişken ise 
‘çalışabilecek yaştaki nüfus’tur. ‘Çalışabilecek yaştaki nüfus’ kısa vadede ‘göç’ uzun vadede 
ise ‘doğal nüfus değişimi’nden etkilenecektir. ‘İşsizlik’ azaldıkça ‘hane halkı harcamaları’ artış 
gösterecektir yani aralarındaki ilişki yönü ters olacaktır. 
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Şekil 2. Talep taraflı girdi-çıktı modeli kavramsal döngü diyagramı 

‘Hane halkı harcamaları’ ise ‘iç talep’i doğrudan etkileyecektir. Harcamalardaki azalma 
talebi azaltacak; harcamalardaki artış aynı şekilde talebi arttıracaktır, yani harcamaların talep 
üzerinde pozitif yönlü bir etkisi olacaktır. Aslında aynı ilişki ‘devlet harcamaları’ ve ‘iç talep’ 
arasında da bulunmaktadır. ‘iç talep’teki bir artış nedeniyle en başta ihraç edilmesi planlanan 
ürünlerin de iç pazara açılması söz konusu olabilir. Ancak ‘iç talep’teki artış  toplam üretim 
tarafından karşılanamazsa ‘ithalat harcamaları’ da artacaktır. Yani iç talepte oluşan açığın 
karşılanması için ithalat seçeneği uygun görülecektir. Böylece iç pazarda oluşan talep ithalat 
ile sağlanacaktır. İthalat’ın sadece firmalar tarafından yapılacağı varsayılmıştır. ‘İhracat’ 
firmaların ederini artıran bir fiildir. Dolayısıyla ‘ihracat’taki artış ‘firmaların ederi’ni belli 
mertebelerde arttıracaktır. Öte yandan ‘ithalat harcamaları’ ise ‘firmaların ederi’ni azaltacak 
bir fonksiyona sahiptir. ‘Firmaların ederi’ aynı zamanda ‘sermaye’ üzerinde de bir etkiye 
sahiptir. ‘sermaye’deki bir artış ‘yatırım’lara direkt etki gösterecektir. Bu ilişki incelendiğinde 
‘sermaye’deki artışın ‘yatırım’ları da arttıracağı söylenebilir. Bunun yanı sıra, ‘yatırım’, 
‘firmaların ederi’ üzerinde de etkindir. ‘Firma ederi’ doğrudan ‘iş tasarrufları’ ile ilişkilidir. 
Firma ederlerindeki artış ‘iş tasarrufları’nı etkileyecektir. ‘İş tasarrufları’ arttıkça ‘yatırım’ da 
artacaktır. Ancak bu değişkenin yanı sıra ‘iş tasarrufları’ üzerinde ‘devlet harcamaları’ ve 
‘vergiler’in de etkisi mevcuttur. ‘Vergiler’ devlet ve iş veren için ters yönlü çalışır. ‘Vergiler’, 
‘devletin eder/tasarruf’ değerini arttırırken, ‘iş tasarrufları’nı azaltacaktır. Hem ‘devlet 
tasarruf’ları hem de ‘iş tasarrufları’ toplam tasarrufu besleyen değişkenlerdir. 

IV. SONUÇ 
Bu çalışmada İstanbul’u etkileyecek olası bir depremin İstanbul ekonomisine etkilerinin bir 

sistem dinamiği modeline entegre edilmiş girdi-çıktı modeli ile tahmin edilmesine yönelik 
kavramsal döngü modeli önerilmiştir. Önerilen kavramsal döngü modeli ile  çeşitli senaryolarla 
depremin ekonomi üzerinde yaratacağı olumsuzlukları gidermeye yönelik  politikaların kısa ve 
uzun vadede etkinliklerinin incelenmesini amaçlayan bir sistem dinamiği modelinin ilk 
basamağı oluşturulmuştur. Bu kavramsal model literatürde afetlerin ekonomik etkilerini 
tahmin etmek amacıyla sıkça kullanılan girdi-çıktı ekonomik modelinin statik ve doğrusal 
yapısından kaynaklanan problemleri ortadan kaldıracak niteliktedir. Oluşturulan ekonomik 
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model sektörler ve hanehalkı, üretim, devlet, ithalat, ihracat, ve firmalar şeklinde adlandırılan 
temel bileşenler arasındaki dinamik ve doğrusal olmayan karmaşık yapı ile geri dönüşüm 
mekanizmalarını yansıtma özelliğine sahiptir. Bahsi geçen özellikler çalışmanın özgün 
değerini ortaya koymaktadır.  

İleriki çalışmalarda öncelikle kavramsal döngü modelinin sistem dinamiği modeli haline 
dönüştürülmesi planlanmaktadır. Böylece hibritleştirilen girdi-çıktı modeline dayalı sistem 
dinamiği modeline ilgili verilerin girdi olarak sağlanmasının ardından çalıştırılacak benzetim 
modeliyle farklı şiddette ve etkide olan depremlerin ekonomide yaratacağı durumlar 
senaryolaştırılarak, bu senaryoların depremin ekonomik aktiviteler üzerine olumsuz etkilerini 
azaltmaya ve deprem sonrası hızlı bir şekilde toparlanmaya yönelik politikaların sonuçlarının 
da gözlenmesine olanak vermesi sağlanacaktır. Böylece deprem sonrası devlet yardımlarının 
miktarı gibi önemli kararların etkinliği, kısa ve uzun vadede doğuracağı sonuçlar ortaya 
konacaktır. Burada ortaya konulacak olan dinamik model, girdi-çıktı modelinde yer alan her 
sektör için ayrı ayrı kurulmak yerine ekonomik sistemi bütünleşik olarak irdeleyecek; böylece 
zaten doğrusal olmayan karmaşık nedensillikleri ve geri dönüşüm mekanizmalarını içeren 
benzetim modelinin daha da karmaşık hale gelmesi ve hesaplamaların zorlaşması 
engellenecektir. 
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Özet Ülkemizde kırsaldan kente göçün artmasıyla şehirlerde konut yapısının değişmesi ve 
kentlerdeki mevcut binaların kentsel dönüşüme girme zorunluluğu gibi sebeplerden dolayı arsa 
payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi günümüzde sık kullanılan inşaat sözleşmesi 
türlerinden biridir. Taraflardan birinin arsa sahibi olduğu ve diğer tarafın yüklenici olan 
sözleşmede, arsa sahibi mülkiyeti olan arsanın bir kısım hissesini yükleniciye devretmekte iken 
yüklenici ise bu devre karşılık arsanın üzerine inşa ettiği binadan bir kısım bağımsız bölümü 
arsa sahibine devretmektedir. Arsa sahibi arsasını değerlendirerek kendisine ait bağımsız 
bölümler elde ederken yüklenici ise arsa sahibinin arsasına inşa ettiği binanın finansını 
karşılaması dışında başka bir gideri olmadan bağımsız bölümler elde etmekte ve bu bağımsız 
bölümleri satarak kar sağlamaktadır. İki taraf içinde faydaları bulunan bu sözleşmede 
yüklenicinin borçları önemli bir yer tutmaktadır. Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım 
sözleşmesi herhangi bir kanun tarafından düzenlenmemiş veya Türk Borçlar Kanunu’nda 
kapsamlı bir şekilde düzenlenmemiş olmasından dolayı isimsiz bir sözleşmedir. Öğretide 
sözleşmenin ani edimli veya sürekli edimli olacağına dair görüşler bulunmakla birlikte 
çalışmamızda bu konuya değinilmiş ve görüş bildirilmiştir. Bu çalışmamızda, arsa payı devri 
karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin tanımı ve konusu, sözleşmenin hukuki niteliği, 
sözleşmenin şekli, sözleşmenin tarafları anlatılarak taraflardan biri olan yüklenicinin 
borçlarına değinilmiştir. Yüklenicin borçları, inşaata başlamadan önceki borçları ve inşaata 
başladıktan sonraki borçları şeklinde incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Arsa Pay Karşlğ İnşaat Yapm Sözleşmesi, Yüklenicinin İnşaata 
Başlamadan Önceki Borçlar, Yüklenicinin İnşaata Başladktan Sonraki Borçlar 
 
Abstract: In our country, due to the increase in immigration in the cities, the change in the 
housing structure in the cities and the necessity to enter the transformation of the buildings in 
the cities, the transfer of construction contract in return for the transfer of land share is one of 
the types of construction contracts that are frequently used today. In the contract where one of 
the parties is the land owner and the other party is the contractor, the landowner transfers a part 
of the land to the contractor, while the contractor transfers some independent part of the 
building he built on the land to the landowner in return for this period. While the landowner 
obtains independent sections belonging to him by evaluating the land, the contractor obtains 
independent sections without any other expenses other than meeting the finances of the 
building built on the land of the landowner and makes a profit by selling these independent 
sections. In this contract, which has benefits for both parties, the obligations of the contractor 
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are important. The construction contract in return for the transfer of land shares is an 
innominate contract since it is not regulated by any law or not comprehensively regulated in 
the Turkish Code of Obligations. Although there are opinions in the teaching that the contract 
will be instantaneous performance or continuous performance, this issue has been mentioned 
and an opinion has been expressed in our study. In this study, the definition and subject of the 
construction contract in return for the transfer of land share, the legal character of the contract, 
the form of the contract, the parties of the contract, and the debts of the contractor, which is 
one of the parties, are mentioned. Contractor's obligations are analyzed as obligations before 
starting construction and obligations after starting construction. 
Keywords: Contract of Construction in Return for Land Share, Contractor's Obligations 
Before Starting Construction, Contractor's Obligations After Starting Construction 

 
I. GİRİŞ 

Türkiye’de nüfus artış hızının yüksek olması nedeniyle artan konut talebi, taraflardan biri 
olan yüklenicinin ekonomik yetersizliği, yine taraflardan biri olan arsa sahibinin (iş sahibi) 
inşaat yapmak için mesleki yetersizliği ve ülkemizde bulunan fay hatlarından kaynaklı sık sık 
depremlerin meydana gelmesi nedeniyle binaların kentsel dönüşüme girme gereksinimi gibi 
nedenlerden dolayı arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi günümüzde sık kullanılan 
bir sözleşme türüdür.  

Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri, yüklenicinin arsa sahibinin arsası üzerine 
maliyetini kendisinin karşıladığı bina inşa etme işini üstlendiği, arsa sahibinin ise, bina inşa 
etmesine karşılık yükleniciye ücret olarak arsası üzerinde inşa edilmiş olan binadaki bir kısım 
bağımsız bölümün mülkiyetini geçirmeyi taahhüt ettiği sözleşmedir.  Arsa payı devri karşılığı 
sözleşmeler, kanunda tip olarak düzenlenmemiş ayrıca da farklı tipteki sözleşmelerden özellik 
almış olmalarından dolayı karma tipli sözleşmeler olarak kabul edilebilir. 

Bu çalışmada, Türk Borçlar Kanunu bağlamında arsa payı devri karşılığı inşaat yapım 
sözleşmeleri konusu, tarafları, niteliği ve şekli incelenmiş; sonrasında taraflardan olan 
yüklenicini sözleşmeden kaynaklı borçları araştırılmıştır. Çalışma esnasında ortaya çıkan 
tartışmalı konulara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

II. YAZI İÇERİĞİ  

1. Sözleşmenin Tanm ve Konusu 
İnşaat sözleşmeleri arasında bulunan arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi, Türk 

Borçlar Kanunu’nun 470 ve devamı olan maddelerinde düzenlenmiş olup, kural bakımından 
arsa sahibi arsasının bir kısım payının tapusunu yükleniciye devretmeyi, yüklenici ise yapacağı 
inşaat projesinden bir kısım bağımsız bölümü arsa sahibine devretmeyi üstlenir.1 Yüklenicinin 
borcu inşa edeceği yapıdan bir kısım bağımsız bölüm devretmek iken arsa sahibinin borcu ise 
arsanın bir kısım hissesinin tapusunu yükleniciye devretmektir.2 Arsa payı devri karşılığı inşaat 
yapım sözleşmesinde arsa sahibi bedel olarak para kullanmayıp onun yerine arsasının belli 
paylarını yükleniciye devretmeyi ve karşılığında bağımsız bölümler elde etmeyi, yüklenici ise 

 
1 COŞKUN, M., s. 401. 
2 BÜTÜN YILMAZ, D. (2019). Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, (38), 

s.108 
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arsayı değerlendirip bağımsız bölümleri satarak para kazanmayı amaçlamaktadır.3 Buradaki 
“bağımsız bölüm” den kasıt inşa edilecek olan bina üzerindeki daire veya dükkân olmaktadır.4 

Eser sözleşmesi, satış sözleşmesi ve mal değişim sözleşmesi öğelerini içermesinden dolayı 
arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesini bu sözleşmelerin hükümlerinden yola 
çıkılarak tanımının yapılması olanaklıdır.5 Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi 
kanunlarca düzenlenmiş bir sözleşme türü olmayıp sözleşmenin hukuksal niteliği, unsurları ve 
tanımı hiçbir kanunda gösterilmemiştir.  
Herhangi bir taşınmazın sahibi olduğunu gösteren belge tapu sicil belgesidir ve bir taşınmazın 
tapuda kaydı olması halinde arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin konusu 
olabilir. TMK. m.728’e6 göre başka birinin arazisi üzerinde kalıcı olması amaçlanmaksızın 
kulübe, büfe, çardak, baraka, gösteri çadırı ve benzeri yapılar taşınır mal olduklarından dolayı 
arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesine konu olamaz.  
Arsa sahibinin arsanın payını teslimiyle yüklenicinin de eseri yapıp teslim etme borcu 
doğmaktadır. Yüklenicinin bu borcu meskûna mümkün olan belli daireler veya ticari maksatlı 
kullanılacak dükkânlarda olabilir.7 Yüklenicinin borcu inşa edeceği yapı üzerinden insanların 
oturduğu şekilde mümkün olan daireler veya ticari amaçla kullanılabilecek dükkânlar olabilir. 
Bunun yanında arsa hissesine karşılık inşa edilecek yapı baştan veya sıfırdan yapılacak bir bina 
olabileceği gibi hâlihazırda bir binanın tamiri, tadilatı, depreme karşı güçlendirilmesi veya bu 
binaya ilave bir alan şeklinde de olabilir.8 

Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinde bedel, para yerine yükleniciye 
aktarılacak arsa hisseleridir. 9 Yüklenicinin arsa hisselerinden alacağı bir kısım payın inşaatın 
yapılacağı arsanın üzerinden olması veya inşa edeceği yapıdan arsa sahibine devredeceği bir 
kısım bağımsız bölümün inşa edilecek yapıdan olması zorunlu değildir. 10 Anlaşıldığı üzere 
karşılıklı alacakların inşa edilecek binadaki bağımsız bölümlerden veya inşa edilecek binanın 
arsası üzerinden olma zorunluluğu yoktur. Arsa sahibi devretmeyi taahhüt ettiği bir kısım 
hissenin inşaatın yapılacağı arsa dışında başka bir arsasını yükleniciye, inşa edip teslim edeceği 
bir miktar bağımsız bölüme karşılık, devredebilir. Arsa sahibinin devredeceği taşınmazın 
kesinlikle arsa niteliğinde olması gerekmediği gibi yükleniciye başka bir bölgedeki arazisini, 
tarlasını veya gayrimenkulünü devredebilir.11 Aynı zamanda taraflar anlaşırsa yüklenici arsa 
sahibine devredeceği bir kısım bağımsız bölümü, sözleşmeye konu olan arsanın tamamını 
kendi üzerine alarak başka bölgedeki inşa ettiği yapıdan bir kısım bağımsız bölümü 
devredebilir. 
2. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 

3.1 İvazl ve Borçlandrc Sözleşme Niteliği 

 
3 ÖZYÜREK, M., 2019. Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü ve Sonuçları. Selçuk Üniversitesi Adalet 

Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2(2), s.70; RUHİ & RUHİ, 2019, s. 27. 
4 DUMAN, 2021, s. 96 
5 ÇELİK, Y. (2019). Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Sona Ermesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

Üniversitesi, s.8. 
6 Türk Medeni Kanunu m.728: “Başkasının arazisi üzerinde kalıcı olması amaçlanmaksızın yapılan kulübe, büfe, çardak, baraka ve benzeri 

hafif yapılar, bunların malikine aittir. Bu tür yapılar, taşınır mal hükümlerine tâbi olur ve tapu kütüğünde gösterilmez.” 
7 BAHADIR, E. (2019), Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması, Fiscaoeconomia, Vol.3(1), 177-201;  
8 15.HD., 31.1.1991. T., 1990/2416, 1991/344 K, COŞKUN, M., s.401; BAHADIR, E., s.179. 
9 DUMAN/ İlker Hasan, İnşaat Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2021, s. 96 
10 COŞKUN, 2020, s.401 
11 ÖZYÜREK, 2019, s.69 
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Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi kural bakımından tam olarak iki tarafa borç 

yükleyen borçlandırıcı bir sözleşme olduğu söylenebilir.12 Taraflardan birinin borcu öteki 
tarafın borcunun karşılığını oluşturmakta ve bu nedenle her iki taraf da hem alacaklı hem de 
borçlu durumundadır.13 Arsa sahibi, sahibi olduğu arsanın hisselerini yükleniciye devretmeyi, 
yüklenici ise bu arsa üzerinde bir bina yaparak sözleşmede anlaşıldığı kadar bağımsız 
bölümleri arsa sahibine teslim etmeyi borçlanmaktadır.14 Bu durumda arsa payı devri karşılığı 
inşaat yapım sözleşmesi; taraflardan biri olan arsa sahibinin borcu bakımından taşınmaz satım 
sözleşmesi niteliklerini içermekte iken yine taraflardan biri olan yüklenicinin borcu 
bakımından eser sözleşmesi niteliklerini içermektedir.15 İvaz, bu sözleşmede sarsılmaz bir 
unsur olmaktadır. Yüklenicinin inşaatı yapması ve teslim etmesi veya arsa sahibinin arsa payını 
tapuda yükleniciye devri karşılıksız, yani bir yükümlülük olmadan, taraflarca yüklenilmesi 
durumunda arsa payı inşaat sözleşmelerinden bahsedilemez.16 

 
3.2 İsimsiz ve Karma Sözleşme Niteliği 

Herhangi bir kanunda veya Türk Borçlar Kanunu’nda kapsamlı bir şekilde ve az veya çok 
detaylı olacak biçimde düzenlenmiş olmayan, yasada düzenlenmiş sözleşmelerin unsurlarından 
tamamen farklı ve kendine has unsurlardan oluşan sözleşmelere, isimsiz (adsız veya atipik) 
sözleşme denilmektedir.17 Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi kanunlar 
tarafından düzenlenmediği için isimsiz bir sözleşme olup Türk Borçlar Kanunu m.2618 
dâhilinde sözleşme hürriyeti ile tarafların kurabileceği isimsiz sözleşmedir.19 Satış, satış vaadi 
veya mal değişim sözleşmelerinin içeriğinde yer alan ‘belirli arsa hissesini karşı tarafın 
mülkiyetine vermek’ ile eser sözleşmesinin içeriğinde yer alan ‘eser oluşturma’ edimleri arsa 
payı karşılığı inşaat sözleşmesinde de arsa sahibi ve yüklenici olarak taraflar birbirlerine bu 
edimleri borçlanırlar.20 Bu nedenle arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi çift tipli 
karma bir sözleşmedir.21  

Birkaç sözleşmenin niteliklerinin bir araya gelmesiyle karma yapılı sözleşmeler 
oluştuğundan arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi de bu niteliği sağlamaktadır. 
Yargıtay’da aynı şekilde arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesini çifte tipli karma 
sözleşme niteliğini onaylamaktadır.22 Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi 
kanunlar tarafından düzenlenmeyip iki farklı sözleşmenin edimlerinin bir araya gelmesiyle 
karma sözleşme özelliğinde olmasından dolayı öğretide taraflar arsında bir anlaşmazlık 
çıktığında hangi kurallara başvurulacağı konusunda görüş birliği sağlanamamış ve çeşitli 
görüşler oluşmuştur. Baskın görüş neticesinde, arsa payı devri karşılığı inşaat yapım 
sözleşmelerinde örnekseme(kıyas) kuramına göre hükümler uygulanabilir.23 

 
12 TOKAT, H., 2016, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tescile Zorlama Davasının Açılabileceği Çeşitli İhtimaller. Selçuk 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 24(1), s.187; ÇELİK, 2019, s.21. 
13 AYAR-BİRKİN, Z., 2019, Kat Karşlğ İnşaat Sözleşmesinde Taraf Değişikliği Ankara: Seçkin Yayıncılık. 
14 COŞKUN, 2020, s.405; ÇELİK, 2019, s. 21 
15 BÜTÜN-YILMAZ, 2019, s. 111. 
16 EREN, F., 2020, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 8.Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, s.594; BAHADIR, 2019, s. 183.  
17 ZEVKLİLER, A., & GÖKYAYLA, E., 2017, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 17.Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları s.11 
18 TBK m.26: “Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler” 
19 ÇELİK, 2019, s. 30 
20 EREN, Özel Hükümler, 2020, s. 953 
21 ÖZYÜREK, 2019, s. 72; TOKAT, 2016, s. 188; DURAK, 2015, s. 211 
22 Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 18.01.2021 Tarih, 2020/766 Esas, 2021/65 Karar sayılı kararı: “…Eser sözleşmesinin bir türü olarak, 

eser sözleşmesinin unsurlarını taşımakla birlikte, taşınmaz satımını da içerdiğinden karma nitelikli bir akit olarak nitelemek mümkündür. Arsa 
sahibinin, arsayı devretme, yüklenicinin ise eseri meydana getirme ve kararlaştırılan oranda bağımsız bölümü devretme edimi bulunmaktadır. 
Bu hususlar dikkate alındığında, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin hukuki niteliğinin; ani edimli, karşılıklı, karma nitelikte bir sözleşme 
olarak kabul edebiliriz...” (https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/) Erişim Tarihi: 10.04.2021 

23 TOKAT, 2016, s. 189 
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Örnekseme(kıyas) kuramına göre de yasalar tarafından düzenlenmiş özel sözleşmelerle alakalı 
kurallar, çift tipli karma sözleşmelere dosdoğru olmayacak şekilde kıyas yoluyla ve o 
sözleşmelerin niteliklerine uyduğu derecede uygulanmalıdır.24 Yüklenici tarafın eser oluşturma 
ve oluşturduğu eseri teslim etme edimi Borçlar Kanunu’nun 470 ile 486 maddeleri 
uygulanırken arsa sahibi tarafın arsa hisselerinin pay mülkiyetini yükleniciye geçirmesi edimi 
Türk Borçlar Kanunu’nun 29,237,243; Türk Medeni Kanunu’nun 706,716 maddeleri 
sözleşmenin niteliğine elverişli olacak şekilde uygulanır.25  

3.3 Ani Edimli-Sürekli Edimli Sözleşme Niteliği 
Bu konuya girmeden önce edim kavramının tanımını bilmemiz uygun olmaktadır. Borç 

ilişkisi dâhilinde alacaklı tarafın istemeye yetkin olduğu, borçlu tarafında yapmaya mecbur 
olduğu davranış veya tutuma edim denmektedir.26 Farklı bir şekilde ifade etmemiz gerekirse 
edim, borçlu tarafın alacaklı tarafın faydasına olacak şekilde yerine getirmeye mecbur olduğu 
belirli ve sınırlı bir davranış olmaktadır. Ani edim borçlanılmış edimin zaman içerisinde tek 
seferde yani tek bir davranışla yerine getirilmesi iken sürekli edim ise borçlanılmış edimin 
zaman içerisinde sürekli bir davranışla yerine getirilmesidir.27 
 Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin ani edimli veya sürekli edimli olduğuna 
dair kesinleştirilmiş bir hüküm bulunmamaktadır.28 Bununla birlikle arsa payı devri karşılığı 
inşaat yapım sözleşmesinin ani edimli veya sürekli edimli olduğuna dair çeşitli yorumlar 
bulunmaktadır. Bu sözleşmede edim ile zaman arasındaki sınıflandırmanın, sözleşmenin fesih 
veya dönme ile sona erdirilmesi ve sona ermenin sonucunda sözleşmenin ileriye yönelik etkili 
şekilde bitirilmesi veya geriye dönük etkili şekilde bitirilmesi saptama yönünden önemli 
olmaktadır.29 Ani veya sürekli edimli olduğuna dair ayrım sözleşmeden cayıldığında ortaya 
çıkmaktadır. Ani edimli olarak düşünüldüğünde sözleşmeden cayılması durumunda cayma 
geriye etkili sonuç üreteceğinden taraflar birbirlerine taahhüt ettiklerini geri isteyebilirler. Bu 
durumda ani edimli sözleşme olarak düşünüldüğünde arsa sahibinin haklı nedenle sözleşmeden 
cayması durumunda yüklenici, önceden üzerine geçirdiği arsa paylarını iade eder. Arsa sahibi 
ise cayma sürecine kadar yaptığı inşaatın ücretini yükleniciye öder. Eğer sürekli edimli 
sözleşme olarak düşünülseydi sözleşmenin sonlandırılması ileriye yönelik sonuç yaratırdı.30 
Buradaki ücreti arsa sahibi yükleniciye bedelsiz zenginleşme hükümlerine göre ve inşa edilen 
eserin kâr içermeyen tarafsız kıymetine göre ödeme yapar.31  

Başka bir görüşe göre, ani edimli kabul edilen arsa payı devri karşılığı inşaat yapım 
sözleşmesinde edimin meydana getirilmesi tek seferde olmakta ve borçta bu anda sonlanmakta 
ve yüklenici tarafın edimi olan binayı inşa etmesi zamanla meydana gelse de bu zaman 
dâhilinde yapılan işler edimin ifasını hazırlama uğraşıları şeklinde kabullenilmektedir.32 Arsa 
payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi sürekli edimli bir sözleşme olarak 
düşünüldüğünde, taraflar arasında sürekli borç bağı olmaktadır. Oluşturulan sözleşmenin 
çeşidine göre binanın inşasının ilerleyerek belli bağımsız bölümlerin inşa edilmesi ile arsa 
sahibi yükleniciye bunların mülkiyetini vermektedir. Sözleşme sürekli borç ilişkisi şeklinde 
vasıflandırıldığında ileriye etkili şekilde bitirilecektir.33 

 
24 ZEVKLİLER & GÖKYAYLA, 2017, s. 20 
25 COŞKUN, 2020, s. 405 
26 EREN, F., 2017, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, s.22 
27 EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2017, s. 107-108 
28 ÖZYÜREK, 2019, s. 73 
29 ÇELİK, 2019, s. 24 
30 COŞKUN, 2020, s. 405 
31 BAHADIR, 2019, s. 182 
32 ÖZYÜREK, 2019, s. 73 
33 DURAK, 2015, s. 213 
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3.4 Rzai Sözleşme Niteliği 

Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi rızai bir sözleşme olup tarafların Türk 
Borçlar Kanunu m.1’e uyumlu şekilde, arsa sahibi ve yüklenicinin birbirlerine uygun ve 
karşılıklı irade beyanlarını belirtmeleri ile yapılır.34 Sözleşmenin içeriğinde bulunan; binanın 
sözleşmede anlaşılan şekilde yapılması, uygulanan projeden arsa sahibine bağımsız bölümlerin 
teslimi ve arsa sahibinin arsanın hisselerini yükleniciye devretmesi sözleşmenin kurulması ile 
ilgili değildir. Bunlar ifa devamlılığıyla ilgilidir.35 Açıkçası sözleşmenin yapılması için 
tarafların uzlaştığı arsa hisselerinin devri gereklilik barındırmamaktadır. Sözleşme hâlihazırda 
tarafların karşılıklı birbirine uygun şekilde iradeleri ile yapılmıştır. Sözleşmenin kurulması 
açısından bu rıza beyanları gereklidir. 
3. Sözleşmenin Şekli 

Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yukarıda da açıkladığımız gibi satış, satış 
vaadi ve mal değişim sözleşmelerinin unsurlarını içerdiği ve belli bir kanunca tanımının 
olmadığı için isimsiz ve karma bir sözleşme olup sözleşmenin geçerlilik biçimi ile alakalı bir 
hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle sözleşmenin geçerli olacak şekilde kurulması için 
sözleşmeye gerekli olan şeklin belirlenmesi önemli olmaktadır. Arsa sahibi ile yüklenici 
arasında yapılan arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde bağımsız bölümler ile 
alakalı arsa paylarının mülkiyetinin devredilmesi amaç edinildiğinden sözleşmenin geçerliliği 
resmi şekilde yapılmasına bağlıdır.36  

Eser sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin birleştirilmesiyle oluşan arsa 
payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi çift tipli bir karma sözleşme olması neticesinde 
geçerlilik ilkesine bakıldığında eser sözleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlı olmaz iken 
gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi Türk Medeni Kanunu m.706 37, Türk Borçlar Kanunu 
m.237 38, Tapu Kanunu m. 26 39, Noterlik Kanunu m.60 ve 89 maddeleri gereğince 
düzenlendiği için resmi şekilde yapılmadıkça geçerli bir sözleşme olmamaktadır.40 Arsa payı 
devri karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinin geçerliliği noterlikçe düzenleme şeklinde 
yapılmasına bağlıdır.41 Yani tarafların kendilerinin veya temsilcilerinin notere gidip 
sözleşmeyi yapmaları gerekmektedir. Sözleşmenin bu şekilde yapılması geçerlilik koşulu 
olmaktadır. Bundan dolayı, sözleşmeyi yapan noterin sözleşmeyi düzenleme olarak yapması 
gerekmekte iken imza onaması kâfi gelmemektedir.42 Sözleşmeyi tarafların aralarında 
düzenleyip sadece imzalarını onatmaları için noterden onaylatmaları sözleşmeyi geçerli 
kılmamaktadır. 

Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri şekil koşulu göz önünde 
bulundurulmadan yapılması kural bakımından sözleşmenin geçersiz olmasına neden olmakla 

 
34 ÇELİK, 2019, s. 23 
35 ZEVKLİLER & GÖKYAYLA, s. 481. 
36 EREN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2020, s. 604 
37 TMK m.706: “-Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmî şekilde düzenlenmiş bulunmalarına 

bağlıdır.” 
38 TBK m.237: “Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi şarttır. Taşınmaz satışı vaadi, geri 

alım ve alım sözleşmeleri, resmî şekilde düzenlenmedikçe geçerli olmaz.” 
39 TK m.26: “Mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni haklara ve müşterek bir arzın hissedarları veya birbirine muttasıl gayrimenkullerin sahipleri 

arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın, muayyen bir katından veya dairesinden 
yahut müstakillen istimale elverişli bir bölümünden münhasıran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi hükümlerine 
göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senetler tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafından tanzim edilir” 

40 COŞKUN, 2020, s. 414; EREN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2020, s. 605 
41 BÜTÜN-YILMAZ, 2019, s. 38; RUHİ & RUHİ, sözleşme sayfalarının noterce damgalanmasını, “Tarafların kendi aralarında 

düzenledikleri arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi noterin resmi evrakına geçirilmemiş olmasına rağmen, noter tarafından sayfaları 
damgalanmak suretiyle bu sözleşmenin kendi huzurunda taraflarca okunduğu ve kendi iradelerinde uygun bulunduğuna dair şerhi taşıyorsa 
tarafların ve tanıkların kimlikleri noter evrakına yazılmak suretiyle imzaları alınmışsa, sözleşmenin geçerli olacağı kabul edilmelidir.” şeklinde 
tamınlamıştır (bkz. RUHİ & RUHİ, 2019, s. 34). 

42 EREN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2020, s. 605 
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birlikte tarafların sebepsiz zenginleşme kuralları ışığında aldıklarını geri verme mecburiyeti 
altına girmiş olurlar.43 Sözleşme yapılırken şekil şartına uyulmak zorunda olmakla birlikte 
uyulmadığı takdirde tarafların sebepsiz zenginleşme ile aldıklarını geri vermeleri 
gerekmektedir. Ancak, istisna olarak noterde düzenlenme şeklinde yapılmamış geçersiz olan 
arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde inşaatın tamamlanmış veya artık kabul 
edilemeyecek oranda inşa edilmiş olması sebebiyle sözleşmenin geçersizliğinin iddia edilmesi 
Türk Medeni Kanunu m.2’ye göre iyi niyet kurallarının dışında kalınmış olunmaktadır.44 
Yüklenici taraf edimini tam olacak şekilde yerine getirmesine karşın is sahibi tarafın yani arsa 
sahibinin şekil eksikliğini iddia ederek yükleniciye devretmesi gereken arsa hisselerini 
devretmemesi Türk Medeni Kanunu m.2 ile örtüşmediğinden iyi niyet kurallarına aykırılık 
oluşturmaktadır ve şekil eksikliği olmasına rağmen sözleşmenin diğer tarafı inşa edilmiş olan 
bağımsız bölümlerin tescilini isteyebilir. Ayrıca, yine şekle uyulmadan yapılan bir sözleşmede 
yükleniciye bir kısım arsa payları devredilmiş olsa bile sözleşmenin geçersizliğinin ileri 
sürülmesi iyi niyet kurallarına aykırı olmaktadır.45 
4. Sözleşmenin Taraflar 

Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde arsa sahibi ve yüklenici sözleşmenin 
taraflarını oluşturur. 

4.1. Taraflardan Biri Olan Arsa Sahibi 
Arsa sahibi arsa payı devri karşılığı inşaat sözleşmesine konu olan binanın meydana gelmesi 

için katkı sağlayan, bu binadaki bağımsız bölümleri teslim alıp menfaat ve yarar sağlayan ve 
binayı yaptıran veya ısmarlayan gerçek ve tüzel kişilerdir.46 İş sahibi eseri ısmarlayan ve işin 
yapılmasını isteyen taraf olmakla işin patronu olmaktadır. İş sahibi sözleşme yapabilmesi için 
sözleşme yapma yeteneğine sahip olması, eğer sözleşme yapmak için ergin değilse yasal 
temsilcisinin katılmasıyla birlikte sözleşmeci taraf olabilmesi ve iş sahibinin kısıtlı olduğu 
hallerde vesayet makamından izin alınması gereklidir.47 Sözleşmenin yapılabilmesi için 
yukarda bahsettiğimiz tarafların uygun irade ve beyanlarının gerekliliğinin yanında arsa 
sahibinin ergin olması gerekmekte, ergin değilse vesayet makamında izinli olması 
aranmaktadır. Yargıç sözleşme taslağını inceler ve gerekli tetkikleri yaptırdıktan sonra vasiye 
sözleşmeyi imzalama yetkisi verebilir, sözleşmede vasinin aleyhine olmayan konularında 
değişiklik yapabilir veya sözleşmeyi geri çevirebilmektedir. İnşaat sözleşmeleri dâhilinde bir 
mimar veya mühendis inşaattın yapım yönetim ve uygulama aşamasında bulunarak vekil 
sıfatında sözleşmede bulunabilir ve iş sahibi ile mimar veya mühendis arasında vekâlet 
sözleşmesi imzalanarak iş sahibinin vekili şeklinde hareket edebilirler.48 Sözleşmede arsa 
sahibi işi gözetlemek ve denetlemek isterse bu şekilde bir mühendis veya mimar ile anlaşabilir. 

Arsa sahibi tarafı birden fazla kişiden oluşabilir ve bu kişilerin beraber hareket ederek arsa 
payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesini yapmaları gerekli olduğu gibi bütün pay 
sahiplerinin kabulü ve uygun irade beyanları ile sözleşme yapılmalıdır.49 Pay sahiplerinin 
sadece sözleşmenin yapılma aşamasında imzalamaları yeterli olmamakla birlikte sözleşmenin 
feshinde, sözleşmenin bozulacağının bildiriminde ve sözleşmenin bozulmasında haklılığının 
saptanması için açılacak davalarda da imzalarına gerek duyulmaktadır. Mülkiyetteki bazı pay 
sahiplerinin sözleşmeye katılmamaları yani sözleşmeyi imzalamamaları halinde sözleşme 

 
43 ÖZYÜREK, 2019, s. 75 
44 COŞKUN, 2020, s. 414 
45 BÜTÜN-YILMAZ, 2019, s. 40 
46 DUMAN, 2021, s. 150 
47 DUMAN, 2021, s. 151 
48 EREN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2020, s. 613 
49 COŞKUN, 2020, s. 437 
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tamamlanmış sayılmamaktadır. Ayrıca paylı mülkiyetin olduğu arsa üzerine birkaç hisse sahibi 
arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yaptığı takdirde ve diğer ortakların bu 
sözleşmeyi yapmak istemediklerinde sözleşmeyi yapan ortaklar sözleşme yapmayan ortaklara 
“ortaklığın giderilmesi” davası açabilirler.50 Başka bir deyişle arsa payı sözleşmesi yapan 
ortaklar, bu sözleşmeye dâhil olmayan veya dâhil olmak istemeyen ortaklara ortaklığın 
giderilmesi davası açabildiği gibi sözleşme dışı kalan payları sözleşmede taraf olan yüklenici 
tarafından satın alınırsa “taraf eksikliği” tamamlanmış olduğundan eksik kalan sözleşme tüm 
yönleriyle vücut bulmuş olmaktadır. 

Bazı hallerde tek parsel olan arsanın boyutları inşaat yapımı için yeterli olmamaktadır. Böyle 
zamanlarda parsel sahibi veya sahipleri bitişik komşu parsellerle birleşerek bir veya birden çok 
yapının yapılmasına vesile olacak arsa payı devri karşılığı inşaat sözleşmesi oluşturabilirler.51 
Bu birleşim ve yapılan sözleşme sonucunda her bir paydaş arsa payı devri karşılığı inşaat yapım 
sözleşmesinin tarafı olacaklarından birleşerek yükleniciye karşı hak ve yükümlülük sahibi 
olurlar. 

4.2. Taraflardan Biri Olan Yüklenici 
Arsa sahibinin ve Bakanlıkça yetki belgesi verilmiş gerçek veya tüzel kişiliğe sahip bir ticaret 

şirketinin olduğu taraflar inşaat yapımı için gerekli olmaktadır. Yapı yüklenicisinin tanımı 
kanunda belirtildiği gibi olup eser sözleşmesiyle başlayan görevi yapı kullanım izin belgesinin 
alınmasıyla son bulmaktadır.52 Duman, yapı yüklenicisinin tanımını; “yapım işinin ruhsata ve 
ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirebilmesi için; gerekli olan inşaat ve iş 
organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak ve uygulamak; inşaat 
ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında 
bulundurmak; mevzuatın öngördüğü iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için, gerekli her 
türlü tedbiri almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işyerinde alınan iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri mesleki riskler, alınması 
gerekli tedbirler, konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek, 
uygulamak ve uygulatmaktan sorumludur.” şeklinde yapmıştır.53 Bu tanımdan yola çıkarak 
yüklenicinin sözleşmenin şartları yanında hukuki anlamda birçok sorumluluğun altına girdiği 
anlaşılmaktadır.  

Yüklenici ile arsa sahibi arasında çalışan-çalıştıran ilişkisi olmadığı için arsa sahibi 
yükleniciye emir ve talimat veremez. Ayrıca yüklenici, arsa sahibine bağımlı şekilde işlerini 
yürütmediği için iş sahibi yükleniciyi gözetleyemez ve denetleyemez.54 Ancak sözleşmeye iş 
sahibi yükleniciyi denetleyebilir ve gözetleyebilir ibareleri konulmuşsa yüklenicinin üçüncü 
kişilere verdiği zararlardan iş sahibi de sorumlu tutulmaktadır. İnşaat sözleşmelerinde 
yükleniciler çeşitli türlerle anılmaktadır. Bunlar; kısmi yüklenici, tam yüklenici, genel 
yüklenici, tekil yüklenici, yan yüklenici ve alt yüklenici olmaktadır.55 Arsa payı devri karşılığı 
inşaat yapım sözleşmesinde inşa edilecek olan yapının kendisinin, eklentilerinin veya 
tesislerinin bazı kısımları alt yükleniciye yaptırılabilir. Böyle bir durumda arsa payı devri 
karşılığı inşaat sözleşmesinin bir tarafı da alt yüklenici olmamaktadır. Alt yüklenicinin yaptığı 
işler sonucu eğer hatalar varsa bu hatalardan asıl yüklenici sorumlu olmakta ve alt yüklenici 

 
50 COŞKUN, 2020, s. 438 
51 AYAR-BİRKİN, 2019, s. 71 
52 Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği m.9: “Her türlü yapı inşası işinin Bakanlıkça yetki belgesi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler 

tarafından üstlenilmesi mecburidir. Yapı müteahhidi, şahsen sahip olduğu teknik ve mali kaynakları kullanarak veya taşeron marifetiyle yapım 
işini ticari maksatla üstlenen, yapının plana ve mevzuata, fen, sanat ve sağlık kurallarına, ruhsata ve eki projelere uygun olarak ve bünyesindeki 
mimar ve mühendisler ile diğer uzmanların gözetimi altında inşa edileceğini yapı sahibine ve ilgili idareye taahhüt eden gerçek veya tüzel 
kişidir.”; COŞKUN, 2020, s. 439; DUMAN, 2021, s. 143 

53 DUMAN, 2021, s. 439 
54 COŞKUN, 2020, s. 440 
55 Yüklenici türleri için bkz. EREN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2020, s. 614 
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hak edişlerini arsa sahibinden değil yükleniciden almaktadır.56 Başka bir deyişle asıl yüklenici 
projenin bazı kısımlarının imalatını alt yüklenicilere yaptırdığında arsa payı devri karşılığı 
inşaat sözleşmesinde alt yüklenici bir taraf olmamaktadır ve bu nedenle hatalar sonucu oluşan 
zararlardan arsa sahibi sorumlu değildir.  
5. Yüklenicinin Borçlar 

5.1. İnşaat Yapmna Başlamadan Önceki Borçlar 
Arsa payı devri karşılığı inşaat sözleşmeleri yukarıda da açıkladığımız gibi tam iki tarafa 

borç yükleyen sözleşmelerden olup arsa sahibi ve yüklenicinin uygun irade ve beyanlarıyla 
oluşturdukları sözleşmeyi imzalamaları ile beraber tarafların, bilhassa yüklenicinin borçları 
doğmaya başlar. Yine yukarıda açıkladığımız gibi noterde düzenlenme şartı olan bu 
sözleşmelerin noter masrafları ve harçlarının kim tarafından ödeneceği tarafların ortak 
kararlarına göre belirlenmektedir. Sözleşmeyi imzalayan taraflar sonrasında imar mevzuatı ve 
sözleşmeye uygun projeleri hazırlatma ve ruhsat alma etabına geçerler. Sözleşmede aksi bir 
durum belirtilmemişse, projenin hazırlatılması ve inşaat ruhsatı alınması işlemleri arsa 
sahibinin sorumluluğundadır. Ancak, sözleşmede belirtilmiş olsa bile, ruhsatın alınmasıyla 
alakalı yükleniciye vekâlet verilmesi durumunda artık projelerin hazırlatılması, takibi ve ruhsat 
alınması görevleri yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.57 Sözleşmede projenin 
hazırlatılması ve inşaat ruhsatı alınması işlemleri arsa sahibine ait olmakla birlikte sözleşmede 
ayrıca kararlaştırılmamış olsa bile yükleniciye vekâlet verilmesi ile projelerin hazırlatılması ve 
inşaat ruhsatı alınması görevleri yükleniciye ait olmaktadır. Ek olarak sözleşmede ayrıca 
hüküm konulmamış olsa da arsa sahibi inşaat işleriyle alakalı yükleniciye genel vekâletname 
vermesi durumunda inşaat yapı ruhsatı alınması, proje yapımı ve onaylatılması yüklenicinin 
sorumluluğunda olmaktadır.  

5.2. İnşaata Başladktan Sonraki Borçlar 
5.2.1. Eseri Bizzat Yapma Borcu 

Yüklenicinin, Türk Borçlar Kanunu m.471/III’ e göre eser üzerinde yükümlülükleri 
bulunmaktadır.58 Maddeden de anlaşılacağı üzere yüklenici meydana getireceği eseri bizzat 
kendisinin yapması veya yüklenicinin yönetimi altında başkalarına yaptırması mecburi 
olmaktadır. Yüklenicinin eseri bizzat kendisinin veya onun yönetimi dâhilinde başkasına 
yaptırması borcu, yüklenicinin kişiliğinin, yetenek ve becerilerinin etkili olması görüşüyle 
alakalıdır.59 Buna dayanarak arsa sahibi yüklenicinin benliğini, karakterini, kabiliyetini ve 
becerilerini dikkate alarak sözleşmesini yapmaya karar vermektedir. Kural bakımından arsa 
sahibinin izni olmadan yüklenici işi başkasına devredemez veya sorumluluklarını başkasına 
yükleyerek aradan çekilemez. Aksi durumda yüklenicinin bu davranışı sözleşmeye aykırılık 
şeklinde kabul edilir ve arsa sahibi sözleşmeden çekilme hakkı kazanmış olur.60 Yüklenici, 
kendi sorumluluklarını aradan çekilerek başkasına devredemez ve sözleşmeye aykırılık nedeni 
ile arsa sahibine sözleşmeden dönme hakkını vermiş olur. Ancak, binanın yapımında 
yüklenicinin kişisel özellikleri hüküm taşımıyorsa arsa sahibi işi başkasına yaptırabilir veya işi 
başkasına verebilir. 

Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde yüklenici inşaat dâhilinde bulunan 
çeşitli imalat ve uygulama işlerini kendisinin denetimi ve gözetimi altında olmak koşuluyla alt 

 
56 AYAR-BİRKİN, 2019, s. 72 
57 DURAK, 2015, s. 227, s. 533; (Ayrıca vekaletname sorunları için bkz: DUMAN, 2021, s. 270-278) 
58 TBK m.471/III: “Yüklenici, meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak veya kendi yönetimi altında yaptırmakla 

yükümlüdür. Ancak, eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa, işi başkasına da yaptırabilir.” 
59 EREN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2020, s. 616 
60 COŞKUN, 2020, s. 538 



- 153 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
  

 
taşeronlara verebilir.61 Bina inşaatında yüklenicinin her birini yapmaya yetkin olamayacağı 
birçok iş kolu bulunmaktadır. Kaba işler, ince işler, tesisat işleri ve elektrik işleri gibi birçok iş 
kolu yüklenici tarafından bu işleri yapan taşeronlara verilir. Yüklenici ile taşeron arasında alt 
sözleşme yapılarak yüklenicinin denetimi ve gözetimi altında çalışırlar.  
 

5.2.2.  Sadakat ve Özen Borcu 
Yüklenici, yukarıda da açıkladığımız gibi arsa payı devri karşılığı inşaat yapım 

sözleşmesinde inşaatı yapma edimini, iş sahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve 
özenle ifa etmek zorundadır.62 Yüklenici arsa üzerine binayı inşa etmeye karar verdiğinde arsa 
sahibinin yararlarını ve çıkarlarını göz önünde tutarak görevlerini ve sorumluluklarını bu 
çerçevede yerine getirmek zorundadır. Yüklenici ile arsa sahibi arasındaki güven ilişkisi 
yüklenicinin bu borcu ile ilişkilidir. Özen kavramı, bir işin elden geldiğince iyi olması için 
gösterilen çaba, itina, ihtimam, doğruluk, dürüstlük ve işini özene bezene yapma gibi anlamlara 
gelmektedir.63 Bu tanımdan yola çıkarak yüklenici üstlendiği edimleri özenle ifa etmelidir veya 
elinden geldiğince iyi olması için çabalamalıdır. Aslında özen borcu, sadakat borcunun bir 
sonucu ve bir gereğidir. Yargıtay’da kararında sadakat ve özen borcunu açıklamış ve 
yüklenicinin aynı zamanda inşaatı imar mevzuatına ve sözleşmeye uygun yapması gerektiğini 
belirtmiştir.64  

Yüklenici, eline geçen ve farkında olduğu durumları arsa sahibiyle paylaşmak ve onun zarar 
görmeyeceği şekilde bu bilgilerden yararlandırmak zorundadır.65 Bir örnekle açıklamak 
gerekirse, inşaatın plan, proje ve hesaplamaları iş sahibi tarafından yaptırılmış ve uygulanması 
için yükleniciye verilmiş olduğunda yüklenici bunları incelemeli ve eğer varsa eksiklik ve 
sakıncalarını arsa sahibine bildirmelidir. Ayrıca yüklenici arsa sahibine ait olan inşaatın 
bilgileri, planları ve projesi ile alakalı arsa sahibinin izni dışında diğer işlerinde kullanması ve 
diğer kişilere vermesi sadakat borcuna engel teşkil etmektedir. 
Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde özen borcuna göre yüklenici; 
sorumluluğunu aldığı görevi özenli bir şekilde yapmalı, arsa sahibinin yasal faydalarını dikkate 
almalı, inşaatın tam zamanında yapılmasını engelleyecek veya inşaat maliyetlerini 
öngörülemez şekilde artıracak durumları arsa sahibiyle paylaşmalı, arsa sahibini zarara 
uğratacak her türlü tutumdan uzak durmalı ve arsa sahibinin verdiği malzemeleri özenle 
kullanmalı ve korumalıdır.66 Böylelikle arsa sahibi ve yüklenici arasında kurulan güven 
ilişkisine dayanılarak yüklenicinin sadakat ve özen borcu sözleşmede her iki tarafa da fayda 
sağlayacağı görülmektedir.  

5.2.3.  Araç ve Gereçleri Sağlama Borcu 
Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde taraflar arsında aksine bir anlaşma 

yoksa yüklenici taraf, inşaatın yapımı için gerekli olan veya kullanılması gereken araç ve 
gereçleri bizatihi temin etmeye mecburdur.67 Örnek olarak; inşaatın iskelesi, kazma, el arabası, 
kürek, kepçe, kamyon, mikser, beton kalıpları, döşeme kalıpları, işçi barakaları, inşaat bürosu 
ve bunun gibi inşaatın uygulanması için lüzumlu araç ve gereçlerin yüklenici tarafından edinme 

 
61 DUMAN, 2021, s. 220 
62 AYAR-BİRKİN, 2019, s. 81 
63 Türk Dil Kurumu Sözlükleri, www.sozluk.gov.tr, Erişim Tarihi: 22.04.2021 
64 Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 16.05.2019 Tarih, 2018/3452 Esas, 2019/2343 Karar sayılı kararı: “Eser sözleşmesinde yüklenici 

üstlendiği işi kendisine duyulan güvene uygun olarak sadakat ve özenle yapmak, iş sahibine zarar verecek her türlü davranıştan kaçınmak 
zorundadır. Özen borcu, sadakat borcunun bir sonucudur. Sözleşmede yer verilmese dahi işin imar mevzuatına, fen ve teknik kurallarına 
uygun yapılması zorunludur.” (https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/), Erişim Tarihi: 22.04.2021 

65 ÖZYÜREK, 2019, s. 77 
66 DUMAN, 2021, s. 194 
67 Türk Borçlar Kanunu m.471/IV 
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ve bunların gider masraflarını karşılanmak sorumluluğu olmaktadır. Çünkü bu araçlar inşaatın 
tamamlanmasından sonra yüklenici tarafın mülkiyetinde kalan eşyalar olup diğer şekilde 
binanın meydana gelmesi için kullanılacak olan çimento, kapı ve pencere gibi malzemelerle 
karıştırılmamalıdır.  
Yüklenicinin binayı meydana getirmesi için sağlamak zorunda olduğu araç ve gereçlerin 
giderlerini sözleşmede anlaşılan bedelin üzerine ek olarak talep edemez. Yüklenici sözleşmede 
anlaşılan bedeli, bu tür giderleri hesaplayarak belirlemiş olup giderleri kısmak için kalitesiz ve 
kullanışsız malzemeleri temin etmesi araç ve gereç borcunu ihlal etmiş sayılacaktır.68 
Yüklenici tarafından sözleşmede belirlenen bedel bütün giderlerin hesaba katılarak 
oluşturulmuş bir bedel olup inşaatın uygulanması esnasında yüklenicinin mülkiyetinde kalacak 
olan araç ve gereçlerin bedeli sözleşmede belirlenen bedel üzerine ek yapılarak talep edilemez 
ve bu araç ve gereçlerin kaliteli ve kullanışlı olması gerektiği aksi halde bu borcun ihlal edildiği 
anlaşılacaktır.  

5.2.4.  Malzeme Yönü ile Yüklenici Borçlar 
Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde inşaattın yapımında kullanılacak 

malzeme yüklenici tarafından temin edilmişse yüklenici bu malzemelerin ayıplı olması nedeni 
ile iş sahibine karşı satıcı gibi yükümlü olmaktadır.69 Bu kural dâhilinde, malzemenin iyi 
cinsten olamaması sebebi ile kullanılacak malzemede bir sorun oluştuğunda yüklenici bir 
kusuru olmasa dahi sorumlu tutulmalıdır.  
Malzeme yüklenici tarafından temin edilmişse iyi cinsten ve kaliteli olmalı, malzeme iş sahibi 
tarafından sağlanmışsa yüklenici bu malzemelerin kusur ve sorunlarını iş sahibine bildirmeli 
ve yüklenicinin seçtiği malzemeler inşa edilecek yapının sözleşmede belirlenen özelliklerine 
uygun olmalıdır.70  

5.2.5. Arsa Sahibi Tarafn Aypl Arsa Tesliminde Yüklenicinin Borcu 
Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde “arsa” en önemli konudur. Arsa yeterli 

ve elverişli değilse bu sözleşmenin konusu olamaz. Arsanın fiziksel durumu, hukuki durumu 
ve jeolojik olarak yapısı önemli olmaktadır. Yüklenici sözleşmede anlaşılan binanın yapımına 
başlaması için inşaatın yapılacağı arsanın elverişli ve kusuru olmadan yani ayıpsız yükleniciye 
teslim edilmesi mecburidir.71 İş sahibi inşaatın yapılacağı arsanın teslimini yapmadan 
yüklenicinin işe başlama borcu oluşmayacaktır.  

Arsa sınırları dâhilinde yıkılması gerekli olan yapının veya müştemilatın olması, arsaya 
üçüncü kişiler karışması, başka kişilerin mülkiyet hakkı iddiasında bulunması, arsa üzerinde 
kiracı bulunması, arsa kamulaştırılmış olması, arsanın imar engelinin bulunması ve arsanın 
bazı durumlarda bitişik parsel veya parsellerle birleştirilememesi durumları arsanın kusurlu 
olduğunu göstermektedir. 72 Söylenilen bu kusurlardan birinin veya birkaçının arsanın üzerinde 
oluşması, yüklenicinin inşaata başlamasına engel olmakla birlikte inşaatın yapılacağı arsa 
yükleniciye kusurlu teslim edildiğine dair belge olsa bile yüklenici kusursuz şekilde teslim 
edilmediğini her türlü delille ispat edebilmektedir. Yüklenici arsanın ayıplı olduğunu 
anladığında arsa sahibine bildirmelidir ve bildirmediği durumlarda bundan doğacak 
sonuçlardan sorumlu olmaktadır.73 Yüklenicinin kusurlu arsayı teslim alması hukuksal olarak 

 
68 AYAR-BİRKİN, 2019, s. 85 
69 Türk Borçlar Kanunu m.472/I 
70 DUMAN, 2021, s. 244 
71 COŞKUN, 2020, s. 549 
72 DUMAN, 2021, s. 259 
73 Türk Borçlar Kanunu m.472 
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sorumluluk ve yükümlülük doğurmayacağı gibi arsanın ayıplı olmasından dolayı engelleri 
kaldırmak için geçen süre yüklenicinin gecikmesi sayılmayacaktır.  
 

5.2.6.  Yüklenicinin İşe Zamannda Başlamas ve Teslim Borcu 
Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde yüklenicinin işe zamanında 

başlamaması veya sözleşmede belirtilen hükümler dışında işi geciktirmesi ya da iş sahibinden 
kaynaklanmayan bir nedenden dolayı işi geciktirmesi gibi durumlarda ve bütün tahminler 
dâhilinde yüklenicinin işi anlaşılan zamanda bitiremeyeceği alenen farkına varılırsa arsa sahibi 
teslim için belirlenen günü beklemek zorunda kalmadan sözleşmeden vazgeçebilir.74 Başka bir 
deyişle yüklenicinin belirli koşullar dâhilinde işi geciktirmesi durumunda arsa sahibi 
sözleşmeden dönebilme hakkına sahip olmaktadır. İşe sözleşmede anlaşılan tarihte 
başlanmaması durumunda arsa sahibi sözleşmeden vazgeçebilmektedir. Ancak arsa sahibinin 
yerine getirmesi öncelikli ve mecburi olan bir edimi mevcutsa arsa sahibinin bu edimini yerine 
getirmeden yüklenicinin işe başlaması beklenmemelidir.  

Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde yüklenicinin ana borcu, sözleşmeye 
konu olan binayı inşa edip tamamlamak ve sözleşmede anlaşılan şekilde arsa sahibi payına 
düşen bağımsız bölümlerin teslimini yapmaktır.75 Bu sözleşmede yüklenici tarafın borcu, 
sözleşmede üzerinde anlaşılan binayı inşa etmekle bitmeyip yine sözleşmede anlaşılan 
bağımsız bölümlerin arsa sahibine teslim edilmesi ile sona ermektedir. Bağımsız bölümlerin 
teslim edileceği tarih sözleşme yapılırken karar verilir. Ancak sözleşmede teslim tarihi ile 
alakalı bir tarih belirtilmemiş veya tarafsız değerlendirmeler sonucunda açıkça bir tarih 
verilemiyorsa kesin teslim tarihi belli olamamakla birlikte bağımsız bölümlerin teslim tarihi 
işin özüne ve iki tarafında iradesine göre tanımlamak gerekmektedir.76 İşin zamanında 
bitirilmemesi ve zamanında teslim edilmemesi için “cezai şart” öngörüldüğü gibi işin 
belirlenen tarihten önce tamamlanması durumunda ise teşvik pirimi öngörülmektedir. 

Yargıtay’ın içtihadı birleştirme kararına göre77 inşa edilen bağımsız bölümlerin teslimi için 
yapı kullanma izninin alınması şart koşulmuş fakat yapı kullanma izni alınmadan bağımsız 
bölümler arsa sahibi tarafından teslim alınmış ise bu tam teslim sayılmamaktadır. Kararın 
neticesinde sözleşmede eksiklik sebebiyle kararlaştırılan cezadan yüklenici sorumlu 
olmaktadır.  

5.3. Yüklenicinin Aypsz Eser Yapma Borcu 
Taraflardan biri olan yüklenicinin, üzerinde anlaşılan ve kararlaştırılan hükümler 

çerçevesinde arsa sahibinin yararına olacak ve sözleşmede belirlenen niteliklere sahip olacak 
şekilde teslim etmesi borcuna, ayıba karşı tekeffül borcu denilmektedir.78 Yüklenicinin 
eserdeki bozuklukları, yani ayıpları, sağlama borcu şeklinde de tanımlanabilir. 

Ayıp kavramını Duman; “Bozukluk/kusur (ayıp), eserin sözleşmeyle taahhüt edilen veya 
dürüstlük kuralı gereğince kendisinden beklenen nitelikleri taşımamasıdır.” şeklinde 
tanımlamıştır.79 Ayıp kavramı, sözleşme ve yasadaki kanunlara göre meydana getirilen eserde 
var olması gereken özelliklerin olmaması veya bu niteliklerin bulunmaması, olmaması gereken 
bozuklukların olması ve istenilen işin hiç veya olması gerektiği şekilde karşılanmamasıdır. 

 
74 COŞKUN, 2020, s. 553 
75 AYAR-BİRKİN, 2019, s. 78 
76 ÖZYÜREK, 2019, s. 78 
77 Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 05.02.2014 Tarih, 2013/8101 Esas, 2014/763 Kararına göre sözleşmede kararlaştırılan teslim borcu yapı 

ruhsatı alınmasına bağlanmıştır. Yüklenici teslim yapmış olsa bile yapı ruhsatı alınmadığı için arsa sahibi anlaşılan sözleşmede “ifaya ekli 
cezai şartı” hükmünü kazanmıştır. (https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/), Erişim Tarihi: 25.04.2021 

78 COŞKUN, 2020, s. 588 
79 DUMAN, 2021, s. 787 



- 156 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
  

 
Eksik iş ile ayıplı iş birbirinden farklı durumlardır.80 Arsa sahibinin devralacağı bölümlerin 
mevcut haliyle fayda sağlayamayacağı veya hiç yararlanamadığı durumları eksik iş olarak 
nitelendirebiliriz. Kural bakımından inşa edilen yapının eksik olarak inşa edilmesi, inşasına 
devam edilerek o eksik olan işin giderileceği anlamını taşımaktadır. Fakat ayıplı iş durumunda 
binada değişim yapılmadan ayıplı iş önlenemez. Ayıplı eserde, yüklenici üstlendiği işi 
sözleşmede belirlenen nitelikte bizzat meydana getirememesidir. Sözleşmede anlaşılan 
bağımsız bölümlerin metrekarelerinin eksik yapılması veya konutta kombinin takılmaması 
eksik işe örnek verilebilir.  

5.3.1.  Yüklenicinin Teslimden Önceki Ayb 
Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde, yüklenicinin teslimden önceki ayıbını 

inşaatın ayıplı yapılması ve inşaatın hukuki ayıplı olması şeklinde sınıflandırabiliriz. İnşaatın 
ayıplı yapılması altında, inşa edilen binanın ayıplı olmaması borcu yüklenicinin teslim borcu 
ile alakalı bir borç olmaktadır.81 Yüklenici tarafın ayıpsız eser yapması borcu eserin teslim 
edilmesi ile sona ermediği gibi teslim sonrasında da devam etmektedir. Türk Borçlar 
Kanunu’nun 472/II maddesine82 göre iş sahibinin yükleniciye yaptığı ihtara karşın sözleşmeye 
uygun olmayacak şekilde inşa edilen yapının ayıplı inşa edilmesi sebebiyle inşaatın üçüncü 
kişiye yaptırılması bu maddede düzenlenmiş olup arsa sahibi bu madde kapsamında 
yükleniciye ihtarda bulunabilmektedir. Arsa sahibinin ihtarda bulunabilmesi için bazı 
koşulların oluşması gereklidir. Buna göre; yüklenicinin eseri tesliminden önce arsa sahibinin 
eserin ayıplı olduğunu muhakkak tespit etmesi gerekmektedir. Yüklenicinin eksik demir 
kullanarak inşaatı yapmaya devam etmesi veya projeye uymayan inşaat yapması örnek 
verilebilir. Ayrıca, inşaatın ayıplı olması veya sözleşmeye göre yapılmaması yüklenicinin 
hatasından kaynaklanmalıdır. Yükleniciye projeye aykırı uygulama yaptığı için belediyeden 
ceza kesilmesi örnek verilebilir. 

Hukuki ayıp, alıcı tarafın satılanın üzerinde satılandan fayda sağlamasına engel teşkil eden, 
malın değerini veya o maldan muhtemel yararı etkileyen ve kamu hukuku hükümlerinden 
ortaya çıkan sınırların görünmesidir.83 Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde 
sözleşmeye konu olan inşaatın imar mevzuatına84 göre yapılmaması durumunda hukuki 
ayıptan söz edilebilir. Yapı kullanımına izin alınamaması, eser bir makine olduğu düşünülürse 
standartları dâhilinde üretilmemesi, arsanın kamulaştırılmaması vb. durumlar hukuki ayıba 
örnek verilebilir. Arsa sahibi, yüklenicinin ruhsatsız veya ruhsata aykırı inşaat yapması veya 
inşaat devam ederken aykırılığın anlaşılması durumunda Türk Borçlar Kanunu m.473/II 
gereğince yüklenici tarafa süre verip imar mevzuatına uymayan durumların düzeltilmesini 
talep edebilir.85 Arsa sahibinin talebi karşılıksız kalırsa, bedelini yüklenicinin karşılaması 
koşulu ile imar mevzuatına uymayan durumların düzeltilmesi için kendisine yetki ve süre 
isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir. 

5.3.2.  Eserin Tesliminden Sonraki Ayb 
Yüklenicinin tesliminden sonra yüklenicinin özen ve sadakat borcu, ayıba karşı tekeffül 

borcuna dönüşür.86 Arsa payı devri karşılığı inşaat sözleşmesi ile inşa edilen yapıdaki ayıplar 

 
80 RUHİ & RUHİ, 2019, s. 60 
81 COŞKUN, 2020, s. 591 
82 Türk Borçlar Kanunu m.472/II: “Meydana getirilmesi sırasında, eserin yüklenicinin kusuru yüzünden ayıplı veya sözleşmeye aykırı 

olarak meydana getirileceği açıkça görülüyorsa, iş sahibi bunu önlemek üzere vereceği veya verdireceği uygun bir süre içinde yükleniciye, 
ayıbın veya aykırılığın giderilmesi; aksi takdirde hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, onarımın veya işe devamın bir üçüncü kişiye 
verileceği konusunda ihtarda bulunabilir.” 

83 RUHİ & RUHİ, 2019, s. 59 
84 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği m.4/20 
85 COŞKUN, 2020, s. 592 
86 COŞKUN, 2020, s. 605 
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ikiye ayrılarak açık ayıp ve kapalı ayıp olarak tanımlanabilir. Açık ayıp, normal bir incelemeyle 
anlaşılabilecek ayıplar olmakla birlikte kapalı ayıp ise normal bir incelemeyle anlaşılmayan ve 
yapının kullanılmasıyla veya zamanla anlaşılan ayıplardır.87 İnşa edilen yapının tesliminden 
sonra arsa sahibi eseri incelemeli ve incelemenin sonucunda eserde bir ayıp tespit ederse bu 
ayıbı uygun bir süre dâhilinde yükleniciye bildirmelidir.88 Arsa sahibi yüklenicinin teslim ettiği 
yapıyı gözden geçirmek ve eğer yapıda ayıpla karşılaşmış ise yükleniciye bildirmek 
zorundadır. Bu bildirim süresi eserin niteliğine göre ve ayıbın niteliğine göre değişebilir. Ayıp 
bildiriminin telgraf, elektronik posta ve noter aracılığı ile yapılması ispat kolaylığı 
sağlamaktadır. Eser sözleşmelerinde ayıbın bildirimi için mutlak bir süre belirlenmemiş olup 
Türk Borçlar Kanunu m. 474’te “uygun bir sürede” bildirim yapılması belirlenmiştir.  
Yüklenici arsa sahibine garanti süresi verdiğinde, teslimden önce ayıpların belirtildiği ihtar 
yükleniciye gönderildiğinde, iş yapılmadığı için eksik iş durumunda, yüklenici ayıplı ve 
noksan işler karşılığında teminat olarak bağımsız bölüm verdiğinde ve eserin yüklenici 
tarafından hukuki ve fiili olarak tamamlanıp teslim edilmediğinde ayıp ihbarına veya 
bildirimine gerek duyulmamaktadır.89 Bu durumda, sözleşme dâhilinde binanın kaloriferli 
yapılmasında anlaşılmış olmasına rağmen yüklenici tarafından kalorifer kazanının 
yapılmaması eksik iş olarak nitelendirilir ve ihbarına gerek duyulmaz.  
 
III. SONUÇ 

Arsa payı devri karşılığı kat yapım sözleşmeleri, arsa sahibinin inşaat alanında bilgi sahibi 
olmaması ve deneyimsizliği, karşı tarafın ise parasal yetersizliği sebebiyle ortak bir çalışma 
yapmak ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, kimi zaman yüklenicinin arsa sahibinin 
arsasına bitişik parselin sahibi olması ve birleştirmek istemesi gibi sebeplerden de bu sözleşme 
tercih edilebilir. 
Arsa payı devri karşılığı kat yapım sözleşmelerinin çift tipli karma sözleşmelerden olmasından 
dolayı bu sözleşmeler ile ilgili unsurlarda her zaman görüş birliğine varılamamaktadır. Çift 
tipli sözleşme olarak kabul edilmesinin sebebi, yüklenicinin ve arsa sahiplerinin edimlerinin 
niteliklerinin farklı olmasıdır. Böylece sözleşme tipik sözleşmelerdeki gibi tek bir edim üzerine 
kurulmamış olmaktadır. Karma tipli bir sözleşme olması, hangi hükümlerin bu sözleşmelere 
uygulanacağı konusunda tartışma yaratmaktadır. Bizim de katıldığımız baskın görüşe göre, 
eser sözleşmeleri hükümleri ve gayrimenkul satış sözleşmeleri hükümleri kıyas yoluyla arsa 
payı sözleşmelerine de uygulanabilir.  

Aslında Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde ve sözleşme serbestisi bağlamında herhangi bir 
şekil şartına tabi olmayan bu sözleşme için, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin 
hükümlerinin kıyasen uygulanması sonucu noterde düzenlenmesi şekil şartı aranması 
gerekmektedir. Ancak belli bir aşamaya gelmiş eser açısından şekil şartı eksikliği sebebiyle 
sözleşmenin yokluğu ileri sürülemeyecektir. Türk Borçlar Kanunu m.2’de düzenlenen 
dürüstlük kuralları çerçevesini aşan durumlar kötü niyet olarak kabul edilmektedir. 

Diğer bir görüş ayrılığı ise bu tip sözleşmelerin edimlerinin niteliğinde yaşanmaktadır. Ani 
edimli-sürekli edimli ayrımında farklı görüşler bulunmaktadır. Arsa payının devrinde 
edimlerden birinin yerine getirildiğini göz önünde bulundurduğumuzda, diğer tarafın edimini 
yerine getirmesinin ancak kat mülkiyeti devri sonucu gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Bu 
durumda inşaatın yapılması ve devredilecek bağımsız bölümün inşası aşaması ancak ifaya 
hazırlık olarak kabul edilebilir. Bunun sonucu olarak da sözleşmenin haklı sebeple feshi geriye 

 
87 ÖZYÜREK, 2019, s. 79 
88 Türk Borçlar Kanunu m.474 
89 COŞKUN, 2020, s. 608 
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doğru etki edecek ve taraflar o zamana kadar elde ettikleri edimleri iade etmek zorunda 
kalacaklardır.  

Eser sözleşmeleri ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin birleşmesiyle oluşan bu karma 
tipli sözleşmede, kıyas yoluyla belirlenen taraf borçları da bulunmaktadır. Arsa sahibi 
açısından borcun ifası arsa payının devri ile gerçekleşir. Ancak yüklenicinin, eseri bizzat 
yapma borcu, dikkat ve özen borcu, araç ve gereçleri sağlama borcu, zamanında işe başlama 
ve teslim borcu, ayıpsız eser yapma gibi borçları bulunmaktadır. Yüklenicinin borçlarından bir 
kısmı sözleşme serbestisi ilkesi gereği sözleşme ile farklı şekillerde veya yüklenicinin 
borçlarını ortadan kaldırır biçimde düzenlenebilir. Bu borçları yerine getirmeyen yüklenici 
temerrüde düşmüş olarak kabul edilecektir. 
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Özet Bu bildiri 2019 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana 
Bilim Dalı'na bağlı olarak üretilmiş olan “Gaziantep Geleneksel Mimarisinde Taş Malzemenin 
Kullanımı ve Korunmasına Yönelik Yöntem Araştırmasıˮ başlıklı doktora tezinin özet olarak 
sunulması amacıyla söz konusu tez metni ve İstanbul Üniversitesi Yayınevi Art-Sanat Dergisi 
2019 yılı 12. sayısında yayınlanmış olan “Dünden Bugüne Gaziantep Geleneksel Mimarisinde 
Taşın Kullanımıˮ başlıklı araştırma makalesinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Çalışmada 
Gaziantep Geleneksel Mimarisi’nin geçmişten günümüze gelişim süreci, mimaride ana eleman 
olan taş malzeme üzerinden incelenmiştir. Bu çerçevede malzemenin elde edildiği taş ocakları, 
kullanılan farklı taş türleri, bu taşların yerel adlandırılma-boyutlandırılma biçimleri ve 
geleneksel mimaride taş ile üretilen özgün detaylar araştırılmıştır. Aynı zamanda örnek bir yapı 
üzerinden alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar analizleriyle hem geleneksel taşın 
hem de koruma çalışmalarında bu taş yerine kullanılan Urfa taşının fiziksel, mekanik, kimyasal 
özellikleri belirlenmiş ve taşlar birbirleri ile kıyaslanmıştır. Bunun yanında geleneksel 
mimaride taş kullanım özelliklerinin somut olarak ifade edilmesi için kent mimarisi tarihsel 
süreç içerisinde yaşanan önemli olaylar ve kentin bağlı olduğu devletler üzerinden 7 farklı 
döneme ayrılmış ve bu dönemlere ait olduğu belirlenen yapılarda taş kullanımı yerinde 
incelenmiştir. Çalışmanın çıkış noktası, kentin tarihi yapıları üzerinde, yerel yönetimlerin 
koruma çalışmalarına aktif bir şekilde katılmaya başlaması ile özellikle 2005 yılı itibariyle hızlı 
bir şekilde yapılmaya başlanan onarım çalışmalarında özgün malzemeye erişilememesi, özgün 
mimari detayların tam olarak uygulanmamasıdır. Bu durumun tarihi doku üzerinde 
yarattığı/yaratacağı etkilerin gündeme getirilmesi ve bilimsel olarak tartışılması amaçlanmıştır. 
Aynı zamanda kentin geleneksel mimarisine yönelik yerel araştırmacılar tarafından çeşitli 
dönemlerde yapılmış olan araştırmalar olsada, bu çalışma ile geleneksel mimari özellikler 
bütüncül ve daha geniş kapsamlı olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, 
Gaziantep Geleneksel Mimarisi’nin temel yapı malzemesi olan taşın, kaynağından yapıda 
kullanımına kadar olan serüveninin ve yerinin incelenmesi, özgün malzemenin 
sürdürülebilirliğinin araştırılması ve buna bağlı olarak kentin geleneksel mimarisinin doğru 
yöntemlerle korunması için çağdaş koruma yasaları ve kentin yerel özellikleri çerçevesinde 
öneriler geliştirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Gazantep geleneksel mmars, Taş malzeme, Kültürel mras 

Abstract:Th�s paper �as created �n order to br�efly present the doctoral thes�s t�tled �Research 
on Method for the Us�ng and Conservat�on of Stone �n Gaz�antep Trad�t�onal Arch�tecture�, 
�h�ch �as produced under the Arch�tecture Department of M�mar S�nan Un�vers�ty, Inst�tute 
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of �c�ence at 2019.  In the thes�s study, the development process of Gaz�antep �rad�t�onal 
�rch�tecture from the past to the present has been exam�ned on the bas�s of  the stone mater�al, 
wh�ch �s the ma�n element �n arch�tecture. In th�s framework, the �uarr�es from wh�ch the local 
stone mater�al was obta�ned, the d�fferent types of stone used, the local nam�ng and s�z�ng of 
these stones and the authen�c construct�on deta�ls produced w�th stone �n trad�t�onal 
arch�tecture were �nvest�gated. �t the same t�me, the phys�cal, mechan�cal and chem�cal 
propert�es of both the trad�t�onal Gaz�antep stone and the �rfa stone, used �n conservat�on 
stud�es, were determ�ned by laboratory analyzes on samples taken from a sample structure and 
these stones were compared w�th each other. In add�t�on, �n order to concretely express the 
character�st�cs of us�ng stone �n trad�t�onal arch�tecture, urban arch�tecture was d�v�ded �nto � 
d�fferent per�ods over the �mportant events exper�enced �n the h�stor�cal process and the 
d�fferent states where the c�ty was governed and the use of stone �n trad�t�onal arch�tecture was 
exam�ned on the structures determ�ned to belong to these per�ods. �he start�ng po�nt of the 
study �s that the authent�c stone mater�al cannot be accessed and the authent�c arch�tectural 
deta�ls are not fully �mplemented �n the restorat�on works, wh�ch started to be carr�ed out 
rap�dly, espec�ally as of 2005, w�th the act�ve part�c�pat�on of local governments �n 
conservat�on works. �he effects of th�s s�tuat�on on the h�stor�cal fabr�c are a�med to be brought 
to the agenda and to be d�scussed sc�ent�f�cally. �t the same t�me, although there are researches 
about the trad�t�onal arch�tecture of the c�ty conducted by local researchers �n var�ous per�ods, 
th�s study attempts to deal w�th trad�t�onal arch�tectural features �n a hol�st�c and broader scope. 
�he a�m of the study �s to exam�ne the adventure and locat�on of stone, wh�ch �s the bas�c 
construct�on mater�al of Gaz�antep �rad�t�onal �rch�tecture, from �ts source to �ts use �n the 
bu�ld�ng, to �nvest�gate the susta�nab�l�ty of the or�g�nal mater�al and to develop 
recommendat�ons w�th�n the framework of contemporary conservat�on laws and local 
character�st�cs of the c�ty �n order to protect the trad�t�onal arch�tecture of the c�ty w�th correct 
methods. 

Keywords: Tradtonal Gazantep archtecture, Stone materal, Cultural hertage 

I. GİRİŞ 

Gaziantep Kenti'nde taş, kentin varoluşundan Cumhuriyet sonrası döneme kadar ana yapı 
malzemesi olmuştur. Betonun mimaride kullanılmaya başlanması kentte 1950'li yıllar itibariyle 
etkili olmuş ve geleneksel yöntemlerle işlenen taşlar ile üretilen yapılar yerini betonarme 
yapılara bırakmıştır. Kentte özellikle 2005 yılında koruma çalışmalarına yerel yönetimlerin de 
aktif bir şekilde katılmaya başlamasıyla tarihi doku üzerinde hızlı bir dönüşüm süreci 
yaşanmaya başlanmıştır. Bu durum kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması için olumlu olsa da taş ocaklarının kullanılmaması nedeniyle özgün taş malzemeye 
yeterli oranda erişilememesi, geleneksel mimari detayları bilen usta ve teknik personel 
sayısının azlığı, ihale sürecinde yapıların onarımı için verilen sürelerin kısalığı vb. nedenler 
koruma çalışmalarında olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada Gaziantep 
Geleneksel Mimarisi ana malzeme olan taş üzerinden incelenmiş, konu ile ilgili arşiv 
araştırmaları, yerinde belgeleme, laboratuvar analizleri yapılarak kentin mimarisinin bütüncül 
bir şekilde korunması için öneriler getirilmeye çalışılmıştır 
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A. KENTİN TARİHSEL SÜRECİNDE MİMARİNİN VE KORUMANIN GELİŞİMİ 

A.I Geleneksel Mimarinin Gelişimi 
Kent�n m�mar� gel�ş�m�n�n �ncelenmes� �ç�n tar�hsel sürec� araştırılarak yaşanan öneml� 

olaylar ve egemenl�ğ� altına g�r�len devletler�n m�mar� üzer�nde yarattığu etk�ler göz önünde 
bulundurulmuş ve � farklı dönem başlığı altında seç�len yapılar üzer�nden �nceleme yapılmıştır. 
Bu dönemler ve yapılar aşağıda maddelenm�şt�r� 

• ��.yy önces� dönem �H�t�t, M�tann�, Asur, Med, �ers, İskender, Selefkos, Roma, 
B�zans�,Dülük Ant�k Kent� 

• ��.yy B�zans�Arap Dönem�,Kale 
• ��.yy.� ��.yy. B�zans� Selçuklu Dönem�, �mer�ye Cam� 
• ��.yy. Sonu���.yy. Başı Eyyub�ler, Dulkad�roğulları, Memluklar Dönem�, Eyüpoğlu 

Cam� 
• ��.yy. Klas�k Osmanlı Dönem�, Tütün Han 
• �9.yy. Geç Osmanlı Dönem�, Sabuncu Han 
• ��.yy. Cumhur�yet Dönem�, Esk� Adl�ye B�nası 

10. yy. Önces dönem- Dülük Antk Kent 
�apılan araştırmalarda kent tar�h�n�n Kalkol�t�k Dönem�e kadar uzadığı ��� bel�rt�lmekted�r. 
Ancak Gaz�antep Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından yapımı tamamlanan �anorama Müzes� 
�nşaatı sırasında s�lah olarak kullanılan ve Neol�t�k Döneme tar�hlend�r�len taş aletler 
bulunmuştur. Bu b�lg�ler ışığında kent merkez�n�n tar�hsel sürec� Neol�t�k Dönem�e kadar 
uzanmaktadır. Dem�r �ağı önces� dev�rler�n�n yanısıra çevres�nde yer alan arkeolo��k alanlar 
kent�n öneml� b�r H�t�t yerleş�m� olduğunu göstermekted�r ���. Kentte süreç �çer�s�nde 
Mezopotamya, H�t�t, M�tann�, Asur, Med, �ers, İskender, Selefkos, Roma, B�zans, İslam, Arap, 
Türk�İslam uyarlıklarının yaşadığı b�l�nmekted�r ���. Bu bölüm başlığı altında, günümüz kent 
sınırları �çer�s�nde yer alması ve �� yy. önces� döneme a�t olması neden�yle Dülük Ant�k Kent� 
�ncelenm�şt�r. Dülük Ant�k Kent�, günümüz kent merkez�n�n �� km kuzey�nde yer almaktadır. 
Kent�n Alt �aleol�t�k Dönem�de �skan ed�ld�ğ� bel�rt�lmekted�r�4�. Ant�k Kent�n Gaz�antep�ten 
daha önce var olduğu,499 yılında gerçekleşen depremde harap olması neden�yle kent 
merkez�n�n B�zanslılar tarafından günümüz kent merkez�ne aynı �s�mle taşındığı ve daha sonra 
Arapların bu kente Ayntab �sm�n� verm�ş olab�lecekler� bel�rt�lmekted�r ���. Ant�k kentte 
günümüzde kazı çalışmaları devam etmekted�r. Kentte çalışma kapsamında değerlend�r�len 
öğeler, Ant�k taş ocağı, M�thras Tapınakları ve çeş�tl� duvar kalıntılarıdır. Dülük Taş Ocağı ve 
M�thras Tapınakları kentte geleneksel taş çıkarma yöntem�n�n görüleb�ld�ğ�, anakayanın taş 
blokların çıkartılması �ç�n oyulması sonucu oluşan ve mağara olarak adlandırılan mekan 
örnekler�ndend�r. Taş ocağının üst kısmı zamanla çökmüş ve günümüzdek� duruma gelm�şt�r. 
M�thras Tapınakları �se benzer şek�lde taş elde etmek �ç�n oyulmuş ve sonrasında M�thra 
D�n��ne a�t b�r tapınak olarak kullanılmıştır. Bunun yanında  yapılan kazı çalışmalarında ant�k 
kente a�t moza�k ve duvar kalıntıları tesp�t ed�lm�şt�r ���. Ancak kazı alanında çalışmalar devam 
ett�ğ� ve yayın hazırlık sürec�nde olduğu �ç�n m�mar� öğeler�n fotoğrafı çek�lemem�şt�r. 
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�ek�l �. �a� �nt�k Taş �cağı                           �b� M�thra Tapınağı 
 

Tablo �. �nt�k kentte kullanılan taş türü ve boyutları �nceleme tablosu. 

10.yy.  Bizans-Arap Dönemi, Kale 
Bu dönemde kent�n ��z�k� yapılanmasının Kale'den �baret olduğu b�l�nmekted�r [�]. Kalen�n 
yapım tar�h� �le �lg�l� kes�n b�r b�lg� yer almamakla b�rl�kte �0.yy. Dönem�nde kent sınırları 
�çer�s�nde günümüze ulaşan �lk yapı olması neden�yle bu başlık altında �ncelenm�şt�r. �apı bir 
höyük ve ana kaya üstünde bulunmaktadır. 2005 yılında yapılan sondaj çalışması neticesinde 
Kale'nin bulunduğu höyüğün tarihçesinin M.Ö. 5600 yıllarına kadar gittiği belirtilmektedir [8]. 
Kalenin ise Roma dönemine ait olduğu düşünülmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasında 
kazılarda bulunan Roma Dönemi seramikleri, inşa teknikleri, taş boyutları ve duvar kalınlığının 
Roma Dönemi özellikleri ile uyumlu olması gösterilmektedir [9]. 

                            �ek�l ��. �a� �ur duvarı                      �b� 2� cm yüksekl�k ölçüsü 
 
 
Tablo ��. Kalede kullanılan taş türü ve boyutları �nceleme tablosu. 

11.yy.- 12.yy. Bizans- Selçuklu Dönemi, Ömeriye Cami 
�am�n�n yapım tar�h� �le �lg�l� kes�n b�r tar�h yoktur ancak �2�0 yılına a�t onarım kitabesi 
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olduğundan bu tarih öncesi inşa edildiği düşünülmektedir. Caminin ismi nedeniyle Hz. Ömer 
zamanında yapıldığı da söylenmektedir. Ancak Hz. Ömer zamanında asıl yerleşmenin Dülük 
Kent'i olması ve Antep'in şehir olarak varlığının net olmaması sebebiyle yapının eldeki veriler 
çerçevesinde 12. yy.'a ait olduğu söylenebilir[10].1747 tarihli şriye sicilinde yapının kentteki 
en eski cami olduğu belirtilmekted�r [11]. 

       �ek�l III. (a) Cam�n�n genel görünümü (b)Yapıda Karataş�Çarpın Taşı ve Araban Beyazı Kullanımı. 
 
Tablo III. Ömeriye Cami'de kullanılan taş türleri ve boyutları inceleme tablosu. 

12.yy. Sonu-16.yy. Baş Eyyubiler, Dulkadiroğullar, Memluklar Dönemi- Eyüpoğlu Cami 
Bu dönemde kent 12.yy'dan 13.yy.'ın ilk yarısına kadar Eyyubiler hakimiyetinde kalmıştır [12]. 
13.yy.'ın ikinci yarısından sonra Memluklular'ın hakimiyetine girmiş ve 16.yy.'a kadar 
Dulkadiroğulları ve Memluklar arasında yaşanan çatışmalardan etkilenmiştir [13]. Yapıyı ilk 
yaptıranların Eyyubiler olduğu düşünülse de yapım tarihi ile ilgili kesin bir bilgi 
bulunmamaktadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde 1578 yılında (Hicri 986) kentteki camiler 
içerisinde “Eyüpzade Cami” ismini saymaktadır [14]. Bahsedilen caminin ise Eyüpoğlu Cami 
olduğunu belirtilmektedir [15]. Bunun yanında yapının 16. yy.'a ait kayıtlarda kentte yer aldığı 
belirtilen 11 camiden biri olduğu ifade edilmektedir [16]. 
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          Şekil IV. (a) Caminin  genel görünümü (b) Yapıda Karataş-Çarpın Taşı ve Araban Beyazı kullanımı. 
 
Tablo IV. �yüpoğlu Cam�'de kullanılan taş türler� ve boyutları �nceleme tablosu. 

16.yy. Klasik Osmanl Dönemi, Tütün Han 
Yavuz Sultan Selim'in 1516 yılında kente gelmesiyle Gaziantep'in Osmanlı hakimiyetine 
girmiştir [17]. Bu dönmede kent�n kale etra�ında gel�şen dokusu �le t�car� b�r merkez 
konumunda olduğu bel�rt�lmekted�r [18]. Yapım tar�h� kes�n olarak b�l�nmeyen yapı �le �lg�l� 
b�l�nen �lk kayıt �. 1754 yılına ait şeriye sicilidir [1�]. Bu kayıtta; kente gelen tütünlerin Tütün 
Hanı'nda satıldığı belirtilmektedir [20]. Bu bilgiden hareketle yapının, 1754 yılından önce, 
17.yy. sonu ile 18.yy. başında inşa edildiği düşünülmektedir. 

 
           Şekil V. (a) Yapının genel görünümü (b) Yapıda kullanılan taşların çıkarılması ile oluşan mağara 



- 165 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
    Tablo V. Tütün Han'da kullanılan taş türleri ve boyutları inceleme tablosu. 

19.yy. Geç Osmanl Dönemi, Sabuncu Han 
Osmanlı Dönemi'nde önemli bir ticari merkez haline gelen kent 19.yy.'ın son çeyreğinde 
Tanzimat Dönemi reformlarının ilk uygulandığı kentlerden biri olmuştur [21]. Bu dönemde 
m�mar�ye etk�leyen d�ğer öneml� faktörler� �rmen�ler�n ekonom�k alanda güçlenmeler� �le 
kentte t�caret ve eğ�t�m yapıları �nşa etmeler� ve m�syonerl�k faal�yetler� çerçeves�nde �nşa 
ed�len anıtsal yapılar olarak bel�rt�leb�l�r [22]. Bu dönem başlığı altında �ncelenen Sabuncu 
Han'ın yapım tar�h� �le �lg�l� kes�n b�r b�lg� yer almamaktadır ancak 19.yy. Sonu 20.yy. Başı 
arasında �nşa ed�lm�ş olab�leceğ� �fade ed�lmekted�r [2�]. �eçm�şte sabun ve pekmez üret�m� 
yapılan özel mülk�yetl� yapı yerel yönet�m tarafından müze olarak �şlevlend�r�lmes� 
kamulaştırılmış olup, onarım aşamasındadır. Onarım sırasında yapılan harf�yat çalışmalarında 
taş elde etmek �ç�n oluşturulan b�r mağaraya sah�p olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Bu mekândan elde 
ed�len taşlar büyük olasılıkla yapının �nşasında kullanılmıştır. Taş çıkarılması sonucu oluşan 
mekân �se yapıdak� sabun ve pekmez üret�m�ne yönel�k b�r mekan olarak �şlevlend�r�lm�şt�r. 

 
             �ek�l VI. �a� �apının harf�yat sonrası durumu              �b� Taş elde ed�lmes� �le oluşan mekan 
 
Tablo VI. Sabuncu Han'da kullanılan taş türleri ve boyutları inceleme tablosu. 
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 20.yy. Cumhuriyet Dönemi, Eski Adliye Binas 
Bu dönem�n başlangıcında yaşanan Antep �arb� kent�n gel�ş�m�n� olumsuz olarak etkileyen bir 
faktör olmuştur. Bu süreçte birçok binanın yıkıldığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte savaş 
sebebiyle meydana gelen ekonomik istikrarsızlık, Ermeni nüfusun kenti terk etmek zorunda 
kalması sebebiyle kent durağan bir dönem geçirmiştir. Savaş sonrasında doğan ekonomik 
sıkıntılar nedeniyle yeni yapı yapılmamış, kenti terk eden Ermeni nüfusun bıraktığı yapıların 
bir kısmı yeniden işlevlendirilerek kullanılmıştır [2�].�umhur�yet Dönem� �le b�rl�kte tamamen 
modern b�r yapılaşma yer�ne geleneksel malzeme ve teknikleri modern ile birleştiren bir 
mimari anlayış hakim olmuştur. Özellikle 1950'li yıllar itibariyle üretilen kamu yapılarında 2. 
Ulusal Mimarlık Dönemi etkileri görülmektedir. 1960'lı yılların başında ilk çimento 
fabrikasının kurulması ile kentte taş yapı üretme geleneğinden uzaklaşılmıştır [25]. 1960'lı 
yıllarda, betonarme yapılarda lokal olarak, kaplama malzemesi niteliğinde kullanılan yerel 
taşın, 1970'li yıllardan sonra kullanımı terk edilmiştir. 
Eski Adliye bu dönem mimari özelliklerini yansıtan yapılardan biridir. 2. Mimarlık Dönemi 
Üslubuyla ve kentteki gücel taş kullanım fikri paralelinde betonarme olarak inşa edilmiş ve 
yerel taş malzeme ile kaplanmıştır. Yapı yerel yönetim tarafından kamulaştırılarak onarılmış 
ve kültür-sanat merkezi olarak işlevlendirilmiştir. 

 
 �ek�l ���. (a) Yapının genel görünümü (b) Yapıda kaplama olarak kullanılan yerel taş malzeme 
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Tablo VII. Eski Adliye'de kullanılan taş türleri ve boyutları inceleme tablosu. 

B.  GELENEKSEL MİMARİDE TAŞ KULLANIMI 

B.I Yörede Kullanlan Taş Türleri 

Yörenin özgün temel yapı malzemesi kireç taĢıdır. Halk arasında “Keymık” ve “Havara” 
olarak adlandırılan taşlar Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce 2013 yılında 
yayınlanmış “Türkiye‟nin Geleneksel Yapı Taşları” adlı çalışmada “Killi Kireç Taşı” olarak 
adlandırılmıştır[26]. 
Bu bölümde yer alan b�lg�ler �. �ah�t Güzelbey tarafından kaleme alınmış “Gaz�antep�de 
Yapıcılık� �s�ml� makale� M�mar �afer �kuducu ve M�mar Abdülkad�r Evşen �le yapılan k�ş�sel 
görüşmeler sonucu oluşturulmuştur. Yapılan araşrıtmalarda kentte � farklı taş türü olduğu tesp�t 
ed�lm�şt�r. Bu taşlar çıkarıldıkları bölge� renk ve yapıda kullanıldıkları bölgeye göre 
�s�mlend�r�lmekted�rler. 

• Havara 
�caktan çıktığında oldukça yumuşak� taşıyıcı özell�ğ� az olan taş türüdür. Bu taş m�mar�de 
çoğunlukla �ç mek�nda ve taşıyıcı olmayan bölücü duvarların yapımında kullanılmaktadır. 

• Topak Taş 
Bu taş ismini çıkarıldığı bölgeden almıştır.  Taşıyıcı özell�ğ� olan bu taşın 1945 yılında 
keş�fed�ld�ğ� bel�rt�lmekted�r [2�]. Bu kapsamda kentte 1950'l� yıllar �t�bar�yle �nşa ed�lm�ş 
�umhur�yet �önem� yapılarında Topak Taş kullanılmış olması taşın bulunduğu tar�h� 
doğrulamaktadır. 

• M�nare Kayası 
Kentte çoğunlukla m�nareler�n �nşasında kullanılması sebeb�yle yapıda kullanıdığı bölgeye 
göre �s�mlend�r�lm�şt�r. Kentte m�nareler zem�nden bell� b�r kota kadar Keymış taş ve daha üst 
kotlarda ve �şlemel� bölümlerde M�nare Kayası �le �nşa ed�lm�şt�r. 

• Keymık 
Havara taşa göre daha sert ve taşıycı özell�ğ� daha fazla olan b�r taştır. Yapıda ana taşyıcı 
duvarlaın �nşasında kullanılmaktadır. 

• Araban Beyazı (Beyaz Mermer) 
Çıkarıldığı bölgeye göre adlandırılan taş aynı zamanda sert olması ve reng�nden dolayı beyaz 
mermer olarak da anılmaktadır. Bu taş türü çoğunlukla zem�nde döşeme malzemes� olarak 
kullanılmaktadır. 

• Çarpın Taşı (Kırmızı Mermer) 
Bu taş türü Araban Beyazı'nda olduğu gibi hem çıkarıldığı bölgeye göre adlandırılmıştır. Bunun 
yanında benzer şekilde rengi ve sertliğinden ötürü kırmızı mermer olarak ifade edilmektedir. 
Kentte Çarpın Mahallesi yakınlarından çıkarılan taş ince tabakalar halinde elde edilmektedir. 
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Bu nedenle mimaride çoğunlukla avlu döşemelerinde ve az sayda anıtsal yapıda cephede 
süsleme amaçlı kullanılmıştır. 
• Karataş 
Bu taş türü çıkarıldığı bölge ve rengine  göre adlandırılan bazalt taşıdır. Mimaride ana taşıyıcı 
duvarlarda ve zeminde döşeme malzemesi olarak kullanılmıştır. 
Tablo VIII. Kentte bulunan taş türleri ve genel özellikleri. 
• Taş İsimleri • İsim Kökeni • Türleri • Oluşumları • Sertlik   

• (azdan 
çoğa) 

• Yapıda kullanıldığı yer 

• Havara • Hava etkisinde 
kalması 

• Kireç taşı • Sedimenter • 1 • İç mekan, bölücü duvarlar, üst 
kotlarda dış duvarlar, tonoz içleri

• Topak Taş • Çıkarıldığı bölge • Kireç taşı • Sedimenter • 2 • Dış mekan, taşıyıcı duvarlar
• Minare Kayası • Yapıda kullanıldığı 

bölge 
• Kireç taşı • Sedimenter • 3 • Cami minarelerinde zeminden 

belirli bir kot sonra 
• Keymık Taşı • - • Kireç taşı • Sedimenter • 4 Dış mekan, taşıyıcı duvarlar, 

kemer, merdiven, iç duvar 
(anıtsal yapılarda) 

• Araban Beyazı 
(Beyaz Mermer) 

• Çıkarıldığı bölge-
Mermer görünümlü 

• Kireç taşı • Sedimenter • 5-6? Avlu ve iç mekan döşemelerinde, 
bazı cami mihraplarında süsleme 
öğesi olarak, az sayıda anıtsal 
yapıda dış duvarda taşıyıcı olarak

• Çarpın Taşı 
(Kırmızı Mermer) 

• Çıkarıldığı bölge-
Mermer görünümlü 

• Kireç taşı • Sedimenter • 5-6? Avlu ve iç mekan döşemelerinde, 
genellikle camilerde dış 
duvarlarda dekoratif olarak

• Karataş • Çıkarıldığı bölge • Volkanik • Magmatik • 7 Avlu ve iç mekan döşemeleri, 
kapı eşik (bartış) ve kemerleri, 
yapı köşeleri, duvarda temele 
yakın kısımlarda, az yoğunlukta, 
taşıyıcı ve dekoratif olarak

Kaynak: (Gaye, Cansunar Yetkin, 2019). 
Çarpın Taşı ve Araban Beyazı taşlarının sertlik sıralaması ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Diğer 
taşların sertlik sıralaması nitel gözlem metodu ve yerel kaynaklardan yapılan araştırmalar ile 
belirlenmiştir. İleride yapılacak labotratuvar analizleri ile taşların sertlikleri ile ilgili daha net 
sonuçlara ulaşılabilir. 
 
B.I I Taşn Boyutlara ve Kullanldğ Yere Göre Adlandrlmas 
Gaz�antep geleneksel m�mar�s�nde taşlar kullanıldıkları bölge ve boyutlarına göre farklı olarak 
adlandırılırlar. Bu konuda az sayıda yazılı bilgi bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmanın bu 
bölümü  Güzelbey'in 1960 yılında yayınladığı, “Gaziantep'te Yapıcılık” isimli makalesi ve 
yerel uzmanlar ile yapılan görüşmelerden yardımı ile oluşturulmuştur. Yapıda kullanılan taşlar 
işlenme şekli ve boyutlarına göre şu şekilde sınıflandırılmıştır; 
- Musavat Taş; altı yüzü yontulmuştur. 27x21x40-45cm boyutlarındadır. Keymık, Havara veya 
Topak Taş’tan elde edilebilir . 
- Alt Ayakl; İşlenme şekli musavat taş ile aynıdır. Tek farkı kalınlığının 18cm olmasıdır. 
Yapıların iç bölme duvarlarında kullanılır. Keymık, Havara veya Topak Taş’tan elde edilebilir. 
- Beş Ayakl; Musavat ve altı ayaklı taştan farkı, kalınlığının 15cm olmasıdır. Yapıların iç bölme 
duvarlarında kullanılır. Keymık, Havara veya Topak Taş’tan elde edilebilir. 
- Accel Taş; Beş yüzü yontulmuş, bir yüzü yontulmamıştır. Yontulmayan kısım sandık duvar 
örgü tekniğinde duvarın iç yüzüne denk getirilir. Çoğunlukla Keymık yada Havara ve Topak 
Taş’tan elde edilir. 
- Merdven Taş; merdiven yapımında kullanılan taştır. Çoğunlukla beyaz mermer (Araban 
Beyazı) kullanılarak elde edilir. 
- Köşe Taş; binaların köşelerine konulan taşlardır. Boyutu 27x80-100x21 cm’dir. Taşın uzun 
kenarı sırasıyla yapının 2 köşesine gelecek şekilde dizilir. Çoğunlukla Keymık, Bazalt taş ya 
da Topak Taş’tan elde edilir. 
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- Zevye (Zavye) Taş; pencere kenarlarında yer alan taştır. Keymık, Havara veya Topak Taş’tan 
elde edilir. 
-Kertme Taş; yapıda kapının iki tarafına konulan taştır. Kapı bu taşa oturtulur. Keymık, Havara 
veya Topak Taş’tan elde edilir. 
-Hrnş; yapının en üst kotunda yer alır. Çatı bu taş üstüne oturur. Keymık, Havara veya Topak 
Taş’tan elde edilir. 
- Atlatma Taş; yapıda kilit taşı olarak, kapı ve pencere üstlerine kullanılan taştır. Yörede kilit 
taşının kullanıldığı örnekler var olsa da atlatma taşı daha yoğun kullanılmıştır. Keymık, Havara 
veya Topak Taş’tan elde edilir. 
-Kalsun; yapıda bulunan çıkma,cumba vb. öğeleri taşıyan elemanlardır. Geleneksel Türk 
evindeki eli böğründe görevindedir. Çoğunluka Keymık taşı yada bazalttan elde edilir. 
- Eşk Taş (Bartş); yapı giriş kapıları ve iç mekan oda kapılarında eşik taşı olarak kullanılır. 
Boyutları kapıya göre farklılık gösterir. Bazalttan elde edilir. 
- Mukarnas Taş; minarelerin şerefe bölümlerinde bulunan işlemeli taşlardır. Minare kayası 
kullanılarak elde edilir. 
- Hampara; sandık duvar tekniğinde 2 taş sırasının arasını doldurmak için kullanılan farklı ve 
büyük boyutlu şekilsiz taşlardır. 
- Halk; hamparanın küçüğüdür. Alt kısmı hatalı yontulmuş, kırılmış taşların altına ve aralarına 
yerleştirilirler. 
- Kalak; duvar örülürken taşlar arasında kalan açıklıkları kapatmak için kullanılır. Hampara, 
halik ve kalak için özellikle tercih edilen bir taş türü yoktur. 

 
�ek�l ����. Taşın boyutlarına ve kullanıldığı yere göre adlandırılması 

�Kaynak� �ansunar Yetk�n, 2����. 
 

B.I I I Kentte Bulunan Taş Ocaklarnn İncelenmesi 
Gaziantep'te ana yapı malzemesi olan kireç taşının yakın döneme kadar kent içerisinde çeşitli 
bölgelerden çıkarıldığı bilinmektedir. Taşın çıkarılacağı ana kayanın oyulması ile zamanla 
oluşan ve yerelde “mağaraˮ olarak adlandırılan mekan ise taş çıkarma işlemi bittikten sonra 
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çeşitli fonksiyonlarla kullanılmıştır. Han yapılarında ahır olarak kullanılan mağaralar, konut 
yapılarında depo - kiler olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde ise bu alanlar kafe, depo gibi 
benzer işlevler ilekullanılmaktadır. Bunun yanında kent içinde herhangi bir yapıya ait olmayan 
sadece taş elde etmek için oyularak oluşturulmuş çok daha büyük ölçekli yapay mağaralar da 
mevcuttur. Bu mağaraların bir kısmı imalathane olarak kullanılmakta ise de büyük bir bölümü 
ise boş bir şekilde durmaktadır. Bunun dışında kentte mağara yapısına olmayan “açık ocakˮ 
olarak nitelendirilebileceğimiz alanlar da mevcuttur. Kentte bulunan taş ocaklarında yapılan 
incelemelerde taşlar özellikle mağaralarda, genellikle Havara olarak nitelendirilen yumuşak taş 
örnekleri görülmektedir. Bu durum Keymık taşının yüzeye yakın, hava ile temas eden 
bölgelerde bulunması fikrini desteklemektedir. Daha alt tabakalara indikçe taş yumuşayarak 
halk dilindeki tabiri ile “havaralaşmaktadırˮ. Bu nedenle özellikle taşın oyulması sonucu 
oluşan mağaralarda taşın sert bölümleri kesilip kullanıldığı için geriye daha yumuşak olan 
tabakanın kaldığı söylenebilir. Açık ocak niteliğindeki alanlarda ise nitel yöntemle yapılan 
incelemede daha sert taşların olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun malzemenin hava ile temas 
etmesi sonucu sertleşmesi ile ilgili olduğu düşünülebilir. Yapılan alan çalışmalarında kentte ve 
civarında 15 adet taş ocağı tespit edilmiştir. Bu ocaklar; Dülük Taş Ocağı ve Mitras Tapınakları, 
Bağlarbaşı Mevki Taş Ocağı, Asri mezarlık içerisinde bulunan taş ocağı, Nafak mevki- Akbulut 
Köyü yakınında bulunan taş ocağı, Seyrantepe Mağaraları, Otogar Mevki Taş Ocağı, Geneyik 
Köyü Mağaraları, Çarpın(Işıklı) Köyü Taş Ocağı, Çörekli Taş Ocağı, Üzümcü Mağarası, Sulu 
Mağara, Savaş Müzesi Mağarası, İplikçiler Mağarası, Sumaklı Mağara, Aktoprak Mevki taş 
ocağı olarak sıralanabilir. Günümüzde Çörekli Taş Ocak’ı haricindekilerden taş 
çıkarılmamaktadır. Sulu Mağara’da kendir ipi üretimi yapılmaktadır. Diğer ocaklar ise atıl 
haldedir. Bu ocaklar haricinde genellikle han ve konut yapılarının içerisinde taş çıkarılması 
sonucu oluşmuş, günümüzde depo, kafe vb. işlevlerle kullanılan ocak sayısı oldukça fazladır. 
Dülük Antik Kenti’nde bulunan taş ocağı kentte çoğunlukla bulunan mağara – ocak şeklindeki 
alanlardan biridir. Ancak geçmiş dönemde yaşanan göçük nedeniyle günümüzdeki halini 
almıştır. Bağlarbaşı’nda yer alan ocak ise açık ocak niteliğindedir. Kentte mezarlık olarak 
kullanılan arazi içinde yer alan mağara - taş ocağı 2012 yılında mezarlıkların bir kısmı çökmesi 
ile ortaya çıkmıştır. Bu ocakta kalan mevcut taşlar havara olarak nitelendirilen yumuşak taştır. 
2012 yılında gerçekleşen göçük sonrası ‘Obruk’ mağara araştırma grubu yapılan tespit 
çalışması neticesinde oluşturulan raporda, bu mağaranın Türkiye’de insan eliyle yapılmış en 
büyük mağara olduğu ve 62.500 metrekare bir alana sahip olduğu belirtilmektedir[28]. Kentte 
anıtsal yapılarda (özell�kle cam�lerde) ve bazı konutlarda çoğunlukla döşeme malzemesi olarak 
ve yer yer duvar üzerinde dekoratif amaçlı kullanılan Çarpn Taş’nn çıkarıldığı alan 
Gaziantep’in kuzey batısında yer alan Çarpın (Işıklı) Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. 
Alanda yapılan tespit çalışmasında arazide bu malzemeye ait dağınık halde küçük parçalara 
rastlanmıştır. Bunun yanında köy içerisinde bulunan yapıların duvarlarında da yer yer bu 
malzemenin kullanıldığı görülmektedir. Kentte aktif olarak taş çıkarılan tek ocak, Çörekli - 
Kürüm köyleri arasında bulunmaktadır. Bu ocağın hemen yanında 1. derece arkeolojik sit alanı 
içerisinde yer alan antik bir taş ocağı daha bulunmaktadır. Ocaktan kentte Topak Taş olarak 
adlandırılan taş ile benzer olan, sarımtrak renkte bir kireç taşı çıkarılmaktadır. Ocak işletmesi 
ile yapılan görüşmede kentte bulunan gar binası, eski adliyenin taşlarının bu alanda yer alan 
antik taş ocağından elde edildiği belirtilmiştir. Ancak bu konu ile ilgili kesin bir veriye 
ulaşılamamıştır. Kentte bulunan bu mağara-ocakların büyük bölümü taş çıkarma işlemi sona 
erdikten sonra atıl halde kalmaktadır. Çok büyük hacimli ve yoğun nemli olmaları 
nedeniyleoluşan statik sorunlar bu mekanların aktif olarak kullanımlarını zorlaştırmaktadır. Az 
sayıdaki mağara- ocaklarında örnekte ise kentin eski iş kollarından biri olan kendir ipi üretimi 
devam etmektedir. İpin işlenmesinde nem olumlu bir etki yarattığı için bu mekanlar tercih 
edilmektedir. Kendir ipi üretiminin yapıldığı Üzümcü mağarası, 2012 yılında yağış sonucunda 
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yaşanan göçük nedeniyle güvenlik tehlikesi arz ettiği için etrafı tel örgüyle çevrilmiştir ve 
günümüzde kullanılmamaktadır. Sulu Mağara’da ise bu üretim devam etmektedir. Yapılan arşiv 
ve sözlü tarih araştırmalarında herhangi bir ocaktan elde edilen taşın, hangi yapı ya da yapılarda 
kullanıldığı ile ilgili kesin bir veriye ulaşılamamıştır. Ancak nakil maliyeti, taşınma zorluğu 
gibi kriterler göz önünde bulundurulduğunda,taşın en yakın ocaktan temin edilmesi gerekir. 
Örneğin Dülük Antik Kenti’nde  bulunantaş ocağı ve Mithras Tapınaklarından elde edilen 
taşların, antik kentte bulunan yapılarda kullanılmış olması muhtemeldir. Ancak bazı simgesel 
özelliği olan anıtsal yapılarda, en yakın yerine en kaliteli malzemenin elde edileceği ocak tercih 
edilmiş olabilir. Bu duruma örnek olarak kentin tarihsel sürecinde 19.yy.’da etkili olan 
misyonerlik faaliyetleri kapsamında yapılmış olan ve simgesel bir değere sahip Meryem Ana 
Kilisesi (Kurtuluş Cami) verilebilir. Yapı geleneksel mimaride dayanımı ve görünümünden 
dolayı beyaz mermer olarak adlandırılan ve genelde döşeme malzemesi olarak kullanılan taş 
(Araban Beyazı) ile inşa edilmiştir. 

 
�ek�l ��. Kentte tesp�t ed�len taş ocakları 

(Kaynak� Cansunar Yetk�n ,2019). 
 

B.IV.  Yöresel Yapm Teknkler ve Taşn Yapsal Sstemdek Yer 
Gaziantep‟te yöresel yapım sistemi yığma taştır. Kalınlığı 50 - 60 cm arasında değişen sandık 
duvar ile yapı oluşturulur. Anıtsal yapılarda bu kalınlık artar ancak artan taş kalınlığı değil, ara 
dolgu kalınlığıdır. Ara dolgu kılıcına (dik) konulan taşlar ve büyük ölçekli moloz taĢlar ile 
beslenerek, duvarın mukavemeti artırılır. Yapıda taş duvar örülürken oluşan sıraya “korˮ 
denilmektedir. Taş yükseklikleri kent genelindeki taş yapılarda 27 cm'dir (9 parmak). Taş 
kalınlıklarının ise 24 cm‟i geçmemek üzere farklı ölçülerde olduğu ve daha sonra 21 cm'e 
indiğibelirtilmektedir [29]. Ancak alanda yapılan ölçümlerde 21 cm'den daha az kalınlıkta da 
taş malzeme kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Geleneksel mimaride yapılar sandık duvarlar ile oluşturulur. Bu teknikte “Acceliˮ olarak 
adlandırılan, 5 yüzü yontulmuşbir yüzü yontulmamış taşlar yanyana getirilir. 3 - 4 metrede bir, 
taş “kılıcınaˮ (dik) yerleştirilir. Aynı işlem acceli taşların yontulmamış tarafları karşılıklı 
gelecek şekilde örülen sıranın karşısında da gerçekleştirilir ve arada oluşan boşluk yöresel adı 
“hamparaˮ olan moloz taş, “halikˮ adı verilen kama taşı görevi gören taĢ, taĢ kırıntıları, toprak 
ve bazen kireç içeren, sıva ile doldurulur. Bu sıva tüm boĢluklara kolayca ulaĢması için 
normal harca göre daha akışkandır. Bu özelliğinden dolayı “çorbaˮ olarak adlandırılmaktadır. 
Diğer kor örülmeden altta bulunan taş sırasının üstüne daha katı olan harç sürülür ve derz 
şaşırtılarak yeni taşlar dizilir. Acceli olarak adlandırılan taşların iki yan yüzü ve üste gelen yüzü 
yaklaşık 10 cm kadar düz, geri kalan kısmı ise açılı olarak yontulur. Bu şekilde karşıdan 
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bakıldığında duvarda neredeyse derzsiz bir örgü görülür. Yöresel olarak bu tekniğe “akçe 
geçmez” denildiği bilinmektedir [30]. 

�ek�l X. �a� �andık Duvar ve Akçe �eçmez tekn�ğ� �b� Musavat Taş �le duvar örgü tekn�ğ�   
 �Kaynak� �ansunar Yetk�n, 201��. 

C. Geleneksel Taşn Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi- Laboratuvar Çalşmalar 
Kent�n tar�h� dokusunun süreç �çer�s�nde uzun süre âtıl kalması, uygun olmayan fonksiyonlar 
ile kullanılması ve bunun neticesinde oluşan bilinçsiz müdahaleler neticesinde yapılarda 
malzeme bazında yoğun bozulmalar oluşmuştur. Kentte özellikle 2000’li yıllar ile birlikte 
restorasyon çalışmaları hız kazanmıştır. Ancak yaşanan bu hızlı dönüşüm sürecinde 
gerçekleştirilen koruma - restorasyon çalışmalarında yoğun malzeme deformasyonu nedeniyle 
genellikle ʿözgüne bağlı yenileme - rekonstrüksiyonʾ fikri paralelinde müdahale 
gerçekleştirilmiştir. Kentte bu çalışmalara yetecek kadar kireç taşı temin edilemediği için 
restorasyon çalışmalarında ağırlıklı olarak Urfa kireç taşı kullanılmıştır. Kentin geleneksel 
mimarisinde ana yapı malzemesi olan Keymık - Havara taşları ve günümüz restorasyon 
çalışmalarında kullanılan Urfa kireç taşından alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilen 
laboratuvar testleri, malzemelerinin genel özelliklerinin belirlenmesi, kıyaslanması ve bu 
sayede malzeme seçiminin koruma üzerindeki değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
Numuneler çalışma kapsamındaki yapılardan biri olan ve 2018 yılında restorasyon 
çalışmalarına başlanan Mecidiye Han’dan alınmıştır. Testlerde onarım kapsamında şantiye 
alanında sökülmüş olan Keymık ve Havara taş blokları ve yeni duvar imalatlarında kullanılacak 
Urfa taşı bloğundan kesilen örnekler kullanılmıştır. Bunun yanında kentte Çarpın 
Mahallesi’nden elde edilen ve sertliğinden dolayı kırmızı mermer olarak adlandırılan taşın 
minerolojik analizleri yapılarak, sınıflandırılması yapılmıştır. Örneklerin mineralojik 
kompozisyonunu veren difraktogramlar, Bruker marka D 8 Discover model, XRD cihazı ile 
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40kV, 40mA ölçüm şartlarında, Ni filtre ile Vantec 500 dedektörü kullanılarak elde edilmiştir. 
Elemental analizlerde Bruker marka Artax model XRF (X- ışını Floresan Spektometresi) cihazı 
kullanılmıştır. Test sonuçlarında U; Urfa kireç taşı, K; Keymık taşı, H; Havara taşı kısaltması 
olarak kullanılmıştır. 
Aşağıda sonuçları ver�len laboratuvar testler� M�mar S�nan Ün�vers�tes� M�marlık Fakültesi, 
Restorasyon Kürsüsü’nde, Dr. Öğr. Üyesi Tülay Çobancaoğlu yürütücülüğünde hazırlanmakta 
olan “Gaziantep Geleneksel Mimarisinde Taş Malzemenin Kullanımı ve Korunmasına Yönelik 
Yöntem Araştırması ˮ isimli doktora tez çalışması kapsamında Mimar Sinan Üniversitesi 
Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 
gerçekleştirilmiştir. 

C.I.Kmyasal Analzler ve Fzksel Özellk Deneyler 
- Mekank Analzler 
Yapılan test sonuçlarına göre CaCO3 �çer�kler� b�rb�r�ne yakın olmakla beraber, kütlece su 
emme yüzdesi bakımından U numunesi daha iyi sonuç vermiştir. Üç örneğin de birim hacim 
ağırlıkları Anon (1979)’a göre çok düşük olarak sınıflandırılabilir[31]. 

 Tablo IX. Kimyasal-fiziksel ve mekanik analiz test sonuçları 

(Kaynak� Cansunar Yetk�n, 2019). 
- Mikro-Yapsal Özelliklerinin Analizi 
U koduyla 7 adet olarak gönder�len taşın U-1 nolu örneğ�n�n �nce kes�t� polar�zan mikroskop 
altında incelendiğinde, Boggs (1987)’a göre, “Sparitik kireçtaşı” olarak adlandırılmıştır[32]. 
Karbonatlı kayaç parçaları içermekte olup, yer yer demir oksit içerikleri gözlenmektedir. 
K koduyla 7 adet olarak gönderilen taşın K-1 nolu örneğinin ince kesiti polarizan mikroskop 
altında incelendiğinde, Boggs (1987)’a göre, “Biosparitik kireçtaşı” olarak adlandırılmıştır. 
Karbonatlı kayaç parçaları (intraklastlar) içermekte olup, kalsit minerali ile dolguludur. Çok 
miktarda kırık ve çatlaklar görülmektedir. 
H koduyla 7 adet olarak gönderilen taşın H-1 nolu örneğinin ince kesiti polarizan mikroskop 
altında incelendiğinde, Boggs (1987)’a göre, “Sparitik kireçtaşı” olarak adlandırılmıştır. 
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Karbonatlı kayaç parçaları (intraklastlar) içermekte olup, taneler birbirleri ile bağlarının zayıf 
olduğu tespit edilmiştir. Yer yer demir oksit içerikleri gözlenmektedir. 
U, K ve H numunelerinin ince kesit analizlerinde taneler çoğunlukla 10 mikron üzerinde 
oldukları için “sparitikˮ tanımı yapılmıştır. 

 
�ek�l ��. H�K�H�Ç kodlu örneklerin stereo mikroskop (a) ve polarizan mikroskop (b) görüntüleri 

(Fo: Fosil)   
(Kaynak: �ansunar Yetk�n, �019). 

�nce kes�t anal�zler� �ç�n yerelde sert olmasından ötürü kırmızı mermer ya da Çarpın taşı olarak 
taştan da numune alınarak sınıflandırılmıştır. Test sonuçlarına göre örnek “fosilli kireçtaşı” 
olarak adlandırılmıştır. Taş örneğinin ince kesiti polarizan mikroskop altında incelendiğinde, 
karbonatlı kayaç parçaları içerdiği, yoğun bir fosil içeriğine sahip olmasına karşın fosil dışı 
tanelerin çok ince olduğu görülmüştür. Boggs (1987)’a göre, “Biyomikritik kireçtaşı” olarak 
tespit edilmiştir[33]. 
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�ek�l X��. U�H�K kodlu örneklere ait XR� difraktogramı. 

 
Gerçekleştirilen XRF analizleri sonucunda K kodlu örnekte sadece kalsiyum (Ca) elementi 
tespit edilmiştir. U ve H kodlu örneklerde ise Ca elementinin yanı sıra çok az miktarda demir 
(Fe) elementi de görülmüştür. (Fe) elementi, belirtilen örneklerin petrografik analizlerin ince 
kesitlerinde yer yer gözlenen demir oksit içeriklerine işaret etmekte ve XRF analizindeki bu 
tespiti desteklemektedir. 
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�ek�l ����. U�K�H kodlu örneklere a�t ��� spektrumu. 
Keymık, Havara, Urfa taşları üzerinde yapılan analiz sonuçlarına göre özellikle su emme 
kapasitesi ve basınç dayanımı verileri incelendiğinde, Urfa taşı diğer taşlara oranla daha iyi 
sonuçlar vermiş olup, Keymık ve Urfa taşının sahip olduğu değerler Havara taşa oranla 
birbirine daha yakındır. Petrografik analiz sonuçlarına bakıldığında Havara ve özellikle 
Keymık taşın bünyesinde fosil barındırması ve bulunan demir oksit içeriğinden dolayı, Havara 
taşın bünyesinde kırık çatlaklarla beraber ayrışmaların gözlenmesi nedeniyle Urfa taşına oranla 
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daha dayanımsız oldukları tespit edilmiştir. Bu malzemenin çeşitli sebeplerden ötürü (devşirme 
malzeme, ekonomik yetersizlik, ocak yakınlığı, yanlış onarım müdahaleleri vb.) yapılarda, dış 
mekanda, taşıyıcı nitelikte kullanılması malzeme üzerinde ve yapısal anlamda yoğun bozulma 
oluşmasına yol açmıştır. Koruma - restorasyon çalışmalarında seçilen yeni malzemenin özgün 
uygun olması kriteri göz önünde bulundurulduğunda, kentte tarihi dokuda yapılan 
müdahalelerde Keymık taşı yerine Urfa taşı kullanılmasında bir sakınca görülmemekle birlikte, 
iki malzemenin görsel birlikteliği ve dokuda yarattıkları etki, değerlendirilmesi gereken bir 
olgudur. Dayanım açısından Keymık Taşı, Urfa Taşı’na göre daha yetersiz olsa da, kentte 
çoğunlukla Keymık Taşı ile üretilmiş anıtsal yapıların (özellikle) düzenli bakımları yapılarak, 
günümüzde kadar sağlam bir şekilde gelmiş olmaları da göz bulundurulmalıdır. Bununla 
birlikte mineralojik testler sonucunda, kentte dayanımı ve görsel özellikleri nedeniyle kırmızı 
mermer olarak adlandırılan Çarpın taşının mermer değil kireç taşı olduğu belirlenmiştir. Havara 
taşın analiz sonuçları bu taşın, kentin geleneksel mimarisinde genel kabul olarak, yapıda belli 
kottan sonra, taşıyıcı özelliği daha az olan bölümlerinde (iç mekan, bölücü duvarlar vb.) 
kullanıma sahip olması özelliğini desteklemektedir. 
D. Sonuç 
Gaziantep tarihsel dokusunda taş malzeme, üretim yöntemi, kullanım şekli, işlenmesi ve 
boyutlandırılması, adlandırılması yönünden kent mimarisine özgün bir nitelik kazandırmıştır. 
Son yıllarda kentte hızla gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları yarattığı olumlu etkilerin 
yanında kullanılan teknikler, uygulanan detaylar, malzeme seçimleri vb. teknik yönlerden bazı 
olumsuz durumları da beraberinde getirmiştir. Çalışma kapsamında yapılan araştırma ve 
incelemeler sonucunda elde edilen bulgu ve öneriler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır; 
- Kentte yapılan restorasyon çalışmalarında yapı detayları gelenekselde olduğu şekliyle 
uygulanmamaktadır. Geleneksel işçilikte taşlar, el ile yontulup işlenirken günümüzde spiral vb. 
aletler ile oldukça düz satıhlı olarak kesilerek yapıda kullanılmaktadır. Bu durumun ortaya 
çıkmasındaki başlıca sebep, hem kurumlar tarafından verilen iş sürelerinin restorasyon 
çalışması için kısa olması hem de uygulanan mevcut yöntemde taş işlenmesi için ön görülen 
bedelin geleneksel taş yontma işi için yetersiz olmasıdır. 
- Kentte geleneksel detayları bilen ve yaşayan usta sayısı yok denecek kadar azdır. Bu detaylar 
tam olarak uygulanmadığı için yerel teknikleri bilen ustalar da bildiklerini yeni nesle olması 
gerektiği gibi aktaramamaktadır. Bu nedenle kentin geleneksel el zaanatı olan taş işçiliği yakın 
gelecekte yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi 
(ICOMOS) Mimari Tüzüğü Uygulama İlkeleri 3. Maddesine göre geleneksel yapım sistemleri 
ve zanaatların yaşatılmasının önemi vurgulanmaktadır[34]. Bu bağlamda mevcut �hale 
s�stem�n�n yen�den değerlend�r�lmes�, koruma alanında görev yapan kurumların geleneksel 
yöntem ve detaylarınuygulanması yönünde teşvik uygulamaları ve bu çerçevede taş ustalığı 
konusunda meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle çeşitli eğitim programları 
düzenlenmesi bu zanaatın sürdürülmesi için katkı sağlayabilir. 
- Kentte yapılan restorasyon çalışmalarında yenileme ve rekonstrüksiyona dayalı müdahaleler 
göze çarpmaktadır. Genellikle konut ve han yapılarında ortaya çıkan bu durum, cami ve kilise 
yapılarında ise daha azdır. Kentte kilise ve camiler simgesel değerleri olan anıtsal yapılar 
olduğu için hem daha kaliteli ve dayanıklı malzeme ile inşa edilmiş ve süreç içerisinde 
gerçekleştirilen onarımlar ile günümüze büyük ölçüde korunarak gelmişlerdir. Birçok caminin 
Keymık ve Minare Kayası ile inşa edilmiş olması bu fikre kanıt olarak gösterilebilir. Vakıflar 
mülkiyetinde oldukları için bu yapıların onarımları günümüzde de gerekli görülen aralıklarda 
ihale sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Ancak kentte bulunan han yapılarının büyük kısmı ve 
konutlar özel mülkiyetli oldukları için camiler ile kıyaslandığında istenilen düzeyde 
korunamamıştır. Ülkemizde birçok kentte sorun olan, modernleşme ile tarihi dokunun terk 
edilerek atıl hale gelmesi, Gaziantep’de de yapıların bozulma sürecini hızlandırmıştır. Boş 
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kalan ve kullanılmayan ya da yapı sahipleri tarafından çeşitli sebeplerle olması gerektiği gibi 
korunamayan yapılarda yapısal, strüktürel ve malzeme boyutunda büyük ölçekli bozulmalar 
olduğu için restorasyon çalışmalarında yenileme-rekonstrüksiyon bazlı müdahaleler yapılmak 
zorunda kalınmaktadır. Bunun yanında kentte hazırlanan restorasyon projelerinin ana tema 
olarak ‘özgüne uygun şekilde yenileme’ mantığıyla oluşturulması da bir faktör olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte strüktürel ölçekte ve malzeme 
ölçeğinde yapılan sağlamlaştırma yöntemleri kentte üretilen restorasyon projelerinde tercih 
edilmemektedir. Bunun yerine projelerde genel kabul gören yenileme-rekonstrüksiyona 
dayalı uygulama daha kolay olması nedeniyle müellif tarafından tercih edilmektedir. Bu 
nedenle farklı ve güncel teknikler araştırılıp koruma kurulu üyeleri, üniversiteler vb. koruma 
uzmanlarınca olumlu-olumsuz yönleri değerlendirildikten sonra üretilen koruma projelerine 
dahil edilebilir. 
-Kentin geleneksel yapı malzemesi olan kireçtaşları kentte yeterli miktarda çıkarılmadığı için 
taş Urfa’dan temin edilmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında, ocak açma işleminin 
günümüzde ödenen vergiler de göz önünde bulundurulduğunda yatırım maliyetinin yüksek 
olması, Urfa’dan getirilen taşın birim fiyatının kentten elde edilen taşın yaklaşık yarısı olması 
ve kurumlar tarafından ihale edilen büyük ölçekli restorasyon işlerinde yöre taşının 
kullanılması ile ilgili herhangi bir zorunluluk bulunmaması nedeniyle firmaların daha ucuz taşı 
temin etme yoluna gitmesi olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında geçmişte taş çıkarılan 
mağara - ocak niteliğindeki alanlar ve çevreleri günümüzde şehirleşmiş alanlardır. Bu durum 
söz konusu alanlardan taş elde etme işlemini olanaksızlaştırmaktadır. Ancak kent çevresinde 
yapılacak etütler ile yeni taş rezervi alanların oluşturulabileceği ve devlet tarafından yapılacak 
teşviklerle yeni ocaklar açılabileceği düşünülmektedir. 
-Yapılan testler sonucunda Urfa taşı ve Keymık taşının özelliklerinin birbirine yakın olduğu 
hatta su emme oranı, basınç ve eğilme dayanımı açısından Urfa taşının daha iyi sonuçlar 
verdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte bu malzeme renk olarak özgün taştan daha farklı 
olduğu için zaman geçse de dokuda hissedilmektedir. Venedik Tüzüğü’nün 12. maddesi göz 
önünde bulundurulduğunda kentte tarihi dokuda yapılan yeni müdahalelerin özgün olandan 
rahatlıkça ayırt edilebiliyor olması olumlu bir durumdur [35]. Ancak yapılan restorasyon 
çalışmalarında yenileme ve rekonstrüksiyon miktarı fazla olduğu için kullanılan taş rengi 
dokuda hakim olmaktadır. Bu nedenle söz konusu farklılığının yapı ve doku bütününde 
yarattığı etki çok yönlü olarak tartışılması gereken bir olgudur. 
 
DİPNOTLAR 
[1] Doğan Kuban, Türkiye’de Kentsel Koruma, Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri, İstanbul 2001, s. 121. 
[2] Doğan Kuban, Türkiye’de Kentsel Koruma, Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri, İstanbul 2001, s. 121. 
[3]A. Edip Çiftçi, İlk Çağdan Günümüze Gaziantep Tarihi, Gaziantep 2009, s.23. 
[4]Mustafa S. Akpolat, Gaziantep Kalesi, Kentli Kale, Ankara 2010, s. 15. 
[5]Doğan Kuban, Türkiye’de Kentsel Koruma, Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri, İstanbul 2001, s. 127. 
[6]Dülük Antik Kenti 2015 yılı kazısı basın açıklaması, https://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/en/ 
aktuelles/2015/nov/PM_Ausgrabungen_Roemisches_Syrien.html/ Erişim Tarihi: 19.02.2019 
[7]Hüsnü Uğur, Geleneksel Şehirsel Mekanlar, Değerlendirme ve Korunmaları Bağlamında Sistematik Yaklaşım-Gaziantep Örneği, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensititüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2004, s. 41. 
[8]Mustafa S. Akpolat, Gaziantep Kalesi, Kentli Kale, Ankara 2010, s.15. 
[9]Mustafa S. Akpolat, Gaziantep Kalesi, Kentli Kale, Ankara 2010, s. 40. 
[10] Nusret Çam, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Gaziantep, Ankara 2006, s. 341-342. 
[11] C. Cahit Güzelbey; Hulusi Yetkin, Gaziantep Şer’i Mahkeme Sicillerinden Örnekler (Cilt-81-41) (Miladi 
1729-1825), Gaziantep 1970, s. 48. 
[12] A. Edip Çiftçi, İlk Çağdan Günümüze Gaziantep Tarihi, Gaziantep 2009, s.7. 
[13]İslam Ansiklopedisii,  İstanbul, 1996, s.467. 



- 179 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
  

 
 
 
 

 
 

[14] Dağlı, Y., Kahraman, A. S. ve Dankoff, R. (2005). Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İstanbul, 2005, s. 174. 
[15]Alper Altın, Gaziantep Türk- İslam Mimarisi (Eyyubiler’den Cumhuriyet’e), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk-
İslam Sanatları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum 2015, s. 532. 
[16]İslam Ansiklopedisii,  İstanbul, 1996, s.468. 
[17]İslam Ansiklopedisii,  İstanbul, 1996, s.467. 
[18] R. Erhan Güllü, “Misyonerlerin Şehircilik Faaliyetleri Antep Örneğiˮ Türkiye’de İskan ve Şehirleşme Tarihi, İstanbul 2012, s. 83. 
[19]Nusret Çam, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Gaziantep, Ankara 2006, s. 514. 
[20]Cemil Cahit Güzelbey, Hulusi Yetkin, Gaziantep Şer’i Mahkeme Sicillerinden Örnekler (Cilt-81-41) (Miladi1729-1825), 
Gaziantep 1970, s. 64. 
[21]Mustafa S. Akpolat, (2003). Mimarlık Yapıtlarının Mimarlık ve Mimarlık Dışı Rolleri: Gaziantep Alaüddevle Camisi., Ankara, 
2003, s. 112. 
[22]Berrak Yüce, Osmanlı Dönemi İle Erken Cumhuriyet Dönemi Arasında Gaziantep’te Mimari Dokunun Değişimi (1839-1950), 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010, s. 15. 
[23]Alper Altın, Gaziantep Türk- İslam Mimarisi (Eyyubiler’den Cumhuriyet’e), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk-
İslam Sanatları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum 2015, s. 1273. 
[24]Berrak Yüce, Osmanlı Dönemi İle Erken Cumhuriyet Dönemi Arasında Gaziantep’te Mimari Dokunun Değişimi (1839-1950), 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010, s. 80-81. 
[25]Hulusi Yetkin, (1968). Gaziantep'te Kerpiç ve Taşçılığın Yerini Briketçilik Alıyor. Gaziantep Kültür Fikir ve Sanat Dergisi, Gaziantep, 
s.42 . 
[26]Fahrettin Şener, Mustafa Umut, Ayşe Üzel, Türkiye’nin Geleneksel Yapı Taşları, Ankara, 2013, s. 60. 
[27]C. Cahit Güzelbey, “Gaziantep’de Yapıcılıkˮ, Gaziantep Kültür Fikir ve Sanat Dergisi, C. 3, S. 35, Gaziantep, 1960, s. 246. 
[28]Obruk Mağara Araştırma Grubu, Gaziantep Yer Altı Yapıları Envanteri Raporu, Gaziantep 2012. 
[29]C. Cahit Güzelbey, “Gaziantep’de Yapıcılıkˮ, Gaziantep Kültür Fikir ve Sanat Dergisi, C. 3, S. 35, Gaziantep,1960, s. 246. 
[30]Zafer Okuducu ile 19.01.2016 tarihinde yapılan kişisel görüşme. 
[31]Anon, “Classification of Rocks and Soils for Engineering Geological Mapping Part 1: Rock and Soil Materialsˮ, Bulletin of the 
International Association of Engineering Geology, S.19, New Castle 1979, s. 364-371. 
[32]Sam Boggs, Principles of Sedimentology and Stratigraphy, New Jersey 1987, s. 170 – 171. 
[33]Sam Boggs, Principles of Sedimentology and Stratigraphy, New Jersey 1987, s. 170 – 171. 
[34]ICOMOS, “ICOMOS Geleneksel Mimari Miras Tüzüğüˮ, 1999, http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_ 
tr0464062001536913566.pdf, Erişim Tarihi: 13.02.2019. 
[35]ICOMOS, “Venedik Tüzüğüˮ, 1964, http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0243603001536681730.pdf, Erişim  
Tarihi:13.02.2019. 

KAYNAKLAR 
A. E. Ç�ftç�, “İlk Çağdan Günümüze Gaz�antep Tar�h��, Gaz�antep, 2009. 
A. Altın, “Gaz�antep Türk- İslam M�mar�s� (Eyyub�ler’den Cumhur�yet’e)�, Atatürk 
Ün�vers�tes�, Sosyal B�l�mler Enst�tüsü, Türk-İslam Sanatları Anab�l�m Dalı, Doktora Tez�, 
Erzurum, 2015. 
Anon, “Class�f�cat�on of Rocks and So�ls for Eng�neer�ng Geolog�cal Mapp�ng Part 1: Rock 
and So�l Mater�alsˮ, Bullet�n of the Internat�onal Assoc�at�on of Eng�neer�ng Geology, 19, 
1979, ss. 364-371. 
B. Yüce, “Osmanlı Dönem� İle Erken Cumhur�yet Dönem� Arasında Gaz�antep’te M�mar� 
Dokunun Değ�ş�m� (1839-1950)�, İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�, Fen B�l�mler� Enst�tüsü, 
M�marlık Anab�l�m Dalı, Yüksek L�sans Tez�, İstanbul, 2010. 
C. Cah�t Güzelbey, “Gaz�antep’de Yapıcılıkˮ, Gaz�antep Kültür F�k�r ve Sanat Derg�s�, C. 3, S. 
35, Gaz�antep, 1960. 
C. Cah�t Güzelbey, ve Hulus� Yetk�n, “Gaz�antep Şer’� Mahkeme S�c�ller�nden Örnekler (C�lt-
81-41) (M�lad�1729-1825)�, Gaz�antep,1970. 
G. Cansunar Yetk�n, T. Çobancaoğlu, “Dünden Bugüne Gaz�antep Geleneksel M�mar�s�nde 
Taşın Kullanımıˮ, Art-Sanat Derg�s�, 12, 2019, ss.129-162. 
D. Kuban, “Türk�ye’de Kentsel Koruma, Kent Tar�hler� ve Koruma Yöntemler��, İstanbul 
2001. 



- 180 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
 

 

�. �ener, M.�m�t, �e A. ��el, “Türk�ye�n�n �eleneksel �a�ı Ta�ları”, Ankara, 2013. 
�. �etk�n, “�a��ante��de Ker��� �e Ta��ılığın �er�n� Br�ket��l�k Alıyor”, �a��ante� Kültür 
��k�r �e Sanat Der��s�, �a��ante�, 1968, ss.38�45. 
�. �ğ�r, “�eleneksel �e��rsel Mekanlar, Değerlend�rme �e Kor�nmaları Bağlamında 
S�stemat�k �akla�ım��a��ante� �rneğ�”, �stanb�l Tekn�k �n��ers�tes�, �en B�l�mler� 
�ns�t�tüsü, Doktora Te��, �stanb�l, 2004. 
ICOMOS, “Vened�k Tü�üğü�, 1964, �tt��//���.�comos.or�.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_ 
tr0243603001536681730.�d�/ �r���m Tar���� 13.02.2019. 
ICOMOS, “ICOMOS M�mar� M�ras Tü�üğü�, 1999, 
�tt��//���.�comos.or�.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0464062001536913566.�d�/ �r���m Tar���� 
13.02.2019. 
�slam Ans�klo�ed�s�, C�lt 13, �stanb�l� Türk�ye D�yanet Vak�ı �ayını,1996. 
M. S. Ak�olat, “M�marlık �a�ıtlarının M�marlık �e M�marlık Dı�ı Roller�� �a��ante� 
Alaüdde�le Cam�s�”. �acette�e �n��ers�tes� �deb�yat �akültes� Der��s�, 20, 2003, ss.110�125. 
M. S. Ak�olat,“�a��ante� Kales� Kentl� Kale”,1, Ankara� ��kan Matbaacılık, 2010. 
N. Çam, “Türk Kültür Varlıkları �n�anter� �a��ante�”, Ankara, 2006. 
Obr�k Mağara Ara�tırma �r�b�, “�a��ante� �er Altı �a�ıları �n�anter� Ra�or�”, �a��ante� 
2012. 
R. �. �üllü, “M�syonerler�n �e��rc�l�k �aal�yetler� Ante� �rneğ�� Türk�ye�de �skan �e 
�e��rle�me Tar���, �stanb�l 2012, ss.77�97. 
S. Bo��s, “�r�nc��les o� Sed�mentolo�y and Strat��ra��y�, Ne� �ersey, 1987. 
K���sel ��rü�meler 
Abdülkad�r ���en, �a��ante�, 05.10.2017, serbest m�mar 
M�mar �a�er Ok�d�c�,19.01.2016, Çekül b�l�e tems�lc�s� 



IGSCONG’21 17-20 June 2021

- 181 -

 
  

 
 
 
 

 

 

Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Pandemi Sürecinde 
Yapılan Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri 

�ostgraduate �tudents’ ��ews On D�stance Educat�on Dur�ng The 
�andem�c �rocess 

Birsel AYBEK 
 

baybek@cu.edu.tr, ORCID : 0000-0001-5846-9838 
 

1Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye 
 

Özet Koronavirüsün (Covid-19) dünyaya yayılarak pandemiye dönüşmesi sonrasında hemen 
hemen bütün ülkeler virüsün yayılmasını azaltmak için lisans ve lisansüstü eğitim de dahil 
yüzyüze eğitime ara vererek tüm kademelerdeki okulları kapatma kararı aldılar. Ardından 
dünya ülkeleri bütün kademelerdeki öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için ara verilen 
yüzyüze eğitime “uzaktan öğretim” bir başka deyişle online öğretimle devam etme kararları 
almaya başladılar. Böylece, tüm dünyada etkisini hızlı bir şekilde arttıran ve pandemi haline 
gelen Covid-19 nedeniyle ülkeler her alanda olduğu gibi eğitimde de zorunlu bir dijital 
dönüşüm ile karşı karşıya kaldı. En büyük yankıları uzaktan öğretim yoluyla eğitim 
dünyasında gerçekleşen bu dijital dönüşümden, diğer bütün kademelerdeki öğrenciler gibi 
lisansüstü eğitim öğrencilerinin de etkilendiği gözlenmiştir. Bu noktadan hareketle, bu 
çalışmada lisansüstü eğitim öğrencilerinin pandemi sürecinde yapılan uzaktan eğitime yönelik 
görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu 
çalışmada 2019-2020 eğitim öğretim yılında 4 farklı devlet üniversitesinde lisansüstü eğitim 
(yüksek lisans, doktora) yapan 11 öğrenciden gönüllülük esasına dayalı olarak bir örneklem 
grubu oluşturulmuştur. Bu grupta yer alan öğrencilere mail yoluyla bir yazılı görüş formu 
gönderilerek öğrencilerin görüşlerini yazmaları ve tekrar mail yoluyla araştırmacıya 
göndermeleri istenmiştir. Öğrencilerden gelen görüşler içerik analizi yöntemi ile analiz 
edilmiştir. Analiz sonucunda, öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik olumsuz görüşleri olduğu 
gibi, olumlu görüşlerinin   olduğu da saptanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Uzaktan eğitim, Lisansüstü öğrenci 

Abstract Following the coronavirus (Covid-19) spread around the world and turned into a 
pandemic, almost all countries have subscribed to suspend face-to-face education, including 
undergraduate and postgraduate education, to close schools at all levels with the aim of 
reducing the spread of the virus. Afterwards, the countries around the world have begun to 
make decisions to continue with “distance education”, namely online education, in order to 
prevent students at all levels from falling behind education. Thus, countries have faced a 
compulsory digital transformation in education, as in each field, due to Covid-19, which has 
rapidly increased its impact all over the world and which has become a pandemic. This digital 
transformation, having the greatest repercussions in the world of education through distance 
education, has been observed to affect postgraduate students like those at all other levels. 
Therefore, this study attempts to reveal postgraduate students’ views on distance education 
during the pandemic process. Having a qualitative research design, the study was conducted 
with a sample group including 11 voluntary students who have been receiving postgraduate 
education (master's degree, doctorate degree) in four different state universities during the 
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2019-2020 academic year. A written opinion form was sent to these students via e-mail, and 
they were asked to write their views and send them back to the researcher via e-mail. The 
students’ views were analyzed through use of the content analysis method. The analysis results 
revealed that the students had positive views in conjunction with negative views on distance 
education. 
Key Words: Pandemic, Distance education, Postgraduate student 

I. GİRİŞ 

Koronavirüsün (Covid-19) dünyaya yayılarak pandemiye dönüşmesi sonrasında hemen 
hemen bütün ülkeler virüsün yayılmasını azaltmak için lisans ve lisansüstü eğitim de dahil 
yüzyüze eğitime ara vererek tüm kademelerdeki okulları kapatma kararı aldılar. Ardından 
dünya ülkeleri bütün kademelerdeki öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için ara verilen 
yüzyüze eğitime “uzaktan öğretim” bir başka deyişle online öğretimle devam etme kararları 
almaya başladılar. Böylece, tüm dünyada etkisini hızlı bir şekilde arttıran ve pandemi haline 
gelen Covid-19 nedeniyle ülkeler her alanda olduğu gibi eğitimde de zorunlu bir dijital 
dönüşüm ile karşı karşıya kaldı. En büyük yankıları uzaktan öğretim yoluyla eğitim dünyasında 
gerçekleşen bu dijital dönüşümden, diğer bütün kademelerdeki öğrenciler gibi lisansüstü 
eğitim öğrencilerinin de etkilendiği gözlenmiştir. 
 

Lisansüstü eğitim, bir ülkenin geleceğinde çeşitli yönlerden bilimin gelişmesini ve 
teknolojinin ilerlemesini sağlayacak akademisyenlerin ve bilim insanlarının yetişmesi 
açısından önemli bir eğitim kademesidir [1]. Lisans eğitimi yüksek öğretimde ana gövdeyi 
oluşturmakla beraber lisansüstü eğitimin stratejik değeri öne çıkmaya başlamıştır. İstenilen 
yüksek nitelikli insan gücü artık lisansüstü düzeyde eğitimle yetiştirilmeye çalışılmaktadır. 
Önceleri lisans mezunu olmak ayrıcalıklı sayılırken, şimdilerde yüksek lisans ya da doktora 
eğitimi bireye ayrıcalık sağlamaktadır [2].   

Temel amacı bilgiyi üreten, kullanan ve eleştiren bir düşünce tarzıyla problem çözebilecek 
nitelikte insan gücünü yetiştirmek olan lisansüstü eğitim, bilim insanı yetiştirme ve ulusal bilim 
politikasının yürütülmesindeki en önemli etmenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu 
nedenle lisansüstü eğitimin planlaması ve etkin şekilde yürütülmesi, o ülkenin gelişmişlik 
düzeyi ile yakından ilgilidir [3]. Çünkü patent üretme, bilimsel ve teknolojik yenilikler ile bir 
ülkenin gelişmişliğine katkıda bulunma gibi çalışmalar ancak nitelikli araştırmacılar ile iyi 
donanımlı Ar-Ge merkezleri ve teknoparklar ile mümkün olabilmektedir [4].  

Lisansüstü eğitimde lisans eğitimine göre bireye daha kapsamlı bilimsel araştırmalar yapma, 
karmaşık sorunları çözebilme, mesleki alanlarda uzmanlaşma, bilgi üretebilme ve sentez 
yapabilme yöntem ve becerisi kazandırılmaya çalışılır [5]. Bilimin ve bilimsel birikimin ortaya 
koyduğu yegâne güç nitelikli insan varlığıdır. Diğer bir söylemle kalkınmanın gerektirdiği 
yüksek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi genelde üniversitelerden, özelde ise lisansüstü 
öğretim programlarından beklenmektedir. Bu nedenle lisansüstü öğretim kademesine gereken 
önemin verilmesi, ülkenin kalkınması ve ekonominin gerektirdiği yüksek nitelikli insan 
gücünün yetiştirilmesi açısından üzerinde önemle durulması gereken bir sorundur [6]. Bu 
bağlamda da lisansüstü eğitimde nitelik, nicelikten çok daha önemlidir. Pandemi öncesi yüz 
yüze eğitimde niteliğin tartışıldığı lisansüstü eğitim, özellikle pandemi ile beraber uzaktan 
eğitime geçişle niteliğin daha çok tartışıldığı ve uzaktan eğitime yönelik öğrencilerin sorunlar 
yaşadığı gözlemlenmiştir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak bu çalışmanın yapılmasına gereksinim 
duyulmuştur. Yukarıdaki ihtiyaçtan hareketle bu çalışmada, “lisansüstü eğitim öğrencilerinin 
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pandemi sürecinde yapılan uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılması” 
amaçlanmıştır. 

II. YÖNTEM 

Lisansüstü eğitim öğrencilerinin pandemi sürecinde yapılan uzaktan eğitime yönelik 
görüşlerinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Nitel araştırma, gözlem görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 
yöntemlerinin kullanıldığı algıların ve olayların doğal ortamında bütüncül ve gerçekçi bir 
biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir [7]. 
Araştırma durum çalışması ile desenlenmiştr. Durum çalışmasında  katılımcı sayısı veya 
örneklem büyüklüğünün  göreli olarak küçük olmasının sebebi ayrıntılı ve derinlemesine bir 
araştırma yöntemi olmasından kaynaklanmaktadır [7].   

 
A. Çalşma Grubu 

Bu araştırma için kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle, 2019-2020 eğitim 
öğretim yılında 4 farklı devlet üniversitesinde lisansüstü eğitim (yüksek lisans, doktora) yapan  
11 öğrenciden gönüllülük  esasına dayalı  olarak bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Kolay 
ulaşılabilir durum örneklemesi araştırmaya hız ve pratiklik kazandırır. Araştırmacı yakın olan 
ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçer. Genellikle araştırmacının diğer örnekleme 
yöntemlerini kullanma olanağının bulunmadığı durumlarda kullanılır [8].  

B. Veri Toplama Arac 
Örneklem grubunda  yer alan lisansüstü eğitim öğrencilerine  mail yoluyla yönergeden 

oluşan bir yazılı görüş formu gönderilerek öğrencilerin pandemi sürecinde yapılan  uzaktan 
eğitime yönelik görüşlerini yazmaları ve tekrar mail yoluyla araştırmacıya göndermeleri 
istenmiştir. 

C. Veri Analiz Süreci 
Öğrencilerden gelen yazılı görüş formundaki görüşler içerik analizi yöntemi ile analiz 

edilmiştir. İçerik analizinde kodlama yolu ile verilerin altında yatan kavramların arasındaki 
ilişkileri ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır [7]. İçerik analizi sonucunda elde edilen kodlara 
uygun temalar oluşturulmuştur. 
 

III. BULGULAR 

Öğrencilerin pandemi sürecinde yapılan uzaktan eğitime yönelik görüşleri gönderilen yazılı 
görüşme formlarında içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan içerik analizi sonucunda 
öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin   olumsuz ve olumlu olduğu saptanmıştır.  
Bunun için görüşler olumlu ve olumsuz olmak üzere iki kategori altında toplanmış ve aşağıda 
Tablo 1ve 2’deki   temalar ve kodlar oluşturulmuştur. Aynı zamanda katılımcıların 
görüşlerinden direk alıntılara da yer verilmiştir.  
A. Öğrencilerin Uzaktan Eğitimin Olumsuz Etkilerine Yönelik Görüşleri 

Öğrencilerin uzaktan eğitimin olumsuz etkilerine yönelik görüşleri aşağıda Tablo I’de 
gösterilmiştir.  
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TABLO I. 
ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİMİN OLUMSUZ ETKİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

Temalar Kodlar Frekans 

İletişim  Kaynaklı 
Arkadaşlarıyla görüşememe 
Danışmanı ile görüşememe
Hocalarla görüşememe 

6 
1 
1 

Teknoloji Kaynaklı 

İnternete erişememe 
Bilgisayarın eski olması 
Teknolojiyi kulanamama 
Tecrübe Eksikliği

4 
2 
2 
1 

Öğretim Kaynaklı 

Öğrenme kaybı 
Derse odaklanamama 
Gerçek sınıf ortamının olmaması 
Derste soru soramama

5 
3 
2 
1 

Öğrenci Kaynaklı Psikolojik yorgunluk 
Düşük motivasyon

4 
4 

Sağlık Kaynaklı Kas ağrıları 
Göz bozuklukları

3 
1 

Akademik Kaynaklı               Akademik çalışmaların aksaması 2 
Toplam   42 

Yukarıda Tablo I’de görüldüğü gibi öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik olumsuz görüşleri 
yapılan içerik analizi sonucunda iletişim, teknoloji, öğretim, öğrenci, sağlık ve akademik 
kaynaklı olmak üzere  6 temaya ayrılmıştır. İletişim kaynaklı sorunlar arkadaşlarıyla, 
danışmanıyla ve hocalarla görüşememe olarak saptanırken, teknoloji kaynaklı ise, İnternete 
erişememe, bilgisayarın eski olması, teknolojiyi kulanamama, tecrübe eksikliği gibi sorunlar 
olarak belirtilmiştir. Öğretim kaynaklı sorunlara bakıldığında ise, öğrenme kaybı, derse 
odaklanamama, gerçek sınıf ortamının olmaması, derste soru soramama  şeklinde ifade 
edilmiştir. Öğrenci kaynaklı olarak ise, psikolojik yorgunluk ve  düşük motivasyon sorun 
olarak saptanmıştır.Sağlık kaynaklı olarak da kas ağrıları, göz bozuklukları gibi sağlık 
sorunları tespit edilirken, akademik kaynaklı olarak ise  akademik çalışmaların aksaması 
sorunu saptanmıştır.

Aşağıda uzaktan eğitimin olumlu etkilerine yönelik bazı katılımcıların görüşlerinden direk 
alıntılara yer verilmiştir: 

Ö2: “Pandemi dolayısıyla yapılan uzaktan eğitimin biz doktora öğrencileri olarak birebir 
yani yüz yüze eğitim alamadığımız için hocalarımızdan daha fazla bilgi edinme 
ayrıcalığından mahrum olmakla birlikte ders ortamı oluşumunda da sanal ortam sorunları  
ile karşı karşıya kaldığımız oldu, bunlar bağlantı kesilmeleri bilgisayar sorunları gibi bir çok 
aksaklıklar 



- 185 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
 
 

olmuştur. Örnek olarak 20 ocak Perşembe günü akademik kazanmlar dersi snav esnasnda 
snavn tam ortasnda elektrikler kesilmesiyle snavm bitiremeden maalesef snavm 
gerçekleşemedi buda kişisel olarak moral ve motivasyonumu olumsuz etkiledi”. 

Ö3:”Maalesef yüz yüze eğitim ile aldğm zevki uzaktan eğitimden almamaktaym. Zaten sosyal 
yönden kstlanmş olmann verdiği olumsuz etki okula gidemeyerek daha da artt. Yüz yüze 
eğitim olduğunda okula gitmek için ders saatinden 1 saat öncesinde uyanp yola çkardm. 
Uzaktan eğitimde ise ders saatinden 5 dakika önce uyanmam yeterli olmaktayd. Teknik 
aksaklklardan dolay bazen derslere katlamadğm durumlarda söz konusu olmuştu. Snf 
ortamnda olmadğmdan dolay farkl uyarclar dikkatimin dağlmasna neden olabiliyordu”.

Ö4: “Uzaktan eğitimi hala benimseyemedim. Öğrenme ortamnn getirdiği sosyalliğin yok 
olmas benim için eksi bir durum. Etkileşimin azaldğn düşünüyorum.  Ara sra da olsa 
internetten kaynakl ses gitmemesi, karşdan gelen ifadelerin kesik kesik gelmesi yaşadğm 
baz aksaklklar olarak belirtebilirim. Bunun dşnda yapmay düşündüğüm baz 
araştrmalarn aksamasna neden oldu. Çünkü ayn şekilde okullarda uzaktan eğitime geçiş 
yapt”. 

Ö5: “Uzaktan eğitimin olumsuz yanlarndan biri uzun süre ekran karşsnda oturmak dikkat 
dağnklğna yol açt. Bu durumda derse kendimi vermeyi zorlaştrd. Zaman zaman da dersten 
sklmama sebep oldu. Bu durumda motivasyon düşüklüğü yaratt. Derslerden alnan verimin 
biraz düşmesine sebep oldu. Uzaktan eğitimde sürecinde derslerde zaman kstlamas olmakta. 
Zaman kstlamas olmas sebebiyle ifade edebileceğim konularn ya da merak ettiğim 
sorularn sorulamamas baz öğrenme eksikliklerine sebep olmuştur. Ayn zamanda uzaktan 
eğitimde verilen eğitimin çok fazla verimli olduğuna inanmamaktaym. Bu durumda en büyük 
etkenin etkileşimin olmamasndan kaynaklandğn düşünmekteyim. Yüz yüze etkileşimin 
olmamas sebebiyle öğrenme ortamlarndaki meydana gelen örtük öğrenmelerimin azaldğn 
gördüm. Diğer arkadaşlarla bir arada olamamak iletişimimi azaltmştr. Bu durumda farkl 
bakş açlarn görememe, baz bilmediğim ya da kaçrdğm konular öğrenememe yol 
açmştr”. 

Ö6: “Uzaktan eğitim sürecinde teknik yönden sorunlar yaşadm. Bu sorunlardan biri 
bilgisayarmn bozulmas, bilgisayarmn çökmesidir. Bunun sonucunda verilerimin 
bazlarnn kurtarlamamasdr. Diğer bir sorun internet bağlants problemidir. Ders annda 
bağlantnn bir anda gitmesi, bazen internetin yavaşlğ, bazen yoğunluk nedeniyle sisteme 
girememdir. Ayrca elektriğin gittiği zamanlarda telefondan derse katlmak zorunda 
kalmamdr. Bu durum hem yorulmama hem de derse konsantrasyon uzun süre sağlayamama 
neden olmuştur”.  

Ö7: “Hocalarmz yüz yüze görmek beni daha güvende hissettirir. Onlardan uzak olmak da 
beni olumsuz etkiledi. Bazen bir jest, mimik, ifade hocalarmzla daha samimi ve scak ilişkiler 
kurmamz sağlar. Ancak şu anda onlardan da uzak olmak bu frsat kaçrmamza neden 
oluyor. Her ne kadar snrl ve düzeyli öğretmen-öğrenci ilişkisi de kurulsa hocalarm da 
özledim. Ayrca hocalara soracağmz bir soru olduğunda birkaç dakikalğna kaplarn çalp 
ksa sürede halledebileceğimiz şeyler uzaktan eğitim sürecinde iletişim araçlaryla daha zor 
hale dönüşebilmekte, iletişim araçlarndan kaynakl iletişim sorunlar yaşamamza neden 
olmaktadr. Küçük bir soru sormak için bir hocay ararken ya da ona gönderdiğim maile cevap 
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beklerken kendimi daha gergin hissediyorum. Çünkü biliyorum ki herkes onla bu şekilde 
iletişim kuruyor ve ben onu kzdracakmşm gibi hissediyorum”. 

B. Öğrencilerin Uzaktan Eğitimin  Olumlu Etkilerine Yönelik Görüşleri 
Öğrencilerin uzaktan eğitimin olumlu etkilerine yönelik görüşleri aşağıda Tablo II’de 

gösterilmiştir.  

TABLO II. 
ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİMİN OLUMLU ETKİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

Temalar Kodlar Frekans 

Öğretim Kaynaklı 
Derslerin asenkron olması 
Farklı üniversitelerde ders alabilme 
 Bir dönemde daha fazla ders alabilme      

4 
3 
2 

Teknoloji Kaynaklı 
Teknolojiyi kullanma becerisinin 
artması
Sınava girme  deneyiminin artması 

2 

2 

Ulaşım Kaynaklı Zaman kaybının önlenmesi 
Akademik okumaların artması 

2 
2 

Psikolojik Kaynaklı Sınav kaygısının azalması 1 
Toplam     18 

Yukarıda Tablo II’de görüldüğü gibi öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik olumlu görüşleri 
yapılan içerik analizi sonucunda  öğretim, teknoloji, ulaşım ve psikolojik kaynaklı olmak üzere 
4 temaya ayrılmıştır. Öğretim kaynaklı olumlu etkileri, derslerin asenkron olması, farklı 
üniversitelerde ders alabilme, bir dönemde daha fazla ders alabilme olarak saptanırken, 
teknoloji kaynaklı olumlu etkiler ise  teknolojiyi kullanma becerisinin artması, teknolojik 
ortamda sınava girme deneyiminin artması şeklinde belirtilmiştir. Ulaşım kaynaklı olumlu 
etkiler zaman kaybının önlenmesi, akademik okumaların artması şeklinde ifade edilirken, 
psikolojik kaynaklı etkiler ise sınav kaygısının azalması şeklinde belirtilmiştir. 

Aşağıda uzaktan eğitimin olumlu etkilerine yönelik bazı katılımcıların görüşlerinden direk 
alıntılara yer verilmiştir: 

Ö1: “Yeterlilik günü geldiğinde çok rahattm çünkü o da uzaktan yapld. Hocalarla gerçek 
anlamda yüz yüze bir oda da olmak ve snava girmek benim için daha çok kayg sebebiyken, 
uzaktan onlarla konuşmak evimde kahvemi yaparak snava girmek çok rahatlatt beni. Snavm 
başarl geçti bunun sebebi tabiki bilgi birikimi fakat birazda heyecanmn az olmas da oldu. 
O nedenle özellikle eğitimini farkl şehirde yapan kişiler için uzaktan eğitim mucizevi bir şey”. 

Ö2: “Biz doktora öğrencilerinin bu süreçte baz avantajl durumlarn da belirtmek istiyorum. 
Bu avantajlar ise çoğumuz bu süreçte çalşmş olduğumuz işe de zaman ayrdğmz için her 
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hafta benim için şehirleraras  gidiş-geliş  gibi yolda geçecek süreyi de akademik çalşmaya 
harcama gibi bir avantajdan bahsedebilirim”. 

Ö3: “Uzaktan eğitimin  olumlu yanlar olduğunu da belirtmeliyim. Örneğin kendi adma 
çocuklarmdan dolay asla şehir dşnda ders alamam derken, birden pandeminin olmas, 
uzaktan eğitime geçiş yapmamz, bilgisayar ekrannn uzaklar yakn yapmasna vesile oldu  ve 
ben farkl şehirlerden ders alabildim”.  

Ö4: “Uzaktan eğitim derslerin telafisini bir nevi kolaylaştrd. Uzaktan eğitimde derslere 
katlamadğm zaman derslerin kaytlarn tekrar izleyerek eksiğini kapatabilmeme yardmc 
oldu. Bir şey kaçrmamş oldum. Bu durumda derslere katlmadğm zaman üzerindeki stresi, 
kaygy (başarsz olma) biraz olsa da azaltmştr. Ayn zamanda ders kaytlarn izlemek not 
almamda kolaylk sağlamştr”.  
Ö6: “Benim için uzaktan eğitimin olumlu yan, okulumun bulunduğu şehirden başka bir şehirde 
yaşadğm için fiziksel olarak gidiş geliş sorunum ortadan kalkmş oldu. Bu hem zaman, hem 
çalştğm iş yerinden izin alma, hem de yol masraflar açsndan fayda sağlamş oldu. 
Normalde kurum müdüründen alacağm izin sorun olabilirdi ama dersler uzaktan olunca bu 
sorun ortadan kalkmş oldu”.  

IV. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Lisansüstü eğitim öğrencilerinin pandemi sırasında yapılan uzaktan eğitime yönelik 

görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada çıkan sonuçlara göre, öğrencilerin uzaktan 
eğitimin etkilerine yönelik hem olumsuz hem de olumlu görüşlere sahip olduğu ancak, olumsuz 
etkilerinin daha çok vurgulandığı saptanmıştır. Yukarıda bulgular kısmında belirtildiği gibi 
olumsuz etkilerine yönelik kodlar yapılan içerik analizi sonucu iletişim, teknoloji, öğretim, 
öğrenci, sağlık ve akademik kaynaklı olmak üzere 6 temaya altında toplanmıştır. Olumsuz 
etkileri içinde İletişim teması altında en yüksek frekansa sahip (6 kişi) kod “arkadaşlarıyla 
görüşememe” olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu sonuçtan yola çıkarak öğrencilerin 
arkadaşlarıyla iletişim kurmayı, onları görmeyi onlarla aynı ortam içinde yüzyüze ders almayı 
özledikleri söylenilebilir.  

Teknoloji teması altında ise en yüksek frekansa sahip (4 kişi) kod “internete erişememe” 
olarak saptanmıştır. Bu bulguya dayalı olarak öğrencilerin uzaktan eğitim sırasında internete 
erişememe, dersler ve sınavlar sırasında internetin kesilmesinden dolayı dersleri çevrimiçi 
canlı olarak dinlemede ve sınavlara girmede sorun yaşadıkları saptanmıştır. Hatta bu 
sorunlardan dolayı derslere yeterince odaklanamadıkları ve bu durumun motivasyonlarını da 
düşürdükleri tespit edilmiştir. Yine uzaktan eğitimin olumsuz etkilerine yönelik olarak 
oluşturulan bir başka tema da “öğretim” dir. Öğretim teması altında en yüksek frekansa sahip 
(5 kişi) kod “öğrenme kaybı” olarak saptanmıştır. Bu sonuçtan yola çıkarak öğrencilerin 
derslere yönelik bilgileri uzaktan eğitimde tam olarak öğrenemedikleri, ilgili derslerin öğretim 
elemanlarından derslere yönelik bilgi, beceri ve tutumları eksik kazandıkları, bu durumun da 
lisansüstü eğitimde niteliği düşürdüğü söylenilebilir.  

Öğrenci kaynaklı tema altında ise 4 öğrenci uzaktan eğitimin kendileri üzerinde “psikolojik 
yorgunluk” yarattığını belirtirken, 4 öğrenci de bu eğitimin motivasyonlarını düşürdüğünü 
ifade etmişlerdir. Bir başka tema olan Sağlık teması altında en yüksek frekansa sahip (3) kod 
“kas ağrıları” olmuştur. Öğrenciler uzaktan eğitimin fiziksel hareketsizliğe yol açtığını 
bilgisayarın başında uzun zaman geçirmekten dolayı bedenlerinde bel, boyun gibi ağrılar 
oluştuğunu belirtmişlerdir. Öğrenci kaynaklı tema altındaki psikolojik yorgunluk sonucu da 
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dikkate alındığında, bu olumsuz etkilerin uzaktan eğitimin devam etmesi halinde uzun vade de 
daha bir çok farklı bedensel ve ruhsal sağlık problemleri oluşturabileceği söylenilebilir. Son 
olarak olumsuz etkilerine yönelik “Akademik” tema altında ise 2 öğrenci uzaktan eğitim 
sürecine geçilmesi ile birlikte akademik çalışma yapamadıklarını, çalışmalarının bu süreçte 
aksadığını belirtmişlerdir. Bu sonuçtan yola çıkarak uzaktan eğitimin devam etmesi halinde 
özellikle sosyal ve beşeri bilimler alanında lisansüstü eğitimde hem öğrencilerin hem de 
öğretim elemanlarının akademik çalışmalar için veri toplamada zorlanabilecekleri 
düşünülmektedir.  

Yukarıda belirtildiği gibi öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik olumsuz görüşler yanında 
olumlu görüşlere de sahip olduğu saptanmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda olumlu 
görüşleri öğretim, teknoloji, ulaşım ve psikolojik kaynaklı olmak üzere 4 temaya ayrılmıştır. 
Olumlu etkileri içinde Öğretim teması altında en yüksek frekansa sahip (4 kişi) kod “derslerin 
asenkron olması” olarak ifade edilmiştir. Öğrenciler çalıştıkları için canlı çevrimiçi dersleri 
izleyemedikleri zaman ya da canlı izledikleri dersleri sonradan not alıp pekiştirmek için 
asenkron derslerin çok yararlı olduğunu belirtmişlerdir. Yine Öğretim teması altında 3 öğrenci 
farklı üniversitelerde ders alabilmenin uzaktan eğitimle kolaylaştığını belirterek, öğretim 
yüzyüze olduğunda özellikle çalıştıkları için farklı üniversitelerden ders almakta 
zorlandıklarını belirtmişlerdir. Dolayısıyla lisansüstü eğitim açısından düşünüldüğünde bu 
durumun öğrenciler açısından büyük avantaj oluşturduğu söylenilebilir.  

Yine araştırmada uzaktan eğitimin olumlu etkileri içerisinde Teknoloji teması altında 2 
öğrenci tarafından uzaktan eğitimin teknoloji kullanma becerilerini arttırdığı ifade edilmiştir. 
Öğrenciler uzaktan eğitimden önce uzaktan ders işleme ve sınava girme teknolojisine yönelik 
becerilerinin ve deneyimlerin olmadığını ancak bu eğitimle beraber bu deneyim ve 
becerilerinin arttığını belirtmişlerdir. Uzaktan eğitimin öğrencilerin bu becerilerini 
arttırmasının özellikle 21. Yüzyılda dijital becerilerinin gelişimine katkıda bulunması 
açısından önemli olduğu söylenilebilir.  

Ulaşım teması altındaki olumlu etkilere bakıldığında ise 2 öğrenci uzaktan eğitimin zaman 
kaybını önlediğini, 2 öğrenci de zaman kaybı önlendiği için daha çok akademik okumalar 
yaptıklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler özellikle yüz yüze eğitimde bulundukları ilin dışında 
lisansüstü eğitim yaptıkları için gidiş-gelişlerde çok fazla zaman kaybı olduğunu bu 
durumunda onlarda yorgunluk yarattığını ve bunun sonucunda da performanslarının düştüğünü 
ifade etmişlerdir. Son olarak, uzaktan eğitimin olumlu etkilerine yönelik olarak araştırmanın 
çarpıcı bulgularından birisi de 1 öğrencinin psikolojik tema altında uzaktan eğitimin sınav 
kaygısını azalttığını belirtmiş olmasıdır. Öğrenci doktora yeterlilik sınavına girerken sınav 
uzaktan yapıldığı için kaygısının düşük olduğunu normalde yüzyüze olsaydı jüri karşısında 
daha büyük bir kaygı yaşayacağını ve bunun da performansını düşüreceğini belirtmiştir. Bu 
sonuçtan yola çıkarak doktora yeterlilik vb. önemli sınavların uzaktan yapılmasının adayların 
sınav kaygısını düşürüp performanslarını daha çok yükseltebileceği söylenilebilir. 
Araştırmanın yukarıdaki sonuçlarından yola çıkarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

1. Örneklem grubundaki lisansüstü eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitimin olumsuz
etkileri konusundaki görüşleri dikkate alındığında derslerde öğrenme kayıplarının
ortaya çıktığı saptanmıştır. Pandeminin etkisinin azalması ya da bitimi sonrasında
yüzyüze eğitime geçildiğinde gerekirse hafta sonları ya da yaz tatillerinde bu öğrenme
kayıplarının giderilmesine yönelik telafi eğitimleri yapılabilir.

2. Eğitimle ilgili yaşanan önemli sorunlardan birinin internet erişim sorunu olduğu
dikkate alındığında, bundan sonraki süreçte pandeminin devam etmesi durumunda
uzaktan eğitim de yapılmaya devam edilecekse öğrencilerin internet erişim sorunları
ilgili yetkililerce çözülmelidir (YÖK, Üniversiteler vb.)
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3. Yine araştırmada ortaya çıkan önemli bulgulardan birisi uzaktan eğitimin öğrencilerin
motivasyonunu düşürüp, dikkat dağınıklığı ve psikolojik yorgunluk yaşamalarına
neden olmasıdır. Uzaktan eğitimin devam etmesi durumunda aynı zamanda
üniversiteler uzaktan eğitimin kalitesini yükseltme ve öğrenme -öğretme ile
değerlendirme sürecini daha etkili hale getirerek öğrencilerin motivasyonunu
yükseltme ve dikkat dağınıklığını azaltmak için gerekli önlemleri almalı, öğretim
elemanlarına «etkili uzaktan eğitim ve öğretim süreçler» konusunda eğitim seminerleri
vermelidir. Yine aynı şekilde üniversiteler öğrencilere de uzaktan eğitimde etkili
şekilde nasıl yararlanabileceklerine yönelik eğitimler düzenlemelidir.
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Özet Dağıtım, diğer pazarlama karma elemanlarını tamamlayan ve birçok tüketicinin 
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda önemli yere sahip olan bir unsur olarak görülmektedir. 
Spor pazarlamacısının etkin ve verimli bir şekilde hareket edebilmesi için dağıtım konusunda 
derinlemesine bilgi sahibi olması önemli görünmektedir. Bu önem doğrultusunda, çalışmada 
spor mal ve hizmetlerin dağıtımı, dağıtımın yararları, aracılar, dağıtım kanalları, spor 
perakendeciliği, spor alanları, spor medyası gibi konulara yer verilmiştir. Spor pazarlamacısı 
diğer pazarlamacılardan farklı olarak spor ürünlerini hem somut olarak hem de soyut olarak 
ele alabilecek bir takım özelliklere sahip olmalıdır. Çünkü dikkate alması gereken birçok unsur 
bulunmaktadır. Özellikle hizmet odaklı yaklaşımla değerlendirildiğinde sporu benzersiz kılan 
özellikler (dokunulmazlık, türdeş olmama, eş zamanlı üretim ve tüketim, dayanıksızlık, 
sahiplik) ürün ve tüketicisi arasındaki köprüyü kurma aşamasında pazarlamacıyı zorlayacak 
özellikler olduğu için atılacak her adımın büyük bir özenle atılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Pazarlamas, Dağtm, Spor Perakendeciliği 

Abstract Place is seen as an element that complements other marketing mix elements and has 
an important role in meeting the needs of many consumers. In-depth knowledge of place seems 
important for the sports marketer to act effectively and efficiently. In line with this importance, 
issues such as the distribution of sports goods and services, the benefits of place, 
intermediaries, distribution channels, sports retailing, sports fields, sports media were included 
in the study. Unlike other marketers, the sports marketer should have a number of features that 
can handle sports products both concretely and abstractly. Because there are many factors to 
consider. Especially when evaluated with a service-oriented approach, the features 
(intangibleness, heterogeneity, inseparability, perishability, ownership)  that make sports 
unique are the features that will force the marketer to build the bridge between the product and 
the consumer, so every step to be taken must be taken with great care. 

Anahtar Kelimeler: Sports Marketing, Place, Sports Retailing 

I. GİRİŞ 

ağıtım, diğer pazarlama karma elemanlarını tamamlayan ve birçok tüketicinin 
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda önemli yere sahip olan bir unsur olarak 

görülmektedir. En temel olarak şu şekilde düşünülebilir; eğer bir ürün tüketiciye ulaşamıyorsa 
satış gerçekleşemez. Ancak ürünün tüketiciyle buluşması doğru zaman ve doğru yerde 
gerçekleştiğinde başarıyı yakalamak kolay olacaktır [1]. Yani sporda pazarlama masasını 
ayakta tutabilmek için masanın diğer ayaklarına ihtiyaç duyulduğu kadar dağıtım ayağına da 
ihtiyaç duyulmaktadır. Tabi ki her karma elemanlarında olduğu gibi dağıtımın da verimli ve 
etkili gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm konular hakkında pazarlamacının bilgi sahibi olması 
gerekmektedir. Bu çalışmada etkili bir pazarlama için gereken dağıtım ve dağıtımın kapsadığı 
konular kuramsal bir çerçevede ele alınacaktır. 

D
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II. SPOR MAL VE HİZMETLERİNİN DAĞITIMI

Spor ürünleri hem kıyafet gibi somut, hem de hizmet gibi soyut olabilmektedir. Somut 
ürünlerin dağıtımı; toptancı, perakendeci, distribütör ve acente gibi aracı grupların üretici ile 
tüketiciyi buluşturması ile sağlanmaktadır [2]. Soyut ürünler ise hizmetler gibi bazı özelliklere 
sahiptir. Bu özellikler; dokunulmazlık, türdeş olmama, eş zamanlı üretim ve tüketim, 
dayanıksızlık, sahipliktir [3]. Zaten spor ürünlerini benzersiz kılan da bu özelliklerdir. 
Böylesine zorlayıcı özelliklere sahip üründen istenilen getiriyi sağlamak konusunda, 
pazarlamacının sorumluluğunun diğerlerine (somut ürün pazarlamacıları) kıyasla daha fazla 
olduğunu söylemek mümkündür. 

III. DAĞITIMIN SAĞLADIĞI YARARLAR

Dağıtım sistemlerinden elde edilen ana fayda, kaynakların daha etkili bir şekilde 
ayrıştırılması olarak görülmektedir. Satış işlemine aracının dahil olması, ürünün üzerine 
yüklenen fazladan bir maliyet gibi görünse de, dağıtım sistemleri hem üreticiye hem de 
tüketiciye kolaylık sağlamaktadır [4]. Bir açık alan macera etkinliklerinden birisi olan rafting 
etkinliği gerçekleştirmek için sporcunun malzeme arayışına girdiği düşünüldüğünde, dağıtım 
sistemi olmadığında kanonun kendisini, kaskı, can yeleğini, kurtarma halatını, ayakkabıları, 
kıyafeti vb. bir çok ekipmanı farklı üreticilerden elde edebileceği için her bir üreticiye tek tek 
ulaşmak zorunda kalacaktır. Ya da sadece kano üreten bir üreticinin müşterilerine ulaşması pek 
de kolay görünmemektedir. Ancak kapsamlı bir spor mağazası gibi tek bir noktada tüm bu 
ürünleri bulmak ya da sadece bu ürünlerle ilgilenen hedef kitleye ulaşabilmek çok daha pratik 
ve ekonomik görünmektedir. 

IV. ARACILARIN ÖNEMİ

Ürün ve hizmetlerin satışını ya da üreticiden tüketiciye aktarılmasını sağlayan işletmeler 
“aracı” olarak adlandırılmaktadır. Aracılar görevlerini iki şekilde gerçekleştirebilirler. Kimi 
zaman dağıtılan ürünün sahipliğini alarak, kimi zaman ise ürünün tüketiciye ulaşmasında etkin 
bir rol üstlenerek görevlerini yerine getirirler. Ürünü satın alan aracılar tüccar, satın almayan 
aracılar ise acente olarak adlandırılmaktadır [5]. Aracıların sahip olduğu başlıca fonksiyonlar 
Şekil 1’de yer almaktadır. 
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V. DAĞITIM KANALLARI 
Rekreasyon ve turizm ürünlerinin tüketicilere dağıtılmasının birkaç kanalı vardır. Hizmetler 

aynı anda üretilir ve tüketilir; bu, ürünlerin tüketiciye doğrudan iletilmesidir. Diğer taraftan 
mallar, doğrudan ya da bir veya daha fazla aracı içeren dağıtım kanalları ile iletilebilir [7]. 
Şekil 2 ürünün tüketiciye nasıl ulaştığını ifade eden dağıtım kanallarını göstermektedir. Bir 
basketbol topu üreticisi, fabrika satış mağazalarından ya da kendi şubelerinden ürünü tüketiciye 
ulaştırdığında, ürün doğrudan iletilmiş olur. Ancak çeşitli spor malzemeleri satan perakendeci 
ya da toptancı aracılığı ile de dolaylı olarak iletilebilir. Bazen de toptancı basketbol toplarını 
üreticiden aldıktan sonra perakendeciye ulaştırır ve sonrasında tüketiciler perakendeciden 
alabilir. 

 

 

 
Şekil 1. Aracıların Genel Etkinlikleri [5, 6]. 

 

 
Şekil 2. Dağıtım kanalları [7]. 
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VI. DAĞITIMIN YOĞUNLUĞU 

Bir ürün için seçilen dağıtımın miktarını ifade eden dağıtım yoğunluğu, yaygın bir şekilde; 
yoğun dağıtım, seçici dağıtım ve özel dağıtım olmak üzere üç farklı biçimde ele alınmaktadır 
(2,4, 8-10]. Yoğun dağıtım stratejisinde ürün mümkün oluğunca çok yerde tüketiciye 
sunulmaktadır. Spor pazarlamacısı seçici dağıtım stratejisini seçmiş ise ürün sınırlı miktardaki 
yerlerde tüketiciye sunulmaktadır. Özel dağıtım stratejisinde ise pazarlamacı, ürünleri çok 
küçük sayıdaki mağaza ya da kanallar aracılığıyla sunmaktadır [11]. Bahsedilen bu yoğunluk 
stratejileriyle ilgili örnekler Tablo 1’de yer almaktadır. 

 

VII. DAĞITIM SİSTEMİNİN SEÇİLMESİ 
Pazarlamacılar ürünlerini en uygun şekilde pazara ulaştıracak kanalı seçmek isteyeceklerdir. 

Seçilecek bu kanal etkin, verimli ve marka bağlılığını sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. 
Burada sorumluluk üreticinin omuzlarındadır, çünkü hem dağıtım kanalını seçecek hem de 
dağıtım sürecindeki gerekli denetimi sağlayacak olan üreticinin kendisidir [12]. Dağıtım 
kanalının seçilmesi sürecinde cevaplanması gereken soruları İslamoğlu [12] şu şekilde 
sıralamaktadır: 

1. Dağıtım kanalının seçimini hangi faktörler etkilemektedir? 
2. Dağıtım kanalının seçiminde hangi ölçütler kullanılmalıdır? 
3. Dağıtım kanalının uzunluğu ne olmalıdır? 
4. Hangi tür aracılara yer verilmelidir? 
5. Aracıların sayısı ne olmalıdır? 
6. Kaç tür kanal kullanılacaktır? 
7. Aracılar hangi ölçütlere göre seçilecektir? 
8. Dağıtım kanalı nasıl yönetilecektir? 

VIII. SPOR PERAKENDECİLİĞİ 
Kuruluşlarının nispeten kolay olması, perakendecilerin sayılarının toptancılardan daha fazla 

olmasına neden olmaktadır. Herkesin perakendecilik sektöründe yer alma şansı bulunmaktadır. 
Bu nedenle kolay bir rol gibi görülebilir ancak perakendeciler için rekabet sürekli olarak 

TABLO I 
DAĞITIM YOĞUNLUKLARI VE BAZI SPOR ÜRÜNLERİ ÖRNEKLERİ [11] 

 YOĞUN SEÇİCİ ÖZEL 

DAĞITIM YERİ: Mümkün olduğunca çok yer Bazı yerler Seçilmiş birkaç yer

Ö
R

N
EK

LE
R

 

Basketbol 

Oyunu 

 TV & kablolu kanallar 

 İleriki yayınlar için radyo 

kayıtları 

 Bireysel satışlar için 

yapılan kayıtlar 

 Bireysel 

 Sadece bir TV 

kanalında 

 İki radyo 

istasyonunda 

 Bireysel 

 Sadece bir TV 

kanalında 

Softbol 

Sopası 

 Neredeyse bütün spor 

ürünleri satış mağazasında 

 Mağaza ve mağaza 

bölümlerinde 

 Tüm spor ürünü 

mağazalarının 

yarısında 

 Sadece seçilmiş 

bir spor 

ürünleri 

mağazasında 
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gündemdedir. Tüketicileri mağazaya çekmek, rakiplerine kaptırmamak ya da rakiplerinden 
müşteri kapmak iş hayatlarını sürdürebilmek açısından önemli görülmektedir [13]. 

A. Spor Perakendeciliği Karmas 
Tüm pazarlamacılar ve perakendeciler gibi spor perakendecileri de etkili bir pazarlama 

karması tasarlamalıdırlar [8]. Spor perakendeciliği karmasını oluşturan dört bileşen aşağıda yer 
almaktadır [2; 8]: 

1. Spor Perakendeciliği Ürünleri: Spor perakendecileri kendi hedef kitlesini tatmin 
edebilmek için onlara doğru ürün karmasını sunmalıdırlar. 

2. Spor Perakendeciliği Fiyatlandrmas: Fiyatlandırma kararları perakendeciyi 
rakiplerinden ayırmada önemli role sahip bir etkendir. Fiyat kararları alırken 
müşterilerin türlerini göz önüne almak önemlidir. Bu türler; marka-bağımlı 
müşteriler, statü-arayan müşteriler, hizmet-arayan müşteriler, uygun müşteriler, 
fiyat alış-verişi yapan müşteriler olarak ayrıştırılmıştır. 

3. Spor Perakendeciliği Dağtm: Fiyata karşı daha duyarlı tüketicilerin dışında 
kalanlar için perakende mağazasının konumu çok önemli ve kritik bir önem 
taşımaktadır. 

4. Spor Perakende Promosyonlar: Perakende tutundurma, spor perakendecisinin 
kişisel satış, reklam, satış tutundurma ve hakla ilişkilerin uygun karmasını 
oluşturmada alacağı kararları ifade etmektedir. 

B. Perakendeci İmaj 
Perakendeci imajını altı boyutla ilişkilendiren Shank [8], bu altı boyutu aşağıdaki gibi 

açıklamaktadır: 
 Atmosfer: Tüketicileri mağazaya çekmek ve orada kalmalarını sağlamak için 

tasarlanan görsel, işitsel ve koku duyusuna hitap eden çevreye işaret etmektedir. 
 Konum: Mağazanın şehir merkezinde mi, banliyöde mi yoksa kırsal bölgede mi 

olduğu konusu konumla ilgilidir. Konumla ilgili diğer bir durum da mağazanın 
içince bulunduğu yapıdır. Örneğin yol üstünde bir mağaza da olabilir, alış-veriş 
merkezinin içinde de yer alabilir ya da outlet’lerin içinde de konumlandırılabilir. 

 Kişisel Satş: Satış elemanın fiziksel varlığı imajı etkileyebilir. Tüketiciye 
yardımcı olabilecek satış elemanı hizmet imajını oluşturmaktadır. Hem 
tüketiciyi yönlendirecek hem de empati kurarak onu anlayabilecek birilerinin 
olması imajı artırabilecek bir durum oluşturur. 

 Müşteriler: Burada bahsedilen aynı mağazadan alış-veriş yapan müşterilerdir. 
Örneğin; gelir düzeyi yüksek müşterilerin kayak ve tenis mağazalarında 
görünmesi mağaza karakteristiği ile müşteri karakteristiğinin 
ilişkilendirilmesine neden olacaktır. 

 Ürünün Türü: Yüksek kalitede ve yüksek fiyatla satılan ürünler, mağazanın 
imajını bu doğrultuda etkileyecektir. 

 Promosyonel Aktivitelerin Türü: Perakendecinin uyguladığı reklam, kişisel 
satış, müşteri hizmetleri, satış tutundurma, sponsorluk ve halkla ilişkiler gibi 
promosyonel aktiviteler perakendeci imajını etkileyebilmektedir.  

C. İnternetle Alşveriş 
İnternet siteleri, başlangıçta birçok spor perakendecisi tarafından alış-veriş işlemini 

gerçekleştirmekten ziyade bilgilendirme için kullanılmaktaydı. Çünkü ürünün kalitesini 
görebilmek için müşterilerin ürüne dokunmaya ve doğrudan görmeye ihtiyacı olduğu 
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düşünülüyordu. Ancak internetin daha sofistike hale gelmesi ve tüketicilerin gelişen 
teknolojiye uyum sağlaması ile internet, tüm işlemleri yapmak konusunda olanaklar sunan bir 
ortam olmuştur. Müşterilerin genellikle elektronik satın alım işlemleri yapmaya istekli 
oldukları söylenebilir [14]. 

IX. STADYUMLAR, SPOR SALONLARI VE DİĞER SPOR ALANLARI 
Spor ürününün eş zamanlı olarak üretim ve tüketim özelliğine sahip olması ürün veya 

hizmetin sunulduğu yeri önemli kılmaktadır. Bu nedenle spor pazarlamacıları, spor 
etkinliklerinin gerçekleştiği alanlar olan stadyum, spor salonu ve diğer spor alanlarını bazı 
özellikleri göz önüne alarak değerlendirmelidir. Bu özelliklere aşağıda yer verilmiştir. 

A.  Yer ve Erişilebilirlik 
Dağıtımın başarısını etkileyen en önemli unsurlardan birisi spor tesisinin kurulduğu yer ve içinde 

bulunduğu bölgenin erişilebilirliği olarak belirtilmektedir. Spor tesisinin tüketiciler için kolay 
erişilebilir bir yerde konumlandırılması, pazarlamacının beklentilerine karşılık bulması açısından 
önemli görülmektedir. Ayrıca tüketicilerin yararlanabileceği toplu taşıma araçlarının da mevcut olması, 
ulaşımı kolaylaştıracak önemli etkenlerden biridir [1]. 

B. Park Yeri 
Park yeri, hem finansal destek hem de güvenlik hizmetleri açısından önemli ve dikkatle ele 

alınması gereken bir konu olarak görülmektedir. Günümüzde birçok spor kulübü kendine ait 
park yerleri işletmesine sahiptir. Bu işletmeler aracılığıyla hem müsabaka zamanlarında hem 
de diğer zamanlarda kayda değer bir gelir sağlanabilir [15]. 

C. Çevreleyen Alan 
Balcı [15] tesisin pek çok yolla ve çevreyle bağlantılı olması gerektiğini belirterek önemli 

gördüğü unsurları aşağıdaki gibi maddelemiştir: 
 Tasarım (çevreyle uyumlu mimari) 
 Politika: Spor tesisleri özellikle çevrede yaşayanlarca memnuniyetle 

karşılanmaz. Dolayısıyla, çevre sakinlerle iyi “komşuluk ilişkileri” 
geliştirilmelidir. 

 Güvenlik Hissi: Tüketicilerin kendini güvende hissetmediği bir ortamda 
konuşlanan spor tesisinin, taraftarı sahaya çekmekte zorlanacağı kesindir. 

D. Tasarm ve Yerleşim 
Spor tesisinin tasarımı, içinde gerçekleşecek spor etkinliğinden elde edilecek tatminin bir 

parçası olarak görülmektedir. Tasarımın etkileyici olması, yaşanılan deneyimi de olumlu yönde 
etkileyerek tüketicilerin tatmin olma seviyelerini yukarılara çekecektir. Bununla beraber 
önemli görülen diğer bir konu ise tesisin yerleşim yapısı ve biçimidir. Tesis içindeki alanlar 
arası ulaşım rahatlığı, açık ve anlaşılır yönlendirici tabelalar, oturma düzeni, hava ve ses 
kalitesi, güvenlik ve seyirci kontrolü yerleşim yapısı ve biçimi ile ilgilidir [1]. 

X. BİLET DAĞITIM SİSTEMİ 
Bilet dağıtım sistemleri, spor pazarlama kanallarının hızlı bir şekilde değiştiğini 

göstermektedir. Özellikle bilet satışının yoğun olarak gerçekleştiği büyük lig takımları için 
sadece gişeden satış yapmanın eskide kaldığı söylenebilir. Günümüzde tüketiciler, kötü hava 
koşullarında gişe önlerinde bilet satın alabilmek için saatlerini harcamak zorunda değillerdir 
[15].  

Bilet dağıtım sisteminde üç yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar [2]: 
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1. Tamamlayc Sistem: Büyük departmanlı mağazalarda, stadyum çevresinde ve diğer 

yerlerde bilet satış üniteleri kurmayı ifade etmektedir. 
2. Telefon Numaralar Sistemi: Bu sistemle uzak mesafede bulunan müşteriler için 

ücretsiz telefon hizmeti sunulmaktadır. 
3. Online Sistem: İnternet üzerinden satış işlemleri sağlayan sistemdir. 

XI. DAĞITIM ARACI OLARAK SPOR MEDYASI 
Gün geçtikçe spor seyircilerinin sayısı artmakta ve bu seyirciler, pazarlamacıların istediği 

birçok demografik bölümü temsil etmektedir. Spor ya da etkinliklerin medya temelli seyirci 
kitlesinin artması medya yayın ücretlerinin de artmasını tetikleyebilir. Spor pazarlamacısının 
dikkat etmesi gereken kilit noktalardan birisi de bu durumdur. Ayrıca medya temelli 
seyircilerin artmasının müşteri ilişkileri ve canlı seyirci üzerinde olumlu etkileri 
bulunmaktadır. Örneğin, medya yoluyla bir maçı izlemiş kişilerin ertesi gün birbirleriyle maçın 
kritiğini yapmaları çok olası bir durumdur. Bununla birlikte izlenen ve konuşulan maçlar 
medya temelli seyircilerin canlı maç ortamına özenmeleri ve dahil olmalarıyla sonuçlanabilir 
[16]. 

Teknolojinin gelişmesi tüketiciyle ürünün birçok farklı araç aracılığı ile buluşmasına olanak 
sunmaktadır. Kablolu televizyon, internet, bilgisayar, videokaset kaydedicileri, uydu alıcıları, 
elektronik bilgi ulaştırma (video tekst ve teletekst), hiper medya (basın, televizyon, işitsel 
araçlar ve bilgisayarları birleştiren medya), CD-ROM’lar, yüksek çözünürlükteki ve üç boyutlu 
televizyonlar bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ancak radyo ve televizyon her evde 
bulunduğu için en etkili kitle iletişim araçlarındandır [1]. 

XII. SONUÇ 
Spor pazarlamasında dağıtımı önemli kılan en baskın unsurlardan birisi istenilen geliri elde 

etmede kilit bir role sahip olmasıdır. Dağıtım kanallarının görevinin ürünü tüketicilere 
ulaştırmakla beraber üreticilere ve aracılara da parayı ulaştırmak olduğunu dolaylı yoldan ifade 
edebiliriz. 

Spor pazarlamacısı diğer pazarlamacılardan farklı olarak spor ürünlerini hem somut olarak 
hem de soyut olarak ele alabilecek bir takım özelliklere sahip olmalıdır. Çünkü dikkate alması 
gereken birçok unsur bulunmaktadır. Özellikle de daha önce de bahsedilen, sporu benzersiz 
kılan özellikler (dokunulmazlık, türdeş olmama, eş zamanlı üretim ve tüketim, dayanıksızlık, 
sahiplik) ürün ve tüketicisi arasındaki köprüyü kurma aşamasında pazarlamacıyı zorlayacak 
özellikler olduğu için atılacak her adımın büyük bir özenle atılması gerektiği göz önünde 
tutulmalıdır. 
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Özet Teknolojik gelişmelerle birlikte yaşam koşullarının değişimi beraberinde enerji tüketimini 
artırmıştır. 1970’lerde yaşanan petrol krizi ile birlikte enerji gereksiniminin artması, fosil 
kaynakların tükenir olması, çevresel sorunların oluşması, tüm sektörlerde enerjinin etkin 
kullanılmasına yönelik tedbirlerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Binalar, hammaddenin 
çıkarılması aşamasından başlayarak yapım, kullanım ve yıkım aşamalarında enerjiyi yoğun olarak 
kullanmaktadır. Enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan binaların düşük enerjili tasarımlarla 
konfor koşullarını sağlaması mümkündür. Binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma 
gereksinimlerinin giderilmesinde enerji tasarrufu ve korunumuna yönelik tedbirler önemlidir. 
Avrupa Birliği ülkelerinde, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında çeşitli standart 
ve düzenlemelerle yenilenebilir enerji kaynakları ile desteklenen enerji performansı yüksek binalar 
hedeflenmiştir. Bu bağlamda, ısıtma ve soğutmada tüketilen enerjiyi sınırlandıran, iç ortam ısıl 
konfor koşullarını ve iç ortam kalitesini maliyet etkin şekilde sağlayan pasif sistemleri kullanan 
Pasif Evler önemlidir. Bu çalışmada, 1988’de geliştirilen Pasif Ev kavramı ve tarihsel süreci 
değerlendirilmiştir. Avrupa’daki Pasif Ev yaklaşımları ve Pasif Ev uygulamalarında dikkat 
edilmesi gereken kriterler ele alınmıştır. Bu bağlamda düşük güneş enerjisi potansiyeline sahip 
soğuk iklim bölgesinde yer alan İsveç – Stockholm Bölgesi’ndeki Pasif ev kriterlerine uygun 3 
örnek yapı seçilmiştir. Binaların, bina kabuğu ve pencerelerin yalıtımı, ısı köprüleri, hava 
sızdırmazlığı ve ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi açısından durumları incelenmiştir. Ayrıca 
Pasif Ev Enstitüsü tarafından geliştirilen Pasif Ev Planlama Paketi (PHPP) planlama programı 
aracılığıyla hesaplanmış binaların yıllık ısıtma, soğutma ve birincil enerji gereksinimi 
değerlendirilmiştir. Türkiye gibi güneş potansiyeli yüksek ülkelerde pilot bölgeler ve uygulama 
projelerinin artması açısından bu tür uygulamalar önemlidir. Aynı zamanda iklim değişikliğinin 
zararlarını ve CO2 emisyonlarını azaltmaya katkı sağlayarak çevresel sorunların giderilmesine de 
çözüm önerileri olarak değerlendirilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Pasif Ev, Pasif ev kriterleri, enerji tüketimi, Stockholm Pasif Ev Örnekleri 

Abstract Along with the technological developments, the change in living conditions has 
increased the energy consumption. With the oil crisis in the 1970s, the increase in energy need, 
the depletion of fossil resources, the occurrence of environmental problems, made it necessary to 
develop measures for the efficient use of energy in all sectors. Buildings, starting from the 
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extraction of raw materials, use energy intensively during the construction, use and demolition 
stages. It is possible for buildings, which have an important share in energy consumption, to 
provide comfort conditions with low energy designs. Measures for energy saving and conservation 
are important in meeting the heating, cooling, ventilation and lighting requirements in buildings. 
In the European Union countries, buildings with high energy performance supported by renewable 
energy sources with various standards and regulations are targeted within the scope of the 
Regulation on Energy Performance in Buildings. In this context, Passive houses using passive 
systems that limit the energy consumed in heating and cooling, provide indoor thermal comfort 
conditions and indoor environment quality in a cost-effective way are important. In this study, the 
concept of Passive house developed in 1988 and its historical process are evaluated. Passive house 
approaches and criteria to be considered in Passive house applications in Europe are discussed. In 
this context, 3 exemplary buildings have been selected in accordance with Passive house criteria 
in the Sweden - Stockholm Region, located in the cold climate zone with low solar energy 
potential. The conditions of the buildings in terms of insulation of building envelopes and 
windows, thermal bridges, air tightness and heat recovery ventilation system were examined. In 
addition, the annual heating, cooling and primary energy requirement of the buildings calculated 
through the Passive House Planning Package (PHPP) planning program developed by the Passive 
House Institute were evaluated. Such applications are important in terms of the increase in pilot 
regions and application projects in countries with high solar potential such as Turkey. At the same 
time, it can be considered as solution suggestions for the elimination of environmental problems 
by contributing to reducing the damages of climate change and CO2 emissions. 

Keywords: Passive House, Criterias of Passive House, Energy consumption, Passive house 
examples in Stockholm  

I. GİRİŞ 
 

Endüstri devrimi ile birlikte teknolojik gelişmelere bağlı enerjiye duyulan gereksinim giderek 
artmaktadır. Tüm sektörlerin enerjiyi, doğadan direkt ya da türeterek sağladığı bilinmektedir. Yapı 
sektöründe ise hammaddenin temininden, yapım, kullanım ve yıkım aşamasına kadar olan süreçte 
enerji tüketimi söz konusudur. Enerjiye duyulan gereksinimin fosil kökenli kaynaklardan 
sağlanması ve bu kaynakların sınırlı olması, CO2 emisyonları ve çevre kirliliği gibi olumsuzluklara 
neden olması, yenilebilir enerji kaynaklarına ve enerji korunumuna yönelimi artırmaktadır.  Bu 
bağlamda enerji korunumu, enerji verimliliği, enerji tüketimi gibi konular önem kazanarak enerji 
performansı yüksek yapıların gelişimine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır.  

Enerjinin üretimi ve tüketimi ile birlikte çevre kirliliği ve iklim değişikliği konuları, uluslararası 
çeşitli platformlarda ele alınmıştır. 1972 Stockholm’de gerçekleştirilen Uluslararası Çevre 
Konferansı [1] ile başlayan çalışmalar, 1985’de Viyana Sözleşmesi [2], 1994’de yürürlüğe giren 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), 1997’de imzalanan ve 
2005’de yürürlüğe giren Kyoto Protokolü ve 2015’de BMİDÇS içinde yer alan Paris Anlaşması 
ile devam etmiştir. Uluslararası platformlarda sunulan ara ve değerlendirme raporlarıyla yeni 
eylem alanları ve yükümlülükler belirlenmiştir. 1991’de Viyana Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye,  
BMİDÇS’ne 2004’de katılmıştır. 2009’da Kyoto Protokolü’ne taraf olan Türkiye’nin Protokol 
kabul edildiğinde BMİDÇS tarafı olmadığı için emisyon sınırlandırma yükümlülüğü 
belirtilmemiştir [3]. 
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Bina sektörüne yönelik 2002 yılında yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Direktifi” ise 

enerji verimliliğine yönelik önemli adımlardan biridir. Bu direktif ile bulunulan bölge, iklimsel 
koşullar, konfor talepleri ve maliyet dikkate alınarak binaların enerji performansının arttırılması 
amaçlanmaktadır [4]. Avrupa Birliği ülkelerinde toplam enerji tüketiminin yaklaşık %40’ından 
sorumlu olan binalarda; ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma gereksinimleri için yaklaşık 
%85 oranında enerji tüketimi söz konusudur. Avrupa Birliği, 2020 yılı itibari ile binalarda enerji 
tüketimini azaltmayı ve sera gazı emisyonlarının %20’ye kadar azaltmayı, 2050’ye kadar 1990 
yılına oranla %80’e kadar azaltmayı taahhüt etmiştir [5]. 2010 yılında yayınlanan EPBD 
(2010/31/EU recast) direktifinde de, çok yüksek enerji performanslı, gereksinim duydukları çok 
az miktarda dış kaynaklı enerjinin büyük kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması 
gereken binalar “Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar” olarak tanımlanmıştır. 2021 yılından itibaren inşa 
edilecek yeni binaların yaklaşık sıfır enerjili bina olmasını zorunlu kılarken, mevcut binalarda da 
maliyet etkin iyileştirmeler yapılarak, yaklaşık sıfır enerjili binalar seviyesine ulaşılması 
beklenmektedir [6]. 

Türkiye’de binalarda enerji ve korunumuna yönelik gelişmeler 1970’de “Binalarda Isı 
Etkilerinden Korunma Kuralları” yönetmeliği ile başlamıştır. 1998, 2005 ve 2008’daki 
revizyonları ile “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” şeklinde değiştirilen yönetmelik 2000’de zorunlu 
olmuştur. 2008’de yayınlanan “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” ile binalarda mimari 
tasarımda imar, ada, parsel durumu da dikkate alınarak ısıtma, soğutma, havalandırma ve 
aydınlatma olanaklarının mümkün olduğu kadar doğal yollarla karşılanması; binaların 
yönlendirilmesi, fiziksel çevre verilerinin dikkate alınması, uygulama projesi ve sistem 
detaylarının ısı korunumu açısından bütünlük içinde olmasını sağlayan ve binanın yapılacağı 
bölgedeki yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin kullanımı hedeflenmiştir [7].  

Sonuç olarak, geçmişten günümüze yaşanan çevresel sorunlar, enerji temini ve ekonomik 
koşullar tüm ülkeleri enerji tasarruflu tedbirlere yöneltmiştir. Bu bağlamda enerji etkin bina 
tasarım parametreleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önem kazanmıştır. Enerji 
performansı yüksek yapı standartlarıyla binaların enerji tüketimleri oldukça düşük seviyelere 
çekilebilmektedir. Bu anlayışla, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve enerjinin 
korunmasını hedefleyen enerji performansı yüksek Pasif Ev kavramı 1996’da bir standart olarak 
gelişmiştir. Isı kayıplarının azaltılmasına yönelik yapılan Pasif evler; yüksek ısı yalıtımı ve bina 
kabuğunun ısıl kapasitesinin artırılması, pasif güneş enerjisi kazançları ve verimli ısı geri kazanım 
sistemleri ile sağlanabilir [8,9,10]. 

II. PASİF EV KAVRAMININ GELİŞİMİ 
 

Endüstriyel alanlarda teknolojinin gelişimiyle birlikte artan enerji ihtiyacı, enerji tüketimini 
azaltma fikrinin gelişimine de neden olmuştur. Mimari alanlardaki gelişmelerde enerji kullanımı 
düşünüldüğünde, geçmişte geleneksel konutlarda daha basit yollarla sağlanan konfor koşulları 
değişen yapım sistemlerinden kaynaklı daha sonraki yıllarda, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve 
havalandırma sistemleri ile sağlanmaya başlanmıştır. Bu alanda 1980’li yıllarda yaşanan en önemli 
gelişmelerden biri İsveç ve Danimarka’da yapılacak yeni binalar için yasal olarak gerekli olan 
düşük enerjili bina adlı enerji standardıdır. Bu yıllarda enerji tüketimini azaltmak için 
kalınlaştırılmış yalıtım, en aza indirgenmiş ısı köprüleri, hava geçirmezlik, yalıtımlı cam ve ısı geri 
kazanımlı havalandırma kriterleri geliştirilmiştir. Bu gelişmeden hareketle Profesör Bo Adamson, 
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1988’de İsveç’in Lund kentinde bir bina inşaatı alanındaki araştırma sırasında Pasif Ev kavramını 
geliştirmiştir (Şekil 1) [11]. 

 
İlk Pasif Ev 1990 yılında Almanya‘nın Darmstadt kentinde inşa edilmiştir. Pasif Ev, düşük enerji 

harcayarak iç hava koşullarında optimum konfor sağlayan yapı olarak tanımlansa da bir yapının 
Pasif Ev olarak değerlendirilmesi ve sertifikalı alabilmesi için birtakım kriterler mevcuttur. Bu 
kriterleri belirlemede uluslararası enstitüler bulunmaktadır. Pasif Binalarda Pasif Ev Planlama 
Paketi (PHPP) ve sertifikalandırma işlemleri Pasif Ev Enstitüsü (PHI) tarafından yürütülmektedir. 
Pasif Ev Enstitüsü (PHI), 1996 yılında Wolfgang Feist tarafından disiplinler arası çalışan ekibiyle 
sürekli gelişen bağımsız bir araştırma enstitüsü olarak kurulmuştur [13]. Enstitü tarafından 
standartlara uygun yeni yapı ve mevcut yapıların iyileştirilmeleri sonucunda sertifika 
verilmektedir. Geleneksel pasif evler için Klasik, yenilenebilir enerji kaynaklardan ek enerjinin 
üretildiği pasif evler için Plus ve yapının ihtiyacından daha fazla enerjinin yenilenebilir 
kaynaklardan üretildiği pasif evlere de Premium sertifika verilmektedir. Mevcut binalar için, Pasif 
Ev Enstitüsü, Pasif Ev Bileşenleri ile sertifikalı enerji iyileştirmeleri için EnerPHit'i geliştirmiştir. 
Mevcut binalar için de bu sertifikalar, EnerPHit Klasik, EnerPHit Plus ve EnerPHit Premium 
şeklinde adlandırılmaktadır.  

Pasif Ev Enstitüsü (PHI) dışında ulusal ve uluslararası birçok kuruluş bulunmaktadır. 
Uluslararası Pasif Ev Derneği (iPHA); Avusturya, Avustralya, Canada, Almanya, İspanya, 
Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda, Portekiz, İsveç, Türkiye, 
Ukrayna, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda olmak üzere 16 üyeye sahiptir. Her 
üye ülkenin iPHA’ya kayıtlı Pasif Ev Derneği bulunmaktadır. Şili, Romanya ve İtalya için ön üye 
dernekleri bulunmaktadır. Türkiye’de Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) iPHA’ya üye 
ülkedir. SEPEV; Pasif Ev yapı standart ve metotlarının, Türkiye iklim koşullarına uyarlanmasına 
yardımcı olarak, Türkiye’de de sıfır enerjili binaların yaygınlaşmasında öncü olmayı amaç edinmiş 
bir dernektir [14,15]. 

Pasif Ev, düşük enerji kullanımıyla ısıtma ve soğutma sağlayarak yüksek düzeyde kullanıcı 
konforu ve hava kalitesini sağlayan yapılar olarak tanımlanmıştır. Bu tür binaları pasif olarak 
ısıtmak; mevcut ısıtma sistemi, güneş enerjisi, pencereler ve temiz havanın ısıtılması ile 
sağlanabilir. Binalarda enerji tüketiminde etkili olan yapı elemanları çeşitlendirilerek enerji 
verimliliği, kurulum giderleri ve yaşam şartları göz önüne alınarak optimum düzeyde belirlenen 
bu tür binaların varlığı bilgisayar simülasyonları ile teorik olarak kanıtlanmıştır [16]. Düşük 
enerjili yapılar için yapılan hesaplamaların ve tahminlerin net sonuçlar vermesi doğru bir 

Şekil 1. Yapılarda enerji kullanımının değişimi [12] 
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modelleme yazılımı ile mümkündür. Pasif Ev Enstitüsü (PHI), Pasif Ev Kriterleri için yüzlerce 
düşük enerjili binadan toplanan verilerle doğrulanan ve termal simülasyonlara dayanan Pasif Ev 
Planlama Paketi (PHPP) hazırlamıştır. PHPP, enerji tüketimi ve CO₂ emisyonu hesaplayabilen bir 
yazılımdır. PHPP; ısı kaybını ve enerji kullanımını etkileyen değişken özellikli faktörleri 
hesaplayarak öngörülen enerji tüketimi ve gerçek enerji tüketimi arasında uyum sağlamaktadır 
[17].  

Pasif Ev Enstitüsü (PHI) tarafından Pasif Ev; enerji verimli, uygun fiyatlı ve aynı zamanda 
ekolojik olan bina standardı olarak belirtilmiştir. PHI, Pasif Ev kavramının marka olarak değil 
herkes tarafından uygulanabilen ve uygulama testinden geçmiş bir inşaat konsepti olduğunu 
vurgulamaktadır. Bu anlamda Pasif Ev sadece düşük enerjili bina olarak tanımlanmamalıdır. Pasif 
Ev kriterlerine uygun binalar, eski binalara oranla %90’a varan ısıtma ve soğutmada enerji 
tasarrufu sağlamakta ve ortalama yeni binalara oranla %75’in üzerinde enerji tasarrufu 
sağlamaktadır. Ayrıca metrekare başına 1,5 litre daha az ısıtma yağı (kalorifer yakıtı) kullanarak 
tipik düşük enerjili binalara oranla çok daha az enerji kullanmaktadır. Benzer enerji tasarrufları, 
sıcak iklimlerde ısıtma için gereken enerji ihtiyacından daha fazla enerji gerektiren soğutma için 
de gözlemlenmiştir. Pasif Ev ısıtma için bina içerisine giren güneş ısısı, yapı içerisinde 
yaşayanların ısısı gibi enerji kaynaklarını kullanarak ısıtmayı kolaylaştırmaktadır. İyi yalıtım 
sayesinde pencereler, dış duvarlar, bina kabuğu kışın ısıyı içeride yazın ise dışarıda tutmaktadır. 
İç hava kalitesi ise içeride rahatsız edici hava akımına sebep olmayacak şekilde temiz hava ile 
sağlanmaktadır. Bu durum mekan içerisinde sağlıklı yaşamı destekler ve geri kazanım ünitesinde 
toplanan sıcak hava ısısı temiz havayı ısıtmak için kullanılır. Enerji verimli bina bileşenleri ve 
kaliteli bir havalandırma sayesinde Pasif Ev, konfor seviyesinde önemli ölçüde artış sağlamaktadır 
[18]. 

Pasif Ev tasarımda etkili olan temel özellikler yüksek düzeyde yalıtım, yüksek performanslı ve 
yalıtımlı pencere ve kapı sistemleri, hava sızdırmaz bina kabuğu, ısı köprülerinin oluşmasını 
engelleyecek mimari detay çözümleri ve yüksek verimli, ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma 
sistemidir [19]. Pasif Ev kriterleri; Isıtma enerji ihtiyacının metrekare başına 15kWh’ı geçmemesi, 
PHI’ya göre hesaplanan Yenilenebilir Birincil Enerji İhtiyacı (PER) ‘nın toplamda 60kWh’I 
geçmemesi, 50 Paskal basınçta saatte maksimum 0,6 hava değişimi, yazın veya kışın %10 fazlasını 
aşmayacak şekilde 25°C olarak ısıl konforun sağlanması şeklinde sıralanabilir [20]. 

III. DÜNYA VE AVRUPA’DA PASİF EV POTANSİYELİ 
 

Pasif Ev kavramı Almanya’da ve Orta Avrupa’da gelişme göstermiştir. Ancak Pasif Ev; çeşitli 
iklim şartlarına uygun olarak Dünyanın her bölgesinde inşa edilebilir. Güneşlenme ve iklim, pasif 
ev potansiyelinde etkili temel verilerdir. Pasif Evlerin iklim bölgelerine kriterlenmesi için Dünya 
haritası artik, soğuk, hafif soğuk, ılıman, hafif sıcak, sıcak ve çok sıcak olmak üzere 7 kademede 
derecelendirilmiştir (Şekil 2, 3). Dünya haritalarında görüldüğü üzere Pasif Ev potansiyeli iklimsel 
ve güneşlenme verileri üzerinden her coğrafya üzerinde şekillenmiştir (Şekil 4).  
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Dünya genelinde PHI tarafından lisanslanmış pasif evler Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, 

Asya, Avusturalya ve Okyanusya’da bulunmaktadır (Şekil 4a). Bu durum Pasif Ev’in 
uygulanabilirliğini farklı kıtalar ve iklimsel veriler üzerinde kanıtlamaktadır. Almanya’da ortaya 
çıkan pasif ev kavramının Avrupa’da yoğunlaştığını Şekil 4b’de görmek mümkündür. Amerika, 
Avusturalya ve Pasifik ülkelerinde gelişmekte ve sayıları artmaktayken; Orta Asya ve 
Arabistan’da sayılabilecek kadar az örneği bulunmaktadır. Afrika Bölgesinde henüz sertifikalı 
pasif yapı bulunmamaktadır. 

Şekil 2 ve Şekil 4‘e bakıldığında pasif yapıların çoğunlukta olduğu Avrupa’da hafif soğuk, 
ılıman ve hafif sıcak iklim ön plandır. Oysa güneşlenmeden daha çok verim alan bölgelerde henüz 
yoğunluk oluşmamıştır. Almanya bu anlamda yarı-verimli güneşlenme durumunda dahi önemli 
kazanımlar elde etmiş olduğu için örnek gösterilebilir. 

 

 
Şekil 2. Pasif Ev Derecelendirilmiş İklimsel Dünya  Haritası [21] 

 
Şekil 3. Dünya Güneşlenme Haritası [22] 
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İlk Pasif Ev’in Darmstadt kentinden inşa edilmesinden bu yana 2021 Mayıs ayı itibari ile PHPP 

hesaplarına göre Pasif Ev Veritabanı’na kayıtlı 1799’u sertifikalı olmak üzere 5110 adet pasif ev 
bulunmaktadır [23]. 

 
Orta Avrupa konseptli Pasif Evler, İskandinav ülkelerinde de yoğunlaşmaktadır. Soğuk iklim 

ülkeleri için uygulanabilirliği Akdeniz ve alt-tropikal iklim ülkelerinde Pasif Ev uyarlaması için 
araştırma-geliştirme için çalışmalar yapılmaktadır [25]. 

Türkiye’de de bir adet Pasif Ev, bir adet EnerPHit sertifikalı yapı bulunmaktadır. Bu sertifikalı 
iki yapı da Gaziantep’te bulunmaktadır [15]. 

IV. MATERYAL VE METOT 
  

Pasif Ev potansiyellerinin Sweden/Stockholm bölgesi açısından değerlendirildiği çalışmada 
literatür araştırması yapılmıştır. Görsel ve yazılı kaynakların yer aldığı ulusal ve uluslararası 
makaleler, tezler, ilgili kitap ve online kaynaklar incelenmiştir. Dünya, Sweden/Stockholm ve 
Türkiye’deki Pasif Ev potansiyelleri araştırılmıştır. Stockholm bölgesinde yer alan pasif yapı 
örnekleri ve tasarım özellikleri literatür çalışması sonucunda elde edilen veriler ile 
değerlendirilmiştir.   

IV.A) SWEDEN/STOCKHOLM BÖLGESİ İKLİM VE GÜNEŞLENME VERİLERİ 
İsveç Kuzey Avrupa’daki İskandinavya yarımadasında yer alan soğuk iklime sahip bir ülkedir 

(Şekil 2).  En sıcak ayı ortalama 18 °C ile Temmuz, en soğuk ayı ortalama -1.8 °C ile Ocak ayıdır. 
Yıl boyu %69 - %87 oranında yüksek nem oranına sahiptir (Tablo I). 1994 – 2018 yılları arasında 
yapılan güneşlenme verileri analiz edildiğinde Stockholm ve çevresi günlük 2.8 – 3.0 kWh / m2, 
yıllık 1022 – 1095 kWh / m2 ve güneyinde günlük 2.4 – 2.8 kWh / m2 ve yıllık 876 – 1022 kWh / 
m2 güneş enerjisinden kazanç elde edileceği analiz edilmiştir. Adalar da bu oran günlük 3.2 kWh 
/ m2, yıllık 1168 kWh / m2 ‘lere kadar çıkmaktadır (Şekil 5.) 

 
 

 

    
(a)                                                                            (b) 

Şekil 4. Dünya (a) ve Avrupa (b) Haritasında Sertifikalı Pasif Evler [24] 
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IV.B) SWEDEN/STOCKHOLM BÖLGESİ PASİF EV POTANSİYELİ 
 
İsveç’te konut, ofis, eğitim vb işlevlere sahip toplam 26 adet sertifikalı yapı bulunmaktadır. 

Bunlardan 6’sı eğitim ve konut işlevlerinde olmak üzere Stockholm bölgesinde bulunmaktadır.  
Bu çalışmada da İsveç /Stockholm bölgesinde bulunan 3 eğitim yapısı seçilmiş ve bu yapıların 

enerji performanslarını etkileyecek özellikleri incelenmiştir. Pasif Ev Veritabanı’ndan seçilen 

TABLO I 
İsveç İklim Verileri [26] 

Aylar  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ort. 

Sıcaklık 
(° C) 

-1.8 -1.7 0.5 5.4 10.6 14.8 18 17 13.1 7.6 3.6 0.2 

Min. 
Sıcaklık 
(° C) 

-3.7 -3. -2.3 2 7 11.4 14.8 14.2 10.6 5.7 2 -1.6

Maks. 
Sıcaklık 
(° C) 

-0.1 0.4 3.5 9 14 18.1 21 19.9 15.8 9.5 5 1.8 

Yağış 
(mm) 44 37 34 36 45 67 72 73 56 52 53 50 

Nem(%) 84
% 83% 78% 73% 69% 70% 74% 76% 79% 84% 87% 85%

 
 

     
Şekil 5. Sweden / Stockholm Güneşlenme Haritası [22]
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yapılar ID 5961 Humlan Anaokulu, ID 6316 Brage Anaokulu ve ID 6071 Skapaskolan Okulu 
şeklinde ad ve numaraları ile kodlandırılmıştır [23].  

Humlan Anaokulu ID 5961: 2018 yılında inşa edilmiş yapı, 108’i çocuk olmak üzere 
çalışanları ile birlikte 120 kişilik kullanıcıya hizmet veren bir anaokulu olarak tasarlanmıştır (Şekil 
6). PHPP (Pasif Ev Planlama Paketi)‘ye göre zemin alanı 948 m2’dir. Yığma sistemde iki katlı 
inşa edilmiştir [23].  

 
Brage Anaokulu ID 6316: 2019 yılında inşa edilmiş yapı 8 grupta 170 çocuk kullanıcıya hizmet 

edecek şekilde iki katlı anaokul olarak tasarlanmıştır (Şekil 7.). PHPP’ye göre 2099 m2 zemin 
alanına sahip karma yapım sistemi tekniği ile inşa edilmiştir [20]. Bakım gerektirmeyen cepheye 
sahip pasif yapı, çatısında bulunan güneş pilleri ile sıfıra yakın enerji binası olarak 
tanımlanmaktadır [23].  

 
Skapaskolan Okulu ID 6071: 2018 yılında inşa edilmiş yapı içerisinde spor salonu bulunan 

eğitim binası olarak Street Monkey Architects tarafından sağlıklı ve teknolojik yapı konsepti ile 
tasarlanmıştır (Şekil 8). PHPP’ye göre zemin alanı 4085 m2’dir. Karma yapım tekniği ile inşa 
edilmiştir [23].  

 
 

   
Şekil 6. ID 5961 Humlan Anaokulu 

   
Şekil 7. ID 6316 Brage Anaokulu 

 

   
Şekil 8. ID 6071 Skapaskolan Okulu 
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V) DEĞERLENDİRME 
 

Humlan Anaokulu’nun yalıtım özellikleri incelendiğinde; dış duvarlar, güçlendirilmiş taş duvar 
üzerine takviyeli 350mm taşyünü ile yalıtılmış ve U değeri 0.095 W/(m2K) olarak ölçülmüştür. 
Zemin; 300mm XPS ile yalıtılmış betondan oluşmaktadır. U değeri 0.125 W/( m2K) olarak 
ölçülmüştür. Çatı; paneller arasına 700mm mineral yün ile yalıtılmış ve U değeri 0.058 W/( m2K) 
olarak ölçülmüştür. Pencerelerde; klasik akıllı pencereler ve kısmen sabit camlar kullanmıştır ve 
Uw değeri 0.68 W/( m2K) olarak ölçülmüştür. Camlarda argon dolgulu üçlü cam kullanılmış ve Ug 
değeri 0,53 W/( m2K), g değeri ise %53 olarak ölçülmüştür. Giriş kapısında; dışa açılabilir yalıtımlı 
aluminyum kapı kullanılmış ve Ud değeri 0.67 W/( m2K) olarak ölçülmüştür (Tablo III). 

Brage Anaokulu’nun yalıtım özellikleri incelendiğinde; dış duvarlar, selüloz destekli 495mm 
ahşap çerçeve olarak yalıtılmış ve U değeri 0.081 W/( m2K) olarak ölçülmüştür. Zemin; 300mm 
EPS ile yalıtılmış betondan oluşmaktadır ve U değeri 0.123 W/( m2K) olarak ölçülmüştür. Çatı 
panelleri 600mm destekli selüloz yalıtım malzemesi ile yalıtılmış ve U değeri 0.066 W/(m2K) 
olarak ölçülmüştür. Pencerelerde; klasik akıllı pencereler, kısmen sabit camlar kullanmıştır ve Uw 
Değeri 0.67 W/( m2K) olarak ölçülmüştür. Camlarda argon dolgulu üçlü cam ve camlı perde 
duvarlar için güneş koruyucu cam kullanılmış ve Ug değeri 0,50 W/(m2K), g değeri ise %32 olarak 
ölçülmüştür. Güneş koruyucu camda değerler Ug 0.52 W/(m2K) g değeri %52 olarak ölçülmüştür. 
Giriş kapısında; dışa açılabilir yalıtımlı aluminyum kapı kullanılmış ve Ud değeri 0.78 W/( m2K) 
olarak ölçülmüştür (Tablo III). 

Skapaskolan Okulu’nun yalıtım özellikleri incelendiğinde; dış duvarlar, 100m taş yünü ve 
206mm EPS ile yalıtılmış çelik yapıdan oluşmaktadır ve U değeri 0.153 W/( m2K) olarak 
ölçülmüştür. Zemin; 700mm hücresel köpük yalıtımı ile yalıtılmış betondan oluşmaktadır ve  U 
değeri 0.116 W/( m2K) olarak ölçülmüştür. Çatı panelleri 150mm taş yünü ve 300mm yalıtımlı 
uygulanmış çelik kirişlerden oluşmaktadır ve U değeri 0.075 W/( m2K) olarak ölçülmüştür. 
Pencerelerde; Yalıtımlı PVC pencere çerçeveleri kullanmış ve Uw değeri 1.02 W/( m2K) olarak 
ölçülmüştür. Camlarda argon dolgulu üçlü cam kullanılmış ve Ug değeri 0,50 W/( m2K), g değeri 
ise %53 olarak ölçülmüştür. Giriş kapısında; dışa açılabilir yalıtımlı aluminyum kapı kullanılmış 
ve Ud değeri 0.81 W/( m2K) olarak ölçülmüştür (Tablo III). 

 

TABLO II 
Humlan, Brage ve Skapaskolan Yapılara İlişkin Genel Bilgiler 

YAPI 
ADI HUMLAN BRAGE SKAPASKOLAN 

PROJE ID 5961 6316 6071 

G
EN

EL
 B

İL
G

İL
ER

 Yapı Tipi Anaokulu / Kreş Anaokulu / Kreş Okul / Kampüs / 
Üniversite 

Konum Årsta Märsta Huddinge 
Blok Sayısı 1 1 1 

PHPP'ye göre 
Zemin Alanı 948 m2 2099 m2 4085 m2 

Yapım 
Tekniği Yığma Karma Sistem ( 

Ahşap - Betonarme )
Karma Sistem (Çelik 

- Betonarme)
Yapım Yılı 2018 2019 2018 
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Humlan Anaokulu’nun mekanik sistemleri incelendiğinde; havalandırma; ısı geri dönüşümlü 

havalandırma sistemleri ile Isıtma Kurulumu; radyatörlü jeotermal problu ısı pompaları ile ve 
merkezi sıcak su; Jeotermal problu ısı pompaları ile sağlanmıştır (Tablo IV). 

Brage Anaokulu’nun mekanik sistemleri incelendiğinde; havalandırma; ısı geri dönüşümlü 
havalandırma sistemleri ile Isıtma Kurulumu; Radyatörlü Jeotermal problu ısı pompaları ile ve 
Merkezi Sıcak Su; Jeotermal problu ısı pompaları ile sağlanmıştır (Tablo IV).  

Skapaskolan Okulu mekanik sistemler açısından incelendiğinde; havalandırma, ısı geri 
dönüşümlü havalandırma sistemleri ile ısıtma kurulumu, bölgesel ve ısı geri dönüşümlü 
havalandırma ile elde edilen ısıtılmış hava, aşırı ısınmaya karşı sıcaklık sensörleri ve bu sistemlerin 
dışında elektrikli radyatörler ile ve merkezi sıcak su; bölgesel ısıtmadan gelen ısı ile sağlanmıştır 
(Tablo IV). 

 

TABLO III 
Humlan, Brage ve Skapaskolan yapılarının yalıtım özellikleri 

YAPI 
ADI HUMLAN BRAGE SKAPASKOLAN 

PROJE ID 5961 6316 6071 

Y
A

LI
TI

M
 

Uygulanan 
Bölge Yalıtım 

U 
değeri 

W/ 
(m2K)

Yalıtım 

U 
değeri 

W / 
(m2K)

Yalıtım 

U 
değeri 

W/ 
(m2K)

Dış Duvarlar 

Taş Üstüne 
350mm Taş 

yünü - 
Redair 

kaplama 

0.095 

Selüloz 
destekli 
495 mm 

ahşap 
çerçeve 

0.081 

Çelik 
üstüne 

100mm taş 
yünü + 
206mm 

EPS 

0.153 

Zemin 300mm XPS 0.125 300 mm 
EPS 0.123 

700mm 
hücresel 
köpük 

0.116 

Çatı 700mm taş 
yünü 0.058 

Selüloz 
destekli 
600m 

paneller

0.066 
150mm Taş 

yünü - 
300mm PIR 

0.075 

Pencereler 
Akıllı ve 

Sabit 
Pencereler 

0.68 - g 
= %53 

Akıllı ve 
Sabit 

Pencereler

0.67 - 
g = 

%32

Yalıtımlı 
pencelere 1.02 

Camlar 
Argon 

Dolgulu 3lü 
Cam 

0.53 
Güneş 

Koruyucu 
Cam

0.52 - 
g = 

%52

Argon 
Dolgulu 3 

lü Cam 
0.5 

Giriş Kapısı Aluminyum 
Kapı 0.67 

Dışa 
Açılabilir 

Aluminyum 
Kapı

0.78 

Dışa 
Açılabilir 

Aluminyum 
Kapı 

0.81 
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Humlan Anaokulu’nun PHPP değerleri incelendiğinde; Hava sızdırmalık n50 = 0.19/h olarak 

ölçülmüştür. Yıllık ısıtma talebi PHPP’ye göre 12 kWh/( m2a) olarak hesaplanmıştır. Isıtma yükü 
8 W/ m2 olarak hesaplanmıştır. Yenilemeyen enerji talebi PHPP’ye göre ısıtma kurulumu, merkezi 
sıcak su, elektrik olarak toplamda 118 kWh/( m2a) olarak ölçülmüştür. Yenilenebilir enerji ihtiyacı 
PHPP’ye göre ısıtma kurulumu, merkezi sıcak su, elektrik ve elektriğe yardımcı elemanlar için 56 
kWh/(m2a) olarak ölçülmüştür (Tablo V). 

Brage Anaokulu’nun PHPP değerleri incelendiğinde; Hava sızdırmalık n50 = 0.2/h olarak 
ölçülmüştür. Yıllık ısıtma talebi PHPP’ye göre 8 kWh/(m2a) olarak hesaplanmıştır. Isıtma yükü 7 
W/ m2’e düşmüştür. Yenilemeyen enerji talebi PHPP’ye göre ısıtma kurulumu, merkezi sıcak su, 
elektrik olarak toplamda 71 kWh/(m2a) olarak ölçülmüştür. Yenilenebilir enerji ihtiyacı PHPP’ye 
göre ısıtma kurulumu, merkezi sıcak su, elektrik ve elektriğe yardımcı elemanlar için 33 
kWh/(m2a) olarak ölçülmüştür. Yenilenebilir enerji üretimi alana göre 48 kWh/( m2a) olarak 
ölçülmüştür. Ayrıca çatıda bulunan 248 m2 alandaki PV paneller binanın ekolojik yönünü de 
vurgulamaktadır (Tablo V). 

Skapaskolan Okulu’nun PHPP değerleri incelendiğinde; Hava sızdırmalık n50 = 0.51/h olarak 
ölçülmüştür. Yıllık ısıtma talebi PHPP’ye göre 12 kWh/( m2a) olarak hesaplanmıştır. Isıtma yükü 
9 W/ m2 olarak belirlenmiştir. Yenilemeyen enerji talebi PHPP’ye göre ısıtma kurulumu, merkezi 
sıcak su, elektrik olarak toplamda 106 kWh/( m2a) olarak ölçülmüştür. Yenilenebilir enerji ihtiyacı 
PHPP’ye göre ısıtma kurulumu, merkezi sıcak su, elektrik ve elektriğe yardımcı elemanlar için 33 
kWh/(m2a) olarak ölçülmüştür. Yenilenebilir enerji üretimi alana göre 71 kWh/( m2a) olarak 
ölçülmüştür. Ayrıca çatıda bulunan 495 m2 alandaki PV paneller binanın ekolojik yönünü de 
vurgulamaktadır (Tablo V). 

TABLO  IV 
Humlan, Brage ve Skapaskolan yapılarının mekanik sistem özellikleri 

YAPI 
ADI HUMLAN BRAGE SKAPASKOLAN 

PROJE ID 5961 6316 6071 

M
EK

A
N

İK
 

Sİ
ST

EM
LE

R
 Havalandırma

Isı Geri Dönüşümlü 
Havalandırma 

Sistemleri

Isı Geri Dönüşümlü 
Havalandırma 

Sistemi

Isı Geri Dönüşümlü 
Havalandırma 

Sistemleri 

Isıtma Radyatörlü Jeotermal 
Problu Isı Pompoları 

Radyatörlü 
Jeotermal Problu Isı 

Pompoları 

Bölgesel Isıtma , 
Aşırı Isınma için 

sıcaklık sensörleri, 
elektirikli radyatörler

Merkezi 
Sıcak Su 

Jeotermal Problu Isı 
Pompaları 

Jeotermal Problu Isı 
Pompoları Bölgesel ısıtma 
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V. SONUÇLAR 
 

Enerji konusu küresel bir sorun olarak düşünüldüğünde yapı sektörü için de enerji tasarrufu 
büyük bir önem arz etmektedir. Küresel eğilim, karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim 
değişikliğiyle mücadele etmektir. Bunu başarabilmenin en iyi yolu, önce enerji verimliliği 
konularına odaklanmak ve kalan talebi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılayarak enerji 
performansı yüksek yapılara yönelmektir.  

Araştırmalar sonucunda Pasif Ev veri tabanındaki kayıtlara göre İsveç’de pasif yapı olarak 
kayıtlı 26 adet yapının 22 adeti sertifikalı ve Stockholm’de 6 adet kayıtlı pasif yapının tamamının 
sertifikalı olduğu tespit edilmiştir. Pasif Ev veri tabanındaki kayıtlara göre Türkiye’de yalnızca 2 
adet pasif yapı mevcuttur. Türkiye’nin güneş ışınım şiddeti İsveç’e oranla daha yüksek olmasına 
rağmen, pasif yapı uygulamaları ve geliştirilmesi konusunda çalışmaların yetersiz kaldığını 
söylemek mümkündür. Bu bağlamda Türkiye’nin AB direktifinde yer alan düşük enerjili, sıfır 
enerjili bina uygulamaları için vurgulanan yenilenebilir enerji kaynakları ile desteklenmesi 
konusunda önemli avantaja sahip olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Soğuk-ılıman bölgelerde inşa edilecek yapılarda İsveç’in eğitim yapılarında Pasif Bina 
Standartlarını sağlamak için uyguladığı bina kabuğu özellikleri ve mekanik sistemleri yol gösterici 
olabilir. İklimi nedeniyle soğuk ve yağışa karşı önlemler alınmış ve gerekli durumlarda aşırı ısınma 
için sensörler pasif yapılara eklenmiştir. 

Araştırma sonucu incelenen pasif yapıların her biri kendi özelinde nitelikler barındırarak 
kreş/bakım evleri için farklı bakış açıları oluşturması açısından önemli uygulamalardır. Humlan 
binası zemin alanı en küçük ve hava sızdırmazlığı yüksek yapıdır. İki katı büyüklüğünde olmasına 
karşın Brage yapısının benzer değerlere sahip olduğu görülmektedir. Skapaskolan okulu yüzey 
alanı hacmine oranı artışından etkilenmiş hava geçirgenliğini 0,5 oranına yükseltmiş olduğu 
söylenebilir. Yapılar arasında en fazla yenilenemeyen birincil enerji ihtiyacı 118 kWh /(m2a) ile 

TABLO V 
Humlan, Brage ve Skapaskolan yapılarının PHPP verileri 

YAPI 
ADI HUMLAN BRAGE SKAPASKOLAN 

PROJE ID 5961 6316 6071 

PH
PP

  D
EĞ

ER
LE

R
İ 

Hava 
Sızdırmazlık n50 = 0.19 / h n50 = 0.2 / h n50 = 0.51 / h 

Yıllık Isıtma 
Talebi 12 kWh / (m2a) 8 kWh / (m2a) 12 kWh / (m2a) 

Isıtma Yükü 8 W / m2 7 W / m2 9 W / m2 

Toplam 
Yenilemeyen 
Enerji Talebi 

118 kWh / (m2a) 71 kWh / (m2a) 106 kWh / (m2a) 

Yenilenebilir 
Enerji Talebi 56 kWh/(m2a) 48 kWh / (m2a) 71 kWh / (m2a) 

PV 
PANEL 

Güneş 
Enerjisi Yok 248 m2 PV Paneller 495 m2 PV Paneller 
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Humlan yapısıdır. İncelenen tüm örnekler yapı kabuğu açısından değerlendirildiğinde duvarlar, 
bodrum tavan ve döşemeler, çatı, pencere cam ve çerçevelerin pasif ev kriterlerini sağlayacak 
şekilde uygulandığı görülmektedir. Humlan ve Brage yapıları akıllı ve sabit pencereler kullanırken 
Skapaskolan yapısı yalıtımlı pencereler kullanmıştır. Humlan ve Skapaskolan yapıları argon 
dolgulu 3 lü cam kullanırken Brage yapısı güneş koruyuculu cam kullanmıştır. Yapılarda ısıtma 
radyatörlü jeotermal problu ısı pompaları kullanılmıştır. Skapaskolan yapısı bunlara ek bölgesel 
ısıtmadan yararlanmıştır. Sıcak suyu ısıtmak için Humlan ve Brage yapıları radyatörlü jeotermal 
problu ısı pompaları kullanırken Skapaskolan yapısı bölgesel ısıtmadan yararlanmıştır. Brage ve 
Skapaskolan yapılarında PV panelleri kullanılmışken Humlan yapısında güneş paneli 
bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak pasif yapıların sadece teknik anlamda uygunluğu düşünülmemeli, aynı zamanda 
sürdürebilirlik, ekonomiklik, sosyallik ve psikolojik konular ile de ilişkilendirilmesi gerektiğini 
söylemek mümkündür. 
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Özet Parkinson beyinde yer alan dopamin üreten hücrelerin zaman içerisinde seyrelmesi 
sonucu oluşan ve kişide motor rahatsızlıkların oluşmasına neden olan bir hastalıktır. Dopamin, 
beyin bölgeleri arasında iletişimi sağlayan ve vücudun motor hareketliliğini dengede tutan 
kimyasaldır. Motor hareketliliklerinde oluşan düzensizliklerde parkinson hastalığından 
şüphelenmektedir. Buna karşın son yıllarda hastalığın motor belirtileri oluşmadan erken tanı 
üzerinde çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. Özellikle koku alma hissinin azalması, uyku 
düzenin bozulması ve kabızlık şikâyetleri gibi belirtiler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu 
çalışmada parkinson hastaları ve sağlıklı bireylerde elde edilen ses sinyali verileri kullanılarak 
analizler gerçekleştirilmiştir.  Analizler için kullanılan veri kümesi erişime açık sunulmuştur. 
Veri kümesi, 188 Parkinson hastası ve 64 normal bireyden elde edilen ses sinyallerinden 
oluşmaktadır.  Bu çalışmada gerçekleştirilen analizler her alanda adından söz ettiren yapay 
zekâ tabanlı yaklaşımlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Önerilen yaklaşımda derin öğrenme 
modelleri ile birlikte makine öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Derin öğrenme modelleri 
olarak; uzun kısa süreli bellek, tekrarlayan sinir ağı kullanılmıştır. Makine öğrenme yöntemleri 
olarak; doğrusal regresyon, destek vektör makineleri, karar ağaçları, rastgele orman ve gradyan 
artırma yaklaşımları kullanılmıştır. Ayrıca en iyi performansı veren yöntem veya model için 
temel bileşen analizi yöntemi birlikte kullanılarak son analiz işlemi gerçekleştirilmiştir. Temel 
bileşen analizi yöntemi ile veri boyutu azaltıldı ve verimli özniteliklerin seçimi için kullanıldı. 
Gerçekleştirilen analizlerde hem derin öğrenme yaklaşımları hem de makine öğrenme 
yöntemleri başarılı sonuçlar vermiştir. Sonuç olarak, en iyi performansı temel bileşen analizi 
yöntemi ile birlikte kullanılan rastgele orman yöntemi verdi ve %96.05 oranında bir genel 
doğruluk başarısı elde edildi. Bu çalışma neticesinde gerçekleştirilen analizler parkinson 
hastalığının tanı, tedavi süreçlerine umut verici katkılar sağladığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalğ, Geri beslemeli modeller ve makine öğrenme, Sinyal 
işleme.  
 

Abstract Parkinson's is a disease that occurs as a result of the dilution of dopamine-producing 
cells in the brain over time and causes motor disorders in the person. Dopamine is the chemical 
that enables communication between brain regions and keeps the body's motor activity in 
balance. Parkinson's disease is suspected in motor activity irregularities. However, in recent 
years, studies on early diagnosis have also been carried out before the motor symptoms of the 
disease occur. It focuses on symptoms such as decreased sense of smell, disturbance of sleep 
patterns and complaints of constipation. In this study, analyzes were performed using the sound 
signal data obtained from Parkinson’s patients and healthy individuals. The dataset used for 
analysis has been made available. The data set consists of sound signals obtained from 188 
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Parkinson’s patients and 64 normal individuals. The analyzes carried out in this study were 
carried out using artificial intelligence-based approaches that have made a name in every field. 
In the proposed approach, machine learning methods were used along with deep learning 
models. As deep learning models; long short term memory, repetitive neural network were 
used. As machine learning methods; linear regression, support vector machines, decision trees, 
random forest and gradient boosting were used. In addition, the final analysis process was 
performed by using the principal component analysis method together for the method or model 
that gives the best performance. Thanks to the principal component analysis method, the data 
sizes were reduced and the classification process was carried out by selecting the efficient 
features. Both deep learning approaches and machine learning methods yielded successful 
results in the analyzes performed. As a result, the random forest method used with the principal 
component analysis method gave the best performance and an overall accuracy success of 
96.05% was achieved. The analyzes performed as a result of this study made positive 
contributions to the diagnosis and treatment processes of Parkinson's disease. 

Keywords: Parkinson’s disease, Feedback models and machine learning, Signal processing. 

I. GİRİŞ 

İnsan beyninin belirli bölgelerinde dopamin üreten hücreler bulunmaktadır [1]. Bu hücreler, 
beynin diğer bölgeleri ile iletişime geçen ve vücudun motor hareketlerinin akıcı bir şekilde 
gerçekleşmesini sağlar [2]. Dopamin hücrelerinin seyrelmesi sonucu, vücudun motor 
hareketlerinin akıcılığı zamanla kaybolur ve Parkinson hastalığının oluşmasına neden olur [3]. 
Son zamanlarda bilim adamları Parkinson hastalığının erken tanısında, zaman kaybının daha 
önüne geçebilecek ve vücudun motor hareketlerini olumsuz etkilenmesinin öncesinde oluşan 
durumlara odaklanmaktadır. Özellikle koku duyusunun azalması, uyku düzensizliği, bağırsak 
sisteminde oluşan problemler vb. durumlar üzerinde analizler gerçekleştirilmektedir [4]. 
Dolayısıyla hastalığın erken tanı süreci, Parkinson hastalarının tedavisi için önemlidir [5]. 2016 
yılı verilerine göre dünyada Parkinson hasta sayısı yaklaşık 6.1 milyon civarındaydı. Bu 
hastalık ileri yaş gruplarında daha sık görülmektedir [6]. 

Yapay zekâ tabanlı uygulamalar son zamanlarda birçok alanda ilgi görmeye başlamıştır. Veri 
analizleri, bölütleme, sınıflandırma, regresyon vb. durumlarda yapay zekânın çalışma 
sonuçlarına katkı sağladığı görülmüştür [7]. Tanı-tedavi süreçlerinde hızlı ve doğru 
gerçekleştirilen analizler önemlidir. Shu Lih Oh vd. [8] EEG sinyal verilerini kullanarak 
Parkinson hastalığı analizi için evrişimsel sinir ağı (CNN) modeli tasarladılar. Onların 
çalışmasında elde ettikleri genel doğruluk başarısı %88.25'ti. Shixiao Xu vd. [9] analizlerinde 
Parkinson hastalığının tespiti için EEG verilerini kullanarak yinelenen sinir ağı (RNN) modeli 
tasarladılar. Onlar çalışmasında elde ettiği hassasiyet başarısı %88.31'di. Marek Wodzinski 
vd.[10] çalışmasında frekans verilerini kullanarak Parkinson hastalığının tespitini ResNet 
modeli ile gerçekleştirdiler. Onların elde ettiği genel doğruluk başarısı %90'nın üzerindeydi. 

Bu çalışmada, Parkinson hastalığının tespitinde geri beslemeli derin öğrenme modelleri ile 
makine öğrenme yöntemlerinin performans kıyaslanmasını gerçekleştirerek başarılı sonuç elde 
edilmesi amaçlanmıştır.  
 

II. MATERYAL, MODEL, YÖNTEM 

A. Veri Kümesi 
Bu çalışmada kullanılan veri kümesi açık erişimlidir ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
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Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı araştırmacıları tarafından paylaşılmıştır. Veri kümesi, 
Parkinson hastaları ve sağlıklı bireylerin ses sinyallerinden çıkartılan özelliklerden 
oluşmaktadır. Parkinson hasta sayısı; 107'si erkek, 81'i kadın olmak üzere toplamda 188'dir. 
Bu hastaların yaş aralığı 33 ile 87 arasındadır. Sağlıklı bireylerin sayısı; 23'ü erkek, 41'i kadın 
olmak üzere toplam 64'tür. Sağlıklı bireylerin yaş aralığı 41 ile 82 arasındadır. Veriler 44.1 
KHz'e ayarlanan mikrofon kullanılarak, her bir denekten "a" harfinin uzun süreli fonasyonu üç 
kez tekrarlanarak kayıt altına alınmıştır. Deneklerin ses sinyalleri veri kümesine sinyal işleme 
yöntemleri (frekans özellikleri, dalgacık dönüşümü tabanlı özellikler, vokal katlama 
özellikleri) kullanılarak değerler oluşturuldu. Veri kümesi her bir denek için 756 özellikten 
oluşmaktadır [11]. Veri kümesinin 564 özelliği Parkinson hastasından elde edildi ve 192 
özelliği sağlıklı bireylerden elde edildi. Bu çalışmanın tüm analizlerinde veri kümesinin %80'i 
eğitim verisi, %20'si test verisi olarak ayarlanmıştır. 

B. LSTM ve RNN Modelleri 
Uzun kısa süreli bellek (LSTM) modeli, ileri beslemeli ağların aksine geri beslemeli ağ 

yapılarından oluşan bir derin öğrenme modelidir. LSTM modeli ile görüntü verisi analizi, 
sinyal analizi, video analizi gibi işlemleri gerçekleştirebilir. LSTM modeli dört katman 
yapısından oluşur. Bunlar; hücre, giriş, çıkış ve unutma geçididir. Burada hücrenin işlevi belirli 
zaman aralıklarıyla değerlerin hatırlanmasını sağlar ve LSTM modeli bu bilgileri üç geçit 
katmanı aktarır [12]. Bu çalışmada kullanılan LSTM modeli Python yazılım dilinde tasarlanmış 
ve Keras kütüphanesi kullanılmıştır [13]. LSTM modelinin yapısı Tablo I'de verilmiştir.   

TABLO I 
LSTM MODELİNİN GENEL YAPISI 

Model / parametre Katman Değer / çıkış Aktivasyon 

LSTM / Adam 

LSTM 400 ReLU 
Seyreltme 0.3 - 

LSTM 200 ReLU 
Seyreltme 0.2 - 

Yoğun 2 Softmax 

RNN model, ileri ve geri beslemeli ağ yapısını içeren ve hafıza yapısıyla bir önceki verileri 
tutabilen sinir ağı modelidir [14]. CNN modellerde hafıza birimi olmadığı için bir önceki 
adımda gerçekleşen işlem çıktısını unutur. Özellikle zaman serisi (örnek; günlük hava durumu 
bilgileri vs.) problemlerinde RNN modeller daha verimli olurlar [15]. LSTM modellerde veri 
bilgilerini hafızada tutan hücre kapıları vardır; fakat RNN modellerde hücre kapıları 
kullanılmaz [16]. RNN modelin deneysel analizinde tasarlanmış katman yapısı Tablo II'de 
verilmiştir. Bu çalışmada LSTM ve RNN modelleri için Adam optimizasyon yöntemi 
kullanıldı ve sınıflandırma sürecinde Softmax aktivasyon yöntemi tercih edildi. Katmanlar 
arasında negatif değerleri sıfır yapan, ReLU doğrusal aktivasyon fonksiyonu tercih edildi. 

TABLO II 
RNN MODELİNİN GENEL YAPISI 

Model / parametre Katman Değer / çıkış Aktivasyon 
RNN / Adam LSTM 128 ReLU 
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Model / parametre Katman Değer / çıkış Aktivasyon 
Seyreltme 0.25 - 

LSTM 256 ReLU 
Seyreltme 0.4 - 

LSTM 512 ReLU 
Seyreltme 0.2 - 

Yoğun 512 ReLU 
Seyreltme 0.3 - 

Yoğun 256 ReLU 
Seyreltme 0.25 - 

Yoğun 128 ReLU 
Yoğun 2 Softmax 

C. Makine Öğrenme Yöntemleri ve Temel Bileşenler Analizi 
Makine öğrenme yöntemleri, çeşitli yaklaşımları kullanarak problemin çözümü için 

harcanan performansın optimize edilmesini sağlar. Doğal dil işleme, regresyon, sınıflandırma 
işlemleri, görüntü işlemlerinde makine öğrenme yöntemleri kullanılır. Makine öğrenmesi 
denetimli, denetimsiz ve pekiştirmeli olmak üzere üç kategoriye ayrılır. Denetimli öğrenmede 
girdi verilerinin işlenerek çıkış verilerinin elde edildiği türdür. Genelde regresyon ve 
sınıflandırma işlemleri bu kategoriye girmektedir. Denetimsiz öğrenme de ise girdi verileri 
vardır; fakat çıktı verileri verilmeden gerçekleşen öğrenmedir. Pekiştirmeli öğrenmede ödül 
verilerek model eğitilir [17]. Bu çalışmada denetimli öğrenme modelleri kullanıldı. Kullanılan 
makine öğrenme yöntemleri; Lojistik Regresyon (LR), Destek Vektör Makineleri (SVM), 
Karar Ağacı (DT), Rastgele Orman (RF) ve Gradyan Artırma (Gboost)'dı. Deneysel analizlerde 
Python yazılım dilinde derlendi ve Sklearn kütüphanesinin desteklediği makine öğrenme 
yöntemleri kullanıldı. Ek olarak, makine öğrenme yöntemlerinde tercih edilen parametre 
değerleri Sklearn kütüphanesinde varsayılan değerlerdir [18]. 

Temel bileşenler analizi (PCA), girdi verilerinin boyut analizini gerçekleştirerek daha düşük 
boyutta izdüşümünü gerçekleştiren yöntemdir. Bu çalışmada daha az özellik ile sınıflandırma 
verimini artırmak için PCA yöntemi tercih edildi. Ayrıca, deneysel analizde Sklearn 
kütüphanesinin PCA algoritması kullanıldı ve bileşen sayısı 30 olarak tercih edildi [19]. 

III. BULGULAR

Deneysel analizler Google Colab sunucusu üzerinden gerçekleştirildi. Deneysel analizlerin 
ölçülmesinde karmaşıklık matrisi kullanıldı. Karmaşıklık matrisinden elde edilen metrikler; 
kesinlik (Pre), geri çağırma (Recall), f-skor ve doğruluk (Acc)’tur. Metriklerin 
hesaplanmasında kullanılan değişkenler; doğru-pozitif (TP), yanlış-pozitif (FP), doğru-negatif 
(TN), yanlış-negatif (FN)’dir ve metriklerin hesaplanmasında (1) - (4) arasındaki denklemler 
kullanıldı [20]. 

Pre =  

Recall = 

f‐skor = 
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Acc =   

 
Deneysel analizler üç bölümden oluşmaktadır. Birinci analizde LSTM ve RNN modelleri ile 

eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde tercih edilen devir sayısı 100’dü. LSTM ve RNN modelleri 
ile elde edilen genel doğruluk başarıları sırasıyla, %88.16 ve %88.82’dir. İki modelin eğitim-
test başarı grafikleri Şekil 1’de gösterilmiştir. Modellerin karmaşıklık matrisleri Şekil 2’de 
gösterilmiştir. Birinci analizde elde edilen diğer metrik sonuçları Tablo III’te gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 1.  LSTM ve RNN modellerinin başarı grafikleri. 

 
TABLO III 

LSTM VE RNN MODELLERİN ANALİZ SONUÇLARI 
Model Pre Recall f-skor Acc 
LSTM %61.76 %80.77 %70.0 %88.16 
RNN %64.71 %81.48 %72.13 %88.82 

 



- 218 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
  

 
 
 
                                              

 

 
Şekil 2.  LSTM ve RNN modellerinin karmaşıklık matrisleri; sağlıklı (a), parkinson hastası (b). 

 
Deneyin ikinci analizinde makine öğrenme yöntemleri kullanıldı. LR yöntemi ile  %78.28; 

SVM yöntemi ile %76.97; DT yöntemi ile %84.86; RF yöntemi ile %90.78 ve Gboost yöntemi 
ile %90.13 oranında genel doğruluk başarısı elde edildi. Deneyin üçüncü analizinde veri 
kümesi PCA (bileşen değeri=30) yöntemi ile işlendi ve elde edilen veri özellikleri en iyi 
performansı veren RF yöntemi ile yeniden sınıflandırıldı. Sınıflandırma sonucunda elde edilen 
genel doğruluk başarısı %96.05’ti.  İkinci ve üçüncü analizlerin diğer metrik sonuçları Tablo 
IV’te verilmiştir. 
 

TABLO IV 
MAKİNE ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE ELDE EDİLEN SONUÇLAR 

Model Pre Recall f-skor Acc 
LR %69.16 %57.86 %58.47 %78.28 

SVM %38.48 %50.0 %43.49 %76.97 

DT %78.95 %77.15 %77.98 %84.86 

RF %91.27 %82.01 %85.46 %90.78 

Gboost %89.47 %81.57 %84.61 %90.13 

RF ve PCA %98.19 %98.23 %97.79 %96.05 
 

IV. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Parkinson hastalığı vücudun koordinasyon sistemini olumsuz etkilemektedir. Bu hastalık 
beynin bölgelerini doğrudan etkilediği için ölümcül komplikasyonları vardır. Hastalığın erken 
tanı ve tedavi süreci önemlidir. Bu çalışmada yapay zekâ tabanlı model ve yöntemleri sinyal 
verileri üzerinde analizleri gerçekleştirildi. LSTM ve RNN modelleri arasında en iyi 
performansı RNN model vermiştir. Fakat makine öğrenme yöntemlerinden RF ve Gboost, 
bellek modellerinden daha iyi performans vermiştir. En iyi performansı veren RF yöntemini 
PCA yöntemi ile boyutu azaltılmış veri kümesi ile yeniden sınıflandırarak genel doğruluk 
performansını %90.78’den %96.05’e çıkarmıştır. 

Aynı veri kümesini kullanarak analizler gerçekleştiren C. Sakar vd. [11] çalışmasında, 
makine öğrenme yöntemlerini Parkinson hastalığının analizinde kullandılar. Onlar radyan 
temelli fonksiyonlu SVM (RBF-SVM) yöntemini kullanarak %86 oranında bir başarı elde 
etmiştir. Onların çalışmasında tercih ettiği parametre değerleri analiz sonuçlarını etkilemiştir. 
Onların çalışması hakkında detaylı bilgi Tablo V’te verilmiştir. Bu çalışmada kullanılan PCA 
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yöntemi ile hem veri kümesinin boyutu düşürtülmüştür hem de genel doğruluk başarısı 
artırılmıştır. 

 
TABLO V 

AYNI VERİ KÜMESİNİ KULLANAN ÇALIŞMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI 
Makale Yıl Model / yöntem Acc 

Sakar vd. [11] 2019 RBF-SVM %86.0 

Bu çalışma 2021 RF ve PCA %96.05 

 
Gelecek çalışmada Parkinson hastalarından elde edilen farklı veri kümelerini kullanarak; 

CNN tabanlı optimizasyon yöntemlerinin birlikte yer alacağı modeller üzerinden analizlerin 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
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Abstract This study is concerned with the study of the plastic behaviour of overlapped K-joint 
of lattice girders, made up of elements of rectangular hollow section with very thin walls. An 
experimental study was carried out on three full-scale truss girders with the same sections and 
different geometry. According to studies, the main parameters which have defined the strength of 
overlapped K-joints are the ratio between the width of the diagonals and that of the chord, the 
ratio between the width of the chord and that of its thickness and the angle of the diagonal with 
the chord. The latter was the parameter taken in this work. A numerical investigation was 
combined in order to draw up a comparative assessment of the behavior. This study will 
certainly make it possible to better apprehend one of the main parameters governing the behavior 
of the joints of beams of hollow rectangular sections and to define the analytical model 
appropriate to this type of beam. It appears that in this study the very thin-walled sections exhibit 
a different behaviour compared to the trusses with more or less thick or thin sections. 
Plasticization of the face and walls of the chord was the type of failure observed in this study.  
 
Keywords: Joints, Lattice girder, Hollow rectangular section 
 

I. INTRODUCTION 
The plastic behaviour of the joints of the trusses of rectangular hollow section is related to the 
various modes of failure [1], among these last only the following cases are to be taken: 
Plasticization of the face of the chord, ruin of the walls of the chord, punching of the chord, 
chord shear and ruin of the diagonal. Therefore the modes by buckling of the compressed 
diagonal and by plasticization of the face of the chord are generally observed in overlapped 
joints with relatively thin walls [2]. It should be noted that in most of the experimental and 
theoretical research carried out on this type of trusses, the major part of their program was 
carried out on sections of 100x100 mm and of different thicknesses of 4 and 5 mm and more 
[3,4]. Thus, on the basis of these investigations, a comparative and crossed contribution by the 
present study on rectangular hollow sections with very thin walls relative to the sections cited 
above, will certainly allow a better understanding of the mode of ruin appropriate to this type of 
section and calculate the capacity of the node. 
Thus, the three trusses have tested and allowed for a comparative and comprehensive study of 
their behaviour and followed by a numerical analysis (Abaqus) for validation. 
 

Plastic behaviour of the joint in rectangular hollow section 
trusses  

F.Slimani*,1, M.Saidani2 , L.Louetri1 
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II. EXPERIMENTAL WORK        
Analytical models are used to describe the behaviour of the joint and to determine the paramount 
parameters with regard to its strength [5]. Sometimes the behavior of the assembly is too 
complex to take into account all the influencing parameters. A total of three full-scale trusses 
with full overlap of the diagonals at the joints (P1, P2 and P3) made of S 235 steel were used and 
tested. These trusses are supplied by a company. By virtue of their shape, which was part of a 
symmetrical system, these three trusses had a different geometry while keeping the same 
sections of the chord and the bracing. The experiment was carried out on a test slab with a 
maximum loading capacity of 20 tonnes. 
 
                      Truss P1 with 7 nodes 

   
                      Truss P2 with 11 nodes  

 
                      Truss P3 with 9 nodes 

                    
                                      Fig. 1. Geometric shape of trusses 
 
 

       
                                (a) Truss P1                                      (b) Truss P2 
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                                                                (c) Truss P3 
                                Fig. 2 (a), (b) and (c). Overall view of testing arrangement 
 
This study examines the plastic behaviour and the mode of failure of the joints, in particular the 
various elements constituting the joints, by observing the deformations, the stresses as well as 
the forces measured following the experiment, followed by a numerical analysis for validation. 

   
Fig. 3. Positioning and numbering of gauges 

 
 Table I. Dimensions of trusses and sections of elements 
Parameters                                                                                                 Unit 
Length                                                                                                        4m 
Height                                                                                                     0.885m 
Chord & vertical                                                                                 70x50x2.5 (mm) 
Diagonal                                                                                              60x30x2  (mm) 

 
The instrumentation considered is made up of electrical gauges to measure the deformations at 
the joints and the comparators placed in the middle of the trusses to measure the central 
deflection. The deformations are acquired by a measuring chain. 
 
Table II. Different parameters of the joint 
Trusses                Joint Type                θ1           θ2           β         bo/to         b1/t1         b2/t2         b1/b2 
     P1            100% Overlapped         60.6       60.6        0.9         20            15           15           1.0 
    P2            100% Overlapped         65.7       65.7        0.9         20            15           15           1.0 
    P3            100% Overlapped         69.4       69.4        0.9         20            15           15           1.0  
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Fig. 4. Central joint parameters 

III. RESULTS  
The objective is to analyze and study the behaviour of the central joint at the point of application 
of the load. This is the node where the chord is most solicited by the reactions of the diagonals. 
Following the experiment and from the intensity of the load equal to 20 KN, the deformations at 
the level of the elements constituting the joint increase and reach their maximum values at 
loading of 80 KN. At this critical value, this joint has completely plasticized. There was chord 
face plasticization and chord side wall yielding. Moreover, this plasticization which occurred at 
the level of the central joint affected the distribution of the load, thus causing a lateral buckling 
of the truss. 
This mode of ruin has been observed on trusses with very thin walls. Moreover, this mode has 
been observed both through the experimental study and the numerical one, giving the same 
deformation at the levels of the walls and the face of the chord (Fig. 5). 

 

                             
       

                          (a) Experimental                                              (b) Numerical 
     Fig. 5 (a) and (b). Plasticization of the members at the point of application of the load  
 



- 225 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
  

 
 
 

 

 

 

                                            
                                                             Fig. 6. Deformation of the truss 
 
 
A. Stress and Deformations in the diagonals
Using the notations of Fig. 4. the axial force in the element i may be written as follows: 
Axial force     𝑁𝑁� � ∑ 𝜀𝜀� ∗ 𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸������ � �������������

�  ∗ 𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸                                                           (1) 
E: Modul of elasticity, A: Diagonal section, εi : Strain 
 

Figures 7, 8 and 9 show the stress-strain diagram in the right and left compressed diagonals of 
trusses P1, P2 and P3 of the central joint. 
 
Table III.  Stress, Strain in the diagonal of the central joint (truss P1)    

Load   Stress σn (MPa)   Strain εn(x10-6)   Stress σexp(MPa)  Strain εexp(x10-6)   Percentage error 
 KN                     Numerical                                     Experimental                          Stress      Strain 
 0                0                           0                          0                            0                      0%             0% 
10             15.62                    22.2                     17.8                       32.5                  12%           30% 
20             31.32                    42.8                     33.5                       44.5                 6.5%          4.5%              
30             47.07                    64.2                     49.12                      66.7                4.1%          3.7% 
40             62.51                    85.8                     64.7                        89.6                3.3%          4.2% 
50             78.14                  106.9                     80.74                    111.2                3.2%          3.8% 
60             94.14                  127.6                     96.48                    129.8                2.4%          1.6%    
70            109.4                   147.9                     112.5                    155.7                2.7%             5% 
80            125.03                 171.3                     128.0                    177.7                2.3%          3.6% 

Percentage error = ���������
����

100%  (stress),  ���������
����

100%  (strain) 
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                                        Fig. 7. Diagram Stress/Strain in the diagonal (Truss P1) 
 
Table IV.    Stress, Strain in the diagonal of the central joint (truss P2)    
Load   Stress σn (MPa)   Strain εn(x10-6)   Stress σexp(MPa)   Strain εexp(x10-6)  Percentage error 
 KN                     Numerical                                     Experimental                          Stress      Strain 
0                      0.0                          0.0                       0.0                         0.0                0%          0% 
10                   13.5                        18.9                      18.5                       20.1            27%          6% 
20                   27.11                      38.1                      33                          45            17.8%        15% 
30                   40.67                      57.2                      45                          65              9.6%        12% 
40                   54.23                      76.3                      59                          77                 8%          1% 
50                   67.77                      95.4                      75                         107             9.6%        10% 
60                   80.40                      115                       87                         122             7.5%       5.7% 
70                   94.46                     134.2                    105                        147              10%       8.7% 
80                  108.48                    152.7                    115                        166             5.6%          8% 

 
                                      Fig. 8. Diagram Stress/Strain in the diagonal (Truss P2) 
 
Table V.    Stress, Strain in the diagonal of the central joint (truss P3)    
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Load   Stress σn (MPa)   Strain εn(x10-6)   Stress σexp(MPa)  Strain εexp(x10-6)   Percentage error 
 KN                     Numerical                                     Experimental                          Stress      Strain 
0                0                           0                            0                           0                     0%              0% 
10           13.8                      19.9                         15                         21                    8%            5.2% 
20           27.6                      39.9                       29.3                       42                   5.8%              5% 
30           41.5                      59.8                       43.5                       62                   4.6%           3.5% 
40           55.2                      79.8                       58.9                       83                   6.2%           3.8% 
50           69.1                      99.8                       72.5                     103.4                4.6%           3.4% 
60           86.4                    120.2                       90                        124.5                   4%           3.4% 
70           97.8                    140.2                      104                      146.3                 5.9%           4.2% 
80           10.4                    160                         114                       164                   3.2%           2.4% 

   

 
Fig. 9. Stress / strain variation in joint diagonals 

 
The Stress / Deformation diagrams in the diagonals of the different types of Trusses were 
characterized by linear curves. This elastic and similar behavior does not induce irreversible 
apparent deformations in these elements. It was noted that the strains in the elements constituting 
the nodes of the truss P1 are higher than those obtained in the trusses P2 and P3. This difference 
is mainly and probably due to the slenderness of the diagonals of truss P1 compared to those of 
other trusses. 
B. Deformations in the chord at the joint of application of the load 
The values of the stresses and strains in the chord obtained by the experimental and numerical 
analysis are deferred on the following table VI. 
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Table VI. Stress, Strain in the chord of the central joint 
 Load              Stress (MPa)     Strain(x10-3.με)      Stress (MPa)     Strain(x10-3.με) 
 (KN)                            Numerical                                      Experimental    

     0                       0                            0                          0                          0 
    10                    137                        0.56                      114                    0.57 
    20                    201                        1.18                      210                    1.25 
    30                    201.9                     2.16                      212                    1.25 
    40                    205.2                     5.08                      218                    5.2 
    50                    214                        11.9                      221                   12.6 
  

 
                                                  Fig. 10. Diagram Stress/Strain in the chord 
 
(Fig. 10) shows the distribution of stress and strain in the chord and after reaching the ultimate 
strain. Therefore, the ultimate load capacity must therefore be defined by the strain limit for the 
limit load. However and following the results obtained on the truss P1, the capacity of the joint is 
limited to the load of 30KN. 

IV. ANALYTICAL MODELS AND FAILURE MODES 
Different analytical models to describe the failure mode of this type of assemblage are proposed 
in the scientific and technical literature [6]. The ruin model which was observed following the 
experimental study and the numerical analysis was indeed the plasticization of the face and 
buckling of the walls of the member. The mechanical and geometrical parameters of the three 
models are shown in (Fig. 4) and used to calculate the force N1 in the diagonal. 
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Fig. 11. Plasticization of the face and walls of the chord 

 
Yield line model is frequently used for assemblies between rectangular hollow profiles and more 
precisely for overlapped K-joints where membrane stresses, shear stresses and work hardening 
are neglected [7]. The principle of the yield line method consists in equalizing the external 
energy caused by the external force N1, for a displacement δ, with the internal energy of the 
plastic hinges which is a function of their length l and an angle of rotation φi [2] 
                                    N�. sin θ�. � � ∑ l�. φ�. m�                                                                                      ���                         

              
                                    m���

�
. t��. f��                                                                                                               ���                         

The energy dissipated by the different plastic hinges is also shown in (Fig. 12). Equalizing the 
sum of internal work with external work gives us: 
                                    𝑁𝑁� . sin � � ����.���

��� �t�n � � �����
��� � � �

��� ��                                                         ���                         
With a minimum for: 
                                ���

��
� �  ��                                                                                                              ���                          

                                t�n � � �� � �                                                                                                      ���                          
Substituting (5) in (3) gives a capacity of: 
                                𝑁𝑁� � ����.���

��� � ��
��� � � ��� � �� �

��� �                                                                  ���   
fyo, fy1:  Elasticity limits of steel                                                      
 

 
                                                Fig. 12 Yield line model of joint 
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       (a) 

 
 

 
(b) 

Fig. 13 (a) and (b). Plastifization of the joint on Abaqus  
 
The (table VII) identifies the three models chosen for comparison, the joint capacity quantization 
equations, and the calculated values for each truss. 
Table VII. Analytical Models  
Analytical models                        Joint capacity (KN)                                          Trusses 
                                                                                                                      P1            P2            P3        
Yield line model                     𝑁𝑁� � ���.���

����� � ��
��� ��

� ��� � �� �
��� ��

                       43,2        39,8       48,6    
 
Brace effective                        𝑁𝑁� � ���. 𝑡𝑡����� � �𝑡𝑡� � 𝑏𝑏� � 𝑏𝑏������                                  76,4 
width model                                           𝑏𝑏����� � ��

�� ��⁄  . ���
���

 . ��
��

 . 𝑏𝑏�    

 
Chord side wall bearing                  
Or buckling model                     𝑁𝑁� � �. ���. 𝑡𝑡� � ��

�����
�  �𝑡𝑡� � . �

�����
                        110       101        97,3 
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Table VIII.   Axial force in the central diagonals trusses P1, P2 and P3 
Load         N1 in Truss P1 (KN)             N1 in Truss P2 (KN)                  N1 in Truss P3 (KN)       
(KN)     Experimental    Numerical    Experimental     Numerical       Experimental       Numerical 
0                     0                     0                   0                        0                        0                         0          
10                  5.8                  5.4               5.2                    4.98                    4.5                        4 
20                10.5                10.28           11.2                   10.2                     9.2                      8.2 
30                15.3                14.9             15.4                   14.8                   13.1                    12.3 
40                18.9                17.2             20.1                   19.7                   17.2                    16.5 
50                25.3                22.2             25.9                   24.7                   23.5                    20.6 
60                28.9                26.2             31.2                   30.9                   26.1                    24.6 
70                35.2                33.2             36.1                   35.8                   31.2                    28.7 
80                41.2                38.6             43.1                   39.4                   34.3                    32.8 
 
The experimental and theoretical axial forces values (for the diagonals of trusses P1, P2 and P3) 
are compared in the table VIII. The results showed that the two approaches converge and the 
error percentage is minimal. Moreover, and compared to the values of the capacity of the joint 
obtained by the yield line model, the diagonals can withstand a load of up to 70 KN, this value 
gives axial forces for the different trusses in the vicinity of the capacity of the joint of 39.8 KN 
(see table VII). On the other hand, the frame cannot withstand a load exceeding 30 KN (see Fig. 
10). 

V. CONCLUSION 
The experimental behaviour of a large-scale overlap-jointed RHS truss, with very thin walls has 
been compared with the numerical analysis. The joint at the point of application of the load 
exhibits a different behavior with respect to more or less thick trusses sections. Experimentation 
and numerical analysis have clearly shown this.   
The following conclusions can be deduced: 
- The effect of the angle ɵ has a considerable influence on the behavior of trusses. In particular, 
on the values of the deformations of the elements constituting the joint, and on the central 
deflection of the trusses. 
- Reinforcement with a U-profile of the node at the point of application of the load could not 
prevent buckling of the walls of the chord. It is better to reinforce the section of the chord at the 
level of the joint under loading. 
- The yield line model proved to be the most suitable model for determining the capacity of the 
joint for this type of section and for the overlapped K-joint. 
- In the plastic behavior of trusses, the chord was the weakest among the elements that constitute 
the joint. 
- The experimental and numerical approaches converge on average with an error rate of around 
5%. 
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Özet Heyelanlar, can ve mal kaybına neden olan yıkıcı doğal afetlerdir. Dünya genelinde çoğu 
ülke bu doğal afetten doğan zararları önlemek veya azaltmak için yıllardır çaba göstermektedir. 
Heyelan duyarlılık haritalaması (HDH), heyelan tehlikesi ve risk değerlendirmesinin en kritik 
aşamalarından biridir. Heyelan duyarlılık çalışmalarında, daha önce meydana gelmiş olan 
heyelanlara ait veriler değerlendirilerek heyelana meyilli olan alanlar belirlenmektedir. Bu 
çalışmanın temel amacı, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Frekans Oranı (FO) ve Entropi Endeksi 
(EE) teknikleri kullanılarak, Erzurum'un Uzundere İlçesi için heyelan duyarlılık haritası 
üretilmesi olmuştur. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak, saha gözlemleri ile desteklenen MTA 
(Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) kaynaklarına dayanarak, toplam 42 adet heyelan 
içeren detaylı bir heyelan envanter haritası hazırlanmıştır. İkinci olarak, eğim, bakı, yükseklik,  
kaya türü, yollara uzaklık, akarsulara olan mesafe, arazi kullanımı/arazi örtüsü (AKAÖ), 
topografik ıslaklık endeksi (TIE) ve eğrisellik gibi toplam 9 heyelan koşullandırma etkeni 
duyarlılık analizinde kullanılmak üzere seçilmiş ve bu etkenlere ait haritalar, sayısal yükseklik 
modeli (SYM),  jeolojik ve topografik veriler kullanılarak ArcGIS yazılımı ortamında elde 
edilmiştir. Daha sonra, heyelan koşullandırma etkenleri ile heyelan envanter haritası arasındaki 
ilişki FO ve EE modelleri kullanılarak belirlenmiştir. 29 adet (≈ %70) heyelan, modelleme için 
ve geri kalan %30’luk kısmı modelin doğruluk testinde kullanılmıştır. Son olarak, heyelan 
duyarlılık haritası FO ve EE modelleri uygulanarak üretilmiş ve çok düşük ile çok yüksek 
arasında değişen heyelan duyarlılık alanlarını gösteren 5 sınıfa ayrılmıştır. Elde edilen harita, 
alıcı işletim karakteristiği eğrisi altında kalan alan (ROC-AUC) tekniği uygulanarak 
doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Heyelan Duyarllk, İstatistiksel Yöntemler, Uzundere Erzurum 

Abstract Landslides are destructive natural hazards that cause loss of life and property. Many 
countries around the world have been trying for years to prevent or reduce damage from this 
natural hazard. Landslide susceptibility mapping (LSM) is one of the crucial stages of landslide 
hazard and risk assessment. In landslide susceptibility studies, the landslide prone areas have 
been determined by considering the previous landslides. The main objective of this study was 
to produce landslide susceptibility map for the Uzundere District of Erzurum, Turkey, using 
Geographic Information System (GIS), Frequency Ratio (FR) and Index of Entropy (IoE) 
techniques. For this purpose, first, a detailed landslide inventory map, with 42 landslides, was 
prepared from MTA (The General Directorate of Mineral Research and Exploration) sources 
supported by field surveys. Second, a total number of 9 landslide conditioning factors, such as 
slope, aspect, elevation, lithology, distance to roads, distance to streams, land use/land cover 
(LULC), topographic wetness index (TWI) and curvature were selected for using in the 
analysis and were obtained from a digital elevation model (DEM), geological and topografic 
database using ArcGIS software. Then, the relationship between the landslide conditioning 
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factors and landslide inventory map was determined using the FR and IoE models. 29 (≈ 70%) 
out of the landslides were selected for the modeling and the remaining (30%) were employed 
for validation of the model. Finally, the landslide susceptibility map was produced by FR and 
IoE models and was divided into five classes showing very low to very high landslide 
susceptibility areas, this map was validated using area under the curve (ROC-AUC) method. 

Keywords: Landslide Susceptibility, Statistical Methods, Uzundere Erzurum 

I. GİRİŞ 

Heyelanlar doğal afetler olarak büyük miktarda kayıplar yaratmaktadır.Yol, baraj, enerji 
hatları, orman, tarım ve yaşam alanları hayelanlardan en fazla zarar gören yerler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Litoloji, faylar, hidroloji, yükseklik, eğim açısı, toprak ve bitki örtüsü 
gibi birçok jeolojik ve topografik koşulun heyelan oluşumunu etkilemektedir [1,2]. Heyelana 
duyarlı olan bölgelerin belirlenmesi bu zararların azalmasına veya önlenmesine sebep 
olmaktadır. Heyelan duyarlılık haritaları genellikle heyelan tehlike ve risk yönetiminin ilk 
adımı olarak sayılmakla beraber dağlık alanlardaki kentsel altyapı planlamaları için çok önem 
arz etmektedir [3,4]. Coğrafi bilgi sistemi (CBS) tekniklerinin gelişmesi, heyelan duyarlılık 
haritalaması (HDH) çalışmalarında birçok istatistiksel yöntemin uygulanmasına sebep 
olmuştur [5].  İstatistiksel modeller esasında, yaşanmış heyelan olayları ile mevcut jeoçevresel 
koşullar arasındaki ilişki ile ilgilenmektedir. Günümüzde heyelan duyarlılık 
değerlendirmelerinde istatistiksel modeller büyük önem taşımaktadır. Frekans oranı, bulanık 
mantık, istatistiksel endeks, lojistik regresyon, yapay sinir ağları, kesinlik faktörü, destek 
vektör makineleri, analitik hiyerarşi süreci, bayes olasılığı, heyelan normal risk faktörü, veri 
değeri ve entropi endeksi istatistiksel yöntemler olarak uygulanmaktadır [6]. Bu çalışmada, 
frekans oranı (FO) ve entropi endeksi (EE) yöntemleri uygulanarak Erzurum İline bağlı 
Uzundere İlçesi arazisi için heyelan duyarlılık değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 

II. YÖNTEM 

A. Çalşma Alan ve Jeoloji Haritas 
Erzurum İlinin kuzey kısmında yer alan Uzundere İlçesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. 

Yaklaşık 505 km2 yüzölçümüne sahip olan ilçe, 4471000 ile 4509000 enlemleri (kuzey yönü) 
ve 704000 ile 735000 boylamları (doğu yönü) ile koordinatlanmaktadır (Şekil 1). Erzurum-
Artvin ana ulaşım yolu üzerine bulunan Uzundere, Tortum gölü, Tortum Şelalesi ve Tortum 
Çayının bir bölümünü sınırları içerisinde barındırmaktadır. Yüksekliği 805 metre ile 3090 
metre arasında değişen ilçe, dağlık ve engebeli araziye ev sahipliği yapmaktadır. Jeolojik 
olarak, çalışma alanı çeşitli tür ve yaş gruplarına ait kayalardan oluşmaktadır. Şekil 1’de 
göründüğü gibi, ilçe arazisi toplam 11 farklı formasyon içermektedir. j3k1 (≈ 199 km2) ve k (≈ 
159 km2) formasyonları çalışma alanının yaklaşık %70’ini kapsamaktadır. 
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B. Heyelan Envanter Haritas 
  Mevcut heyelanların özelliklerini göz önünde bulundurarak gelecekteki heyelanların olası 
alanlarını değerlendirmek, heyelan duyarlılık haritalama çalışmalarının temel ilkesidir [8]. Bu 
nedenle, heyelanların dağılımını ve özelliklerini gösteren heyelan envanter haritasının 
hazırlanması bu çalışmanın ilk aşaması olmuştur. Bunun için, saha gözlemleri ile desteklenen 
MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) kaynaklarına dayanarak, toplam 42 adet 
heyelan içeren detaylı bir heyelan envanter haritası hazırlanmıştır (Şekil 2). Mevcut olan 
heyelanlar çalışma alanının %9.7’lik bölümünü oluşturmakta olup bir sonraki adım için, 
modelleme (≈ %70; 29 heyelan poligonu; kırmızı olanlar) ve sınama (≈ %30; 13 heyelan 
poligonu; yeşil olanlar) bölümleri olmak üzere iki kısıma ayrılmıştır. ArcGIS 10.4 yazılımı 
kullanarak heyelan kütleleri raster biçimine (raster format) dönüştürülmüştür. İşlemler 
sırasında, hücre boyutu (pixel size) 20 m × 20 m kullanılmıştır. 

 

Şekil 1. Çalışma alanı ve jeoloji haritası [7]. 
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C. Heyelan Koşullandrma Faktörleri (Landslide Conditioning Factors) 

Belirli bir alana ait gerçekçi bir heyelan duyarlılık haritasının hazırlanması için, heyelan 
koşullandırma faktörleri hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılması gerekmektedir [9]. Jeolojik, 
morfolojik, hidrojeolojik, meteorolojik, bitki örtüsü ve arazi kullanımı gibi koşullar dahil 
olmak üzere birçok faktör heyelan oluşumunu etkilemektedir [10]. Bu çalışmada, literatör 
araştırmalarına [11-13] dayanarak heyelan duyarlılık başlıklı çalışmalarda sıklıkla kullanılan 
eğim, bakı, yükseklik, kaya türü, yollara uzaklık, akarsulara olan mesafe, arazi kullanımı/arazi 
örtüsü (AKAÖ), topografik ıslaklık endeksi (TIE) ve eğrisellik gibi toplam 9 heyelan 
koşullandırma etkeni duyarlılık analizinde kullanılmak üzere seçilmiş ve bu etkenlere ait 
haritalar, sayısal yükseklik modeli (SYM),  jeolojik ve topografik veriler kullanılarak ArcGIS 
yazılımı ortamında elde edilmiştir (Şekil 3). 

 

Şekil 2. Heyelan envanter haritası. 
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D. Frekans Oran Yöntemi 
  Frekans Oranı (FO) yönteminde, dikkate alınan faktörler CBS ortamına aktarıldıktan sonra, 
heyelan envanter haritası ile ilişkilendirilerek, temelde yoğunluk analizleri yapılmaktadır. 
Frekans Oranı aşağıdaki eşitlikle hesaplanmaktadır. 
 

�� � �
�                  (1) 

 
Bu eşitlikte FO, Frekans Oranı; a katsayısı, faktör alt sınıfındaki heyelanlı piksel sayısının, 
toplam heyelanlı piksel sayısı oranına; b katsayısı, faktör alt sınıfının dikkate alınan alandaki 
piksel sayısının, dikkate alınan alandaki toplam piksel sayısı oranına karşılık gelmektedir. 
Kullanılan bu yöntemde FO değerinin 1’den büyük olması faktörün göreceli olarak heyelan 
oluşumunda daha etkili olduğu, FO değerinin 1’den küçük olması ise, faktörün heyelan 
oluşumunda daha az etkin olduğunu ifade etmektedir [14, 15]. 
E. Entropi Endeksi Yöntemi 
  Entropi, bir sistemin düzensizliği, dayanıksızlığı, dengesizliği ve belirsizliğinin bir ölçüsüdür. 
Bir sistemin entropisinin miktarı ile düzensizlik derecesi arasında birebir ilişki vardır. 
Boltzmann ilkesi denilen bu ilişki, sistemin termodinamik durumunu tanımlamak için 
kullanılmıştır [16]. Bilgi kuramından (information theory) olan entropi endeksi (EE) modeli, 

 

Şekil 2. Heyelan koşullandırma faktörlerine ait haritalar (a. eğim, b. bakı, c. yükseklik, d. kaya türü, 
e. yollara uzaklık, f. akarsulara olan mesafe, g. arazi kullanımı/arazi örtüsü (AKAÖ), h. 

topografik ıslaklık endeksi (TIE) ve i. eğrisellik). 
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Shannon (1948) tarafından Boltzmann ilkesine dayanarak geliştirilmiştir [17]. Bu modelde, 
ağırlıklandırma işlemi Vlcko vd. (1980)’nin önerdiği yönteme dayanır [18]. Entropi endeksi 
söz konusu ortamdaki düzensizlik boyutunu gösterir [19]. Heyelan entropisi, çeşitli etkenlerin 
bir heyelanın gelişimini tetiklediği anlamına gelir. Birkaç önemli etken sistemine ek bir entropi 
sağlar. Sonuç olarak, entropi değeri, sisteminin nesnel ağırlıklarını elde etmek için 
kullanılabilir [20]. Aşağıda verilen denklemler entropi endeksi modelini hesaplamak için 
kullanılır [19, 21]:  
 

𝑃𝑃�� � �
� , �𝑃𝑃��� � ���

∑ ���
      (2) 
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Bu denklemlerde, a; birincil sınıflandırmadan sonra sınıfın kapsadığı alan, b; verilen sınıfdaki 
heyelanlı alan, (Pij); olasılık yoğunluğu, Hj ve Hjmax; entropi değerleri, Sj; sınıf sayısı, Ij; ilgili 
katmanın katsayısı, Wj; ilgili katmanın tamamını temsil eden ağırlık değeri, Pj; (j = 1,2,...,n) 
için heyelan olasılığı, i; ilgili katmanın sınıfları, Z; en fazla sınıf sayısına sahip olan katmanın 
sınıf sayısı, mi; ilgili katmanın sınıf sayısı, C; ikincil sınıflandırmadan sonra sınıfın değeri ve 
HDHEE; nihayi haritadaki heyelan duyarlılığının değeridir. 

III. BULGULAR 

A. Heyelan Faktörleri ile Envanter Verileri Arasndaki Bağlant 
  Heyelan oluşumu ile heyelan koşullandırma faktörleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, 
heyelan duyarlılık haritalaması için çok önem taşımaktadır [8]. Bu doğrultuda, koşullandırma 
faktörlerine ait haritalar ile heyelan envanter verileri karşılaştırılarak tüm faktörlerin alt 
sınıflarına ait heyelanlı ve heyelansız hücre sayısı hesaplanmıştır. Bir sonraki adımda, yukarıda 
vurgulanan yöntemler uygulanarak FO ve Wj değerleri elde edilmiştir (Tablo 1 ve Tablo 2). 
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TABLO I 
HEYELAN KOŞULLANDIRMA FAKTÖRLERİNE AİT FO DEĞERLARİ* 

Faktör Sınıf 
Sınıf 
Piksel 
Sayısı

b 
Sınıf 
(%)

Heyelan 
Piksel 
Sayısı

a 
Heyelan 

(%) 

Frekans 
Oranı 
(a/b)

Bakı (°) Düz (-1) 11613 0.92 17 0.02 0.02
 Kuzey (0-22.5) 72030 5.70 4370 4.04 0.71
 Kuzeydoğu (22.5-67.5) 163834 12.96 16883 15.62 1.21
 Doğu (67.5-112.5) 196238 15.53 35533 32.88 2.12
 Güneydoğu (112.5-157.5) 181496 14.36 25389 23.49 1.64
 Güney (157.5-202.5) 143620 11.36 7741 7.16 0.63
 Güneybatı (202.5-247.5) 155994 12.34 4076 3.77 0.31
 Batı (247.5-292.5) 143711 11.37 4817 4.46 0.39
 Kuzeybatı (292.5-337.5) 131450 10.40 6029 5.58 0.54
 Kuzey (337.5-360) 63903 5.06 3218 2.98 0.59 

Eğim FO Yollara 
uzaklık (m) FO Akarsulara 

uzaklık (m) FO TIE FO 

0-11° 1.65 0-50 0.46 0-50 0.16 1.6-4.6 0.70
11°-20° 1.59 50-250 0.50 50-250 0.19 4.6-5.9 1.05
20°-28° 1.02 250-500 0.68 250-500 0.35 5.9-7.8 1.23
28°-35° 0.63 500-750 0.79 500-750 0.50 7.8-10.8 1.49
35°-45° 0.38 750-1000 0.81 750-1000 0.64 10.8-14.7 0.96
45°-78.6° 0.28 >1000 1.10 >1000 1.26 14.7-23.7 0.21

Eğrisellik FO AKAÖ FO Yükseklik 
(m) FO Kaya türü FO 

(-54.6) - (-4.9) 0.26 Yerleşim yeri 0.00 805-1150 0.76 pnn 0.00
(-4.9) - (-2.3) 0.56 Tarım 0.75 1150-1400 0.59 j1-2 0.41
(-2.3) - (-0.5) 1.11 Orman 2.33 1400-1650 1.23 j3k1 0.58
(-0.5) - 1.5 1.24 Step 1.05 1650-1900 1.19 k 2.14
1.5- 4.5 0.77 Kayalık-taşlık 0.42 1900-2150 1.39 k2 0.00
4.5 - 40.5 0.30 Mera 1.22 2150-2400 0.83 k2v 0.00
  Bataklık 0.00 2400-2650 0.53 k2s 0.18
  Su kütlesi 0.09 2650-2900 0.16 pn2e 0.00
   2900-3090 0.00 jk 0.00
   Q 0.00
   m1-2 0.00

* Çalışma alanı toplam hücre sayısı = 1263889, Modelleme aşaması için kullanılan toplam heyelan hücre sayısı = 108075.
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B. Heyelan Duyarllk Haritas 
  Heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesi için, hesaplanan FO ve Wj değerleri ilgili 
koşullandırma faktörlerine yansıtılarak tüm heyelan parametreleri tekrardan sınıflandırılmıştır 
(Şekil 4 ve Şekil 5). Elde edilen faktör haritaları CBS ortamında, frekans oranı ve entropi 
endeksi yöntemlerine ait denklemler dikkate alınarak toplanmış ve heyelan duyarlılık haritaları 
üretilmiştir (Şekil 6 ve Şekil 7). Üretilen haritalar heyelan duyarlılık endeks değerlerini, frekans 
oranı yöntemi için 3.18-14.72 arası ve entropi endeksi yöntemi için 0.33-2.16 arası, 
sergilemiştir. Bu haritalar, çok az duyarlı, az duyarlı, orta duyarlı, yüksek duyarlı ve çok yüksek 
duyarlı olmak üzere 5 eşit aralığa sahip sınıfa ayrılmıştır. 

TABLO II 
HEYELAN KOŞULLANDIRMA FAKTÖRLERİNE AİT WJ DEĞERLARİ* 

Kaya 
türü 

(sınıf) 

Sınıf 
Piksel 
Sayısı 

Heyelan 
Piksel 
Sayısı 

a 
Sınıf 
(%) 

b 
Heyelan 

(%)

Pij 
(b/a) (Pij) Hj Hjmax Ij Wj 

pnn 47150 0 3.73 0.00 0.00 0.00 1.884 3.459 0.455 0.174
j1-2 125311 4438 9.91 4.11 0.41 0.10   
j3k1 499495 24836 39.52 22.98 0.58 0.14   
k 399267 73154 31.59 67.69 2.14 0.51   
k2 68491 5165 5.42 4.78 0.88 0.21   
k2v 48394 0 3.83 0.00 0.00 0.00   
k2s 31879 478 2.52 0.44 0.17 0.04   
pn2e 11037 0 0.87 0.00 0.00 0.00   
jk 8247 0 0.65 0.00 0.00 0.00   
Q 21176 0 1.67 0.00 0.00 0.00   
m1-2 2991 0 0.24 0.00 0.00 0.00     
Wj Eğim = 0.092 Wj Bakı = 0.101 Wj Yükseklik = 0.081 Wj Yollara uzaklık = 0.018 
Wj Akarsulara uzaklık = 0.068 Wj AKAÖ = 0.198 Wj TIE = 0.059 Wj Eğrisellik = 0.057 

* Çalışma alanı toplam hücre sayısı = 1263889, Modelleme aşaması için kullanılan toplam heyelan hücre sayısı = 108075. 
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Şekil 4. FO ile sınıflandırılan faktör haritaları (a. eğim, b. bakı, c. yükseklik, d. kaya türü, e. yollara 
uzaklık, f. akarsulara olan mesafe, g. arazi kullanımı/arazi örtüsü (AKAÖ), h. topografik 

ıslaklık endeksi (TIE) ve i. eğrisellik).
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Şekil 5. Wj ile sınıflandırılan faktör haritaları (a. eğim, b. bakı, c. yükseklik, d. kaya türü, e. yollara 
uzaklık, f. akarsulara olan mesafe, g. arazi kullanımı/arazi örtüsü (AKAÖ), h. topografik 

ıslaklık endeksi (TIE) ve i. eğrisellik).
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Şekil 6. Heyelan duyarlılık haritası (FO model). 

 

 
Şekil 7. Heyelan duyarlılık haritası (EE model). 
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C. Performans Değerlendirilmesi 

Heyelan duyarlılık haritalama çalışmalarının önemli bir aşaması, oluşturulan heyelan 
duyarlılık haritasının performansının değerlendirilmesidir [22]. Duyarlılık haritasının 
performansını değerlendirmek için, alıcı işletim karakteristiği eğrisi altında kalan alan (ROC-
AUC) tekniği uygulanmaktadır [23,24]. ROC-AUC uygulaması, heyelanların meydana gelip 
gelmediğini güvenilir bir şekilde tahmin etmek için olasılıksal modelin etkinliğini temsil 
etmektedir [25]. Bu teknikde, AUC miktarı gerçek pozitif oran (true positive rate) ve yanlış 
pozitif oran (false positive rate) değerlerini kullanarak hesaplanmaktadır [26]. AUC 0,5 ile 1 
arasında değişmektedir. En ideal model, en büyük AUC miktarına sahip olan bir ROC eğrisini 
göstermektedir. Uygulanan model heyelan oluşumunu iyi tahmin etmediği takdirde, AUC 
değeri 0,5'e yakın olacaktır. AUC = 1 mükemmel bir heyelan oluşum tahmini simgelemektedir 
[23]. Bu çalışmada, heyelan veri setinin %70’i (29 heyelan poligonu; 108.075 heyelanlı hücre) 
modellerin oluşturulması ve geri kalan %30’luk kısım (13 heyelan poligonu; (14.514 heyelanlı 
hücre) oluşurulan modellerin performans testi için kullanılmıştır. Böylelikle, AUC değerleri 
frekans oranı ve entropi endeksi yöntemleri ile hazırlanan modeller için sırasıyla 0.720 ve 
0.691 olarak belirlenmiştir (Şekil 8). Elde edilen AUC oranları, mevcut heyelan duyarlılık 
haritalarına ait risk içeren alanlar (yüksek ve çok yüksek duyarlı olan alanlar) ile test bölümü 
için ayrılan heyelanların hangi oranda örtüştüğünü sergilemektedir (Şekil 9 ve Şekil 10). 

 

 

 
Şekil 8. Heyelan duyarlılık modellerine ait AUC değerleri. 
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Şekil 9. Heyelan risk haritası (FO model) ile test için ayrılan heyelan bölümünün karşılaştırılması. 

 

 
Şekil 10. Heyelan risk haritası (EE model) ile test için ayrılan heyelan bölümünün karşılaştırılması. 
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IV. SONUÇ 

Bu çalışmada, 9 farklı heyelan koşullandırma faktörü dikkate alınarak Erzurum Uzundere 
İlçe sınırları içerinde geçmişte meydana gelen toplam 42 heyelan vakası mercek altına 
alınmıştır. Ortaya çıkan faktör-heyelan bağlantısı yararlanılarak, istatistiksel yaklaşımlardan 
olan frekans oranı (FO) ve entropi endeksi (EE) yöntemleri uygulanmış ve çalışma alanına ait 
heyelan duyarlılık haritaları oluşturulmuştur. Hazırlanan duyarlılık modelleri için, Performans 
değerlendirme testi sonucu FOBaşarı oranı = %72 ve EEBaşarı oranı = %69.1 olarak sergilenmiştir. 
Heyelan açısından riskli alan sınıfına giren bölgeler (yüksek ve çok yüksek duyarlı alanlar), 
çalışma sahasının %33’lük bölümünü kapsamıştır. Böylelikle, daha önce çoğu araştırmacı 
tarafından dünyanın farklı bölgelerinde uygulan ve başarılı olan FO ve EE yöntemleri (makul 
başarı alt sınırı = %70), seçili çalışma alanı için FO yöntemi makul performans sergilesede EE 
yöntemi düşük başarı düzeyine sahip olmuştur. 
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Abstract Analysis of multilayered cylinders subjected to thermo-mechanical loads using a sector 
finite element in polar coordinates based on the strain approach is presented, this element 
possessing the two translational degrees of freedom as well as the inplane drilling rotation. 
Materials in cylinder layers have been assumed to be linearly elastic, homogeneous and 
isotropic. It was found that the results of displacement and stresses obtained by this approach 
were in good agreement with the theoretical values.  

Keywords: Multilayered cylinders, Strain approach, Linearly elastic, Homogeneous, Isotropic.

I. INTRODUCTION 
 

HE analysis of multilayered cylinders subjected to pressure and temperature loads is an 
important issue due to their numerous practical application, and several research studies have 

been reported on this type of problems [1,2,3, and 4]. 
Many elements were developed for general plane elasticity based on the strain approach [5,6, 

and 7]. This approach is based on the calculation of the exact terms representing all the rigid 
body modes and the other components of the displacement functions which are based on 
assumed independent strain functions. 

In the case of circular boundaries, it is appropriate to use the sector element in the polar 
coordinate system, some sector elements have been developed using the strain based approach 
by Belarbi and Charif [8], Bouzriba and Bouzrira [9]. 

In this investigation, the strain based approach has been extended to the analysis of 
multilayered cylinders submitted to thermo-mechanical loading.    

II. STRAIN BASED FINITE ELEMENT
In This study, the sector in-plane finite element developed by Bouzriba and Bouzrira [9] is 

used, this element has three degrees of freedom in each node: u,v and







  rvrvu

r
 121

With u, v, ϕ are the displacement in the r direction, the displacement in the θ direction and the 
inplane drilling rotation respectively. 

T
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These can be written as: 
 
 

    ACui                                                                      (2)   
 
Where: A is the constant parameters vector, and [C] is the transformation matrix as given in the 
Appendix. 
The stiffness matrix [Ke] can be numerically calculated by: 
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Nodal force due to temperature gradient is given as follow: 
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Where: 
T: Temperature gradient. 
 : Thermal expansion coefficient. 

 
Fig. 1. Sector element in polar coordinates. 
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In the case of plane strain problems the elasticity matrix [D] is given by: 
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III. MULTILAYERED CYLINDERS UNDER PRESSURE AND TEMPERATURE LOADING 
In this section, the exact solution for stresses/displacements in a multilayered hollow cylinder 

under thermo-mechanical loading is used [4]. 
In Fig. 2, a circular hollow cylinder with n-layers subjected to the internal pressures and 

temperature Pint , intT  and external pressure  and temperature Pext , extT  has been shown, the 
Young’s modulus , the Poisson’s ratio, the coefficient of thermal expansion and the thermal 
conductivity of the layer i are taken by Ei ,vi , , αi  and ki respectively. 
 
 

 
The temperature distribution across the wall of the hollow cylinder 
 

       rBAiT ii ln)(                                                                               (6) 
With: 
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Where: 
 

1iT  : Temperature on the inner surface of the layer i 

 
 

Fig. 2. The cross-section of the hollow cylinder with n-layers. 
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iT  : Temperature on the outer surface of the layer i 
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The temperatures at the layer interfaces are given by: 
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Two simple recurrence relations can be introduced for i=1,2……,n-1 as: 
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With the following initial values of: 
 

0,1,1,0 1010  bbaa                                                              (13) 

With: 
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The radial displacement, the radial stress and the tangential stress across the wall of the hollow 
cylinder can be obtained by: 
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The constants Ci, Ii and Di are obtained using boundary conditions as follow: 
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The contact pressure is given by: 
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The recurrence relations ic  and id  are given for i=1,2……,(n-1) by: 
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With initial values: 
 

0,1,1,0 1010  ddcc                                                       (29) 

IV.  RESULTS AND DISCUSSION 
Considering a six-layered hollow cylinder subjected to internal pressure of 10 MPa and 

external pressure of 1.5 MPa. The inner and outer surfaces of the hollow cylinder have the 
temperatures of 250oC and 200oC respectively. The geometrical and materials properties are 
presented in Table I. The distribution of temperature, displacement u, and normal stresses (σr , 
σθ) are plotted in Figs. 3, 4, 5 and 6. These results are compared with the theoretical solution 
obtained by Yeo  , Purbolaksono and Aliabadi [4] and a good accuracy is observed. 
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Fig. 3. Temperature Distribution Through the hollow Cylinder Thickness 

 
 

TABLE I 
MATERIAL PROPERTIES AND THICKNESS OF THE LAYERS. 

Layer 
  i      

 
ri-1                        ri                                       Ei                      vi                             αi                               Ki                
(mm)          (mm)                                                                          (oC-1)                      (w m-1 k-1 ) 

 
 

  
1 
2 
3 
4           
5 
6 

500        510                190              0.28                   18.7x10-6                               18.4 
510         520               194              0.28                   17.4 x10-6                              25.4 
520         530               198              0.28                   16.1 x10-6                    32.4  
530         540               202              0.28                   14.8 x10-6                    39.4 
540         550               206              0.28                   13.5 x10-6                               46.4 
550         580               210             0.3                    12.2 x10-6                               53.4 
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Fig. 5. radial stress distribution 

 

 
 

Fig. 4. Radial deflection distribution 
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V. CONCLUSION 
In this paper, the analysis of multi-layer cylinders subjected to thermo-mechanical loading by a 

sector in-plane finite element in polar coordinates based on the strain approach was shown. 
Numerical results obtained by this element are compared with analytical solutions available in 
the literature show its good performance in the analysis of this type of problems, then this 
element can be incorporated into finite element code. 

APPENDIX 
Components of the matrix [C] of this element are: 
 

Where:  ir  and i  are the coordinates of node i (i=1, 4), the matrix [C] is given by: 

 TCCCCC ]][][][[][ 4321  
 
 

 
 

 
Fig. 6. Tangential stress distribution. 
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ÖZET  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, umbilikal arter yarım pik sistolik dalga deselerasyon süresi (UA 
hPSVdt) ile fetal sonuçlar arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Yöntem: Çalışma için 24-40 haftalık gebeler seçildi. Fetal büyüme kısıtlılığı (FGR) olanlar 
çalışma grubunu oluştururken diğerleri kontrol grubunu oluşturdu. UA hPSVdt'yi belirlemek 
için doppler USG uygulandı ve umbilikal arterin diğer doppler parametreleri ve orta serebral 
arter (MCA) doppler doğumdan bir hafta önce hesaplandı. Kordon kanı pH'ı, peri-operatif 
olarak alınan bir kan örneğinden belirlendi. Yenidoğanların 1. ve 5. dakika APGAR skorları 
değerlendirildi. 

Bulgular: UA hPSVdt, 1. ve 5. dakika APGAR skorları, kordon kanı pH değerleri ve 
yenidoğan ağırlığı açısından FGR ve kontrol grupları arasında dikkate değer bir istatistiksel 
fark gözlendi (tüm parametreler için p <0.01). FGR grubunda UA hPSVdt ile 1-5. Dakika 
APGAR skorları, kordon kanı pH'ı, neonatal ağırlık arasında anlamlı bir korelasyon vardı. 
FGR grubunda UA hPSVdt düştükçe APGAR skorları, kordon kanı pH'ı ve neonatal ağırlığın 
azaldığı belirlendi (tüm parametreler için p <0.01). Kontrol grubunda UA hPSVdt ile diğer 
değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. 

Sonuç: Çalışma, umbilikal arter hPSVdt süresinin doğum sonrası APGAR skorları ve 
umbilikal arter kan pH seviyeleri ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir; bu nedenle hPSVdt 
perinatal takiplerde mortalite ve morbiditeyi ön plana çıkarmak için ek bir kaynak olarak 
kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Umbilikal arter yarm pik sistolik dalga deselerasyon zaman, Umbilikal 
arter doppleri, Fetal büyüme kstllğ 
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Abstract 

Objective: Aim of this study is to investigate the relation between umbilical artery half peak 
systolic velocity deceleration time (UA hPSVdt) and fetal outcomes  
Methods: Pregnant women of 24-40 weeks were selected for the study. Those with fetal 
growth restriction (FGR) formed the study group while the others made up the control group. 
Doppler ultrasonography (USG) was applied to determine UA hPSVdt and the other doppler 
parameters of the umbilical artery and the middle cerebral artery (MCA) doppler were 
calculated within a week before delivery. Cord blood pH was determined from a peri-
operatively taken blood sample. The 1st and 5th minute APGAR scores of neonates were 
evaluated.  
Results: A remarkable statistical distinction between the FGR and control groups were 
observed with respect to UA hPSVdt, 1st and 5th minute APGAR scores, cord blood pH 
values, and fetal weight (p<0.01 for all parameters). There was a significant correlation 
between UA hPSVdt and 1st -5th minute APGAR scores, cord blood pH, neonatal weight. 
APGAR scores, cord blood pH, and neonatal weight were determined to decrease as the UA 
hPSVdt decreasing in the FGR group (p<0.01 for all parameters). In the control group, no 
significant statistical relationship was detected between UA hPSVdt and other variables. 
Conclusion: The study points out the fact that the time of umbilical artery hPSVdt is 
correlated with post-natal APGAR scores and umbilical artery of blood pH levels; thus, it can 
be used as an additional source to foreshadow mortality and morbidity in perinatal follow-
ups.  
Keywords: Umbilical artery half peak systolic velocity deceleration time, umbilical artery 
doppler, fetal growth restriction 
 
1.INTRODUCTION 
 
Placental insufficiency is a condition that leads to fetal growth restriction (FGR), perinatal 
death, and morbidities. Pathophysiology of the placental insufficiency is mainly increased 
vascular resistance [1,2]. Umbilical artery (UA) doppler parameters play a crucial role to 
evaluate the FGR by detecting vascular changes [3,4]. Clinical importance of using umbilical 
artery doppler is more useful to diagnose and manage FGR comparing with doppler of the 
middle cerebral artery and ductus venosus [5]. 
The main indexes of umbilical artery doppler are resistance index (RI), pulsatility index (PI), 
and systolic/diastolic ratio. The newly defined parameter of the umbilical artery is UA half-
peak systolic velocity deceleration time (UA hPSV-dt) which measures the time between 
PSV to half of the wave. As it turns out, UA hPSV-dt is inversely proportional to vascular 
resistance, and contrary to this, it is directly proportional to vascular compliance [6]. Starting 
from this point of view that, there is a study that was performed in pediatric cardiology to 
diagnose and detect the severity of aortic coarctation by hPSV-dt [7].   
APGAR scores are widely used to determine neonatal outcomes. APGAR scores less than 7 
are associated with FGR fetuses [8].  Additionally, fetal umbilical cord arterial blood pH may 
predict fetal acidosis which may have an association with FGR [9].  
The aim of this study is to determine whether there is a correlation between UA hPSV-dt, 
MCA doppler, and APGAR scores, fetal umbilical cord arterial blood pH. Thus, perinatal 
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outcomes may be predicted through measuring a new doppler index that is called UA hPSV-
dt. 
 
2. METHOD 
This study analyzed in prospective research 60 healthy, singleton and elaborately-informed 
pregnant women on consent, 30 of whom were complicated with IUGR and the other 30 with 
healthy fetuses in accordance with the pre-determined criteria during their visit to Ege 
University Faculty of Medicine Department of Gynecology within the period of December 
2016 and March 2017. Ethical approval was obtained for this study from the local ethics 
committee of Ege University Hospital. Weeks of pregnancies were calculated according to 
their last menstruation dates (LMD) and confirmed by the first-trimester CRL measurements. 
Pregnant with fetal congenital anomalies or infections were not included in the study.  
Those with fetuses of IUGR formed the study group while the ones with healthy fetuses 
formed the control group. The parameters of fetal biometry, umbilical artery, and middle 
cerebral artery (MCA) established by the same perinatology specialist via Voluson E8 Expert 
Ultrasound (USG) made the calculation of umbilical artery half peak systolic velocity 
deceleration time (hPSVdt) possible. All doppler evaluations were carried out during fetal 
apnea when there were no fetal movements and at least 3 similar waves were observed with 
the ultrasonic angle being less than 450 degrees. The umbilical artery doppler was performed 
from the free ans of the umbilical cord. The biggest form of the systolic wave was utilized for 
measurement of umbilical artery pulsatility index (PI) and hPSVdt. MCA doppler evaluation 
was carried out in the axial part of the fetal brain at 2mm ahead of the tip of the vein without 
applying any pressure on the fetal head during which the angle of insonation was closest to 0. 
Those who appeared to have fetuses with week-based estimated fetal weight (EFW) of less 
than 10% percentile were assigned as the study group whereas the ones that had fetuses with 
EFW of more than 10% percentile were specified as the control group. The amniotic fluid 
index of each pregnant woman was calculated for conditions of amniotic fluid, which 
culminated in the specification of those under 5% percentile as oligohydramnios. 
Observations upon each pregnant woman were realized in the light of obstetric indications. 
All pregnant women were taken into follow-up with their doppler parameters being measured 
weekly. Besides, their last doppler parameters up until 7 days prior to labor were statistically 
evaluated. During labor, 5cc cord blood was taken from each into EDTA tubes so as to reach 
an immediate result of umbilical cord blood pH. The 1st and 5th minute APGAR scores of 
the newborns were evaluated by a pediatrician.  
For the assessment of data, the study made use of SPPS 20 (IBM Corp. Released 2011. IBM 
SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp.) statistics pack 
program. The variables were used as values of mean ± standard deviation and median 
(minimum-maximum). Moreover, the homogeneity of variances, which is one of the 
preconditions of parametric tests, was checked with the “Levene” test while the presumption 
of normality was checked with the “Shapiro-Wilk” test. In the evaluation of differences 
between the two groups, the study resorted to “Student’s t-Test” when the preconditions of 
parametric tests were met; however, it relied on the “Mann Whitney-U Test” when the 
conditions were otherwise.  
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During categorical analysis of data, Fisher’s Exact test and Chi-square test were employed. In 
cases where the expected cells were smaller than 20%, values were determined with the 
“Monte Carlo Simulation Method” in order to include the cells in the analysis. When the 
correlation between the two variables did not meet the preconditions of the parametric test, 
the study benefited from Kendall Rank Correlation Coefficient. The statistical significance 
was regarded as < 0.05 and p < 0.01   
The umbilical artery half-peak systolic velocity deceleration time (hPSVdt) was reached after 
calculating the period of the descent that the umbilical artery waveform underwent from the 
maximum level down through the half. 
 
3. RESULTS 
In the present study, there were 30 pregnant women with FGR fetuses and 30 pregnant 
women with a normal fetus. The study highlighted a statistically significant distinction 
between the IUGR and control groups in respect to variables of the week of birth, gravidity, 
hPSVdt, 1st and 5th minute APGAR scores, umbilical cord blood pH values, and neonatal 
weight (p<0.01 for all) (Table 1). Within the FGR group, 16 were confirmed as 
oligohydramnios while the remainder 14 was perceived to have normal amnion fluid. 
Besides, in the FGR group, 9 were complicated with preeclampsia and 3 had gestational 
hypertension.  
Mean values of UA hPSVdt were found 120 ± 14 ms and  190 ± 13 ms in FGR and control 
groups, respectively (p<0.01). Besides, APGAR 1st and 5th minute scores were 6 and 8 in the 
FGR group, 8 and 9 in the control group; respectively (p<0.01 for both). Moreover, umbilical 
cord blood pHs were 7.22 ± 0.12 and 7.29 ± 0.04 in FGR and control groups, respectively 
(p<0.01). In addition, neonatal weights were 1407 ± 567 g and 3345 ± 401 g in FGR and 
control group, respectively (p<0.01). As a result, it can be said that UA hPSVdt, APGAR 
scores, cord blood pH, and neonatal weight parameters are lower in the FGR group in 
comparison with the control group. A statistically significant correlation of umbilical artery 
and MCA doppler variables was detected between FGR and control groups (p<0,01). For the 
variable of umbilical artery doppler in the FGR group; 40% had a loss of diastolic flow, 
33,3% had umbilical artery PI value of over 95% percentile and 26,7% had umbilical artery 
value of 5-95% percentile, which was regarded within normal ranges. On the other hand, 
100% of the control group was established within normal limits of umbilical artery doppler 
values. For the MCA doppler PI variable; in the FGR group, 83,3% was below 5% percentile 
and 16,7% was within normal ranges (5-95% percentile) while in the control group 100% 
was within normal limits. As a result, it can be said that FGR is associated with impaired 
umbilical artery and MCA doppler parameters. The abovementioned findings are summarized 
in table 1. 
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Table 1: Comparison of variables between the groups 
 FGR group 

(n=30) 
Control group 
(n=30) 

P value 

Age (years) (mean ± SD) 28 ± 5 29 ± 6 0.51 
Height (cm) 160 ± 5 163 ± 6 0.13 
Weight (kg) 71 ± 15 74 ± 11 0.41 
Pregnancy week at the time of 
delivery (weeks) 

33 ± 3.1 37 ± 0.4 <0.01* 

Gravidity  2 ± 1.4 3 ± 0.9 <0.01* 
Umblical artery 
doppler 

AEDF 12 (40%) 0 (0%)  
 
<0.01* 

PI > 95th 
percentile 

10 (33.3%) 0 (0%) 

PI = 5th-95th 
percentile 

8 (26.7%) 30 (100%) 

Middle cerabral 
artery doppler 

PI < 5th 
percentile 

   
0.01* 

PI = 5th-95th 
percentile 

  

hPSVdt (ms) 120 ± 14 190 ± 13 <0.01* 
APGAR 1st  minute score 6.4 ± 1.4 8.8 ± 0.4 <0.01* 
APGAR 5th minute score 8.2 ± 0.9 9.8 ± 0.4 <0.01* 
Umbilical cord blood pH 7.22 ± 0.12 7.29 ± 0.04 <0.01* 
Neonatal weight (g) 1407 ± 567 3345 ± 401 <0.01* 
Abbreviations: FGR= fetal growth restriction, AEDF= absence of end diastolic flow, PI= 
pulsatility index, hPSVdt: half peak systolic velocity deceleration time 
 
In terms of umbilical artery doppler, the study detected a distinction among umbilical artery 
doppler groups with regards to variable averages of APGAR 1st and 5th minute scores and 
umbilical cord blood pH. The issue of which groups had distinctions was resolved by 
multiple comparison tests.  Concerning the variables of APGAR 1st and 5th minute scores and 
cord blood pH, the results in the groups of umbilical artery Doppler were the following: The 
distinctions among the groups of the loss of diastolic flow in an umbilical artery (AEDF), the 
umbilical artery as 5-95. percentile and the umbilical artery as >95. percentile is statistically 
significant (p<0.01 for all) (Table 2). As a result, it can be said that impaired umbilical artery 
doppler parameters are associated with lower APGAR scores and cord blood pH 
A statistically significant distinction was observed among the MCA Doppler groups in 
respect to variable averages of APGAR 1st minute and 5th minute scores (p<0.01 for both) 
(Table 2). However, there was no significant difference between MCA doppler and cord 
blood pH (p=0.10).  As a result, it can be said that impaired MCA doppler parameters are 
associated with lower APGAR scores. 
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Table 2: Comparison of variables according to umbilical artery and middle cerebral artery 

doppler 
 Umblical artery doppler  

P value 
MCA doppler  

P value  AEDF 
(n=12) 

PI>95th 
percentile 
(n=10) 

PI=5th-
95th 
percentile 
(n=38) 

PI<5th 
percentile 
(n=25) 

PI=5th-
95th 
percentile 
(n=35) 

APGAR 1st  
minute 
score 

5.9 6.4 8.5 <0.01* 6.6 8.3 <0.01* 

APGAR 5th 
minute 
score 

7.9 8.0 9.8 <0.01* 8.4 9.7 <0.01* 

Umbilical 
cord blood 
pH 

7.18 7.20 7.29 <0.01* 7.23 7.27 0.10 

Abbreviations: AEDF= absence of end diastolic flow, PI= pulsatility index 
 
When UA hPSVdt and other parameters including APGAR 1st and 5th minute scores, cord 
blood pH, neonatal weight was compared in FGR and control groups, it was found that there 
was a significant correlation between UA hPSVdt and APGAR 1st - 5th minute scores, cord 
blood pH, neonatal weight in FGR group (p<0.01 for all; Spearman’s rho correlation 
coefficients= 0.861, 0.728, 0.920, 0.581; respectively) (Table 3). However there was no 
significant correlation between abovementioned parameters in control group (p=0.88, p=0.99, 
p=0.9, p=0.29; respectively). As a result, it can be said that lower UA hPSVdt is associated 
with lower APGAR scores, cord blood pH, and neonatal weight. 
 

Table 3: Correlation of hPSVdt and other parameters in FGR and control groups 
   APGAR 

1st  
minute 
score 

APGAR 
5th  
minute 
score 

Umbilical 
cord 
blood pH 

Neonatal 
weight 

 
 
 
 
 
hPSVdt 

 
 
FGR 
group 

Spearman’s 
rho 
correlation 
coefficient 

0.861* 0.728* 0.920* 0.581* 

P value <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* 
 
 
Control 
group 

Spearman’s 
rho 
correlation 
coefficient 

0.029 -0.001 0.308 -0.198 

P value 0.88 0.99 0.09 0.29 
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Abbreviations: FGR= fetal growth restriction, hPSVdt: half peak systolic velocity 
deceleration time 
 
4. DISCUSSION 
Due to uteroplacental insufficiency, the timing of birth and optimal approach towards the 
pregnant with FGR contain a tremendous amount of difficulties. Application of 
ultrasonography for fetal biometry, biophysical profile, and implementations of doppler flow 
provide significant data for the assessment of the fetal condition and the follow-up during 
pregnancy [10-12]. The fundamental goal here is to recognize the pregnant with risks of in-
utero death and neonatal morbidity and implement immediate interventions. Doppler 
ultrasonography, which is used in numerous clinical fields for non-invasive assessment of 
blood circulation, is also resorted to analyze the fetal circulation in certain veins, the most 
significant of which is the umbilical artery, and MCA [13]. Doppler ultrasonography plays a 
crucial role in the investigation of fetal hemodynamics in these veins and guides us in the 
process of determining fetal well-being. The meta-analysis of randomized studies indicates 
that umbilical artery doppler is an efficient method in determining perinatal mortality and 
morbidity in high-risk pregnancies. Therefore, it is one of the most ideal methods for 
pregnant with FGR. A collection consisting of 18 works illustrated that the rate of mortality 
among the high-risk pregnant whom was applied umbilical artery doppler decreased 29% as 
opposed to the ones that were not [14]. In this study, each of the pregnant women in the FGR 
group was subjected to a cesarean section (C/S). MCA doppler also provides significant data 
on account of its protective effect on the brains of fetuses with FGR. This condition which 
results from a decrease in the doppler parameters can also be considered to be normalized in 
case the autoregulation breaks down in the long run [15].  
The study conducted by Ghosh GS et al. among 353 singular pregnant women with FGR 
presented the rate of the pregnant with abnormal umbilical artery doppler flow as 28,4% (102 
pregnant women) [16]. However, our study put forward the rate of abnormal umbilical artery 
blood flow as 73,3 (22 patients), with 40% (12 patients) having loss of diastolic flow in the 
umbilical artery and 33,3% (10 patients) showing increased resistance.  
The study of Ali A. et al. in 2014 compared 100 pregnant women with FGR, 50 having 
normal umbilical artery doppler and the other 50 having abnormal (increased resistance and 
loss of flow) doppler and revealed that the preterm birth (96% to 14%), intraventricular 
hemorrhage (18% to 6%) and perinatal mortality were three times as much in the group with 
abnormal doppler flow [17].  
Roy A. et al. conducted a study of the umbilical artery and MCA doppler among 100 random 
singleton pregnant women with FGR within 1 year period. 43 of 100 of them had abnormal 
MCA PI in their study. On the other hand, in our study presented that MCA Doppler PI 
variable, 83,3% of the FGR group was below 5% and 16,7% was within normal limits (5-
95% percentile) whereas 100% of the control group was confirmed to have normal values. 
Also, the study of Roy A. et al. established that the need for newborn intensive care 
amounted to 46,4% with normal and 68,1% abnormal MCA doppler [18]. 
Roy A. et al. also found that abnormal PI values of MCA are significantly associated with 
lower 5th minute APGAR scores [18]. Another retrospective study administered by Soregaroli 
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M. et al. on 578 pregnant women with FGR pointed to the fact that the worse the values of 
umbilical artery doppler got, the worse the APGAR scores appeared, which increased 
perinatal mortality and the need for intensive care [19]. Our study also underlined a correlated 
decrease in APGAR 1st and 5th minute scores in cases where an umbilical artery and MCA 
doppler flows worsened, which was considered statistically significant (p<0,001). However, 
despite the statistical significance between umbilical artery doppler and umbilical cord blood 
pH, this did not apply between MCA doppler and umbilical cord blood pH.  
Umbilical artery hPSVdt, which is a parameter resorted in this study, refers to the period in 
which umbilical artery waveform descends from the climax down to the half. Umbilical 
artery hPSVdt is inversely proportional to umbilical artery PI since hPSVdt is related to 
placental compliance. In other words, the more placental vascular resistance increases – 
which points to decreased compliance – the faster umbilical artery diastolic flow decreases 
resulting in shortened hPSVdt. Many have put forward the fact that abnormal umbilical artery 
hPSVdt is related to the increase in vascular resistance, which grounds for the perception of 
this parameter as an indicator in foreshadowing perinatal mortalities among fetuses with 
IUGR [20]. Although hPSVdt is a new and specific parameter in the assessment of fetal well-
being, its use as a Doppler parameter dates further back.  In the 1990s, J. S. Carvalho et al. 
measured the flow deceleration time in descending aortas of children who had coarctation of 
the aorta. They found that the more the level of coarctation increased, the longer the time got 
[7].  
The study executed by Bustos JC et al. in 2007 measured the hPSVdt among 532 alive 
singular pregnant women on 17th – 41st weeks, 7 of whom were confirmed to have fetuses 
with bradycardia. The results reflected that, in the bradycardia group, hPSVdt was not 
affected by fetal heart rate; hence, this parameter could be used to determine the conditions of 
well-being even in pregnancies with bradycardic fetuses. The study also concluded that 
hPSVdt appeared to have a linear increase in 2nd and 3rd trimesters [6].  
Another study also conducted by Bustos JC et al. in December 2005 analyzed the umbilical 
artery hPSVdt among 266 singular pregnant women of 24th – 40th weeks with fetal weights of 
<10 percentile. Consequently, they found that 94% of the pregnancies with moderate or 
advanced growth retardation had hPSVdt<90 ms together with such adverse indications as 
postnatal mortalities and the need for prolonged newborn intensive care. No fetus was 
detected as hPSVdt<70 ms, which pertains to no affiliation with intrauterine life [20]. 
However, our study never confirmed any fetus as hPSVdt<90 ms. Also, the hPSVdt average 
in the FGR group was established as 120,37 ± 14,85 ms while it was 190,23 ± 13,37 ms in 
the control group, which was found statistically significant (p<0,001). In the FGR group, the 
minimum hPSVDt appeared as 97ms (in 2 cases) whereas the maximum was 142 ms (1 case). 
On the other hand, in the control group, the minimum hPSVdt was confirmed as 159 ms (1 
case) while the maximum turned out to be 212 ms (2 cases). The study of Bustos JC et al. 
culminated in perinatal mortality of 39 fetuses, 95% of which sprang as hPSVdt<120 ms. The 
rate of perinatal mortalities in the group of umbilical artery loss of diastolic flow was %51 
among those with hPSVdt<90 and 23% among those with hPSVdt>90 (p<0.01) [20].  
When umbilical artery hPSVdt and other parameters were compared between the FGR and 
control groups, it was established that in the FGR group, the APGAR scores increases while 
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the umbilical artery hPSVdt increases and the former decreases while the latter decreases as 
well. (p<0,01).   
As for the correlation between the variables of umbilical artery hPSVdt and umbilical cord 
blood pH, the study noted that umbilical cord blood pH increased while umbilical artery 
hPSVdt increased and the former decreased while the latter decreased. (p<0,01).  
Bustos JC et al. also found that lower hPSVdt is associated with lower neonatal weight [20]. 
In the present study, similar results were found. The correlation between the variables of 
hPSVdt and neonatal weight indicated that the weight of the newborn increased while 
hPSVdt increased and the former decreased when the latter decreased as well. (p<0,01). 
Within the control group, no statistical significance was observed between umbilical artery 
hPSVdt and other variables including APGAR 1st minute and 5th minute scores, cord blood 
pH, neonatal weight. 
Conclusion: Although NST, biophysical profile, practical biometric measurements, and 
doppler practices are used for the purpose of follow-up, treatment, and determination of 
perinatal prognosis among the pregnant complicated with FGR, a new parameter, umbilical 
artery hPSVdt seems promising as well. In the light of the data collected in this study, it can 
be argued that umbilical artery hPSVdt can be used among the pregnant with FGR for the 
purpose of follow-up and determination of the method of delivery. Also, it can be resorted as 
an additional parameter to the conventional umbilical artery and MCA doppler in 
determining perinatal prognosis. However, this doppler parameter must be reinforced with a 
greater number of research and data.  
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Abstract This paper presents a numerical analysis of the reinforcement of steel slender silos 
having concentric hopper with carbon fiber-reinforced polymer (CFRP). The numerical model 
has been developed using the finite element method, where the stored material was considered to 
be wheat. The actions of the stored material over the silo wall were obtained by simultaneously 
modelling the silo wall with shell elements, and the wheat with solid elements. The interaction 
between both materials was properly simulated by using adequate contact elements. The Drucker 
Prager elastoplastic criterion was used to define the behaviour of the stored material. The 
simulations analysed the influence of different reinforcement layers and the placement of 
reinforcement. In all cases, the effectiveness of the CFRP use for reinforcing steel slender silos 
was obtained. Indeed, a significant reduction of the circumferential and meridional stresses, 
especially for the bin – hopper junction was also obtained. The results shows that up to 50% 
reduction of stresses are obtained in the silo with five layers compared to a silo with non-
reinforced wall. The reinforcement with CFRP can be of interest for silos having suffered 
damage and alterations that induced a reduction in the thickness of their walls. 

Keywords: silos, CFRP, reinforcement, numerical annalyses, finit element method, hopper, 
Drucker Prager 

I. INTRODUCTION 
TORAGE structures, such as silos, which are used for the industrial or agroalimentary sectors, 
were always needed because of the economic importance of the immediate availability in large 

quantities of the stored materials. The nature of materials stored in silos (cement, sand, cereals, 
or sugar, among others) can greatly differ, and the actions caused by them over the silo walls can 
also be quite different ([1]; [2]; [3]; [4]). However, the interaction between two different 
materials (stored material and silo wall) makes difficult to address the actions exerted over the 
silo wall, especially for the discharge process. These actions are usually summarised in normal 
pressure and friction on the silo walls. 

The reinforcement of steel silos usually requires a complete silo discharge and stopping 
exploitation during the repair works. To address this problem, a solution which is reliable 
enough and safe to reinforce these silos while significantly reducing the downtime of 
exploitation is required. Nowadays, the fiber-reinforced polymer composites (FRP) is being used 
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for reinforcing and rehabilitating such kind of structures ([5]; [6]; [7])  , and even for other 
structures used in civil engineering. This material has several advantages in comparison to the 
classic method of reinforcement: low density (which means a lower self-weight), a higher 
strength-to-density ratio and an excellent corrosion resistance. In addition, the application of the 
FRP composite on the external surface of the wall by using a resin matrix is also easier, and it 
avoids the need of discharging the silo. 

Currently, the actions exerted by the stored grain over the silo walls are obtained from 
different international standards([8]; [9]; [10]), and used to design them. The development of the 
first finite element models in silo research dates from the late 70s and the early 80s([11]; [12]; 
[13]) , and they fostered a new period in silos research [14]. Thus, the finite element method 
(FEM) is being increasingly used to analyse all kind of problems and phenomena in silos 
because of the possibility of both simulating the real structure and the material stored([15]; [16]; 
[17]; [18]; [19]; [20];  [21]; [22]). 

II. METHODOLOGIE 

A. The Composite Material CFRP 
The CFRP is in an orthotropic fabric, which may have its fibres oriented in one direction or in 

two directions. In general, 70% of fibres are placed in the horizontal direction and 30% in the 
vertical direction, according to ISO 7211[23]. So, the mechanical properties of this material, 
such as the elasticity modulus, the shear modulus or the Poisson’s ratio, have to be defined in 
two orthogonal directions. The mechanical characteristics of CFRP considered in the developed 
numerical model are derived from experimental tests that were performed at INSA (Lyon) in a 
previous work [23] ], and relates to an orthotropic CFRP of elastic behavior whose mechanical 
characteristics are shown in (table1).  

TABLE I 
MECHANICAL CHARACTERISTIC OF THE CFRP 

Circumferential elasticity 
modulus (E1) 

Axial elasticity 
modulus (E2) 

Shear 
modulus 

(G1)

Poisson’s 
ratio (ν1) 

Thickness 
(without resin) 

105000 MPa 15000 MPa 5800 MPa 0.3 0.43mm 
 

B. Finite element model 
The finite element methode was used in this work were the actions of the stored material over 

the silo wall were obtained by simultaneously modelling the silo wall with shell elements, and 
the stored material with solid elements (Fig.1.). The interaction between both materials was 
properly simulated by using adequate contact elements. Drucker–Prager criteriom was selected 
to define the behaviour of the granular material for the plastic part, while a classic isotropic and 
linear theory was used for the elastic part of the constitutive model. 

The circumferential direction has been considered as the preferred direction of reinforcement, 
and to simplify the modelling of the CFRP bonded to the silo wall, a composite section model 
(multilayered) based on the perfect adherence hypothesis has been used.   

The numerical models were developed by selecting a steel slender silo having concentric 
hopper (Fig.2), as used by other authors[24], and the stored material was supposed to be wheat, 
the surface of the solid was treated as level. Table 2 shows the geometric characteristics of the 
silo modelled, while Table 3 contains the mechanical properties of the ensiled wheat.  
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The software package ABAQUS[25] is used for the development of the numerical models in 

this research 
 

 
                                                                        (a)                          (b) 

 
Fig.1. Modeling of the silo wall (a) and the granular material (b) 

III. RESULTS AND DISCUSSIONS 

A. Geometry and characteristics of the model   
This section presents the results obtained with the silo reinforced by using CFRP in order to 

reduce the stresses produced in the silo walls comparatively to those in unreinforced silo. First, 
some results relating to the reinforcement of the entire silo are shown. Then, the optimal location 
and number of the CFRP layers to be placed on the silo wall is discussed. 

 Finally, the stresses ratios curves obtained for the different hopper length ratios is shown in 
order to assess the most efficient solution for silo reinforcement. The results obtained are related 
to the silo reinforcement for the filling process. 
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Fig.2. Dimensions of the silo used. 
 

TABLE II 
DIMENSIONS OF SILO 

Parameter Value (m) 
 

Total height 16.75
Hopper height 4.75

Radius 1.75
Outlet radius 0.375

Thickness 2.5 × 10−3 
Capacity exceeding 100 tons Silo of class ‘2’ following Eurocode 1 part 4

 
TABLE III 

MECHANICAL PROPERTIES OF THE ENSILE DWHEAT 
Properties Value  

  
Specific weight (kg/m3) δ = 840 

Elasticity modulus (MPa) E = 5.129 
Poisson’s ratio ν = 0.32 

Grain-to-wall friction coefficient μ = 0.2 
Angle of internal friction ρ = 25° 
Apparent cohesion (MPa) C = 3 × 10−3 

Angle of dilatancy ψ = 17.6° 

B. Analysis of a silo completely reinforced with CFRP 
First, the normal pressures (Fig.3), and both meridional and circumferential stresses (Fig.4) 

were obtained in the silo wall from the finite element model developed without reinforcement, 
these results were also compared to those obtained according to the ones predicted by Eurocode. 
It can be seen from the curves of the normal pressures and both meridional and circumferential 
stresses that numerical results are close to the values predicted by Eurocode, especially in the 
vertical part of the silo. However, for the circumferential ones, a significant decrease can be 
observed at the transition zone between the vertical silo wall and the hopper for the Eurocode 
prediction, since this decrease is limited for the FEM model. This circumstance can be explained 
because in the finite element analysis, both the silo wall and the granular material are modelled, 
in this case the granular material restrains the horizontal displacements, which limit the stresses 
decrease. 
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Fig.3. Normal wall pressures predicted by the FEM and the Eurocode 

 
Fig.4. Circumferential (a) and meridional (b) stresses obtained according to pressures 

predicted by Eurocode and FEM 
 

Different reinforcement layers of CFRP were considered to check the influence of thickness 
reinforcement on the reduction of wall stresses (Fig.5). It can be observed that the more number 
of reinforcement layers used, the less of both circumferential (S11) and meridional (S22) stresses 
are obtained for any part of the silo wall. 

 Fig.6 shows the percentage reduction in stresses obtained at a silo depth of z = 12.5 m, 
corresponding to the transition area with regards to different number of reinforcement layers. 
The reduction of the circumferential stresses (S11) by applying one layer of composite is 
12.82%, compared to a non-reinforced wall, and it is up to 55.61% when five CFRP layers are 
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considered. For the meridional stresses (S22), a 15.96% stresses reduction is obtained when only 
one CFRP layer is applied, while a maximum reduction of 54.6% is obtained when five CFRP 
layers are considered. 

 
Fig.5. Circumferential (a) and meridional (b) stresses after full reinforcement of silo walls. (0L: results 

obtained without reinforcement; 1L, 2L, 3L and 5L: results obtained by using the CFRP reinforcing 
layers specified) 

 
However, it can be seen that the reduction in stresses between one and three layers is about 

30%. But when the number of reinforcement layers used increases from three to five, the gained 
reduction of stresses is only about 15%. This trend indicates that the number of  reinforcement 
layers used in order to reduce the costs can be optimised, and suggests that may be the more 
adequate number of reinforcement layers would be three. 
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Fig.6. Silo stresses reduction percentage at z = 12.5 m for a completely reinforced wall 

 

C.  Study of the optimal location for reinforcing the silo wall 
Several reinforcement configurations have been simulated to study the effects on the stress 

reduction. Each configuration considers 0.5 m of reinforced silo wall on the cylinder, and an 
increasing length of reinforced wall on the hopper side, starting from the transition. 

•  Location n°1: 0.5 m length on the cylinder and all the hopper length. 
• Location n°2: 0.5 m length on the cylinder and 0.5 m length on the hopper. 
• Location n°3: 0.5 m length on the cylinder and 1.0 m length on the hopper. 
• Location n°4: 0.5 m length on the cylinder and 1.5 m length on the hopper. 
• Location n°5: 0.5 m length on the cylinder and 2.0 m length on the hopper. 
 

 
Fig.7. Circumferential (a) and meridional (b) stresses reduction percentage for the locations 

reinforcement 3, 4, and 5 at z = 12.5 m 
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Fig.7 shows the circumferential (S11) and meridional (S22) stresses reduction percentages 

obtained for locations 3, 4 and 5 at a silo depth of z = 12.5 m. The least reduction percentage 
corresponds to location 3, with independence of the number of reinforcing layers, or the stress 
type (meridional or circumferential). It is also interesting to remark that location n°4 produces a 
greater reduction in stresses than location 5. This is an unexpected result, since the hopper-
reinforced length is larger for location 4: 2.0 m against 1.5 m. The value of circumferential and 
meridional stresses reduction for location n°4 is 54.68 and 53.65%, respectively, when five 
CFRP layers are applied. It can be seen again that the higher stress reduction occurs from one to 
three reinforcing layers. 

 
Fig.8. Circumferential stresses ratios for different hopper length ratios 
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Fig.9. Meridional stresses ratios for different hopper length ratios 

 
The optimal number of CFRP layers and location of the reinforcement can be derived from 

Fig.8 and 9, which show the circumferential (Fig.8) and meridional (Fig.9) stress ratios (σθ,r/σθ) 
obtained for the different hopper length ratios (lr/lh) modelled at height z = 12.5 m, where Ir is 
the reinforcement length (m), Ih is the hopper length (m), σθ,r is the stress obtained in a 
reinforced wall (kPa) and σθ is the stress obtained without reinforcement (kPa).  It can be seen 
that both meridional and circumferential stress ratios decrease when the number of the 
reinforcement layers used increases, which verify the improvement of the silo wall resistance. 
However, it can be observed that the greatest rate of stress reduction is obtained until three 
reinforcement layers are used. With respect to the influence of the reinforced hopper length, it 
can be observed that only a gain in stress reduction is obtained for reinforced hopper length 
ratios lower than 0.3, which represents the location n°4. The stresses ratio remains almost 
unchanged for higher reinforced hopper length ratios.The tendency of stress reduction may 
suggest that an optimum reinforcement would be obtained by using only three CFRP 
reinforcement layers in only 30% of the hopper length. For this reinforcement configuration, 
40% stress reduction would be obtained. 

IV. CONCLUSION 
The research presented in this paper analyses the effects of reinforcing the walls in steel 

slender silos having a concentric hopper using CFRP. The finite element model developed takes 
into account non-linear effects for the geometry (large displacement analysis), the material 
(using an elastoplastic material model for the bulk solid), and the interaction between the silo 
wall and the stored material (employing a target-to-surface contact procedure). The results have 
proved the effectiveness of this kind of reinforcement for the steel silo wall. Indeed, the stress 
reduction can reach up to 55 and 54.6% for circumferential and meridional stresses, respectively, 
if the entire silo wall is reinforced by applying five CFRP layers (with respect to the non-
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reinforced silo wall). In addition, it was found that the significant decrease of stresses appears 
when up to three reinforcement layers are used. If more than 30% of the hopper wall is 
reinforced, then around 40% decrease in stresses is obtained when using three reinforcement 
layers. So, the adoption of three CFRP reinforcement layers instead five has the best ratio of 
costs with respect to the additional stress reduction gained by using two more CFRP layers (in 
the five CFRP reinforcement layers solution). 
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Özet Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının sosyal duygusal iyi oluş ve 
psikolojik sağlamlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. İlişkisel 
Tarama modeli olan bu araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında 
Çankırı ili, Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu ve Şabanözü ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
resmi ilköğretim okullarının anasınıflarına ve bağımsız anaokullarına devam eden normal 
gelişim gösteren 48-72 ay grubu çocuklar oluşturmaktadır (n=299). Araştırmaya katılan 
çocukların %43,1’i kız, %56,9’u erkektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özbey 
tarafından 2019 yılında geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılan “Okul Öncesi Çocuklar için 
Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” (PERİK) ve “Kişisel Bilgi Formu”  
kullanılmıştır. Araştırmanın amacı kapsamında, ölçekler ve alt boyutlarından elde edilen 
puanların belirlenen bağımsız değişkenlerin kategorilerine göre istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu bağlamda alt boyuta ait puan dağılımlarının 
ele alınan bağımsız değişkenin her bir kategorisinde normal olması durumunda, kategori 
sayısı iki ise ilişkisiz örneklemler için t testi, kategori sayısı ikiden fazla ise ANOVA analizi 
kullanılmıştır. Alt boyuta ait puan dağılımlarının ele alınan bağımsız değişkenin her bir 
kategorisinde normal olmaması durumunda, kategori sayısı iki ise ilişkisiz örneklemler Mann 
Whitney U testi, kategori sayısı ikiden fazla ise Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda okul öncesi dönem çocuklarının sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlık 
düzeylerinin cinsiyet ve ailenin çocuk sayısı değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılık gösterirken yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Sosyal duygusal iyi oluş, Psikolojik sağlamlk. 
 
Abstract The aim of this study is to examine the social emotional well-being and 
psychological resilience levels of preschool children in terms of various variables. The 
working group of this research, which is a relational screening model, consists of 48-72 
month-old children with normal development who attend the preschools and independent 
kindergartens of official primary schools affiliated to the Ministry of National Education in 
Çankırı, Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu and Şabanözü districts in the 2020-2021 academic year. (n = 
299). 43.1% of the children participating in the study are girls and 56.9% are boys. The 
"Social Emotional Well-being and Psychological Resilience Scale for Preschool Children" 
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(PERIK) and "Personal Information Form", whose validity and reliability studies were 
conducted by Özbey in 2019, were used as data collection tools in the study. Within the 
scope of the purpose of the study, it was examined whether the scores obtained from the 
scales and their sub-dimensions show statistically significant difference according to the 
categories of the determined independent variables. In this context, if the distribution of 
scores belonging to the sub-dimension is normal in each category of the independent variable 
considered, t-test for unrelated samples if the number of categories is two, ANOVA analysis 
was used if the number of categories was more than two. If the distribution of scores 
belonging to the sub-dimension was not normal in each category of the independent variable, 
the Mann Whitney U test was used if the number of categories was two, and the Kruskall 
Wallis test was used if the number of categories was more than two. As a result of the study, 
it was determined that social emotional well-being and psychological resilience levels of 
preschool children showed a statistically significant difference according to the variable of 
gender and the number of children in the family, but not according to the age variable. 
 
Keywords: Pre-school education, Social emotional well-being, Psychological resilience. 
 

I. GİRİŞ 

nsanların iyi oluş halini ifade etmek için literatür incelendiğinde iki farklı temel bakış açısı 
olduğu görülmektedir. İlk yaklaşım iyi oluş, memnuniyet (hedonik) ve ikincisi ise 

psikolojik işlevsellik (eudaimonic) ile ilgilidir. Birincisi, iyi oluşu memnuniyet ve mutluluk 
olarak tanımlar ve iyi oluşun zevk veya mutluluktan oluştuğu görüşünü yansıtır. Hem 
hedonik görüş kadar eski hem de güncel olan ikinci görüş, iyi oluşun mutluluktan daha 
fazlasını içerdiği ve insan potansiyellerinin gerçekleştirme (eudaimonism) ile ilgili 
olduğudur. Eudaimonis, kavramın kişinin gerçek doğasını yerine getirmekten veya 
gerçekleştirmekten ibaret olduğu inancını aktarmaktadır [1].  
   Sosyal ve duygusal iyi oluş; duyguları, davranışları, ilişkileri, hedefleri ve kişisel güçlü 
yönleri içeren geniş bir terimdir. İyi oluş, kültür, mizaç ve bireysel farklılıklara bağlı olarak 
farklı şekillerde gösterilebilir [2]. Çocukların iyi oluş duyguları, fiziksel iyilik hali, mutluluk 
ve tatmin duyguları ve başarılı sosyal işlevselliğin bir bileşimi olarak açıkça ortaya çıkar [3].  
    
Psikolojik sağlamlık kelimesi Latince “resiliens” kelimesinden gelir ve “geri tepme” 
anlamına gelir [4]. Psikolojik sağlamlıkta zorluklardan sonra hayata geri dönme ve devam 
etme kalitesi vardır. "Geri tepme" terimi, psikolojik sağlamlık literatürünün tüm yönlerinde 
tutarlı bir şekilde bulunur ve olumlu bir yön veya tepkiye işaret eder [5]. Psikolojik 
sağlamlık, ciddi risk deneyimleri ve bu deneyimlere rağmen nispeten olumlu bir psikolojik 
sonucun birleşimiyle ilgilenen etkileşimli bir kavramdır. İki boyutlu bir yapıdır. Sıkıntıya 
maruz kalmayı ve olumlu uyum sonuçların tezahürünü ima eder [6]. Psikolojik sağlamlık, 
değişmez bir özellikten ziyade biyolojik, psikolojik, sosyal ve diğer çevresel etkilerin 
dinamik bir tepkisidir. Olumsuz yaşam olaylarına, travmaya, strese ve diğer risk türlerine 
önceden tahmin edilemeyen veya önemli ölçüde başarılı bir şekilde uyum sağlamaya 
mahsustur [7]. 
    Erken dönemdeki klinik vaka çalışmalarında bazı çocukların neden zorluklarla başa 
çıkarken bazılarının zorluklara yenik düştüğünü belirlemeye yönelik çalışmalar bugünkü 
psikolojik sağlamlıkla ilgili bilgilerin temelini oluşturmaktadır. Gelişim biliminde psikolojik 
sağlamlık araştırmasının kökeni, ebeveyn şizofrenisinin çocukların gelişimi üzerindeki 
etkisini araştıran çalışmalardan türetilmiştir. Araştırmacılar, psikopatoloji için yüksek risk 
altındaki çocuklar arasında, bir alt kümenin sağlıklı uyumlu kalıplar gösterdiğini 
bulmuşlardır. Bu çocukları aykırı olarak reddetmek ve risk faktörlerine odaklanmaya devam 

İ
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etmek yerine, araştırmacılar onları “psikolojik sağlam” olarak etiketlediler ve hasta olan 
savunmasız çocukları hasta olmayan psikolojik sağlamlıkları olan çocuklardan ayıran 
faktörleri tanımlamaya çalıştılar [4]. “Referans [8] bildirdiğine göre çocuklarda psikolojik 
sağlamlık; çocukların nadir ve özel niteliklerden değil, çocukların zihinlerinde, bedenlerinde, 
ailelerinde, ilişkilerinde ve toplumlarında sıradan, normatif insan kaynaklarının gündelik 
büyüsünden geldiğini belirtmektedir”. 
Psikolojik sağlamlığı olan çocuk “iyi çalışan, iyi oynayan, iyi seven ve iyi bekleyen 
çocuktur”.  Psikolojk sağlıklıkları olan çocukların genellikle dört özelliği vardır: sosyal 
yeterlilik, problem çözme becerileri, özerklik ve bir gelecek duygusu [9].  

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönem çocukların sosyal duygusal iyi oluş ve 
psikolojik sağlamlık düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini 
saptamaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki soruya cevap aranmıştır. 

Okul öncesi dönem 48-72 ay çocukların sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlık 
düzeyleri çocuğa ve aileye ilişkin değişkenlere (cinsiyet, yaş ve ailenin çocuk sayısı) göre 
farklılaşmakta mıdır? 

II. YÖNTEM 

A. Araştrmann Modeli 
Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modeli; 
evren hakkında genel bir kanıya varmak amacıyla çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, 
evrenin tamamı ya da evrenden alınan bir grup örnek/örneklem üzerinde yapılan tarama 
düzenlemeleridir. Genel tarama modelleri ile tekil ya da ilişkisel taramalar yapılabilir. 
Korelasyonel olarak adlandırılan ilişkisel tarama modelleri; iki ya da daha çok sayıdaki 
değişken arasında birlikte değişim varlığını ve derecesini, herhangi bir şekilde bu 
değişkenlere müdahale edilmeden belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir [10].  
 

B. Çalşma Grubu  
Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2020–2021 yıllarında Çankırı ili, Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu 
ve Şabanözü ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarının 
anasınıflarına ve bağımsız anaokullarına devam eden 48-60 ay grubunda 67 çocuk ve 61-72 
ay grubunda 232 çocuk olmak üzere toplam 299 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmaya dâhil 
edilen çocukların 129’u (%43.1) kız, 170’i (%56.9) erkektir.  
 

III. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

C. Kişisel Bilgi Formu  
Araştırmada, çalışma grubuna alınan çocukların kişisel bilgilerini toplamak amacı ile 
araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Formda çocuklara 
ilişkin bilgileri toplamak amacıyla çocuğun cinsiyeti, yaşı, ailenin çocuk sayısı, doğum sırası, 
ailenin ekonomik durumu bilgilerinin öğrenilmesine yönelik sorulara yer verilmiştir.  
 

D. Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlk Ölçeği 
(PERİK) 

Ölçek Mayr ve Ulich tarafından 2009 yılında geliştirilen ve Özbey tarafından 2019 yılında 
Türkiye’de geçerlik güvenirliği yapılmış olan “Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Duygusal 
İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” (PERİK) kullanılmıştır.  Ölçek İletişim Kurma/ 
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Sosyal Performans, Öz-Kontrol/ Düşüncelilik, Atılganlık, Duygusal İstikrar/ Stresle Başa 
Çıkma, Görev Yönelimi, Keşfetmekten Hoşlanma olarak adlandırılmış 6 alt ölçekten 
oluşmaktadır.  Her alt ölçekte 6 madde olmak üzere toplamda 36 maddeden oluşmaktadır.  
Ölçek 5’li Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin puanlaması, Her zaman=5, Genellikle=4, 
Kısmen=3, Nadiren=2, Asla=1 şeklindedir. Ölçeğin Duygusal İstikrar/ Stresle Başa Çıkma alt 
ölçeğindeki 5 ve 6 nolu maddeler ile Görev Yönelimi alt ölçeğindeki 6 nolu madde ters 
puanlanmaktadır Her bir alt ölçekten alınabilecek en yüksek puan 30 en düşük puan ise 1’ 
dir. Ölçek öğretmenler tarafından 36-72 aylık arasında olan her çocuk adına 
doldurulmaktadır. 
PERİK, “eudaimonic yaklaşımı” ve sosyo-duygusal yeterlilikleri vurgulayan psikolojik 
sağlamlık kavramına odaklanır. Okul öncesi öğretmenleri için günlük eğitim ortamlarında 
çocukların iyi oluş ve psikolojik sağlamlıklarını sistematik olarak gözlemlemelerini ve 
kaydetmelerini sağlayan bir ölçektir [3]. İletişim Kurma/ Sosyal Performans ölçeğinde 
çocukların akranlarıyla olan pozitif iletişim ve etkileşimine yönelik maddeler, Öz-Kontrol/ 
Düşüncelilik alt ölçeğinde kurallara uyma, sıra bekleme vb. özdenetime ve düşünceli 
davranmaya yönelik maddeler; Atılganlık alt ölçeğinde kendi haklarını uygun bir şekilde 
koruyabilme ile ilgili maddeler; Duygusal İstikrar/ Stresle Başa Çıkma alt ölçeğinde duygusal 
düzenleme yapabilmesi ve yaşadığı stres sonrasında kendini toparlayabilmesinde yönelik 
maddeler; Görev Yönelimi ölçeğinde tek başına iş yapabilme, bir işe başlayabilme ve 
dikkatini bir iş üzerinde yoğunlaştırabilme becerilerine yönelik maddeler; Keşfetmekten 
Hoşlanma alt ölçeğinde ise yeni şeyler keşfetme istediğine yönelik maddeler yer almaktadır 
[11]. 
Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışmaları Özbey tarafından 2019 yılında yapılmış, yapılan 
çalışma sonucu Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayıları .86 ile .95 arasında; Sperman Brown 
İki Yarı Test güvenirlik katsayıları .74 ile .94 arasındadır. Ölçeğin Alpha güvenirlik katsayısı 
36-48 aylık çocuklarda .72 ile .96 arasında; 49-60 aylık çocuklarda .88 ile .95 arasında ve 61-
72 aylık çocuklarda ise .87 ile .96 arasında tespit edilmiştir. 

E. Verilerin Toplanmas  
Okul öncesi dönem çocuklarının sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlıklarını 
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada öncelikle Çankırı ili, Çerkeş, Kurşunlu, 
Ilgaz ve Şabanözü ilçelerinde yer alan anaokullarının ve anasınıflarının listesi elde edilmiştir. 
Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu’ndan ve Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli 
izinler alınmıştır. Araştırmacı, ilgili okulların müdürü ve okul öncesi öğretmenleriyle 
görüşerek, kendisini tanıtmış ve araştırmanın amacı ve formların doldurulması ile ilgili bilgi 
vermiştir. Ebeveynlerin doldurması gereken “Kişisel Bilgi Formu” öğretmenler tarafından 
ebeveynlere iletilmiştir. Öğretmenlerden her bir çocuk için bir ölçek formunu, çocuğun son 2 
ay süresindeki davranışlarıyla ilgili gözlemlerinden yola çıkarak doldurmaları istenmiştir. 
Doldurulmuş olan formlar öğretmenden teslim alınmıştır. 

F. Verilerin Analizi  

Elde edilen veriler SPSS 25 paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışma grubuna ilişkin 
demografik özelliklerinin analizinde frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Çalışma 
kapsamında ele alınan ve uygulanan Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık 
Ölçeği’nin toplamı ve alt boyutlarından elde edilen veri cinsiyet, yaş ve ailedeki çocuk sayısı 
değişkenlerinin her biri için gruplanmış ve gruplar arası farka bakılmıştır. Bu amaçla yapılan 
fark analizlerin parametrik ya da nonparametrik olup olmamasına, her bir değişken için 
oluşturulan gruplara ait verilerin parametrik testlere ait normallik ve varyansların homojenliği 
varsayımlarını sağlayıp sağlamama durumuna göre karar verilmiştir. Normallik varsayımının 
incelenmesinde çarpıklık katsayısı (ÇK) incelenmiştir ve çarpıklık katsayısının ±1 aralığında 
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olması normallikten önemli bir sapma göstermediği şeklinde yorumlanmaktadır [10].  
Varyansların homojenliği varsayımının incelenmesinde Levene testi kullanılmıştır; 
hesaplanan p değerinin 0,05’ten büyük olması varyansların homojen olduğunu 
göstermektedir [12].   
Araştırmanın amacı kapsamında, ölçekler ve alt boyutlarından elde edilen puanların 
belirlenen bağımsız değişkenlerin kategorilerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu bağlamda alt boyuta ait puan dağılımlarının ele 
alınan bağımsız değişkenin her bir kategorisinde normal olması durumunda, kategori sayısı 
iki ise ilişkisiz örneklemler için t testi, kategori sayısı ikiden fazla ise ANOVA analizi 
kullanılmıştır. Alt boyuta ait puan dağılımlarının ele alınan bağımsız değişkenin her bir 
kategorisinde normal olmaması durumunda, kategori sayısı iki ise ilişkisiz örneklemler Mann 
Whitney U testi, kategori sayısı ikiden fazla ise Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Bu 
çalışmada etki büyüklüğü için 0 ve 1 arasında sınırlı değer alabilen r katsayısı hesaplanmıştır 
[13].  Etkinin önem derecesini nesnel bir ölçümle sunduğu için etki büyüklüğü önemlidir. 
Etki büyüklüğünün 0 olması etkinin olmadığını ve 1 olması mükemmel etki olduğuna işaret 
etmektedir. Referans [14] büyük ya da küçük etkilere ilişkin yaygın olarak kullanılan 
önerilerde bulunmuştur: r=.10 –küçük etki (etki toplam varyansın %1’ini açıklar), r=.30 –orta 
etki (etki toplam varyansın %9’unu açıklar) ve r=.50 –büyük etki (etki toplam varyansın 
%25’ini açıklar). 

IV. BULGULAR 

Çalışma verilerine ait bulgular aşağıda tablolar halinde verilmiştir. 

TABLO I 
Araştrmaya Katlan Çocuklarn Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve Yüzde 
Dağlmlar 
                  Değişkenler Gruplar F % 
 
                   Cinsiyet                   Kız 

 
129

 
43,1 

  Erkek 170 56,9 
    
 Yaş 48-60 ay 67 22,4 
  61-72 ay 

 
232 77,6 

  1 Çocuk 43 14,38 
 Ailenin Çocuk 

Sayısı 
         

2 Çocuk 
3 veya Daha Fazla Çocuk 

173 
83 

57,86 
27,76 

Araştırmaya katılan okul öncesi çocuklarının cinsiyet değişkenine göre 129’u (%43,1) kız, 
170'i (%56,9) erkek olarak dağılmaktadır. Okul öncesi çocuklarının yaş değişkenine göre 
67’inin (%22,4) 48-60 ay, 232’sinin (%77,6) 61-72 aylık olarak dağılmaktadır. Araştırmaya 
katılan ailenin çocuk sayısı değişkenine göre 43’ünün (%14,38) 1 çocuk, 173’ünü (%57,86)  
2 çocuk, 83’ünün  (%27,76)  3 veya daha fazla çocuk bulunmaktadır.  
 
Okul öncesi dönem 48-72 ay çocukların sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlık 
düzeyleri çocuğa ve aileye ilişkin değişkenlere (cinsiyet, yaş ve ailenin çocuk sayısı) göre 
farklılaşmakta mıdır? 
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Okul öncesi dönem çocukların sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlıkları, “Okul 
Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” ile ortaya 
konmuştur. Bu ölçek ile elde edilen veriler, çocukların cinsiyet, yaş ve ailedeki çocuk sayısı 
değişkenlerinin her biri için gruplanmış ve gruplar arası farka bakılmıştır. Bu fark Sosyal 
Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’ nin her bir alt boyutu ve ölçek toplamı 
için incelenmiştir. 
 
Cinsiyet değişkeni için kız ve erkekler olmak üzere iki kategori vardır. Buna göre ayrılan iki 
gruba ait ölçek alt boyut puanlarının normallik ve varyansların homojenliğine ilişkin sonuçlar 
tablo II ’de verilmektedir.  
 

TABLO II 
Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’ nin Alt Boyutlarının Cinsiyete 

Göre Gruplanmış Verilerinin Çarpıklık Katsayıları ve Varyansların Homojenliği Testi 
Sonuçları 

Ölçek alt boyut Cinsiyet n 𝑿𝑿� Çarpıklık  Levene 
testi 
F  p

İletişim Kurma / Sosyal Performans Kız 129 24,1550 -,506 ,014 ,907 Erkek 170 23,8706 -1,000 
Öz-Kontrol/ Düşüncelilik Kız 129 26,5194 -1,263 3,550 ,061 Erkek 170 24,5765 -,956
Atılganlık Kız 129 24,4496 -,707 ,036 ,850 Erkek 170 24,0529 -,659
Duygusal İstikrar/Stresle Başa 
Çıkma 

Kız 129 22,3256 -,354 2,705 ,101 Erkek 170 21,5471 -,350
Görev Yönelimi Kız 129 24,2946 -,545 3,935 ,048 Erkek 170 22,9471 -,571
Keşfetmekten Hoşlanma Kız 129 24,5271 -,633 ,970 ,325 Erkek 170 24,6176 -,821
Toplam  Kız 129 146,2713 -,476 ,201 ,654 Erkek 170 141,6118 -1,014 
Tablo II incelendiğinde Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’ nin toplam 
puanı ve bütün alt boyut puanları için cinsiyete göre oluşan grupların çarpıklık katsayıları ±1 
aralığındadır; normal dağılım göstermektedir. Levene testi sonucunda varyansların da 
homojen olduğu belirlenmiştir. Varsayımların sağlanması sonucunda Sosyal Duygusal İyi 
Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği toplam puanı ve bütün alt boyut puanları için cinsiyete 
göre oluşturulan grupların karşılaştırılmasında parametrik istatistiklerden İlişkisiz 
Örneklemler t-testi kullanılmıştır. 
 
Araştırma kapsamında katılımcıların Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık 
Ölçeği’ nin alt boyutlarından elde ettikleri puanlarının, cinsiyete göre farklılık gösterip 
göstermediğinin incelenmesine yönelik uygulanan İlişkisiz Örneklemler T-Testi sonuçları 
Tablo III’de yer almaktadır. 
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TABLO III 
Katılımcıların Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Alt Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların 

Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 
T Testi Grup n 𝑿𝑿� t sd r
İletişim Kurma / Sosyal 
Performans 

Kız  129 24,1550 ,541 297 - 
Erkek  170 23,8706 

Öz-Kontrol/ 
Düşüncelilik 

Kız  129 26,5194 3,987* 297 0,225
Erkek  170 24,5765 

Atılganlık Kız  129 24,4496 ,791 297 - 
Erkek  170 24,0529 

Duygusal İstikrar/Stresle 
Başa Çıkma 

Kız  129 22,3256 1,787 297 - 
Erkek  170 21,5471 

Görev Yönelimi Kız  129 24,2946 2,816* 297 0,161
Erkek  170 22,9471 

Keşfetmekten Hoşlanma Kız  129 24,5271 ,177 297 - 
Erkek  170 24,6176 

Toplam  Kız  129 146,2713 2,008* 297 0,116
Erkek  170 141,6118 

*p<0,05       

Tablo III incelendiğinde, Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Öz-
kontrol/Düşüncelilik alt boyutundan elde edilen puanlar, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir (t=3,987, p<,05, r=,225). Buna göre kızlara ait Öz-kontrol/Düşüncelilik 
puanları (𝑋𝑋�=26,5194), erkeklerin puanlarından (𝑋𝑋�=24,5765) anlamlı olarak daha yüksektir. 
Görev yönelimi alt boyutundan elde edilen puanlar da, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir (t=2,816, p<,05, r=,161). Buna göre kızlara ait görev yönelimi puanları 
(𝑋𝑋�=24,2946), erkeklerin puanlarından (𝑋𝑋�=22,9471) anlamlı olarak daha yüksektir. Ayrıca 
Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği toplam puanı da cinsiyete göre 
oluşturulan gruplarda anlamlı olarak farklılaşmaktadır (t=2,008, p<,05, r=,116). Buna göre 
kızlara ait Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği toplam puanları 
(𝑋𝑋�=146,2713), erkeklerin puanlarından (𝑋𝑋�=141,6118) anlamlı olarak daha yüksektir. 
Cinsiyete göre hesaplanan farkların anlamlı bulunduğu bu üç boyut için farka yönelik elde 
edilen etki büyüklükleri düşük düzeydedir.  

 
Yaş değişkeni için 48-60 ay ve 61-72 ay olmak üzere iki kategori vardır. Buna göre ayrılan 
iki gruba ait ölçek alt boyut puanlarının normallik ve varyansların homojenliğine ilişkin 
sonuçlar tablo IV’te verilmektedir.  

TABLO IV 
Sosyal Duygusal İyi ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Alt Boyutlarının Yaşa Göre 

Gruplanmış Verilerinin Çarpıklık Katsayıları ve Varyansların Homojenliği Testi Sonuçları 
Ölçek alt boyut Yaş  n 𝑿𝑿� Çarpıklık  Levene testi 

F  p
İletişim Kurma / Sosyal 
Performans 

48-60 Ay 67 23,1343 -,754 ,290 ,591 
60-72 Ay 232 24,2414 -,835 

Öz-Kontrol/ Düşüncelilik 48-60 Ay 67 25,0000 -,795 ,537 ,464 
60-72 Ay 232 25,5345 -1,012 
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Atılganlık 48-60 Ay 67 23,5075 -,545 3,400 ,066 

60-72 Ay 232 24,4310 -,693 
Duygusal İstikrar/Stresle Başa 
Çıkma 

48-60 Ay 67 21,8657 -,122 3,362 ,068 
60-72 Ay 232 21,8879 -,333 

Görev Yönelimi 48-60 Ay 67 22,9403 -,279 ,078 ,780 
60-72 Ay 232 23,6983 -,750 

Keşfetmekten Hoşlanma 48-60 Ay 67 24,0000 -,681 ,133 ,716 
60-72 Ay 232 24,7457 -,773 

Toplam  48-60 Ay 67 140,448 -,458 ,138 ,711 
60-72 Ay 232 144,539 -,983 

Tablo IV incelendiğinde Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin 
toplam puanı ve bütün alt boyut puanlarını için yaşa göre oluşan grupların çarpıklık 
katsayıları ±1 aralığındadır; normal dağılım göstermektedir. Levene testi sonucunda 
varyansların da homojen olduğu belirlenmiştir. Varsayımların sağlanması sonucunda Sosyal 
Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği toplam puanı ve bütün alt boyut puanları 
için yaşa göre oluşturulan grupların karşılaştırılmasında parametrik istatistiklerden İlişkisiz 
Örneklemler t-testi kullanılmıştır. 
Araştırma kapsamında katılımcıların Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık 
Ölçeği’nin alt boyutlarından elde ettikleri puanlarının, yaşa göre farklılık gösterip 
göstermediğinin incelenmesine yönelik uygulanan İlişkisiz Örneklemler T-Testi sonuçları 
Tablo V ’te yer almaktadır. 

TABLO V 
Katılımcıların Sosyal Duygusal İyi Oluş Ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Alt 

Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların Yaşa Göre Karşılaştırılması 
T Testi Grup n 𝑿𝑿� t sd r
İletişim Kurma / Sosyal Performans 48-60 Ay 67 23,1343 -1,782 297 ,076 

60-72 Ay 232 24,2414
Öz-Kontrol/ Düşüncelilik 48-60 Ay 67 25,0000 -,901 297 ,368 

60-72 Ay 232 25,5345
Atılganlık 48-60 Ay 67 23,5075 -1,555 297 ,121 

60-72 Ay 232 24,4310
Duygusal İstikrar/Stresle Başa Çıkma 48-60 Ay 67 21,8657 -,043 297 ,966 

60-72 Ay 232 21,8879
Görev Yönelimi 48-60 Ay 67 22,9403 -1,320 297 ,188 

60-72 Ay 232 23,6983
Keşfetmekten Hoşlanma 48-60 Ay 67 24,0000 -1,229 297 ,220 

60-72 Ay 232 24,7457
Toplam  48-60 Ay 67 140,448 -1,480 297 ,140 

60-72 Ay 232 144,539

Tablo V incelendiğinde, Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin toplam 
puanı ve alt boyut puanlarının katılımcıların yaşlarına göre yapılan karşılaştırılmasında 
anlamlı fark bulunamamıştır. Elde edilen puanların yaşa göre değişmediği tespit edilmiştir. 
 
Ailelerin çocuk sayısı değişkeni için 1 çocuk, 2 çocuk ve 3 çocuk veya fazlası olmak üzere üç 
kategori vardır. Buna göre ayrılan 3 gruba ait ölçek alt boyut puanlarının normallik ve 
varyansların homojenliğine ilişkin sonuçlar tablo VI ’da verilmektedir. 
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TABLO VI 
Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Alt Boyutlarının Ailenin Çocuk 

Sayısına Göre Gruplanmış Verilerinin Çarpıklık Katsayıları Ve Varyansların Homojenliği 
Testi Sonuçları 

Ölçek alt boyut Ailenin çocuk 
sayısı 

n 𝑿𝑿� Çarpıklık  Levene 
testi 
F  p

İletişim Kurma / Sosyal 
Performans 

1 çocuk 43 25,0000 -1,313 

,079 ,924 2 çocuk 173 24,3006 -,759
3 çocuk veya 
fazlası

83 22,8313 -,750 

Öz-Kontrol/ Düşüncelilik 1 çocuk 43 25,4186 -1,773 

,956 ,386 2 çocuk 173 25,6994 -1,162 
3 çocuk veya 
fazlası

83 24,8193 -,383 

Atılganlık 1 çocuk 43 24,4651 -,743

2,204 ,112 2 çocuk 173 24,7110 -,758
3 çocuk veya 
fazlası

83 23,0843 -,528 

Duygusal İstikrar/Stresle 
Başa Çıkma 

1 çocuk 43 21,5349 -,355

,221 ,802 2 çocuk 173 22,2543 -,427
3 çocuk veya 
fazlası

83 21,2892 -,014 

Görev Yönelimi 1 çocuk 43 23,5349 -,722

,034 ,966 2 çocuk 173 23,6705 -,669
3 çocuk veya 
fazlası

83 23,2289 -,566 

Keşfetmekten Hoşlanma 1 çocuk 43 24,2558 -1,208 

,406 ,667 2 çocuk 173 24,9075 -,681
3 çocuk veya 
fazlası

83 24,0602 -,519 

Toplam  1 çocuk 43 144,2093 -1,335 

,922 ,399 2 çocuk 173 145,5434 -,898
3 çocuk veya 
fazlası

83 139,3133 -,433 

Tablo VI incelendiğinde Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin 
toplam puanı ve bütün alt boyut puanları için ailenin çocuk sayısına göre oluşturulan gruplar 
için varyansların homojenliği varsayımının karşıladığı görülmektedir. Atılganlık, Duygusal 
İstikrar/Stresle Başa Çıkma ve Görev Yönelimi alt boyutları için elde edilen puanlara ait 
çarpıklık katsayıları bütün gruplarda ±1 aralığındadır ve normal dağılım göstermektedir. 
Fakat Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin toplam puanı, İletişim 
Kurma / Sosyal Performans, Öz-Kontrol/ Düşüncelilik ve Keşfetmekten hoşlanma alt 
boyutlarında elde edilen puanlar bazı gruplarda normallikten sapma göstermektedir. Bu 
sebeple normallik varsayımını karşılamayan bu alt boyutlar ve toplam puan için parametrik 
olmayan testlerden Kruskal Wallis testi ve varsayımları karşılayan alt boyutlar için 
parametrik ANOVA kullanılmıştır.  
 
Araştırma kapsamında katılımcıların Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık 
Ölçeği’nin toplamı ve alt boyutlarından elde ettikleri puanlarının, ailenin çocuk sayısına göre 
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farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesine yönelik uygulanan ANOVA ve Kruskal 
Wallis testi sonuçları Tablo VII’ de yer almaktadır. 

TABLO VII 
Katılımcıların Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Toplamı Ve Alt Boyutlarından Elde Ettikleri 

Puanların Ailenin Çocuk Sayısına Göre Karşılaştırılması. 

ANOVA Varyans 
kaynağı 

Kareler 
toplamı 

Kareler 
ortalaması sd F p Anlamlı 

fark 

Atılganlık 

Gruplar 
arası 

151,330 75,665 2 

4,194* ,016 2-3 Gruplar 
içi

5340,656 18,043 296

Toplam 5491,987 298

Duygusal 
İstikrar/Stresle 
Başa Çıkma 

Gruplar 
arası 

58,336 29,168 2 

2,094 ,125 - Gruplar 
içi

4122,567 13,928 296

Toplam 4180,903 298

Görev Yönelimi 

Gruplar 
arası 

10,940 5,470 2 

,317 ,729 - Gruplar 
içi

5109,568 17,262 296

Toplam 5120,508 298

Kruskall-Wallis Grup n Sıra 
Ortalaması sd H p

İletişim Kurma / 
Sosyal 
Performans 

1 çocuk 43 173,50

2 10,022* ,007 1-3 
2-3 

2 çocuk 173 155,39
3 çocuk 
veya 
fazlası 

83 126,60 

Öz-Kontrol/ 
Düşüncelilik 

1 çocuk 43 154,99

2 5,041 ,080  
2 çocuk 173 157,36
3 çocuk 
veya 
fazlası 

83 132,08 

Keşfetmekten 
Hoşlanma 

1 çocuk 43 147,00

2 2,730 ,255 

 
2 çocuk 173 156,58
3 çocuk 
veya 
fazlası 

83 137,84 

Toplam 

1 çocuk 43 156,85

2 6,785* ,034 2-3 
2 çocuk 173 158,37
3 çocuk 
veya 
fazlası 

83 129,01 

*p<,05 
1: 1 çocuk; 2: 2 çocuk; 3: 3 çocuk veya fazlası
Tablo VII incelendiğinde, Keşfetmekten hoşlanma, Öz-Kontrol/ Düşüncelilik, Duygusal 
İstikrar/Stresle Başa Çıkma ve Görev Yönelimi alt boyut puanları ailenin çocuk sayısına göre 
anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Atılganlık alt puanları çocuk sayısı değişkenine göre 
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anlamlı olarak farklılaşmaktadır (F(2, 298)= 4,194, p<,05). Anlamlı bulunan bu farkın hangi 
gruplar arasında olduğunun incelenmesi için ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Buna göre 
ailelerinde 2 çocuk olanların puanları (𝑋𝑋�=24,7110)  ailesinde 3 veya daha fazla çocuk 
olanların puanlarından (𝑋𝑋�=23,0843) anlamlı olarak daha yüksektir (r=,182). İletişim Kurma / 
Sosyal Performans alt puanları da çocuk sayısı değişkenine göre anlamlı olarak 
farklılaşmaktadır (H=10,022, p<,05). Anlamlı bulunan bu farkın hangi gruplar arasında 
olduğunun incelenmesi için ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Buna göre ailelerinde 3 çocuk 
olanların puanları (𝑋𝑋�=22,8313)  ailesinde tek çocuk olanların puanlarından (𝑋𝑋�=25,0000) ve 2 
çocuk olanların puanlarından (𝑋𝑋�=24,3006) anlamlı olarak daha yüksektir (r=,258; r=,157). 
Son olarak Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin toplam puanı için 
gerçekleştirilen analiz sonucu da farkın anlamlı olduğunu göstermiştir (H=6,785, p<,05). 
Anlamlı bulunan bu farkın hangi gruplar arasında olduğunun incelenmesi için ikili 
karşılaştırmalar yapılmıştır. Buna göre ailelerinde 2 çocuk olanların puanları (𝑋𝑋�=145,5434)  
ailesinde 3 veya daha fazla çocuk olanların puanlarından (𝑋𝑋�=139,3133) anlamlı olarak daha 
yüksektir (r=,159). 
 

V.  SONUÇ 

Araştırma sonuçlarına göre çocukların cinsiyetlerine göre sosyal duygusal iyi oluş ve 
psikolojik sağlamlık düzeylerinin farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Aritmetik ortalamalar 
incelendiğinde kız çocukların sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlık puanları 
erkeklerin puanlarından anlamlı olarak daha yüksektir.  Çalışmanın bulgularına paralel olarak 
bu bulguyu destekleyen araştırmalar bulunmaktadır. Referans [13] bildirdiğine göre, okul 
öncesi dönemde çocukların yılmazlık düzeyleri ile matematik ve bilimsel süreç becerileri 
arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında alınan yılmazlık düzey puanlarının erkeklere 
oranla kızlarda daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır. Referans [14] bildirdiğine göre, okul 
öncesi dönem çocukların yılmazlıklarını incelemiş ve kız çocuklarının yılmazlık düzeylerinin 
daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Okul öncesi dönem çocuklarının ego sağlamlık 
düzeyleri, kızlar lehine anlamlı bir farklılık olduğu elde edilmiştir [15]. Referans [16] 
bildirdiğine göre, 4-5 yaşındaki kız çocukların yılmazlık puanlarının erkek çocuklardan daha 
yüksek olduğunu ifade etmiştir. Yine benzer sonuçları ortaya koyan konuya ilişkin diğer 
çalışmalarda: Werner psikolojik sağlamlık ile ilgili yaptığı 32 yıl süren boylamsal çalışmada 
kızlar çocukluk döneminde erkeklerden daha psikolojik sağlam olduğu tanımlamış ve 
özellikle kız çocukların, sonradan problem geliştiren çocuklara göre daha iyi akıl yürütme ve 
okuma becerilerine sahip olduklarını ayrıca çocukluk arkadaşlarını yetişkinlikte tutma 
eğiliminde olduklarını ifade etmiştir [17]. Referans [18] bildirdiğine göre, kızların stres 
altında olmalarına rağmen erkeklerden daha fazla destek arama ve destek alma gibi psikolojik 
sağlamlık faktörlerini kullandıklarını ve kızların başa çıkma eğiliminin erkeklerden daha 
fazla olduğu görülmüştür. Referans [19] bildirdiğine göre,  çocuk ve ergenlerde psikolojik 
sağlamlık üzerine cinsiyetin etkilerini incelendiği araştırmada, kız çocukların iletişim, 
empati, yardım arama ve özerklik deneyimi bireysel özellikler açısından sürekli olarak 
erkeklerden daha yüksek puanlara sahip oldukları bulunmuştur. Araştırmanın bulgularıyla 
paralellik gösteren bu çalışmaların yanı sıra psikolojik sağlamlığın cinsiyete değişkenine göre 
anlamlı farklılık göstermediği araştırmalar da mevcuttur. Türkiye’deki 60-72 aylık 
çocuklarda duygu düzenleme becerilerinin ego sağlamlık düzeylerine göre incelemiş ve 
çocukların cinsiyeti ve ego sağlamlık düzeyleri arasında ilişki olmadığını göstermiştir [20]. 
Referans [21] bildirdiğine göre, üniversite öğrencilerin kendini toparlama gücü puan 
ortalamalarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediğini belirtmiştir.  
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Tüm çocuklar, yetkin bir yetişkinle olumlu bir ilişkiye sahip olduklarında, diğer insanlarla 
etkileşime girdiklerinde ve kendileri veya toplum tarafından değer verilen bir yeterlilik 
alanına sahip olduklarında, olumsuz yaşam koşullarının ardından daha iyi bir sonuç alırlar 
[22]. Bu araştırmayla birlikte günümüze kadar yapılan araştırmalardan okul öncesi dönem 
çocukların sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlığın kızların lehine çıkan sonuçları 
düşünüldüğünde, kızların çocuklukta başkalarından daha fazla yardım alma eğiliminde 
olduklarını ve ergenlik öncesi yıllarda daha fazla yardım ve destek sunduğunu belirtmiştir 
[23]. Referans [17] bildirdiğine göre, dirençli kızlar arasında anne istihdamı ve küçük 
kardeşlere bakma ihtiyacından, kızların belirgin özerkliğe ve sorumluluk duygusuna katkıda 
bulunduğunu belirtmiştir. 

Araştırmaya alınan çocukların yaş değişkenine göre sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik 
sağlamlık arasında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Son yıllarda küçük 
çocuklarla yapılan araştırmalar ise, okul öncesi dönem çocuklarda psikolojik sağlamlığın 
yaşla farklılaşmadığını ortaya koymuştur. Referans [15] bildirdiğine göre, okul öncesi dönem 
çocuklarının ego sağlamlık düzeyleri incelenmiş ve çocukların yaş ile ego sağlamlık düzeyi 
arasında bir farklılık bulunmamıştır. Kauai'deki psikolojik sağlam olan çocukların tutarlı bir 
şekilde aktif, sevecen, sevimli, iyi huylu ve küçük çocukken psikolojik sağlamlığın özelliği 
olan başa çıkmayı kolay olarak nitelendiriliyordu. Okul öncesi yaşına geldiklerinde, bu 
çocukların özerkliğe ihtiyaç duyduğunda yardım isteme becerisini birleştiren bir başa çıkma 
modeli geliştirdiğini ve bu özelliklerin, daha sonraki yıllarda psikolojik sağlamlığın habercisi 
olduğunu belirtmiştir [23]. Bu araştırma ile okul öncesi dönem yaş grubu çocukların 
savunmasız ve daha çok desteğe ihtiyaçları olduğundan ileriki yaşlar için anlamlı farklılık 
ortaya çıkabilir.  
  
Ailenin çocuk sayısına göre Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin 
toplam puanı için gerçekleştirilen analiz sonucu farkın anlamlı olduğunu göstermiştir. Buna 
göre ailelerinde 2 çocuk olanların puanları ailesinde tek çocuk ve 3 veya daha fazla çocuk 
olanların puanlarından daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuçta, okulöncesi eğitim alma, akran 
ilişkileri, anne baba etkileşimi, çevresindeki diğer insanlarla kurduğu ilişkileri gibi birden 
fazla faktör etkili olabilir. Ailenin çocuk sayısı ile Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik 
Sağlamlık Ölçeği incelendiğinde Keşfetmekten hoşlanma, Öz-Kontrol/ Düşüncelilik, 
Duygusal İstikrar/Stresle Başa Çıkma ve Görev Yönelimi alt boyut puanları ailenin çocuk 
sayısına göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Çalışmanın bulgularına paralel anlamlı 
olarak farklılaşmayan araştırmalar bulunmaktadır. Okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş 
grubu çocukların yılmazlık puanları; bir, iki, üç ve üzeri kardeş sayıları bakımından benzerlik 
gösterdiğini belirtmiştir [13].  Referans [14] bildirdiğine göre, ailede bir çocuğa sahip 
olmanın ya da sahip olunan çocukların sayısının, örneklem grubundaki çocukların 
yılmazlıklarında farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir. Referans [24] bildirdiğine göre, 
araştırmaya katılan ergenlerin psikolojik sağlamlık puanları ortalamalarının kardeş sayısı 
değişkenine göre arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. 

 
 

Okul öncesi dönem çocuklarının sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlık düzeyi 
çeşitli değişkenler açısından incelendiği bu çalışmanın sonuçlarına göre uygulamaya yönelik 
ve araştırmacılara yönelik şu öneriler verilebilir: 

 
Araştırma sonucuna göre kız çocuklarının sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlık 
düzeyi erkek çocukların sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlık düzeyinden yüksek 
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bulunmuştur. Bu sonuçtan hareketle; ebeveynler ve öğretmenlerin kız ve erkek çocuklarını 
eğitirken cinsiyet temelli eğitimden ziyade gelişim temelli bir eğitimi benimsemeleri 
gerekmektedir.  
Öğretmenler çocukların psikolojik sağlamlıklarını destekleyici eğitim programları hazırlamalı 
ve sınıf ortamında çocuklara tüm gelişim alanlarında eşit sorumluluklarla destekleyerek güçlü 
bireylerin yetişmesine zemin hazırlayabilirler.  
Okul öncesi dönem yaşamının temelini oluşturması nedeniyle öğretmenler erken 
dönemlerden itibaren çocukların psikolojik sağlamlığın habercisi olan başa çıkma ve uyum 
sağlama gibi önemli özelliklerini geliştirmek için seviyelerine uygun görev ve sorumluluklar 
verebilirler. 
Öğretmenler okul öncesi dönemde sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlığın evde de 
devamını sağlamak için ailelere aile katılımı etkinlikleri, proje çalışmaları ve anne-baba 
eğitim programları düzenleyebilirler. 
Türkiye’de okul öncesi dönem çocukların sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlık 
düzeyine yönelik çalışmalar, sınırlı sayıdadır. Bu araştırma Çankırı ili sınırları içerisinde 
yaşayan 48-72 aylık, 299 çocukla yürütülmüştür. Benzer araştırmalar farklı çalışma grupları 
ile farklı araştırma yöntemleri kullanılarak yapılabilir. 
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Özet Tarihi çevreler, bulundukları kentler içerisinde biriken sosyokültürel yaşam biçimlerinin 
bir karşılığı olarak, kentsel hafıza katmanlarının temelini oluşturmakta ve bu rolleri gereği 
kentsel sürekliliğin sağlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Günümüz metropol kentlerinde 
yer edinmiş olan büyük ve modern kent yapılarının ve içerisinde bulunulan hızlı iletişim 
çağında kullanım şekli değişmiş olan kamusal mekanların arasına sıkışıp kalmış tarihi çevreler; 
fiziksel ve çevresel tahribatlar, kültürel bozulmalar ve ekonomik kaynak ve altyapı 
yetersizlikleri gibi sebeplere bağlı olarak zedelenmekte ve yalnızca içerisinden geçilip gidilen 
çöküntü alanlara dönüşmektedir. Bu çöküntü alanların kente yeniden kazandırılmaları 
amacıyla düşünülen yeniden değerlendirme yaklaşımları, yıkıp yeniden inşa etmenin ötesinde, 
söz konusu alanların var oldukları tarihsel anlamları ve mevcut durumları ile bir bütün olarak 
ayakta kalmasını sağlamaya yönelik kurgulanan müdahale yöntemlerini kapsamalıdır. 
Müdahalede alınabilecek yanlış kararların önüne geçilmesi, ancak tüm kentsel aktörlerin ortak 
bir payda altında buluştuğu, eşitlikçi ve şeffaf toplumsal etkileşim çemberlerinin yaratılması 
ile mümkündür. Bu bağlamda; içerisinde bulunulan çağın gerekliliklerine uygun olarak hızlı 
ve güvenilir bir iletişim ağının kurulabilmesi, yeni yöntemlerin arayışlarına sebep olmaktadır. 
Bir tarihi çevrenin yeniden değerlendirme sürecinde fiziksel analiz, görüşme, gözlem ve 
anketler gibi geleneksel yöntemlerle alınan kararların; dijital tabanlı bir analiz ve 
haritalandırma yöntemi üzerinden yeniden yorumlanması, tarihi çevrelerin yeniden 
değerlendirilmesine çağdaş bir bakış açısı olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, çalışma 
kapsamında, içerisinde barındırdığı tarihi kimliğinin gündelik kent yaşamıyla çakışmasında 
yüksek potansiyellere sahip olması bakımından örnek çalışma alanı olarak seçilen Karaköy 
bölgesi, bir dijital analiz platformu olan ArcGIS yöntemi ile analiz edilerek mevcut sorun ve 
potansiyelleri belirlenmiş ve alana ait risk ve tehditler bir önem ve müdahalede öncelik sırasına 
göre ortaya koyulmuştur. Sonuç olarak; temelde ortaya konulan bir örneklem üzerinden ele 
alınan bu yeni dijital analiz yöntemi ile, tar�h� çevreler� gündel�k yaşamlarımızın b�r parçası 
hal�ne get�reb�len, bu alanları kentsel hafızada sürekl� olarak yer ed�nd�ren, mevcut problem ve 
potans�yeller�n anlık olarak fark ed�leb�lmes� �le kent �çer�s�nde b�l�nçl� b�r farkında olmak hal� 
yaratan b�r bakış açısının mümkün olduğu görüşü ortaya konmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Yeniden Değerlendirme, Dijital Haritalandrma, ArcGIS.  
 
Abstract Historical environments form the basis of urban memory layers as a counterpart to 
sociocultural existences accumulated in the cities they are located in and have an important 
place in ensuring urban continuity due to these roles. These historical environments that are 
stuck between the large and modern city structures that have taken place in today's metropolitan 
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cities and the public spaces which usage has changed in the age of rapid communication are 
damaged due to physical and environmental destruction, cultural deterioration, and economic 
resource and infrastructure shortages and turn into ruined areas that can only be passed through. 
The revalorization approaches that are considered for regaining these ruined areas in cities, 
beyond demolishing and reconstructing, should include the intervention methods designed to 
ensure that these areas survive as a whole with their historical meanings and current situations. 
Preventing wrong decisions that may be taken in an intervention is only possible by creating 
equitable and transparent social interaction circles where all urban actors get together in 
common thought. In this context; building a fast and reliable communication network 
following the requirements of the current era leads to the search for new methods. In the process 
of revalorization of the historical environment, the reinterpretation of the decisions taken by 
traditional methods such as physical analysis, interview, observation, and questionnaires made 
through a digital-based analysis and mapping method is considered as a new perspective. 
Within the scope of the study, the Karaköy region, which was selected as a sample study area 
in terms of having high potentials in coinciding with the daily urban life of its historical 
identity, was analyzed with the ArcGIS method, a digital analysis platform and in this way, the 
current problems and potentials of the region were determined in order of importance and 
priority in the intervention, and the risks and threats of the region were revealed. As a result; 
this new digital analysis method, which is based on a sample that is analyzed, can enable us to 
make historical environments a part of our daily lives, make these areas constantly included in 
urban memory, create conscious awareness in the city by realizing existing problems and 
potentials instantly. 

Keywords: Revalorization, Digital Mapping, ArcGIS. 

I. GİRİŞ 
Kentsel mekanlar ve bu mekanların içerisinde biriken hafıza katmanlarından oluşan tarihi 

çevreler, sürekli değişen toplumsal dinamiklerin başlıca yaşam alanlarını oluşturmaktadır. Bu 
değişim; temsil ettiği kültürel bağlamı ile hem sosyal hem de fiziksel açıdan bir süreklilik 
içerisinde olması gereken tarihi çevrelerde, yeni gereksinimlerin ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır. Oluşan bu yeni eylemlerin yeni mekansal karşılıkları ile karşı karşıya kalan tarihi 
çevrelere; sahip oldukları kentsel rolleri gereği, mevcut kimliklerinin yok edilmediği bir 
yöntemle müdahale edilmesi gerekmektedir.  

Bir yeniden değerlendirme yaklaşımı olarak ele alınan müdahale kavramı, kelime anlamının 
yaygın kullanımında mevcut olan olumsuz algısı bakımından, genellikle fiziksel tahribatla 
ilişkilendirilebilmektedir. Ancak; tarihi bir yerin yeniden değerlendirilmesi yaklaşımının 
esasları göz önüne alındığında, söz konusu çevrelerin yalnızca fiziksel değil, ait olduğu 
kullanıcısının tüm gereksinimlerini kapsayacak şekilde işlevsel, sosyal, psikolojik veya 
ekonomik bağlamlarla da bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekliliğini kapsamaktadır. Bu 
bağlamda, müdahale edilecek alana yönelik tasarım yaklaşımlarının belirlenmesinde öncelik, 
fiziksel metraj çizgilerine kıyasla, alana özgü belirlenecek olan doğru yaklaşım yöntemlerinin 
kurgulanmasından yanadır.  

 
Bu bağlamda, tarihi çevrelerde yeniden değerlendirme kurgusunun müdahale kavramı 

üzerinden okunması ve elde edilen literatür taramalarının, müdahale edilecek alana ait verilerle 
çakıştırılması, tıpkı bu alanların sürekli bir döngü içerisinde olan değişim sürecinde olduğu 
gibi sürekli olarak takip edilmelidir. Tüm bu yaklaşım çerçevesinde; müdahale alanlarının 
yeniden üretilebilmesi için, içerisinde bulunulan enformasyon çağının ivmesi yüksek hızına 
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ayak uydurabilecek yeni bir yöntem gereksinimi doğmaktadır. Bu yeni yöntem üzerinde esas 
olan, tarihi çevrelerin sürekliliğiyle ilişkili olarak, bu çevrelere yapılacak müdahalelerin de 
sonunun olmayışıdır. Bu bağlamda, kentle olan bağı zedelenmiş tarihi çevrelere, sonsuz bir 
döngü içerisinde sonsuz kez müdahale edilmelidir.  

Bu çalışmanın amacı; tarihi çevrelerin yeniden değerlendirilmesi kapsamında müdahale 
sınırlarının çizilebilmesi için, bu çevrelerin geçirdiği değişim süreçlerinin sürekli akan bir 
döngüde devam ettiği yaklaşımını göz önünde bulundurularak, dijital tabanlı bir yöntem 
yaklaşımının kentsel etkilerinin değerlendirilmesidir. 

A. Çalşmann Kapsam 
Bu çalışma, kaynağını dijital bir veri tabanından alan ve birden fazla kişi tarafından 

görüntülenebilen, bu yönüyle de sürekli olarak müdahale edilebilir ve takip edilebilir olan 
analiz ve haritalandırma programlarının, tarihi çevrelerin yeniden değerlendirme süreçleri 
üzerindeki etkilerinin ortaya konulması kapsamında hazırlanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın 
içeriği; İstanbul ili içerisinde yer alan Karaköy semtinin, ArcGIS programının dijital 
haritalandırma yöntemleri üzerinden analiz edilmesi ve değerlendirmesi üzerinden çevresel 
problemlerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve alana dair potansiyellerin ortaya koyulması 
süreçlerini kapsamaktadır. 

B. Çalşmann Yöntemi 
Dijital bir veri tabanı kullanılarak tarihi çevrelerin yeniden değerlendirilmesi kapsamında 

olan bu çalışma; tarihi çevrelere müdahale sınırlarının belirlenmesinde, Karaköy semtinin 
işlev, fiziksel yapı, ulaşım ağı, kullanım döngüsü ve çeşitliliği ve kullanıcı davranışları gibi 
sosyal ve fiziksel analizlerinin ArcGIS programı ile dijital bir ortamda aktarılması yoluyla 
şekillendirilmiştir. Elde edilen verilerle hazırlanan dijital harita okumaları üzerinden tespit 
edilen tehdit ve potansiyeller önceliklendirilerek sunulmaktadır.  

C. Hipotez  
Tarihi çevrelerde yeniden değerlendirme kavramı, yalnızca mevcut analizler doğrultusunda 

elde edilen problemlere yönelik çözüm arayışları kapsamında değil, alanın yaşam döngüsü 
içerisinde ortaya çıkabilecek tüm olası gereksinimler bağlamında ele alınmalıdır. Bu nedenle, 
hızla tüketilen bir değişim içerisinde olan tarihi çevreler, bu doğrultuda kurgulanan sürekli 
olarak müdahale edilebilir ve güncellenebilir bir dijital veri tabanı ile analiz edildiğinde, 
mekansal değişim ve dönüşüm de sürekli olabilmektedir. Söz konusu yöntem, daha bütüncül 
ve sürdürülebilir bir yaklaşım alanını temsil etmektedir.  

Problemin tespiti üzerinden kurgulanan çalışma çatkısı aşağıdaki şekilde özetlenmektedir 
(Şekil 1). 
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II. TARİHİ ÇEVRELERDE YENİDEN DEĞERLENDİRME KAVRAMI 
Tarihi çevrelerin yüklendiği anlam ve üstlendiği roller gereği korunmaları, ait oldukları 

kentsel mekanın kültürel ve kimliksel devamlılığının sağlanması açısından oldukça önem 
taşımaktadır. Koruma yaklaşımları, kavramsal açıdan, tarihi ya da sanatsal değerler taşıyan 
yapı ya da yapısal alanların, yaşam döngüsü içerisindeki sürekliliğini kesmeyecek önlemler 
bütününü anlatmaktadır [1]. Bu bağlamda koruma ilkeleri kapsamında ele alınan yeniden 
değerlendirme kavramı, tarihi çevrelerin yaşam döngüleri içerisinde biriktirdikleri katmansal 
bütünlüğü korumaya yönelik olarak değerlendirilmelidir. Bu bütünlük, ancak söz konusu 
çevrelerin tüm gereksinimleri ile bir arada kurgulanması yoluyla mümkündür [2].  

Yeniden değerlendirilen tarihi çevrelerde, geçmişin bugüne eklemlenen anlamları olarak 
soyut ve somut miras değerlerinin tümünün potansiyel karşılıkları, bütüncül bir bakış açısı 
altında yeniden düşünülmelidir [3]. Gündelik hayatı yerinden etmeyen, kullanılabilir mekan 
kurgusuna sahip, kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir olma hedefindeki yeniden 
değerlendirme yöntemleri, yalnızca fiziksel olmayan bir yaklaşımla müdahalenin sosyokültürel 
tarafında risk altında bulunan kültürel mirasa da sahip çıkmalı, olası tehditleri fark edilebilir 
kılmalıdır. Kavramın potansiyelleri bakımından altı çizilen bu yeni yaklaşım değerleri, 
müdahale kavramına da yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bu bağlamda, yeniden 
değerlendirilen bir tarihi çevre, yalnızca fiziksel açıdan tahrip olmuş yapısal bütünlüğe değil; 
gerekli ihtiyaçlar doğrultusunda alınan tasarım kararlarına, işlevsel yapıya, kural ve yasalara, 
kentsel aktörlere ve bilinçli farkındalık yoluyla hafızaya da müdahale edebilmelidir. 

III. YENİDEN DEĞERLENDİRME KAPSAMINDA DİJİTAL VERİ ANALİZİ 
YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tarihi çevrelerin yeniden değerlendirilmesinde ortaya konulan gerekçelerin arkasındaki 
değerleri anlamakla birlikte, müdahale edilecek alanların sınırlarının da bu değerler üzerinden 
çizilmesi önem taşımaktadır. Yeniden değerlendirilen, bu kapsamda da işlevsel, fiziksel, 
yapısal ya da işlevsel açısından dönüşen tarihi çevrelerde; sürekli olarak değişen bilginin, 
dönüşümün aktörleri olan kentsel kullanıcı, tasarımcılar ve diğer paydaşlar arasında 

 

 
Şekil 1. Çalışmanın Çatkısı Diyagramı 
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aktarılmasında çağdaş uygulamaların kullanılması, yeni kurgulanan alanının sürekliliğine 
katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda; tarihi kent mekanlarının özellikle yerel karakterde 
değerlendirilebilmesi için, sürekli olarak güncellenebilen analiz sonuçlarını derleyen ve aynı 
anda birden fazla kullanıcının bu derlemenin sonuçlarına ulaşabilmesini mümkün kılan dijital 
haritalandırma yöntemleri ön plana çıkmaktadır.  

A. Dijital Haritalandrma Sisteminde ArcGIS Yöntemi 
��j�tal b�r har�talandırma ve anal�z platformu olan ArcGIS, temelde, b�r alana a�t ver�ler�n 

görselleşt�r�lmes� ve bu bağlamda elde ed�len anal�z sonuçlarına göre alanla �lg�l� kararlar 
alınab�lmes� �ç�n gel�şt�r�lm�ş b�r programı tanımlamaktadır [4].  Program kurgusunda 
�ncelenen alanın değerlend�r�lmes� sürec�, söz konusu alana a�t problemler�n bel�rlenmes�yle 
başlamaktadır. Problemler�n bel�rlenmes�ne yönel�k yapılan f�z�ksel ve sosyal anal�zler, anal�t�k 
değerlend�rme tabloları �le s�steme �şlenerek, algor�tm�k b�r ver� tabanı oluşturulmaktadır. �lde 
ed�len ver�ler�n n�cel�ksel bağlamda s�steme �şlenmes�n�n ardından, sürec�n tak�b� 
değ�ş�kl�kler�n �zleneb�lmes�yle yoluyla yapılmaktadır. Güncel olarak tak�p ed�leb�len ve 
mevcut gereks�n�mlere göre yen�den kurgulanab�len ver�lerle b�rl�kte program, meydana gelen 
değ�ş�kl�klere göre öngörülerde bulunmakta ve öncel�kler� bel�rleme konusunda kullanıcısına 
destek olmaktadır (Şek�l 2). 
 

 
 

ArcGIS ile kent içerisindeki gerçek mekanların sanal ortama aktarılması, kalıplaşmış bir 
mimari analiz sürecine görece büyük farklar taşımamakta, bu yönüyle de elde edilen sonuçların 
kesinliği bakımından büyük endişeler barındırmamaktadır. Geleneksel yönteme kıyasla; 
analizi yapılan alanın keşfi sonrası haritalar üzerine işaretlenen potansiyel noktalar ve olası 
tehditler, bu yöntemde dijital bir veri çubuğuna işlenerek belirtilmekte, farklı zaman 
dilimlerinde yapılan işaretlemeler her defasında üst üste gelecek şekilde değişim grafikleri ile 
birlikte okunabilmektedir. Bu dijital yöntemin, koruma amaçlı bir eylem planı için yapılan 
analiz süreçlerinin kağıt üzerinde yapılanlarına kıyasla en büyük farkı, elde edilen verilerin, 
farklı kentsel aktörler tarafından daha kolay ve hızlı bir şekilde takip edilebiliyor olmasıdır 
(Şekil 3). 

Bu bağlamda, bu yen� yöntemle b�rl�kte, tar�h� çevreler�n gerçek zaman d�l�m� �çer�s�nde yer 
alması gerekl�l�ğ� �ç�n eşzamanlı b�r farkındalık yaratılab�lmekted�r. �lası durumların anlık 
anal�z�, kentsel kullanıcıya yalnızca alan �çer�s�nde değ�l, alana temas hal�nde olan başka 
ölçekler hakkında da bakış açıları sunab�lmekted�r. B�r d�ğer yandan bu kullanım yöntem�, 
sürekl� b�r değ�ş�m �çer�s�nde olan kent�n zamanında yakalanmasını sağlayarak, hedefler�n ve 
�ht�yaçların tesp�t�nde b�r kamuoyu oluşturulması bakımından da önem kazanmaktadır. 
�luşturulan bu kamuoyu, aynı zamanda, özell�kle atıl kalmış tar�h� çevreler �çer�s�ndek� 
güvenl�k açığı gerekçes�yle ortaya çıkan suç örüntüler�n�n ve f�z�ksel �ht�yaçların da gündeme 
get�r�lmes� ve gerekl� önlemler�n alınması konusunda fayda sağlamaktadır [5]. 

 

Şekil 2. ArcGIS Uygulaması Çalışma Süreci Modeli [4] 
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B. Karaköy Bölgesi’nin ArcGIS Yöntemi ile Analiz Edilmesi 

Karaköy, 19.yy’dan itibaren var olan İstanbul’un en önemli ulaşım ve etkileşim 
merkezlerinden birini oluşturmaktadır [6]. Sahip olduğu konum itibariyle, Haliç’in kıyısında, 
Tarihi Yarımada’nın göz hizasında, Galata Köprüsü’nün yanı başında bulunan bölge, bu 
dinamik hareket rotası içerisinde, yıllar boyunca önemli tarihi ve kültürel katmanlar 
biriktirmiştir [7]. 

Örneklem olarak ele alınan Karaköy tarihi çevresi; alan içerisinde mevcut tarihi yapıların 
kültürel kimliklerinin tüm kente yayılmış bir sembol değerinin olması, alanın İstanbul kent 
merkezi içerisinde yer aldığı konumu itibari ile önemli ulaşım ve etkileşim potansiyellerini 
barındırması ve gündelik yaşam mekanları ile yoğun kesişim alanlarına sahip olmasıyla 
sebebiyle dijital bir tabanda analiz edilmesinin, müdahale alanlarında kentsel farkındalığı 
arttıracağı inancıyla seçilmiştir. 

Karaköy bu bağlamda, yüklendiği kentsel anlamlara rağmen, sıradan bir kentsel kullanıcı 
ölçeğinde değeri hala tam olarak biçilememiş; bu nedenle de içerisinden geçilen ancak uzun 
soluklu bir durak noktası olma noktasında tereddütler yaşanılan bir yer haline gelmiştir. Söz 
konusu problemlerin başlıca sebebi, alanın sürekli olarak değişen, yerleşik bir kullanıcısı 
olmamasına dayandırılmaktadır. Karaköy gibi, öznel bir kullanım döngüsüne sahip olmayan 
kamusal alanlar; toplumsal değişimlerden, mahalle yaşantısına sahip diğer kentsel mekanlara 
göre daha hızlı bir şekilde etkilenmekte ve bu sahipsizlikle birlikte sürekli olarak çağa ayak 
uydurmaya çalışılan yeni bir değişime sürüklenmekte ve geçersiz kılınan her eylemin atık 
alanını oluşturmaktadır. Bu değişimlerin hızlı tespiti yoluyla çözüm arayışları, dijital tabanlı 
bir yaklaşım biçimi ile; hem alana birincil dereceden ait olmayan kullanıcı grubunu bir araya 
getirmesi hem de değişimin sürekli olarak izlenilerek gelecekte olası tehditlerin önüne 
geçilmesi bakımından etkili bir analiz yöntemi sunmaktadır. 

C. Verilerin Elde Edilmesi 
Verilerin toplanması sürecinde değerlendirme bileşenleri, tarihi çevrelerde yeniden 

değerlendirme yaklaşımları kapsamında yapılan literatür taramaları üzerinden derlenen bir 
yöntemle 6 ana başlık altında toplanmıştır [2]. Bu bağlamda; örneği incelenen Karaköy 
Bölgesi’nin veri analizleri, ulaşım, erişilebilirlik, kapsayıcılık, konfor, güvenlik ve farkındalık 
başlıkları altında ele alınmaktadır. Yapılan analizler sonucunda belirlenen sorun ve problemler, 
ArcGIS üzerinden dijital bir veri tabanı oluşturularak sınıflandırılmakta ve ilgili yönteme ait 
görseller Şekil 4 üzerinde derlenerek sunulmaktadır. Elde edilen veriler şu şekilde 
özetlenebilmektedir; 

 Ulaşım Anal�zler� ve �roblemler�n Tesp�t� 
Karaköy Bölgesine ulaşım potansiyelleri oldukça geniş bir yelpazede kara ve deniz yolu ile 

sağlanmakta, bu yoğun kullanım döngüsü, bölgenin gün içerisinde karşıladığı nüfus 

 

Şekil 3. ArcGIS Uygulaması Çalışma Süreci Modeli [4] 
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yoğunluğunda anlık olarak önemli düzeyde artış ve azalmalara sebep olmaktadır. Bu durumun 
yarattığı başlıca problem; alanın, yerleşik olmayan kullanıcı grubu tarafından yeterince 
benimsenememesi ve bu sebeple de fiziksel ve sosyal açıdan yeterince önemsenmeyerek tahrip 
edilmesi olarak gözlemlenmektedir.  

 �r�ş�leb�l�rl�k �nal�zler� ve �roblemler� �esp�t� 
�apılan ulaşım anal�zler� sonucunda öneml� bulunan bağlantı aksları �le �araköy�ün sah�p 

olduğu yoğun ve etk�n ulaşım potans�yel�ne rağmen, bölgen�n kentsel okunab�l�rl�k algısı 
açısından zayıf kaldığı gözlemlenmekted�r.  �zell�kle bölge �çer�s�ndek� tar�h� sokaklarda 
kes�nt�s�z b�r rota üzer�nden sağlanması gereken mekansal akışta, plansızlık ya da özel 
planlamalara ver�len �lt�maslardan kaynaklanan b�r er�ş�m problem� oluşmaktadır. ��ğer b�r 
bakış açısıyla kentsel bağlamda okunab�l�rl�ğ�n zayıflığının yanı sıra, alan f�z�ksel er�ş�leb�l�rl�k 
açısından da evrensel b�r kullanım döngüsü oluşturab�lecek yeterl� donanıma sah�p değ�ld�r. 

 �apsayıcılık �nal�zler� ve �roblemler�n �esp�t� 
�landak� yapı stokunun mevcut kullanım döngüsü ve �şlevsel şemasının kapsayıcılığı 

bağlamında ele alınan bu başlık altında, yen� ve esk� �şlev anal�zler� üst üste çakıştırılmış ve 
mevcut kullanımda alanın, �çer�s�nde ağırlıklı olarak var olan yeme �çme mekanlarının 
tekel�nde kaldığı, kültürel kullanım döngüsünün yavaş yavaş yok olan b�r hal aldığı 
değerlend�rmes�ne varılmıştır. 

 �onfor �nal�zler� ve �roblemler�n �esp�t� 
��z�ksel yapıların mevcut durumları ve günlük kullanım mekanlarının tem�zl�k ve bakımı 

başlıkları altında ele alınan konfor şartları, özell�kle �şlevs�z kalan atıl alanlarda ve bu alanlara 
a�t sokak aralarında görece oranla daha düşük olarak tesp�t ed�lm�şt�r. 

 �üvenl�k �nal�zler� ve �roblemler�n �esp�t� 
�araköy bölges�nde gece ve gündüz kullanım süreler�n�n eş�ts�zl�ğ�nden kaynaklanan 

güvenl�k problem�, d�ğer b�r yandan da alan �çer�s�nde yapılan dolu boş anal�zler� �le �şlevs�z 
kalmış atıl alanların bu konu üzer�ndek� etk�s�n� ortaya koymaktadır. �esp�t ed�len yüksek 
güvenl�k �hlal� altındak� sokaklar, yen�den değerlend�rme öner�s� �çer�s�nde yer alan öncel�kl� 
alan gruplarını oluşturmaktadır. 

 �arkındalık �nal�zler� ve �roblemler�n �esp�t� 
�araköy, b�r�kt�rd�ğ� tar�h� ve kültürel katmanları �le kentsel hafızada öneml� b�r sembol 

n�tel�ğ�nded�r. �çer�s�nde bulundurduğu soyut ve somut m�ras değerler�n�n, alan �çer�s�nde 
gözlemlenen kullanıcılar tarafından unutulmaya yüz tutmuş yanı, alanın f�z�ksel anal�zler� �le 
eşleşt�r�ld�ğ�nde, temelde b�r b�l�nç eks�kl�ğ�nden söz etmen�n yararlı olacağı düşünülmekted�r. 
�üm tar�h� çevrelerde olduğu g�b�, �araköy bölges� özel�nde de bu b�l�nç eks�kl�ğ�, özell�kle 
tar�h� çevreler�n taşıdığı potans�yeller�n göz ardı ed�lmes�, f�z�ksel yapıların kültürel bağlamda 
karşılıklarının �hmal� ve korumanın gerekl�l�ğ�n�n anlaşılamaması g�b� konularla oldukça 
öneml� b�r katman yaratmaktadır. 

D. Verilerin Değerlendirilmesi 
�nal�zler sonucunda elde ed�len ver�ler, d���tal b�r yöntemle �rc��� ver� tabanı üzer�nden 

har�talandırılmış, �ek�l ��te bu d���tal har�talandırma s�stem�nden alınan �şaretlemeler�n b�r 
derlemes� sunulmuştur. �oplanan ver�ler�n değerlend�r�lmes�nde, d���tal b�r yöntem yaklaşımın 
henüz uzun soluklu b�r kullanım tak�b�nden geç�r�lmem�ş olmasına karşın, sorunların ve 
potans�yeller�n tesp�t�nde gruplandırılmış b�r s�stem yaklaşımı sunması olumlu olarak 
değerlend�r�leb�lmekted�r. ���� yılına a�t toplanan ver�lerden ve yapılan gözlemlerden 
oluşturulan bu s�stemsel ağ örgüsünün; sürekl� olarak güncelleneb�l�r ve eklemleneb�l�r olması, 
ulaşım yoğunluğu, kullanımda olan etk�nl�k mekanlarının keşf� veya kullanıcı talepler� g�b� 
anlık soru, talep veya değerlend�rmelere cevap vereb�lmes�n�n de kullanılan yöntem�n avanta�lı 
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yanlarından ��r d��er� olarak düşünüle��lmekted�r. ��r �aşka a�ıdan �se, �u yen� yöntemle 
��rl�kte, ö�ell�kle m�marlık ve tasarım e��t�mler� ��er�s�nde yapılan alan ge��ler� ���n de �arklı 
ö�nel düşünceler�n ortak ��r paydada paylaşılması ���n yen� ��r d���tal ortam yaratıla��l�r 
düşünces� gel�şm�şt�r. 

 
�ar��� �evre �a�lamında de�erlend�r�ld���nde �u yöntem, ö�ell�kle ��l�n�l� ��r �arkındalık 

model� yaratılması a�ısından ���nde �ulundu�umu� �let�ş�m �a�ında algılama ve cevap verme 
dü�ey� yüksek yen� ��r ortam yaratmaktadır.  

�u d���tal yöntem�n de�erlend�r�lmes�n�n potans�yel etk�ler�, �araköy örneklem� ü�er�nden, 
şöyle ö�etlene��lmekted�r� 

 Sürekl� olarak �atırlanma, 
 �ar��� �evreler ve gündel�k yaşam alanlarının ��r arada kullanım �ş ��rl���, 
 Ad�l ��r kentsel kamuoyu ve ��l�n� dü�ey� oluşturulması, 
 İşlevsel dönüşüm senaryolarında k�tlesel ��r kullanıcı katılımcı model yaratılması, 
 Mevcut pro�lemler�n anında �ark ed�le��lmes� ve �ı�lı ger� dönüşler alına��lmes�, 

 

 
Şekil 4. ArcGIS Uygulaması Çalışma Süreci Modeli 
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 Mevut problemlere farklı çözüm öner�ler�n�n tek b�r platformda toplanab�lmes�, 
 Kentsel aktörler�n� görev dağılımlarının yen�den ve eş�t b�r payda altında 

dağıtılab�lmes�. 
Bu bağlamda Karaköy Bölgesi’ne ait güncel verilerle birlikte tespit edilen risk ve tehditler 

ise önem ve öncelik sırasına göre şu şekilde sıralanabilmektedir; 
 Kentsel bellekte, alana ait bilinçli farkındalık düzeyini yükseltecek uygulamalar 

düzenlenmelidir. 
 Güvenlik problemlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, alanın işlevsel 

kurgusu gözden geçirilmeli, gece ve gündüz kullanım sürelerindeki kullanıcı 
yoğunluğunda mevcut olan dengesizlikler giderilmelidir. 

 Karaköy içerisinde mevcut yeme içme alanlarının yarattığı işlevsel tekdüzeliğinin 
önüne geçilmeli, ulaşım ve etkileşim ağları bakımından yüksek potansiyellere sahip 
bu alan, sosyokültürel bağlamda yeniden düşünülmelidir. 

 Alanın ulaşım potansiyelleri içerisindeki yaya ulaşım kurgusu, diğerlerine oranla 
daha güçlü hale getirilmelidir. 

 Kıyı kent etkileşiminde meydana gelen kopmaların giderilmesi için kıyı bölgesi 
yeniden düşünülmelidir. 

 

 

IV. SONUÇ 
Sürekl� b�r değ�ş�m �çer�s�nde olan toplumsal d�nam�kler, başlıca olarak kentsel mekanları 

etk�lemekted�r. Kentsel mekanlara a�t bu değ�ş�m döngüsü �çer�s�nde, tar�h� çevreler�n 
korunması; yüklend�kler� anlam ve taşıdıkları kültürel m�ras değerler� bakımından kentsel 
sürekl�l�k �çer�s�nde öneml� b�r yere sah�pt�r.  �alnızca f�z�ksel açıdan yapısal gerekl�l�kler�n 
yer�ne get�r�ld�ğ� dondurarak koruma anlayışı, bu bağlamda özell�kle tar�h� çevreler �ç�n 
yeters�z kalmakta; bu alanların korunmasının gerekl�l�ğ�, genell�kle, alana a�t problemler�n ve 
potans�yeller�n tesp�t�ne dayanan yen�den değerlend�rme yaklaşımları �le mümkün 
olab�lmekted�r ���. 

�en�den değerlend�rme kapsamında değ�ş�m sürec�n�n sürekl� b�r döngüde devam ed�yor 
olması, �çer�s�nde bulunulan �let�ş�m çağında, müdahale ed�lecek alana yönel�k olarak alınacak 
olan yaklaşım kararlarının bel�rleneb�lmes�nde yen� b�r yöntem arayışı �çer�s�ne g�r�lmes�ne 
neden olmaktadır. Bu bağlamda, Karaköy Bölges� örneğ� üzer�nden etk�ler� �ncelenen d���tal 
anal�z ve har�talandırma uygulamaları, müdahale ed�lecek tar�h� çevren�n geç�rd�ğ� 
değ�ş�mler�n sürekl� tak�p ed�leb�lmes�, yen� �ht�yaçların ve gerekl�l�kler�n s�steme 
�şleneb�lmes�, kentsel aktörler� eş�t şartlarda b�r araya get�reb�lecek b�r ortam yaratılab�lmes� 
sebepler�yle potans�yel etk�ler� yüksek b�r yöntem olarak değerlend�r�lmekted�r. 

Bu yen� d���tal yöntem�n; tar�h� çevreler�, gündel�k yaşamlarımızın b�r parçası hal�ne 
get�reb�len b�r yaklaşımla, bu alanların kentsel kullanım döngüsü �çer�s�nde yen�den 

 

Şekil 4. Karaköy’e Ait Bölgesel Problemlerin Önceliklendirilmesi 
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değerlend�r�lmes�nde öneml� b�r katılım sağlayacağı ortaya koyulmaktadır. Bu sayede, kent�n 
hafızasında sürekl� olarak yer ed�neb�len bu çevreler, mevcut problem ve potans�yeller�n anlık 
olarak fark ed�leb�lmes�n�n yanı sıra, kent �çer�s�nde b�l�nçl� b�r farkında olma hal�n�n de �lk 
adımlarının oluşab�lmes� durumunu mümkün kılmaktadır. 
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Özet: Akut pulmoner tromboembolinin (PTE) rezolüsyonuna etki eden faktörler ile ilgili 
bilgiler sınırlıdır. Güncel rehberler rezidüel PTE için radyolojik tetkikler ile rutin kontrol 
önermemektedir. Tomografik kesitlerden kantitatif ya da kalitatif yöntemlerle hesaplanan 
rezidüel pıhtı yükü üzerine yapılmış çalışmalarda farklı takip periyotları ve heterojen hasta 
grupları nedeniyle çelişkili sonuçlara ulaşılmıştır.  Bu çalışmada akut PTE’de tam rezolüsyon 
saptanmayan olguların klinik özelliklerinin belirlemesi amaçlanmıştır. 2020 yılında 
hastanemiz göğüs hastalıkları polikliniğine pulmoner tromboemboli tanısıyla başvurmuş olan 
116 hastaların demografik, klinik ve radyolojik özellikleri retrospektif olarak tarandı. Çalışma 
kriterlerine uygun bulunan 33 hastanın %36,4’ünde (n=12) antikoagülan tedaviye uyumlu 
olmalarına rağmen tam rezolüsyon sağlanamadığı görüldü. Yaş, cinsiyet, komorbiditeler,  
PTE’nin lokalizasyonu, dimer ve troponin değerleri, ekokardiyografik bulgular açısından 
gruplar benzer bulundu. Bu sonuçlar ilk 3-6 ayda yüksek rezidüel PTE oranı görülmesi 
sebebiyle hastaların klinik ve labaratuvar değerlerinden ziyade görüntüleme yöntemleriyle 
değerlendirilmesinin önemini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: bilgisayarl tomografi anjiografi, pulmoner tromboemboli, rezolüsyon  

Abstract: There is a limited number of studies on the factors affecting the resolution of acute 
pulmonary thromboembolism (PTE). Current guidelines don’t recommend routine control with 
radiological examinations for residual PTE. Studies on residual clot burden calculated by 
quantitative or qualitative methods from tomographic sections yielded conflicting results due 
to different follow-up periods and heterogeneous patient groups. This study was conducted to 
determine the clinical characteristics of the patients with residual PTE. The demographic, 
clinical, and radiological characteristics of 116 patients who were admitted to our pulmonology 
outpatient clinic in 2020 with the diagnosis of pulmonary thromboembolism were 
retrospectively reviewed. Despite sufficient anticoagulant treatment, the complete resolution 
could not be achieved for 36.4% (n =12) of 33 patients who were found to comply with the 
inclusion criteria of the study. The groups were found to be similar in terms of age, gender, 
comorbidities, localization of PTE, dimer and troponin values, and echocardiographic findings. 
These results show the importance of evaluating patients with radiologic methods rather than 
clinical and laboratory values, due to the high residual PTE rate in the first 3-6 months 
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I. GİRİŞ 
 

KUT pulmoner embolilerin çoğunluğu ilk 3 ay içerisinde rezolüsyona uğramaktadır [1]. 
%1-5 olguda ise rezolüsyon tam olmamakta ve pulmoner vasküler yatakta patolojik 
değişikliklere yol açarak kronik tromboembolik hastalık ya da pulmoner hipertansiyon 

geliştiği görülmektedir [2]. Bu çalışmada, antikoagülan tedavinin 3.-6. ayında pulmoner 
tromboembolide (PTE) rezolüsyona etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
 
II. YÖNTEM 

2020 yılında hastanemiz 5. göğüs hastalıkları polikliniğine PTE tanısı ile başvurmuş olan 
hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir.  Antikoagülan tedavinin 3-6.ayı içerisinde  PTE 
rezolüsyonu açısından kontrol pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiografi (BTA) ve ya 
perfüzyon/ventilasyon (VQ) sintigrafisi istenmiş olan hastalar çalışmaya alınmıştır. 
Tekrarlayan PTE nedeniyle takip edilen, kontrol görüntüleme tetkiklerine ulaşılamayan ya da 
6. aydan sonra kontrolü yapılmış olan hastalar ile etkin süre antikoagülan tedavi almamış 
olanlar çalışmaya alınmadı. Yaş, cinsiyet, komorbiditeler, tanı tarihi ve yöntemi, PTEnin 
lokalizasyonu (ana dallar, segmenter, subsegmenter dallar), troponin, dimer değerleri, 
ekokardiyografik bulguları, ve verilen tedavi kaydedilmiştir. Tedavinin 3.-6. ayında yapılan 
radyolojik kontrollerde PTE’nin rezolüsyona göre hastalar iki gruba ayrılmıştır. Tam 
rezolüsyon saptanan hastaların klinik verileri diğerleri ile “IBM SPSS Statistics 21” programı 
kullanılarak  karşılaştırılmıştır.  
Çalışma parametreleri için tanımlayıcı istatistikleri median [25.-75.persentil],  nominal 
değişkenler için ise vaka sayısı ve (%) olarak gösterilmiştir. Gruplar arasında ortanca değerler 
yönünden farkın önemliliği ise Mann Whitney U testi ile araştırılmıştır. Nominal değişkenler 
Pearson Ki-Kare veya Fisher Exact testi ile değerlendirilmiştir. p<0,05 için sonuçlar 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
 
III. BULGULAR 
 2020 yılı içerinde 5. Göğüs polikliniğine PTE tanısı ile başvurmuş olan 116 hastadan 33’ü 
çalışmaya alınma kriterlerini karşılamaktaydı. Belirlenen sürede kontrol görüntüleme tetkiki 
olmayan 72 hasta, tekrarlayan PTE saptanan 10 hasta ve yeterli süre antikoagülan tedavi 
almamış olan 1 hastaya ait veriler analize alınmadı. Hastaların tanı(%84.8) ve kontrol 
görüntülemelerinin (%69.7) çoğunluğu BTA ile yapılmıştı. Her iki grup içinde ortanca kontrol 
görüntüleme zamanı tedavinin 4. ayında idi. PTE rezolüsyonu gözlenmeyen 12 hastanın 
verileri diğerleri ile karşılaştırıldı. Cinsiyet dağılımı, yaş, komorbiditeler ve antikoagülan 
(varfarin, rivaroksaban, bemiparin ve enoksaparin) tedavilerinin dağılımı açısından gruplar 
benzer bulundu. Her iki grupta da PTE’nin benzer oranda ana dallarda yerleştiği gözlenirken, 
bilateral PTE oranının rezolüsyon sağlanamayan grupta daha yüksek olduğu görüldü (%75 vs 
%52,4). Ancak bu fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadı (p=0,28). Tanı ve kontrol 
anındaki d- dimer, troponin değerleri ve ekokardiyografik bulguları (pulmoner arter basıncı ve 
ejeksiyon fraksiyonu) açısından gruplar arasında anlamlı istatistiksel fark saptanmadı (Tablo1). 
 
 

A
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IV. TARTIŞMA 
 Çalışmamızın sonuçlarına göre tedavinin ortanca 4. ayında hastaların %36,4’ünde tam 
rezolüsyon sağlanamamıştır. Literatürde farklı takip süreleri için tam rezolüsyon oranları %32-
91 oranında geniş bir aralıkta bildirilmektedir [1]. Tedavi uyumu hasta ifadesine ve varfarin 
kullanan hastalarda aralıklı INR takiplerine göre değerlendirilmiştir. Etkin antikoagülasyonun 
objektif değerlendirilmesi çalışmanın retrospektif olması nedeni ile yapılamamıştır. Kronik 
pulmoner tromboembolik hipertansiyon için risk faktörleri yaş, eşlik eden hastalıklar 
(antifosfolipid sendrom, miyeloproliferatif sendrom, kronik inflammatuar durumlar, 
disfibrinojenemi gibi), yüksek faktörVIII seviyesi, kronik ventriküloatrial şant, splenektomi, 
tanı anında sistolik pulmoner arter basıncının >50 mmHg olması, pulmoner yatakta yaygın 
tıkanıklık, idyopatik PTE, “0” dışı kan grubu, HLA polimorfizmleri olarak tanımlanmıştır 
[2,3]. Ancak ilk tedavi dönemiminin bitiminde rezolüsyona etki edebilecek ve uzamış 
antikoagülasyon gerekebilecek hastalara ait özelliklerin belirlemesi tedavi sonuçlarının 
iyileştirilmesini sağlayacaktır. Tanı anında tomografik olarak belirlenen pıhtı miktarının tedavi 
süresini öngörmede kullanılabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur [4]. Bu çalışmada ise 
klinik özellikler ve labaratuvar bulguları açısından rezolusyona etki edebilecek bir faktör 
saptanmamıştır. VQ sintigrafi ile yapılan çalışmalarda yaş, rezidü PTE için semptom süresi, 
pulmoner vasküler obstrüksiyonun yaygınlığı, geçirilmiş PTE, fibrinoliz imbalansı bağımsız 
risk faktörleri olarak belirlenmiştir [5,6]. BTA ile yapılan çalışmaların çoğunluğunda ise 
sadece PTE’nin proksimal yerleşimi ve yaygınlığı rezidü emboliyi öngörmektedir [7]. Bu 
çalışmada da bilateral PTE oranı tam rezolüsyon sağlanamayan grupta yüksek bulunmuştur. 
Bu bulgunun istatistiksel açıdan anlamlılığı daha geniş ölçekli, PTE’ye yönelik genetik risk 
faktörlerine ait datayı da içeren çalışmalarda değerlendirilmelidir. 
 
V. SONUÇ 

Bu sonuçlar, rezidüel PTE’de yaş, cinsiyet ya da labaratuvar değerlerinin benzer olduğunu, 
rezolüsyonun görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.  
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TABLO I: DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 
AF: atrial fibrilasyon, DM: Diyabetes mellitus, HT: hipertansiyon, KVS: kardiyovasküler, PAB: pulmoner arter basıncı, 

PTE: pulmoner tromboemboli 

 

 

Değişkenler Rezidü PTE(n=12) 
Median(25.-
75.percentil) 

N(%) 

Tam 
Rezlolüsyon(n=21) 

Median(25.-
75.percentil) 

N(%) 

p-value 

Yaş 59,5 (46,5-68,8) 53 (44,5-67) 0,35 
Cinsiyet (kadın) 6(%50) 12(%57,1) 0,73 
Komorbiditeler 
     HT 
     DM 
     KVS hastalıklar 
     Astım/KOAH 
     Romatolojik 
hastalıklar 
     Kanser 
     AF 
 

 
3(%25) 
3(%25) 
1(%8,3) 
4 (%33.3) 
0(%0) 
0(%0) 
1(%8,3) 

 
3(%14,3) 
3(%14,3) 
3(%14,3) 
5 (%23.8) 
2(%9,5) 
1(%4,8) 
0(0%) 

 
0,64 
0,64 
1,00 
0,69 
0,52 
1,00 
0,36 

Lokalizasyon 
     Ana PA 
     Segmenter PA 
     Subsegmenter PA 
      

 
3 (%25) 
6 (%50) 
3 (%25) 

 
5 (%23,8) 
12 (%57,1) 
4 (%19) 

 
0,90 

Bilateral PTE 9 (%75) 11 (%52,4) 0,28 
d-dimer(mg/L) 1,38 (0,65-5,4) 1,22 (0,76-3,01) 0,96 
Troponin(ng/ml) 1,84 (0,0058-3,99) 

(n=8) 
2,5 (0,014-3,21) 
(n=9) 

0,92 

Ejeksiyon fraksiyonu % 55 (50-60) 
(n= 5) 

57,5 (43,8-60) 
(n=10) 

0,85 

PAB(mmHg) 45(28,5-48,5) 
(n=5) 

27,5 (22,5-33,8) 
(n=8) 

0,14 

Tedavi 
    Varfarin  
    Enoksaparin 
    Bemiparin 
    Rivaroksaban  
 

 
5 (%41,7) 
2 (%16,7) 
2 (%16,7) 
3 (%25) 

  
12 (%57,1) 
6 (%28,6) 
0 (%0) 
3 (%14,3) 

0,19 
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Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinin Online 
Eğitime Etkileri: Yenipazar Meslek Yüksekokulu Üzerine 

Bir Uygulama 
Effects of Coronavirus (Covid-19) Pandemic Process on Online 

Education: An Application on Yenipazar Vocational School 
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Özet: Bu çalışmada Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim alan Yenipazar Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerinin uzaktan eğitimle ilgili görüş ve düşünceleri, bu süreçte okul ve öğretim 
elemanları ile ilgili görüşleri ve uzaktan eğitim ile ilgili teknik yeterliliklerinin ne derecede 
olduğu öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere “Google Form” aracılığı 
ile bir anket uygulanmıştır. Anket iki ana bölümden ve toplam 31 sorudan oluşmaktadır. Elde 
edilen bilgiler SPSS 26 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin uzaktan 
eğitimi genel olarak sıkıcı ve gereksiz buldukları, uzaktan eğitimin örgün eğitim kadar verimli 
olmadığı gibi olumsuz sonuçlar tespit edilirken, bu süreçte okuldan ve öğretim elemanlarından 
gerekli desteği gördükleri ve okulun teknolojik altyapısının uzaktan eğitim için uygun olduğu 
gibi olumlu sonuçlar tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Online Eğitim, Pandemi 
 
Abstract: In this study, it was tried to learn the opinions and thoughts of Yenipazar Vocational 
School students who received distance education during the Covid-19 process, their views on 
distance education, their opinions about the school and lecturers in this process, and to what 
extent their technical competence related to distance education. For this purpose, a 
questionnaire was applied to the students via "Google Form". The questionnaire consists of 
two main parts and a total of 31 questions. The obtained information was analyzed with the 
SPSS 26 program. As a result of the study, it was determined that the students generally found 
distance education boring and unnecessary, distance education was not as efficient as formal 
education, and positive results were found, such as that they received the necessary support 
from the school and instructors, and that the school's technological infrastructure was suitable 
for distance education. 
Keywords: Covid-19, Online Education, Pandemic 

I. GİRİŞ 

Dünya tarih boyunca birçok salgın hastalıklara tanık olmuştur. Orta çağ vebası ve türleri ile 
1918-1920 yılları arasında görülen İspanyol gribi bunlardan en fazla etkisini gösteren bulaşıcı 
hastalıklar olarak karşımıza çıkmıştır. Küresel etkileri olan bulaşıcı hastalıklardan geçtiğimiz 
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20 yıl içinde 2002-2003 yıllarında şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARSCOV), 2004-
2006 yıllarında kuş gribi (H5N1) ve 2012 yılında MERS-COV en yakın zamanda görülen 
salgın hastalıklar olarak kayıtlara geçmiştir. Çin, 1 Aralık 2019 tarihinde Wuhan kentinde ilk 
vakanın duyurulmasıyla birlikte koronavirüs ailesinin yeni bir mutasyonu olan COVID-19 adlı 
bir virüsle karşı karşıya kalmıştır [1]. 
Söz konusu virüs, çok kısa süre sonra Çin’in ardından tüm dünya ülkelerinin karşı karşıya 
kaldığı bir salgın haline gelmiştir. Bu salgının, ikinci dünya savaşından sonra dünyayı en fazla 
etkisi altına alan hatta en şiddetli olaylar arasında olduğu yönünde görüşler mevcuttur [2]. 
Virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren; sağlık, ekonomi, sosyal faaliyetler ve eğitim gibi 
birçok alanda ciddi değişiklikler meydana getirmiştir. Dünya çapında hızla artmakta olan 
COVID-19 vaka sayısıyla, birçok dünya ülkesinde toplumsal kaygılar ve endişeler de artmaya 
başlamıştır [3].  
Covid-19 Türkiye’de, 11 Mart 2020 tarihinden itibaren görülmeye başlanmıştır. Türkiye’de ilk 
vaka tespit edilir edilmez devletin ilgili kurumları tarafından salgınla mücadele edebilmek için 
birçok sektörü kapsayan önlemler, çok hızlı bir şekilde alınmıştır [4]. Bu kapsamda alınan 
önlemlerden biriside Sağlık Bakanlığı tarafından okulların ve eğitim kurumlarının 25 Mart 
itibariyle geçici süre ile kapatılmasıdır. Sürecin ve krizin yönetilebilmesi için Yüksek Öğretim 
Kurulu (YÖK) hızla harekete geçmiş ve öğretim sürecinin 2020 bahar döneminin uzaktan 
eğitime dönüştürülmesi açısından kararlar almıştır [5]. Uzaktan eğitim imkânı bulunan 123 
üniversite dijital imkanlarla uzaktan öğretim sürecine başlamış, uzaktan eğitim imkânı 
bulunmayan üniversiteler de açık ders malzemeleri havuzu açmıştır. Bu kapsamda üniversiteler 
uzaktan eğitim konusunda gerekli çalışmasını tamamlamış ve 2019-2020 Bahar dönemi 
dersleri uzaktan eğitim şeklinde verilmiştir [6]. 
Uzaktan eğitimle ilgili bazı üniversitelerde daha önceden, özellikle ortak zorunlu derslerin 
yürütülmesiyle ilgili çalışmalar yapılmıştır ancak tüm bölümlerde ve düzeylerde eğitimin 
uzaktan yürütülmesi ilk defa karşılaşılan bir durum olmuştur. Bu durum beraberinde birtakım 
problemleri ya da avantajları getirmiştir [7]. Uzaktan eğitimin, fırsat eşitsizliğini en aza 
indirme, kitle eğitimini kolaylaştırma, eğitimde maliyeti düşürme, öğrenciye serbesti sağlama, 
öğrenciye zengin bir eğitim ortamı sunma, bireysel öğrenmeyi sağlama, bireye öğrenme 
sorumluluğu kazandırma, eğitimi bir taraftan kitleselleştirirken, diğer taraftan bireyselleştirme 
ve belli bir zaman ile belli bir kapalı alanda bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırması gibi 
faydaları söz konusudur [8]. Uzaktan eğitimin bu üstünlükleri yanında, öğretmen-öğrenci 
ilişkilerinin ve grup etkileşiminin sınırlı olması, insanların kişisel öğrenme biçiminin ve 
teknolojik okuryazarlık düzeyinin bilinmemesi, dolayısıyla standart bir eğitim ve öğretim 
yönteminin kullanılması öğrencilerin okulda sahip olduğu sosyal çevreyi ortadan kaldırması 
dolayısıyla öğrencilerin diğer öğrencilerin sınıfta sordukları sorular vasıtasıyla veya diğer 
öğrencilerle birlikte çalışarak öğrenme gibi etkili yolları kullanmaktan mahrum olması gibi 
zayıf yönleri de bulunmaktadır [9]. Ayrıca online platformlar aracılığıyla sunulan uzaktan 
eğitim çözümlerine erişim öğrencilerin ve dolayısıyla ailelerinin evlerinde sahip olduğu 
imkânlar ile doğrudan ilişkilidir. Öğrenciler çevrimiçi bağlantıya dayalı uzaktan eğitim 
çözümlerine erişebilmek için stabil bir internet bağlantısına ve gerekli donanıma ihtiyaç 
duymaktadır. Bununla birlikte, dünyadaki yaklaşık 830 milyon öğrencinin okul dışında 
kullanabildiği bir bilgisayara sahip olmadığı, bu öğrencilerin %40’ından fazlasının ise 
erişebildiği bir internet bağlantısının bulunmadığı belirlenmiştir [10]. 
Bu belirlenen avantajlar ve dezavantajların dışında, bu süreçte alınan önlemler sonucu yapılan 
online dersler ve online sınavlara ilişkin öğrencilerin görüşleri de uzaktan eğitimin kalitesini, 
sınırlılıklarını, zorluklarını ve avantajlarını daha rahat tespit edebilmek için önemlidir. 
Öğrencilerden gelecek olan dönütler karşılaşılan olumsuz durumların tespit edilerek daha 
sağlıklı bir eğitim yapılabilmesinin önünü açacaktır [11].  
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Bu çalışmanın amacı Covid-19 süreci boyunca uzak eğitime maruz kalan ön lisans 
öğrencilerinin eğitim hayatlarında meydana gelen değişimleri, uzaktan eğitime olan bakış 
açılarını öğrenmektir.  Bu bağlamda araştırmada cevabı aranan ana konular şunlardır; 

1. Yenipazar Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin uzaktan eğitime katılabilmek için 
teknik alt yapıları yeterli midir? 

2. Yenipazar Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik duygu, 
düşünce ve tutumları nedir? 

3. Yenipazar Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin uzaktan öğretim sürecinde okula 
yönelik görüşleri nelerdir?  

4. Yenipazar Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin uzaktan öğretim sürecinde öğretim 
elemanlarına yönelik görüşleri nelerdir? 

Araştırma evreni Aydın Yenipazar Meslek Yüksek Okulu öğrencileridir. Araştırma 
kapsamında Yenipazar Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören tüm öğrencilere “Google 
Form” aracılığıyla anket gönderilmiştir. 85 öğrenci geri dönüş yapıp, ankete katılım 
sağlamıştır. Araştırma 2020-2021 öğrenim yılı bahar döneminde yapılmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesi için anket toplam 2 bölümden oluşturulmuştur. İlk bölümde öğrencilerin 
demografik bilgileri (cinsiyet, sınıf, bölüm, öğrenim türü) ve genellikle uzaktan eğitime ulaşma 
yolları ile derslerin işlenme biçimini açıklamaya yönelik 12 soru yer almaktadır. İkinci bölüm 
ise öğrencilerin uzaktan eğitimde okul ve öğretim elemanlarına yönelik duygu ve düşüncelerini 
anlamaya yönelik 19 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölümdeki sorularda beşli likert ölçeği 
yöntemi kullanılmıştır. Ankete katılacak öğrencilerden, (1) Hiç Katılmıyorum, (2) 
Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum (5) Tamamen Katılıyorum seçeneklerinden 
yalnızca bir tanesini işaretlemeleri istenmiştir. 

II. ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aşağıdaki grafiklerde öğrencilere ait demografik bilgilere yer verilmiştir. 

Grafik I: Cinsiyet 

 
 Grafik 1’de görüldüğü üzere ankete katılan 85 öğrencinin %69,4’ü kadın, %30,6’sı erkektir. 
 
 
 
 

 



- 311 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
  

 
 
 
 

 
Grafik II: İkamet Yeri 

 
 Grafik 2’de ikamet ettikleri yerlere göre öğrencilerin %49’u ilçede otururken, %28,2’si 
büyükşehirde, %11,8’i köyde ve %10,6’sı ilde yaşadığı tespit edilmiştir. 

 
Grafik III: Sınıf 

 
 
 
 Grafik 3’ü incelediğimizde öğrencilerin %51,8’i yani yarısından fazlası 1. sınıf iken %44,7’si 
2. Sınıfta olduğu görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin %3,5’inin okulları uzamıştır yani 3. veya 
4. yıllarıdır. 
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Grafik IV: Bölüm

 
 Son olarak grafik 4’te öğrencilerin %45,9’u Maliye bölümünde ve sırasıyla %20’si 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, %18,8’i Bankacılık ve Sigortacılık, %9,4’ü Emlak 
Yönetimi, %5,9’u İşletme Yönetimi bölümlerinde öğrenim görmektedirler.  

 
  Tablo 1’de öğrencilerin derse katılım yöntemlerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 
 

Tablo I 
Derslere Katılım Yöntemine İlişkin Bulgular 

 N Yüzde (%)
Uzaktan eğitim etkileşimli derslerde 
kullandığınız cihaz hangisidir? 

Masaüstü bilgisayar 9 10.6%
Dizüstü bilgisayar 35 41.2%
Telefon 39 45.9%
Tablet 2 2.4%

Uzaktan eğitim etkileşimli derslerde 
kullandığınız internet sağlayıcı nedir? 

Wi-Fi 59 69.4%
Cep telefonu internet paketi 24 28.2%
Diğer 2 2.4%

Uzaktan eğitim derslerine katılım 
sürecinizi nasıl tanımlarsınız? 

Canlı dersleri sürekli takip 
ediyorum

39 45.9%

Canlı dersleri takip edemesem de 
videoları sonradan mutlaka izlerim

31 36.5%

Ara sıra sadece videoları izlerim 3 3.5%
Videoları izleyemiyorum, sadece 
ders notlarını ve ders sunumlarını 
takip ediyorum

2 2.4%

Uzaktan eğitime katılma imkânım 
yok, sadece sınavlara katılıyorum

10 11.8%

 
Tablo 1’deki bilgiler ışığında öğrencilerin çok büyük çoğunluğu uzaktan eğitim derslerini 

Telefon (%45,9) ve Dizüstü Bilgisayar (%41,2) ile takip etmektedirler. Ayrıca öğrencilerin 
büyük bir çoğunluğu online derslere katılım sağlayabilmek için Wi-Fİ’yi (%69,4) 
kullanmaktadır. Öğrencilerin %45,9’u canlı dersleri sürekli takip ederken, %36,5’i dersleri 
canlı olarak takip edemese de videoları sonradan izlemektedirler, %11,8’inin ise uzaktan 
eğitime katılma imkanları yoktur.  
 

Tablo 2’de öğrencilerin online eğitim hakkındaki görüşlerine ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir.  
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Tablo II 

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Bulgular 
 N Yüzde (%) 
Etkileşimli dersler için bir günde ne 
kadar zaman geçirmek istersiniz? 

İki saatten az 44 51.8% 
2-4 saat 40 47.1% 
4-6 saat 1 1.2% 
6-8 saat 0 0.0% 

Etkileşimli ders süresi sizce ne kadar 
olmalı? 

30 dakikadan az 20 23.5% 
30-45 dakika 60 70.6% 
1 saat 5 5.9% 
1 saatten fazla 0 0.0% 

Sizce etkileşimli derslerin sınavları 
nasıl olmalıdır? 

Ödev 27 31.8% 
Test 53 62.4% 
Yazılı Sınav 0 0.0% 
Sözlü Sınav 0 0.0% 
Sınav Olmamalı 5 5.9% 

Uzaktan eğitim yaklaşımıyla ilgili 
izlenimleriniz nelerdir? 

İlgi Çekici 9 10.6% 
Eğlenceli 17 20.0% 
Sıkıcı 39 45.9% 
Gereksiz 10 11.8% 
Diğer 10 11.8% 

Covid-19 süreci bittiğinde derslerin 
bir kısmı için yüz yüze telafi 
programlarının yapılması gerektiğini 
düşünüyor musunuz? 

Evet 42 49.4% 
Hayır 25 29.4% 
Kararsızım 18 21.2% 

 
 Tablo 2’de yer alan öğrencilerin online eğitim hakkındaki görüşlerine göre, öğrencilerin 
%51,8’i bir günde toplam iki saatten az ders olmasını yeterli görürken, %47,1’i 2-4 saat 
arasında ders olmasını istemektedir. Öğrencilerin %70,6’sı bir etkileşimli ders süresinin 30-45 
dakika olmasını yeterli görmektedir. Öğrencilerin %62,4’si sınavların test olmasını isterken, 
%31,8’i ödev şeklinde olmasını istemektedir. Uzaktan eğitim öğrenciler tarafından büyük 
oranda gereksiz (%45,9) görülürken, %20 oranında eğlenceli bulunmuştur. Ankete katılan 
öğrencilerin neredeyse yarısı (%49,4) Covid-19 süreci bittiğinde derslerin bir kısmı için yüz 
yüze telafi programlarının yapılması gerektiğini düşünmektedir. 
 
Tablo 3’te öğrencilerin uzaktan eğitime alışma süreciyle ilgili oluşturulan sorulara yanıtları 
verilmiştir. 

Tablo III 
Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Alışma Süreci ile İlgili Bulgular 

 N Yüzde (%) 
Uzaktan Eğitim sistemin 
kullanımına alışmakta zorlandım. 

Kesinlikle Katılmıyorum 23 27,1%
Katılmıyorum 25 29,4%
Kararsızım 6 7,1%
Katılıyorum 16 18,8%
Kesinlikle Katılıyorum 15 17,6%

Uzaktan eğitimden memnunum. Kesinlikle Katılmıyorum 18 21,2%
Katılmıyorum 17 20,0%
Kararsızım 17 20,0%
Katılıyorum 19 22,4%
Kesinlikle Katılıyorum 14 16,5%
Kesinlikle Katılmıyorum 32 37,6%
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Örgün eğitime gerek olmadığını 
düşünmeye başladım. 

Katılmıyorum 15 17,6%
Kararsızım 13 15,3%
Katılıyorum 10 11,8%
Kesinlikle Katılıyorum 15 17,6%

Uzaktan eğitimin, örgün eğitim 
kadar verimli olduğunu 
düşünüyorum. 

Kesinlikle Katılmıyorum 36 42,4%
Katılmıyorum 14 16,5%
Kararsızım 11 12,9%
Katılıyorum 14 16,5%
Kesinlikle Katılıyorum 10 11,8%

Covid-19 süreci sona erdiğinde de 
uzaktan eğitim devam etmelidir. 

Kesinlikle Katılmıyorum 38 44,7%
Katılmıyorum 17 20,0%
Kararsızım 12 14,1%
Katılıyorum 1 1,2%
Kesinlikle Katılıyorum 17 20,0%

 
 Yukarıdaki tabloda yer alan bilgilere göre, öğrencilerin %56,5 oranında büyük çoğunluğu 
online eğitime alışma sürecinde zorlanmadığı, %41,2 oranında uzaktan eğitimden memnun 
olmadıkları, %55,2 oranında online eğitime gerek olmadığını düşünmeye başladıkları fikrine 
katılmadıkları, %58,9 oranında uzaktan eğitimin örgün eğitim kadar verimli olmadığını ve 
%64,7 oranında Covid-19 süreci sonrasında uzaktan eğitime devam etme ile ilgili sorulan 
soruya katılmadıkları görülmüştür. 
 
Tablo 4’te uzaktan eğitimde kullanılan teknoloji ve alt yapıya ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 
 

Tablo IV 
Uzaktan Eğitimde Kullanılan Teknoloji ve Altyapıya Ait Bulgular 

 N Yüzde (%) 
Üniversitenin teknolojik 
alt yapısı uzaktan eğitim 
için uygundur. 

Kesinlikle Katılmıyorum 15 17,6% 
Katılmıyorum 12 14,1% 
Kararsızım 16 18,8% 
Katılıyorum 27 31,8% 
Kesinlikle Katılıyorum 15 17,6% 

Uzaktan Eğitim 
Merkezimiz ihtiyaç 
duyduğumda yeterli 
destek sağlamaktadır. 

Kesinlikle Katılmıyorum 13 15,3% 
Katılmıyorum 7 8,2% 
Kararsızım 20 23,5% 
Katılıyorum 25 29,4% 
Kesinlikle Katılıyorum 20 23,5% 

Uzaktan Eğitim sistem ve 
uygulamalarının 
kullanımı kolaydır. 

Kesinlikle Katılmıyorum 12 14,1% 
Katılmıyorum 11 12,9% 
Kararsızım 9 10,6% 
Katılıyorum 29 34,1% 
Kesinlikle Katılıyorum 24 28,2% 

 
 

 Tablo 4’teki bilgiler doğrultusunda öğrencilerin %49,4 oranında üniversitenin teknolojik alt 
yapısını uzaktan eğitim için uygun buldukları, %52,9 oranında ihtiyaç duyduklarında uzaktan 
eğitim merkezinden destek sağladıkları ve %62,3 oranında uzaktan eğitim sistem ve 
uygulamalarının kullanımını kolay buldukları verdikleri cevaplar sonucunda gözlemlenmiştir. 
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Tablo 5’te öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde öğretim elemanlarına ve okula yönelik 
düşüncelerine ilişkin sorulara yer verilmiştir. 
 

Tablo V 
                   Okul ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Bulgular 

 N Yüzde (%)
Okul yönetimi, uzaktan eğitimle 
ilgili zamanında ve uygun bir 
şekilde bilgilendirme ve 
yönlendirme yapmıştır. 

Kesinlikle Katılmıyorum 12 14,1%
Katılmıyorum 7 8,2%
Kararsızım 8 9,4%
Katılıyorum 35 41,2%
Kesinlikle Katılıyorum 23 27,1%

Uzaktan eğitim sürecinde 
danışmanımdan istediğim desteği 
aldım. 

Kesinlikle Katılmıyorum 13 15,3%
Katılmıyorum 5 5,9%
Kararsızım 15 17,6%
Katılıyorum 19 22,4%
Kesinlikle Katılıyorum 33 38,8%

Uzaktan eğitim sürecinde genel 
olarak tüm dersler verimli şekilde 
işlendi. 

Kesinlikle Katılmıyorum 14 16,5%
Katılmıyorum 9 10,6%
Kararsızım 26 30,6%
Katılıyorum 19 22,4%
Kesinlikle Katılıyorum 17 20,0%

Uzaktan eğitimde sürecinde aldığım 
derslerin öğretim elemanları ile 
kolay iletişime geçtim 

Kesinlikle Katılmıyorum 9 10,6%
Katılmıyorum 10 11,8%
Kararsızım 17 20,0%
Katılıyorum 27 31,8%
Kesinlikle Katılıyorum 22 25,9%

 
 Tablo 5’teki bilgiler incelendiğinde öğrencilerin %68,3 oranında okul yönetiminden uzaktan 
eğitimle ilgili zamanında ve uygun bir şekilde bilgilendirme ve yönlendirme yapıldığına 
katıldığı, %61,2 oranında uzaktan eğitim sürecinde danışmandan istediği desteği aldığı, %30,6 
oranında uzaktan eğitim sürecinde derslerin verimli işlenmesinde kararsız kaldıkları ve %57,7 
oranında derslerin öğretim elemanlarıyla kolay iletişime geçtikleri görülmektedir. 
 

III. SONUÇ 

Dünya gündemine Aralık 2019’da giren, Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve insandan 
insana hızlı bir şekilde yayılabilen, solunum yolu enfeksiyonuna neden olabilen, solunum 
damlacıkları ile bulaşabilen Koronavirüs, ülkemizde ilk kez Şubat 2020’de görülmeye 
başlamıştır. Covid-19 pandemi sürecinin başlamasıyla 16 Mart 2020 tarihinde tüm eğitim 
kurumları örgün öğretim sürecine ara vermek zorunda kalmıştır. Yüz yüze eğitime ara 
verilmesi nedeniyle web tabanlı uzaktan eğitim önem kazanmıştır. Sürecin ani gelişmesi 
sebebiyle hızlı bir şekilde geçiş yapılan bu yöntemin, geliştirilip iyileştirilmesi için 
eksikliklerin tespit edilmesi önemli hale gelmiştir. Öğrencilerden alınan geri dönüşlerin göz 
önünde bulundurulması, web tabanlı eğitimden beklentilerinin tespit edilmesi ve 
değerlendirilmesi bu sürece daha hızlı adaptasyon sağlanmasına imkân sağlamıştır. Bu amaçla 
Covid-19 süreci boyunca uzak eğitime maruz kalan Aydın Yenipazar Meslek Yüksek Okulu 
ön lisans öğrencilerine eğitim hayatlarında meydana gelen değişimleri, uzaktan eğitime olan 
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bakış açılarını öğrenmek için anket uygulanmıştır. Uygulanan bu anketin sonucunda elde 
edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 Çalışmaya katılanların demografik verileri sonucunda ankete %69,4 oranında 
kadınların katıldığını, katılan kişilerin %49,4 oranında ilçede yaşadıkları, %51,8 
oranında 1. Sınıfta oldukları ve %45,9 oranında maliye bölümü öğrencileri olduğu 
gözlemlenmiştir. 

 Çalışmaya katılanların derslere katılım yöntemine ilişkin alınan sonuçlara bakıldığında 
sırasıyla %45,9 oranında telefon ve %41,2 oranında dizüstü bilgisayardan derse 
katıldıkları, %69,4 oranında internete bağlanma aracı olarak Wİ-Fİ kullandıkları, 
%45,9 oranında canlı dersleri sürekli takip ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

 Çalışmaya katılan öğrencilerin uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri sonucunda 
etkileşimli dersler için bir günde iki saatten az zaman geçirmek isteyenler %51,8 
oranında, etkileşimli ders süresini 30-45 dakika uygun bulanlar %70,6 oranında, 
etkileşimli derslerin sınavlarının test olmasını isteyenler %62,4 oranında, uzaktan 
eğitimi sıkıcı bulanlar %45,9 oranında ve Covid-19 sonrası bazı derslerin yüz yüze 
telafisinin yapılması gerektiğini düşünenler %49,4 oranındadır.  

 Öğrenciler %56,5 oranında uzaktan eğitime alışmakta zorlanmadıkları, yaklaşık 35 kişi 
yani %41,2 oranında uzaktan eğitimden memnun olmadıkları, %55,2 oranında örgün 
eğitimin gerekli olduğu, %58,9 oranında uzaktan eğitimin örgün eğitim kadar verimli 
olduğu düşüncesine katılmadıkları ve %64,7 oranında Covid-19 süreci sona erdiğinde 
de uzaktan eğitim devam edilmesine karşı oldukları yanıtlarını vermişlerdir. 

 Öğrencilerin %49,4’ü üniversitenin teknolojik altyapısının uzaktan eğitim için uygun 
olduğunu, %52,9’u ihtiyaç duyduklarında uzaktan eğitim merkezinden destek 
aldıklarını ve %62,3’ü uzaktan eğitim sistem ve uygulamalarının kolay olduğunu 
düşünmektedir. 

 Öğrencilere okul ve öğretim elemanlarıyla ilgili sorulan soruların sonucunda, %68,3 
oranında okul yönetiminin uzaktan eğitimle ilgili zamanında ve uygun bir şekilde 
bilgilendirme ve yönlendirme yaptığı, %61,2 oranında uzaktan eğitim sürecinde 
danışmanımdan istediği desteği alabildiği, %42,4 oranında uzaktan eğitimde derslerin 
verimli işlendiği ve %57,7 oranında uzaktan eğitimde sürecinde alınan derslerin 
öğretim elemanları ile kolay iletişime geçebildikleri sonucuna ulaşılmaktadır. 

Sonuçlar genel olarak incelendiğinde aniden hayatımıza giren Covid-19 sonrası öğrencilerin 
online eğitime alışmakta zorlanmadıklarını ancak bundan memnun olmadıklarını, gün içinde 
derse çok fazla zaman ayırmak istemediklerini, okullarında örgün öğretime devam edebilmek 
istediklerini fakat bunun yanında okullarından, teknolojik altyapılarından ve derslerin öğretim 
elemanlarıyla kolay iletişime geçebildiklerinden memnun oldukları gözlemlenmektedir.  
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ABSTRACT 
 

This paper compares the performance of four mobile source dispersion models: SLINE 1.0, 
SAREA 1.0, SLSM, and CALINE4. The generic version of each model is used in this study.  Idaho 
Falls 2008 data are used to predict the downwind concentrations. The data points from Day-2 and 
Day-5 are chosen to evaluate the models for two atmospheric conditions (unstable and stable).  
Statistical indicators are calculated using predicted and observed concentrations to intercompare 
the performance of each model.  The sensitivity analysis is also performed to determine the 
variation of independent input variables affecting the predicted concentrations. This study uses the 
Sensitivity Index Method to identify the sensitivity of each variable for each model. The 
simulations were executed for each input to calculate predicted concentrations and calibration 
residuals by adjusting the variables in the considered range. The results show that the model input 
shows varying sensitivity. The SLINE 1.0 model has a high correlation between the observed and 
predicted values when compared to the other models. CALINE4 is performing better when 
compared to SLSM for stable conditions. Overall, this study identifies that the performance of the 
SLINE 1.0 has increased when the initial vertical dispersion coefficient expression is revised based 
on the results given by Madiraju and Kumar (2021). 

Keywords: Line Source Dispersion Models; Sensitivity Analysis; Model Evaluation; 
Intercomparison

I. INTRODUCTION 

HIS 
Mobile source dispersion models play a vital role in air quality management. They serve as a 

convenient tool for predicting concentrations of air pollutants emitted from highway mobile 
sources. In the current scenario line source dispersion models are used by the policymakers and 
stakeholders to meet regulatory requirements [1]. 
Different physical and meteorological parameters are involved in model predictions of ambient 
pollution concentrations. The predictions of concentration depend on the source origin, the shape 
and size of the source, emission rate, atmospheric stability, and various other turbulence 
parameters. It is necessary to know how significantly the input parameters affect the model output 
and what is the performance of the model in real life [1-2]. 
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In the current study, four mobile source dispersion models (SLINE 1.0 [3], SAREA 1.0 [4], SLSM 
[5], and CALINE4 [6]) are analyzed to show the effect of various input variables/parameters on 
model output and the quality of model predictions. Several important variables/parameters were 
chosen individually for the sensitivity analysis. They are:  emission factor of the pollutant (EF), 
wind velocity at reference height (𝑢𝑢� �, the coefficient a, coefficient 𝑏𝑏�  (only for stable conditions), 
coefficient 𝑏𝑏� (only for unstable conditions), surface friction velocity 𝑢𝑢∗, and 𝜎𝜎��.  
The quantitative performance of the models is studied by computing the various statistical 
indicators. The performance measures of the considered models include model bias (MB), 
fractional bias (FB), normalized root mean square error (NMSE), correlation coefficient (r), 
geometric mean bias (MG), geometric variance (VG), and the factor of two (Fa2). These statistical 
performance measures are based on the suggestions given in the literature [7-12]. The formulation 
of the statistical indicators is as follows: 
�� � � 𝐶𝐶� � 𝐶𝐶������������                                                        (1) 
�� � 2 � ������ ������

������ ������ �                                                                   (2) 
  
���� �   ���������������������

����� .������                                                                                                                (3) 

� � ��∑ �������∑ ����∑ ���
��� ∑ �����∑ ������� ∑ �����∑ �����
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Fa2 = Fraction of data within a factor of 2. 
The results for sensitivity analysis and model evaluation are presented so that one could get an 
idea about the sensitive variables and the performance of each model.  The study was able to rank 
the models based on their performance.  
 

II. MOBILE SOURCE DISPERSION MODELS 
The mobile source dispersion models considered in this study to perform inter-comparison 

analysis are SLINE 1.0, SAREA 1.0, SLSM, and CALINE4. The generic mathematical 
formulation for these dispersion models is discussed below. 

A. SLINE 1.0 
SLINE 1.0 is a new line source dispersion model that incorporates the effect of wind shear 

(magnitude) on the dispersion of gaseous pollutants [3]. The expression for calculating ground-
level concentration for stable and unstable atmospheric conditions is given as Equations (7) and 
(8) [13]: 
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Where,  
C is the concentration of pollutants at a point (x, z),  
q (unit/m2) is the emission rate of pollutants, 
x (m) is the downwind distance,  
z (m) is the vertical height of the receptor above the ground,  
u (m/s) is the wind velocity at the vertical height z, 
𝑈𝑈� (m/s) is the effective wind velocity, 
m is the exponent of the power-law velocity profile,  
n is the exponent for the eddy diffusivity profile, 
s is the stability parameter based on m and n. (s= (m+1)/(m-n+2)), 
 (degrees) is the angle between the line source and the wind direction, 
𝑢𝑢∗(m/s) is the surface friction velocity, 
L is the Monin–Obukhov length, 
a, 𝑏𝑏� and 𝑏𝑏� are the empirical coefficients, 
𝑚𝑚� vertical spread due to mobile turbulence. 

 

B. SAREA 1.0 
SAREA 1.0 is a new area source dispersion model [4].  The model considers the highway mobile 

sources as an area source and incorporates the effect of wind shear on plume dispersion. The 
generic expressions for concentration under stable and unstable atmospheric conditions are given 
as Equations (9) and (10) respectively: 
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   for z > 0                                       (9-a) 
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Where, 
𝑥𝑥� �  𝑥𝑥� + 𝑋𝑋 2�                         (if,  i=1)                                                                                     (11) 
𝑥𝑥� �  𝑥𝑥��� � 𝑋𝑋                        (if,  i>1)                                                                                              (12) 
where, 𝑥𝑥� is the downwind distance of the monitoring station from the edge of the field. 

C. SLSM 
SLSM is a Simple Line Source Model used to calculate the concentration of the pollutant from 

a mobile source using the basic meteorological data and source information. The solution given in 
Equation (13) is based on the convective–diffusion equation for a constant wind velocity and eddy 
diffusivity. The equation is taken from the textbook by Wark et al. [5]: 
𝐶𝐶����� �  ��

�����
�������

�𝑥𝑥��� �
� � �

��
���                                                                                     (13) 

where H is the height of the source (vehicle in this study) 
 
D. CALINE4 

CALINE4 is a line-source Gaussian plume dispersion model used for regulatory purposes for 
predicting concentrations of pollutants near roadways. The roadway geometry, worst-case 
meteorological parameters, anticipated traffic volumes, and receptor positions are the initial input 
parameters for the model [6],[14].  The dispersion equation is:  
𝐶𝐶����� �  �

����
 � �𝑥𝑥�����

����
����

���� � �𝑦𝑦                                                                                                                                     (14) 
Where, 

𝜎𝜎� and 𝜎𝜎� are the horizontal and vertical dispersion coefficients (m) 
𝑦𝑦� and 𝑦𝑦� are the finite line source endpoints in y-coordinates (𝑦𝑦� > 𝑦𝑦�) 

The focus in this study is on the generic equation of the CALINE 4. 

III. TURBULENCE FORMULATION  

𝜎𝜎�  is one of the critical components that affect the estimation of dispersion of pollutants from 
the vehicular exhaust. It is important to analyze the turbulence parameters related to the wake 
area created by mobile sources as well as the near field while developing a line source dispersion 
model near the roadway. 𝜎𝜎�� is the initial vertical dispersion coefficient caused by the vehicular 
wake. Different studies indicate that the 𝜎𝜎�� depends on the vehicular turbulence, wind velocity, 
width of the road, residence time, the height and width of the mobile sources within the turbulent 
mixing zone, and other factors. This study considers the three-phase dispersion proposed by 
Madiraju and Kumar [3] for SLINE 1.0 and SREA 1.0. The three phases of mobile (line) source 
plume constitute: Initial, Transition, and Dispersion phases.  

This study considers the equation given by Chock et al. to calculate the vertical dispersion 
coefficient using the residence time (2.75sec) [15]. 

 σ�� � ��� � ����� ����
������
��                                                                                                                                                                 (15) 

Where,  
W is the width of the road (m),  
𝑢𝑢� is the mean wind speed (m/s),  
 is the wind angle concerning the road (°). 
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The rest of the equations for sigma z calculations are given in the papers by Madiraju and Kumar 
[4],[13]. 

IV. SENSITIVITY ANALYSIS 
Sensitivity is defined as the degree and nature of variation in predicted concentration due to 

changes in model input. Sensitivity analysis in the current study is to identify the effect of 
uncertainties on the model performance is conducted based on the Sensitivity Index Method [16]. 
The fractional change in pollutant concentration over the fractional change of model input 
variables/parameters is defined as the sensitivity index.  

The important input variables/parameters required for conducting the sensitivity analysis include 
the emission factor of the pollutant (EF), wind velocity at reference height (𝑢𝑢� �, the coefficient a, 
coefficient 𝑏𝑏�  (only for stable conditions), coefficient 𝑏𝑏� (only for unstable conditions), surface 
friction velocity 𝑢𝑢∗, and 𝜎𝜎��. These variables represent the emission rate, meteorology, and 
turbulence used in the considered dispersion models as shown in Table 1. 

This study chose two different days from the Idaho Falls 2008. Day-2 the atmospheric conditions 
are convective, and Day-5 has stable atmospheric conditions [17].  The sensitivity index was 
computed for each variable and is given in Table 1. 
 

Table 1. Inter-comparison table for Sensitivity Index values 
Model Input 
Variables/ 

Parameters 

Sensitivity Index values at Stable Atmospheric 
Conditions 

Sensitivity Index values at Unstable Atmospheric 
Conditions 

SLINE 1.0 SAREA 1.0 SLSM CALINE4 SLINE 1.0 SAREA 1.0 SLSM CALINE4 
EF 19.63 26.41 41.33 38.29 11.35 17.68 35.69 24.64 
m -5.66 -9.17 NA NA -9.36 -13.74 NA NA 
𝑢𝑢� -12.41 -19.75 -40.36 -32.15 -7.88 -21.37 -46.95 -28.61 
a -36.58 -52.15 NA NA -28.69 -46.32 NA NA 

𝑏𝑏�  0.31 0.06 NA NA NA NA NA NA 
𝑏𝑏�  NA NA NA NA -0.91 -0.01 NA NA 
𝑢𝑢∗ -4.35 -6.14 NA NA -3.49 -2.68 NA NA 
𝜎𝜎�� -1.67 -1.28 -2.01 -2.49 -3.14 -2.9 -0.85 -2.75 

 
The degree of sensitivity of the model input variables/parameters to the respective models are 

decided based on sensitivity index values. The degree of sensitivity based on the sensitivity index 
values is given in Table 2.  
 

Table 2. Degree of sensitivity based on Sensitivity Index Method 
Sensitivity Index Degree of Sensitivity 

Large value Highly sensitive 
Zero Insensitive 

Small Value Slightly Sensitive 
Negative Value Sensitive (Inversely) 
Positive Value Sensitive (Directly) 

 
The sensitivity results given in Table 1 indicate that all the models are highly sensitive to the 

emission factor EF. Note that EF is directly proportional to the predicted concentrations. This 
means as the EF increases the model predicted concentrations increase. This situation is consistent 
in both stable and unstable conditions. The models (except SLSM and CALINE4) are slightly 
sensitive to the exponent m in the power-law velocity profile as m increases the model predicted 
concentrations decreases for both stable and unstable conditions.  
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All the applicable models are highly sensitive to  𝑢𝑢� (wind velocity at the reference height). 

SLINE 1.0 and SAREA 1.0 are highly sensitive to coefficient a and are inversely proportional to 
the model concentrations. This means if either of 𝑢𝑢�(for all 4 models) and a (except SLSM and 
CALINE4) increases then there is a high decrease in model-predicted concentrations at both stable 
and unstable conditions. The SLINE 1.0 and SAREA 1.0 models are very slightly sensitive (almost 
insensitive) to 𝑏𝑏� at stable conditions and 𝑏𝑏� at unstable conditions. The model predicted 
concentrations are directly related to 𝑏𝑏� and inversely related to 𝑏𝑏� . SLINE 1.0 and SAREA 1.0 
are slightly sensitive to the 𝑢𝑢∗ (surface friction velocity) and all the models are slightly sensitive 
to 𝜎𝜎�� (initial vertical dispersion coefficient). 𝑢𝑢∗ and 𝜎𝜎�� are inversely proportional to the predicted 
concentrations of all the models (𝑢𝑢∗ does not apply to SLSM and CALINE4) for both stable and 
unstable conditions.    
 

V. MODEL EVALUATION 
The ability of a dispersion model to predict the air pollutant concentrations under varying 

conditions could only be evaluated after field measurements are taken under similarly varying 
conditions. In the current study, the performance of the considered dispersion models was 
determined by comparing the predicted pollutant concentrations using the model and observed 
pollutant concentrations from the Idaho Falls field study conducted in 2008. A total of 212 data 
points available from the Idaho Falls data out of which 187 complete data points complete input 
parameters for unstable and stable atmospheric conditions and the other remaining 25 data points 
in the field study did not have all the required model inputs values. From the 187 data points, the 
data points from Day-2 and Day-5 are chosen to evaluate the models for two atmospheric 
conditions (unstable and stable). The statistical indicators computed from each dispersion model 
are tabulated in Table 3. 
 

Table 3. Inter-comparison table for model evaluation results 
Statistical 
Indicator 

Ideal 
values 

Stable Atmospheric Conditions Unstable Atmospheric Conditions 
SLINE 1.0 SAREA 1.0 SLSM CALINE4 SLINE 1.0 SAREA 1.0 SLSM CALINE4 

MB (µg/m3) 0 -4.96 -17.89 39.58 18.47 2.53 19.36 23.85 16.98 
FB 0 -0.05 0.44 0.5 -0.42 -0.16 0.62 0.48 0.42 

NMSE 0 0.02 0.33 0.87 1.97 0.08 0.54 1.21 1.94 
r 1 0.98 0.87 0.85 0.81 0.96 0.81 0.84 0.76 

MG 1 0.81 1.37 1.62 0.93 0.87 1.19 1.96 0.90 
VG 1 1.12 1.24 1.47 0.85 0.98 1.24 1.15 0.77 
Fa2 1 0.98 0.81 0.79 0.68 0.91 0.80 0.73 0.6 

 denotes the interpretation of statistical criteria which were satisfied by the suggested range from the literature for better-
performing models. 
(MB-Model Bias (µg/m3), FB- Fractional Bias, NMSE-Normalized Mean Square Error, r-Correlation Coefficient, MG-Geometric 
Mean Bias, VG-Geometric Mean Variance, Fa2- The factor of two) 
Each model performance statistic is compared for the four considered models in Figure 1. 
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Fig. 1. A comparison of statistical indicators of model evaluation for SLINE 1.0, SAREA 1.0, 
SLSM, and CALINE4 

 
The model evaluation results for four dispersion models using the Idaho Falls data (2008) as 

model inputs for the statistical indicators given by Equations 1 to 6 are tabulated in Table 3. The 
ideal case values of each indicator are indicated in the table to assess the performance of the model. 
The symbol “” in the table indicates that the model results are in the satisfactory range (suggested 
in the literature) through which the performance of the model could be analyzed. 

The model evaluation results indicate that SLINE 1.0 has the most satisfactory values of MB, 
FB, and NMSE when compared to the other models while evaluating with the Idaho Falls 2008 
data. SLINE 1.0 has a high correlation between the observed and predicted values when compared 
to the other models. The percentage of predictions within a factor of two of the observed values 
for the SLINE 1.0 and SAREA 1.0 meet the statistical criteria. Overall, the performance of the 
SLINE 1.0 has increased when the initial vertical dispersion coefficient expression is revised based 
on the results given by Madiraju and Kumar [3]. More work is needed to improve the performance 
of SAREA 1,.0 even though the SAREA 1.0 has most of the statistical indicators in the satisfactory 
range. CALINE4 is performing better when compared to SLSM for stable conditions.  
 

VI. CONCLUSION 
SLINE 1.0, SAREA 1.0, SLSM, and CALINE4 are the four models that are inter compared in 

this study. The analysis is based on the Idaho Falls (2008) data. These models were tested under 
stable and unstable atmospheric conditions. All the models showed an ability to predict the 
majority of the concentrations within a factor of two of the observations. The models showed 
challenging results to perform a comparative analysis. The better performance of the models was 
observed under stable atmospheric conditions.  

The overall intercomparison results of sensitivity indicate that the SLINE 1.0, SAREA 1.0, and 
SLSM are highly sensitive to emission factor, wind velocity, and coefficient a; slightly sensitive 
to the exponent of the power-law profile, surface friction velocity, and initial vertical dispersion 
coefficient; and least sensitive to the empirical coefficients 𝑏𝑏��and 𝑏𝑏��.  

Future efforts should focus on evaluating the models using several data sets and calibrating the 
models based on the reported observations in the literature. 
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Özet: Enflasyon, ülke ekonomileri için önemli makroekonomik göstergelerden birisi olmuştur. 
Ülkemizde enflasyon uzun zamandır olan ekonomik alandaki problemlerin başında gelmektedir. 
Küreselleşme sonucu dünyada dış ticaret kaçınılmaz olmuştur. Çalışmanın temel amacı, 2013M1-
2021:3 dönemini kapsayan Türkiye’deki enflasyon ve dış ticaret arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. 
Bu çalışmada, 2013M1-2021M3 ayları arasında enflasyon, ihracat ve ithalat değişkenlerin 
arasındaki ilişki tespit edildi. Çalışmada ADF birim kök testi, değişkenlerin ilişkileri için Granger 
Nedensellik testi, Toda ve Yamamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Granger nedensellik testinin 
sonucuna göre ihracat ve enflasyon arasında tek yönlü nedensellik ilişkinin olduğu ortaya 
çıkarılmış .Toda ve Yamamoto Nedensellik testinin sonucu ise ihracat ve ithalat arasında çift yönlü 
nedensellik olduğu, ihracat ve enflasyon arasında tek yönlü nedensellik olduğu, ithalat ve 
enflasyon arasında nedensellik ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Enflasyon, İhracat, İthalat, Nedensellik Testi 
 
Abstract:  Inflation, has been an important macroeconomic indicator for national  economies. In 
our country, inflation is one of the problems in the economic field for a long time. Globalization, 
foreign trade has become inevitable in the world. The main purpose of the study is to analyze the 
period of 2013M1-2021M3 to determine the relationship between inflation and foreign trade in 
Turkey. The relationship between inflation, export and import variables was determined between 
2013M1-2021:3. In study, ADF unit root test, Granger Causality for relations of variables, Toda 
ve Yamamoto Causality Test were used. According to the results of the Granger Causality test, It 
has been revealed that there is one-way causality relationship between export and inflation. As a 
result of the Toda and Yamamoto Causality Test, It was determined that export and import are 
bidirectional causality, there is one-way causality in export and inflation, and there is not causality 
relationship between import and inflation. 
 
Keywords: Inflation, Export, Import, Causality Test 
 

I. GİRİŞ 

Dünyada, enflasyon gerek gelişmekte olan ülkeler gerekse gelişmemiş ülkelerin en önemli 
sorunu olmuştur. Enflasyon, mal ve hizmet grubunun fiyatların artması veya satın alma gücünün 
azalması olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin düzenli olarak tüketmekte oldukları mal ve hizmet 
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grubunun ortalama ücret artmasına enflasyon denilmektedir. Enflasyon yalnızca belirli malın veya 
hizmetin tek başına artması olayı değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli artış 
göstermesidir[1].Enflasyonun düşmesi, bireylerin satın alma gücünün artması, fiyat düzeylerin 
düşmesi, gelirlerin yükselmesi değildir. Enflasyonun düşmesi, bireylerin satın alma güçlerinin 
daha az artması ve sonucunda istikrar ve refah sağlama, fiyat düzeylerin daha az artması demektir. 
Ekonomide enflasyon sorunu, iktisadi büyümeyi, ekonomi performansını, yatırımları, tasarrufları, 
kaynak ve gelir dağılımını dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizde geçmişten 
günümüze kadar enflasyonla mücadele kapsamında çeşitli politikalar uygulanmaktadır fakat 
uygulanan politikalar başarıya erişmiş değildirler. Türkiye’nin enflasyon verileri incelendiğinde 
2017 yılının Aralık ayından sonra artış göstermiştir.. Türkiye’nin enflasyon oranın en yüksek 
olduğu yıl 2018 Ekim ayıdır ve bu oran %25,24 olarak gerçekleşmiştir. 2021 Nisan ayında 
enflasyon %17,14 olarak ilan edilmiştir [2]. 

Küreselleşmenin etkisiyle uluslararası ticaret ülkeler için vazgeçilmez olmuştur. Dış ticaret, 
ülkede bulunan bireylerin ülke sınırlarını aşarak mal ve hizmet alım satımı yapılması işlemidir. 
Dış ödemeler bilançosunun ana karakterini ve niteliğini belirten ihracat ve ithalat kalemleridir. 
İhracat bir ülkede üretilen malın yurtdışına satımıdır. Gümrük mevzuatı çerçevesinde belirtilen 
kurallar, ilkeler esas ve düzey içeresinde, gümrük idaresinin ihracata konu olan işlemleri yürütme 
ve uygulamasına İhracat rejimi denir[4]. İthalat ise bir ülkede üretilmiş malın yurtdışından 
alımıdır. Türkiye’nin 24 Ocak kararları ile dış ticaretinde önemli adımlar atılmıştır. 1960-80’li 
yıllarda damgasını vuran ithal ikameci yaklaşımından ihracat odaklı büyüme stratejisine 
geçilmiştir [3]. TÜİK verilerine göre 2020 yılı toplam ihracat 169.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
2020 yılı toplam İthalat ise 219.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin 2021 Mart ihracatı 
18.9 milyar dolar ve 2021 Mart İthalatı 23.6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir. 2020 yılında 
Türkiye’nin ülkelere göre en çok ihracat yaptığı on ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, ABD, 
Irak, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, İsrail ve Rusya’dır. 2020 yılında Türkiye’nin ülkelere göre 
en çok ithalat yaptığı on ülke sırasıyla Çin, Almanya, Rusya, ABD, İtalya,  Irak, İsviçre, Fransa, 
Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri’dir [2].  

Bu çalışmanın amacı, 2013M1-2021M3 ayları arasında ihracat, ithalat, enflasyon verileri 
kullanarak Türkiye’de enflasyon ve dış ticaret arasındaki değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit 
etmektir.  Bu çalışmada ADF birim kök testi, Granger nedensellik testi, Toda ve Yamamoto(1995) 
Nedensellik Testi kullanılmıştır. Çalışma öncesinde literatür taraması ile başlayıp sonrasında 
enflasyon ve dış ticaret arasındaki ilişki tespit edilecektir. 

II. LİTERATÜR TARAMASI 
 

Tablo 1: Literatür taraması 
Yazar Yayın 

Tarihi 
Ülke  Yıllar Veriler Uygn. Testler Sonuç  

Şimşek ve 
Hepaktan 

2019 Türkiye 2005Q1-
2018Q1 

Ticari 
açıklık, 
İstihdam, 
Enflasyon 

ADF, PP, 
Johansen eş 
bütünleme testi, 
Granger 
nedensellik testi, 
Var model 

Ticari açıklık ile 
enflasyon arasında 
ters yönlü ve ticari 
açıklık ile işsizlik 
arasında ilişkinin 
pozitif yönlü 
olduğu ortaya 
çıkarılmıştır. Ticari 
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açıklık ile işsizlik 
arasında çift yönlü 
nedensellik ve 
enflasyon ve ticari 
açıklık ile 
nedensellik yoktur.

Özer, H. 
Kutlu, M. 

2019 Türkiye  2003M1- 
2019M1 

Enflasyon, 
Döviz 
Kuru, Dış 
Ticaret 

ADF, PP, 
Granger 
nedensellik testi, 
Var modeli 

Dış ticaret dengesi 
ve enflasyonun reel 
döviz kurundaki 
değişmelerden 
etkilenmesine 
rağmen reel döviz 
kurunun enflayon 
ve dış ticaret 
dengesi 
değişiklikleri 
ilişkili değildir.

Balkanlı, A. 2019 Türkiye 2006Q1-
2018Q3 

İhracat 
ithalat, 
büyüme 

ADF, Granger 
nedensellik testi 

Sonuçlara göre 
Türkiye’de ihracat 
değil, ithalatın 
etkililiği vardır ve 
buda ithalattan 
ihracata doğru 
olduğu tespit 
edilmiş.

Uysal, Ö. 2019 Hindistan 1980-2014 Büyüme ve 
enflasyon 

ADF, Johansen 
eş bütünleme 
testi, Granger 
nedensellik testi, 
Var model 

Verilere göre 
büyümeden 
enflasyona doğru 
tek yönlü, kişi 
başına GSYH’den 
enflasyona doğru 
tek yönlü ve 
büyümeden kişi 
başına GSYH’ye 
doğru tek yönlü 
nedensellik ilişki 
olduğu ortaya 
çıkarılmış.

Serin, Z. V. 2019 Türkiye 2014-2019 Enflasyon, 
dış ticaret, 
işsizlik 

ADF, White 
Testi, Breusch- 
Godfrey Testi, 
Granger 
nedensellik testi 

İthalat ve enflasyon 
arası negatif yönlü 
ilişki, işsizlik ve 
enflasyon arası 
pozitif yönlü, 
işsizlik ve ithalatta 
tek yönlü, ithalattan 
ihracata tek yönlü 
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nedensellik ilişkin 
olduğu tespit 
edilmiş.

Gülmez, Z. 2019 Türkiye 2003-2018 Büyüme ve 
istihdam 

ADF, PP, 
Johansen eş 
bütünleme testi, 
Granger 
nedensellik testi, 
Var model 

Bulgulara göre, 
ihracattan GYİH ve 
ithalatta tek yönlü 
nedensellik, 
istihdamdan 
GSYİH tek yönlü 
nedensellik, 
İhracat, ithalat ve 
istihdam arasında 
ilişki olmadığı 
tespit edilmiş.

Şahin,  D. 2018 Türkiye 2005:1-
2018:6 

Dış ticaret, 
enflasyon 

ADF, PP, Zivot 
Andrews, 
Gregory-Hansen, 
Toda- 
Yamamo,Balcılar 
vd.(2010) 
Boostrap Kayan 
Pencereler 
Nedensellik Testi 

Değişkenler 
arasında uzun 
dönemli ilişkinin 
olmadığı ortaya 
çıkarılmış. İhracat 
ve enflasyon 
arasındaki iki yönlü 
nedensellik 
ilişkisinin olduğu 
tespit edilmiş

Eygü, H. 2018 Türkiye 1990-2017 Enflasyon, 
işsizlik, 
ihracatın 
ithalatı 
karşılama 
oranları 

ADF, Durbin- 
Watson test, 
Breusch-Pagan-
Godfrey testi  

Enflasyon ve dış 
ticaret verileri ile 
işsizlik oranı 
arasında negatif 
yönlü ilişkinin 
olduğu tespit 
edilmiş.

Özyıldız, T. 
Koçdemir, S 
Çütcü, İ 

2018 19 ülke 1992-2016 Dış 
açıklık, 
enflasyon, 
büyüme 

Panel veri analizi Sonuçlara göre 
ticari dışa açıklık 
ile ekonomik 
büyüme arasında 
çift yönlü, 
enflasyon ile ticari 
dışa açıklık 
arasında 
enflasyondan ticari 
açıklığa doğru tek 
yönlü nedensellik 
ilişkisi olduğu 
tespit edilmiş.



- 333 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
  

 
 

 
 

 
Kiganda vd 2017 Kenya 2005:1-

2015:12 
İhracat, 
Enflasyon  

ADF, PP, DF, 
GLS, KPSS, 
VAR modeli 

İhracatın uzun 
dönemde 
enflasyonla pozitif 
yönde, kısa 
dönemde ihracatın 
enflasyonu negatif 
yönde ve toplam 
ihracatın 
enflasyona doğru 
tek yönlü 
nedensellik 
ilişkinin olduğu 
tespit edilmiş

Zombe vd. 2017 Zambia 1985-2015 Enflasyon 
ve dış 
açıklık 

ADF, PP, 
Granger 
nedensellik testi, 
Var modeli 

Enflayon ve dış 
açıklık arasında 
pozitif yönlü bir 
ilişkinin olduğu 
tespit edilmiş.

Monfared, S. 
Akın, F 

2017 İran 1997:3-
2011:4 

Döviz 
kurları ve 
enflasyon 

ADF, Hendry 
Model, VAR 
model 

Döviz kuru ve 
enflasyon arasında 
doğrudan ilişki 
olduğu hem para 
arzı hem de döviz 
kuru enflasyonu 
pozitif etkiler.

Akan, Y. 
Kanca, O 

2015 Türkiye 1980-2013 Dış 
borçlanma, 
büyüme, 
enflasyon 

ADF, Granger 
nedensellik testi, 
VAR modeli 

Büyümeden 
enflasyona ve dış 
borçlanmaya doğru 
tek yönlü, dış 
borçlanmadaki 
herhangi 
değişmenin 
enflasyonu 
üzerinde anlamlı 
ilişkinin olduğu 
ortaya çıkarılmıştır.

Kızılgöl, Ö. 
İpek, E. 

2015 Türkiye 1992:1-
2013:3 

Enflasyon, 
ticaret 
açıklık 

ADF, PP, KPSS, 
Ng-Perron, Zivot 
Andrews, ARDL 
yöntem 

Dış ticaret açığı 
gerek uzun 
dönemde gerekse 
kısa dönemde 
enflasyonu kısa 
dönemde 
etkilemektedir.

Hepaktan, E. 
Çınar, S. 
Dündar, Ö. 

2011 Tükiye 1992:1-
2011:7 

Döviz 
kurları ve 
dış ticaret

ADF, PP, KPSS, 
Johansen eş 
bütünleme testi, 

İhracat ve ithalatın 
döviz kurunun 
etkisinin, döviz 
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Granger 
nedensellik testi 

kurunun ihracat ve 
ithalat üzerindeki 
etkisi daha 
güçlüdür.

Bayraktutan, 
Y Arslan, İ. 

2003 Türkiye 1980-200 Döviz 
kuru, 
ithalat, 
enflasyon, 

ADF, Regresyon 
Analizi, Granger 
nedensellik testi 

Döviz kuru, ithalat 
ve toptan eşya fiyat 
endeksi ile dolaylı 
ve doğrudan olarak 
karşılıklı etkileşim 
olduğu tespit 
edilmiş.

 

3.Model 
Türkiye’deki enflasyon(TÜFE ve dış ticaret(ihracat X-ithalat M) arasındaki ilişkileri araştırmak 
üzere kullanılan modeller bu şekildedir. 
 
Model 1: LnTÜFEt =α 0 + α1LnXt + ut                                                                                                                                       (1) 
Model 2: LnTÜFEt=β0+β1+LnM +v                                                                                            (2) 
 
4. Veri Seti Ve Yöntem  

Bu çalışmada 2013M1-2021M3 arasında aylık veriler esas alınarak Türkiye’deki enflasyon ve 
dış ticaret(ihracat-ithalat) değişkenlerini nedensel ilişkiler yapıldı. Çalışmada kullanılan veriler dış 
ticaret(ihracat-ithalat) verileri ve TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınmıştır. Dickey 
ve Fuller tarafından geliştirilen Augment Dickey Fuller(ADF) Testi zaman serilerinin kök içerip 
içermediğine yarayan, DF birim kök testinin geliştirilmiş halidir [5]. Toda ve Yamamoto (1995) 
testinde, seriler doğrudan düzey değerleriyle analiz edilir ve serilerin daha fazla bilgi içermesine 
imkan tanımaktadır[6]. Bu çalışmada ilk olarak değişkenlerin analizi yapılmadan önce Augmented 
Dickey Fuller ( ADF,1979) Birim kök testi yapılmıştır. Değişkenlerin gecikme uzunluğuna 
bakılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki Granger nedensellik Testi, Toda ve Yamamoto(1995)  
nedensellik testi kullanılmıştır. 
 

Tablo 2: Serilere göre ADF Birim Kök Testi Sonuçları 
Değişkenler ADF Birim Kök 

Testi 
Olasılık Karar 

Enflasyon(TÜFE) 2.213410 0.9999 I(1) 
İhracat -6.062168 0.0000 I(0) 
İthalat -3.163649 0.0253 I(0) 
 
Tablo 2’ye gösterilen ADF birim kök test sonuçlarına göre olasılık değerleri sırasıyla 0.9999, 

0.0000 ve 0.0253 bulunmuştur. İhracat ve ithalat değişkenleri 0.05’ten düşük olduğu için farkların 
alınmasına gerek yoktur ve seriler düzeyde durağandır. Fakat enflasyon değişkenin olasılığı 
0.05’ten büyük olduğu için I(1) dereceden farkı alınmıştır. 
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Tablo 3: Enflasyon(TÜFE) Bağımlı Değişkeni için Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü Test İstatistiği df Olasılık 
İthalat 0.293283 3 0.9613 
İhracat 3.814418 3 0.2822 
 
Tablo 3’de belirtilen enflasyon için nedensellik analizi sonuçlarına göre, değişkenlerin olasılık 

değerleri 0.9613 ve 0.2822 bulunmuştur, bu değerler 0.05’ten büyük oldukları için ithalat ve 
ihracat değişkenlerin enflasyon değişkeninin nedeni olmadığına, farklı bir ifadeyle tablodaki 
değişkenler ve enflasyon arasında herhangi bir nedensellik tespit edilmemiştir. 
 

Tablo 4: İhracat Bağımlı Değişkeni için Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
Nedenselliğin Yönü Test İstatistiği df Olasılık 
Enflasyon 8.977656 3 0.0296 
İthalat 5.987975 3 0.1122 
  
Tablo 4’te belirtilen ihracat için nedensellik analizi sonuçlarına göre, değişkenlerin olasılık 

değerleri 0.0296 ve 0.1122 bulunmuştur, bu değerlerden 0.05’ten büyük olan değişken ithalattır 
fakat 0.05’ten küçük olan değişkende ihracattır. Sonuçlara göre ithalat ve ihracat değişkenleri 
arasında herhangi nedensellik bir ilişki yoktur. Fakat enflasyon değişkeni ve ihracat değişkeni 
arasında tek yönlü ilişki tespit edilmiştir. Enflasyon değişkeni, ihracat değişkenin nedenidir. 

 
Tablo 5: İthalat Bağımlı Değişkeni için Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü Test İstatistiği df Olasılık 
Enflasyon 1.840656 3 0.6061 
İhracat 3.534438 3 0.4409 
 
Tablo 5’te belirtilen ithalat değişkeni için nedensellik analizi sonuçlarına göre, değişkenlerin 

olasılık değerleri 0.6061 ve 0.4409 bulunmuştur, bu değerler 0.05’ten büyük oldukları için 
enflasyon ve ihracat değişkenlerin ithalat değişkeninin nedeni olmadığına, farklı bir deyişle 
tablodaki değişkenler ve ithalat arasında herhangi nedensellik yoktur. 

Toda ve Yamamoto  (1995)  nedensellik testi,  serilerin farklı derecelerine olmalarına imkân 
vermekte nedensellik ilişkisinin analizi serilerin düzey değerleriyle yapılmaktadır. Analizde 
serilerin daha fazla bilgi sağlayarak, sonuçların daha güvenilir olmasına imkân tanımaktadır. Toda 
ve Yamamoto Testinde ilk önce en uygun gecikme uzunluğu tespit edilmekte, sonra buda serilerin 
maksimum derecesine eklenmekte ve son işlem olarak maksimum bütünleşme derecesinden 
katsayıları kısıt koyarak, Mwald istatistiği elde edilmiştir. Toda ve Yamamoto(1995) nedensellik 
testi Tablo 6’da gösterilmiştir. Toda ve Yamamoto ve Granger nedensellik sonuçlarında sadece 
benzerlik gösterdiği nokta İhracattan enflasyona doğru tek yönlü nedensellik olduğu tespit edilmiş. 
Granger nedensellik testi sonucunda ithalat ve enflasyon arasında, ihracat ve ithalat arasında 
nedensellik ilişkisi yoktur. Fakat Toda ve Yamamoto(1995) nedensellik testinde ihracat ve ithalat 
arasında çift yönlü, ithalat ve enflasyon arasında da nedensellik ilişkisi yoktur. 
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Tablo 6:Toda ve Yamamoto(1995) Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedensellik Yönü d MWald 
İstatistiği 

Olasılık Değeri Karar 

LnX LnTÜFE 2 0.095662 0.9533 İhracattan 
enflasyona 
doğru tek yönlü 
nedensellik 
ilişkisi vardır. 

LnTÜFE      LnX 2 9.800906 0.0074 

LnM         LnTÜFE 2 2.195645 0.3336 İthalat ve 
enflasyon 
arasında 
nedensellik 
ilişkisi yoktur. 

LnTÜFE       LnM 2 1.333536 0.5134 

LnM        LnX 2 6.109942 0.0471 İhracat ve 
İthalat arasında 
iki yönlü 
nedensellik 
vardır. 

LnX         LnM 2 23.75153 0.0000 

 

III. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Enflasyon, kaynak dağılımını, tasarrufu, yatırımı ve gelir dağılımını gibi birçok unsuru olumsuz 

yönde etkilemektedir.  Enflasyon ülke ekonomisinde birçok soruna yol açmaktadır.  Ülkelerin 
ekonomik yönde gelişimleri için ihracat faaliyetleri zorunlu kılınmıştır. İhracat faaliyetleri ülke 
ekonomisini doğrudan etkilemekte, ihracat faaliyetleri bulunan sektörler istihdam sağlayarak 
işsizlik sorunu çözmektedir. Ülkemizde 1980 yılından itibaren dışa açık büyüme stratejisi 
geliştirilerek ithalat ikameci büyüme stratejinden ihracat odaklı büyüme stratejisine geçilmiş ve 
buda önemli gelişme olmuştur. Bu çalışmada 2013:1-2021:3 arasında aylık verileri kullanarak 
Türkiye’de enflasyon ve dış ticaret ilişkisi incelenmiş. Serilerin durağanlığı tespit etmek için ADF 
birim kök testi kullanılmış. Sonrasında değişkenler arasında ilişki tespit etmek için Granger 
nedensellik testi (1969) ve Tokamato ve  Yamamoto (1995) nedensellik testi kullanılmış. Granger 
nedensellik testi (1969), sonuçlara göre ihracat ve enflasyon arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi 
olduğu ortaya çıkarılmış, ihracat ve ithalat arasında nedensellik ilişkisi yoktur bunun yanında 
ithalat ve enflasyon arasında nedensellik ilişkisi yoktur. Tokamoto Yamamoto nedensellik testi 
sonuçlarına göre, ihracattan enflasyona tek yönlü, ihracat ve ithalat arasında çift yönlü nedensellik 
ilişkinin olduğu tespit edilmiş. Tokamoto Yamamo nedensellik testin sonucuna göre ithalat ve 
enflasyon ilişkisi olmadığı ortaya çıkarılmış. Bu testin sonucuna göre ihracat ve ithalat arasında 
çift yönlü nedensellik ilişkinin olması ithalat oranı ihracatı etkileyecek ve enflasyonda doğrudan 
olmasa da oda etkilenecektir. Bu yüzden ülkemizde ihracat artırıcı politikalara önem verilmelidir. 
Bunun yanında enflasyon oranının düşürülmesi için yeni politikalar geliştirilebilir. Gelecekte, 
döviz kurları, enflasyon, dış ticaret, istihdam, sektörlerin büyümesi, işsizlik gibi birçok değişkeni 
kapsayan ve ülke bazlı olarak yeni çalışmalar oluşturulabilinir.    
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Abstract This report presents six design alternatives of permanent magnet synchronous 
generator for low-speed wind turbines. The design approach followed is an iterative process, based 
on the results of Finite Element Analysis. For this purpose, we used two software which are 
ANSYS electronics, and Motor-CAD. This report targets two magnet configurations, which are 
surface mounted magnets and interior magnets. The design procedure includes stator and rotor 
design, winding configuration design, and axial length optimization. This was done while 
maintaining high generator’s performance. 

Keywords: Finite Element Analysis, Interior Magnet Configuration, Permanent Magnet 
Synchronous Generator, Surface Mounted Configuration, Wind Turbine

I. INTRODUCTION 
ERMANENT magnet synchronous generator (PMSG) is one of the most used generator types 
in wind turbine applications. PMSGs became competitive since they achieve reasonable power 

output frequency for low wind speed.  
Design optimization of permanent magnet synchronous machine (PMSM) was performed in [1]. 

The machine weight was used for the optimization objective function. The design mathematical 
model was first generated. Then based on this model, the design was optimized using gravitational 
search algorithm (GSA), and GSA-PSO (particle swarm optimization). An optimum design of 
PMSM was successfully generated and achieved low weight values. Nonetheless the parameters 
of the generator weren’t discussed nor explained thoroughly, they were just introduced in the 
nomenclature. A detailed design procedure was provided in [2]. A series of detailed steps to be 
followed when designing a PMSG was suggested. The procedure consisted of 13 steps, with some 
sub steps as well. The resulting design from the proposed procedure was validated using two case 
studies. First it was compared to the dimensions of a PMSG from a published reference, and second 
by applying it to a prototype generator. The effect of choosing the parameter on the generator’s 
performance weren’t mentioned nor discussed.  

R. Ginzarly conducted comparative study to manifest the advantages of PMSG over induction 
generator for small size wind turbines. She approached surface mounted configuration and interior 
magnet configuration, using neodymium magnets (NdFeB), samarium cobalt (SmCo), and ferrite. 
She concluded that permanent magnet machines are more attractive to wind turbines than 
induction generators [3]. F. Chaaban compared the different types of magnets by inspecting their 
properties. He also studied the effect of temperature change along with the performance losses [4]. 
The magnet properties provided in [4] are later used as validation values.  

 

  

P
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Various magnet configurations should be considered before designing a PMSG. The magnet 

configuration defines the location, order and polarization of the magnets on the rotor. The interior 
permanent magnet configuration was compared to the surface mounted configuration in [5]. The 
large-scale surface mounted generator proved to have less total weight, cost, and torque ripple, 
when compared to the interior magnet configuration.  

In this paper two magnet configurations were considered, the surface mounted configuration, 
and the interior magnet configuration. An iterative process for the design is deployed. First the 
design was optimized from cross sectional view, which includes the stator and the rotor design, 
then the winding configuration was discussed, and finally the axial optimization of the machine 
was conducted, where different design alternatives were generated. 

II. DESIGN PROCEDURE 
In this section, the design procedure is thoroughly discussed and explained. First, the material 

used for stator and rotor core had to be selected. In this paper M19 24G was used which is silicon 
steel with saturation limit equal to 1.6 T. 

A. Stator Design Optimization 
First, a standard stator design was adopted based on an old induction motor of 1 hp rated power. 

Moving forward, the stator design was optimized to achieve better performance of the generator. 
The stator’s dimensions and parameters were measured and plugged into the software ANSYS 
electronics. This provided a good initial estimation of the stator dimensions, slot numbers, slot 
dimensions, number of turns per slot, and wire size, along with rated power and rated speed. The 
design of this stator applied in ANSYS electronics is shown in fig. 1. Moving forward, this stator 
design will be referred to as Stator-1. 

 
Fig. 1. Stator-1 the design of the commercial stator 

Stator-1 is iteratively optimized in this section, nonetheless some parameters remained unchanged, 
such as slot number, stator outer and inner diameter, and some other parameters varied such as the 
slot dimension and shape. The first few simulations performed using stator-1 were on a surface 
mounted configuration with neodymium magnets. As shown in fig. 2, the results of this simulation 
pointed out high stator peak flux density equal to 1.8 T, which exceeded the saturation limit (1.6 
T).  
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Fig. 2: Flux densities for first design implementation 

The reason behind high flux density values is that a large amount of flux is squeezed through a 
small steel area. So to drop the excessive saturation, the teeth-to-teeth distance had to be increased. 
Note that increasing teeth-to-teeth distance will decrease the slot area, which will decrease the 
possible number of turns per slot, and will affect the machine performance. To overcome this, the 
slot depth was increased with the teeth-to-teeth distance, in order to maintain the slot area constant 
at 51 mm2.  
Decreasing ratio of the stator back iron distance to the teeth-to-teeth distance reflects an increase in 
the stator back iron flux density and a decrease in teeth-to-teeth flux density. As the result of 
simulations, this ratio was decreased from 4 (in Stator-1) to 2 for the new stator to be referred to as 
Stator-2. 

The last optimization step performed on Stator-2 is to increase the slot depth. This will increase 
the slot area, which will allow an increase in the number of turns per slot. While doing that one 
must make sure that the stator back iron flux density does not surpass the saturation level set at 1.6 
T. A sensitivity analysis was performed, where the slot depth was gradually increased, and the 
results are shown in fig. 3. 

 
Fig. 3. Flux density (T) as function of the slot depth (mm) 

As shown in fig. 3, the stator back iron flux density increases nearly linearly with the increase of 
slot depth. Beyond 23 mm slot depth, the flux densities in the machine started to drop, and 
accordingly a slot depth equal to 22 mm has been assigned. Since on one hand stator back iron flux 
density (1.36 T) did not exceed the saturation limit yet (1.6 T), and on the other hand none of the 
other flux densities started to drop. Moving forward, the new stator (slot depth equal to 22 mm) 
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will be called stator-3. The number of conductors per slot increased from 87 to 129 when switching 
from Stator-2 to Stator-3. Stator-3 is the final stator design, and it is shown in fig. 4 along with its 
main parameters in table I. 

 
Fig. 4. Stator-3 the final stator design 

TABLE I. STATOR MAIN PARAMETERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Rotor Design Optimization 
As discussed earlier, we are concerned in two configuration types, which are the surface mounted 

configuration and the interior magnet configuration. In this part we assess design parameters such 
as the pole number, the air gap length, and the magnet dimensions in order to maximize the 
machine’s performance while making sure that its flux densities are within the saturation limit. 

1. Surface Mounted Magnets Configuration 

 Polarization
As shown in fig. 5, the direction of polarization for the surface mounted configuration is along 

the R direction (cylindrical system), and with alternative polarities so as to develop a machine with 
8 poles. 

Stator Parameters Value 
Slot number 24
Stator outer diameter 110 mm
Stator inner diameter 54.5 mm
Tooth width 5 mm
Slot depth 22 mm



- 342 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
  

 
 
 

  

 

 
Fig. 5. Direction of magnetization for surface mounted configuration 

 Magnet’s properties 
The magnets used for this configuration is the neodymium magnets (NdFeB), referred to as 

N38SH on Motor-CAD. Table. II compares the magnet’s main properties from the software to the 
parameters from the literature review. 

             TABLE II. NEODYMIUM MAGNET PARAMETERS

 
 
 
 

As shown in table II, there is a slight difference between the Motor-CAD values and the literature 
review, which is only due to the magnet grade. 

 Air gap length 
Equation (1) is an estimate of the air gap flux density peak for a surface mounted configuration 

[3]. 

 𝐵𝐵� � 𝐵𝐵�
� � �� � 𝑙𝑙�𝑙𝑙��

(1)

Where 𝐵𝐵� is the remanence flux of the magnet in Tesla, μ� is the relative permeability, l� is the air 
gap length in mm and l� is the magnet thickness in mm. The equation clearly indicates that the air 
gap peak flux density is higher for lower air gap length values. 
After running a sensitivity analysis on ANSYS motor-CAD where the air gap length was varied 
from 0.5 mm to 4 mm, with constant magnet thickness. The simulated values of the air gap peak 
were compared to the values from (1). The results are shown in fig. 6.  

Literature Review Motor-CAD (N38SH)
𝜇𝜇� � ����  [4] 𝜇𝜇� � ����
𝐵𝐵� � �����  [4] 𝐵𝐵� � ���� �
𝐻𝐻� � ��������  [4] 𝐻𝐻� � ��� ���� 
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Fig. 6. Effect of air gap length on air gap flux density 

The slight divergence from the formula is due to other factors that the finite element method 
(FEM) software (Motor-CAD) takes into consideration, but the formula ignores such as reluctance 
variations due to different saturation levels. As shown in fig. 6, the air gap flux density increases 
for lower air gap length, which means higher machine performance. However, the air gap length 
has physical restrictions from manufacturing and operating points of view. Therefore, an air gap 
length of 0.75 mm has been selected as the most appropriate value. This distance is acceptable 
specially for our design where the outer diameter is only 110 mm diameter. 

 Pole number 
Before choosing number of poles in the generator, one must understand its effect on the generator 

performance first. In this part we examine the effect of number of poles on the machine flux density 
levels. We ran a sensitivity analysis for the generator with a constant magnet thickness, while 
changing the number of poles from 4 to 32. The results are shown in fig. 7.  

 
Fig. 7. Effect of number of poles on the air gap flux density 

Notice that the air gap flux density peaks slightly for 8 poles. Even though this does not necessarily 
mean that 8 poles will maximize the air gap flux density, however it is a reasonable choice to move 
forward with. Going with higher number of poles could impose constraints and complexities for 
manufacturing. 

The magnet thickness was set at 4.5 mm. The final design for the surface mounted configuration 
is shown in fig. 8, and will be referred to as Surface-1. 
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Fig. 8. Surface-1, the final design 

Surface-1 design achieved high peak air gap flux density, while maintaining relatively high 
machine flux densities throughout the stator without surpassing the saturation limit. The FEA of 
flux densities are shown in fig. 9 along with the flux densities values in table III. 

 
Fig. 9. FEA of flux densities results of Surface-1 

TABLE III. FLUX DENSITIES RESULTS OF SURFACE-1 

 
 
 
 
 

 
 

2. Interior Magnet Configuration  

 Polarization
As shown in fig. 10, the polarization direction implemented for this configuration is along the 

theta θ direction (cylindrical system), and forming a 10-pole configuration. 

Flux densities Value
Air gap Flux Density (peak) 1.315 T
Air gap flux density (mean) 0.797 T
Stator Tooth Flux Density (peak) 1.528 T
Stator Back Iron Flux Density (peak) 1.345 T
Rotor Back Iron Flux Density (peak) 0.670 T
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Fig. 10. Magnetization direction for interior magnet configuration 

 Magnet’s properties 
The magnet used for this configuration are ferrite magnets, referred to as FB3X on Motor-CAD. 

Table IV compares the properties of the ferrite magnet from Motor-CAD to the parameters from 
the literature review. 

TABLE IV. FERRITE MAGNET PARAMETERS 

Literature Review Motor-CAD (FB3X) 
𝜇𝜇� � ��� [4] 𝜇𝜇� � ����
𝐵𝐵� � ���� �  [4] 𝐵𝐵� � ����� � 
𝐻𝐻� � ��� ����  [4] 𝐻𝐻� � ����� ���� 

As shown in table IV, the parameters from the software and the literature review are very close. 
One can notice that the remanence flux of the ferrite magnets is only around 0.4 T which is way 
smaller than that of the neodymium (around 1.2 T). The possibility of building the generator using 
these cheap and weak magnets is what makes this configuration attractive and competitive. This is 
due to the magnets arrangement and position shown in figure 10, that will lead to an air gap flux 
density higher than the magnet remanence value, the flux squeezing concept is adopted in this 
configuration. 

 Air gap length 
Unlike the surface mounted configuration, there is no mathematical formulation that describes 

the air gap flux density for this configuration. But the air gap flux density still increases when the 
air gap is decreased. After few simulations and trials, we noticed that for this configuration the peak 
air gap flux density is slightly lower and weaker than the surface mounted configuration. Which is 
why the air gap length was selected to be 0.5 mm. This distance is still physically acceptable and 
achievable using high precision machines, especially for a small generator. 

 Pole number 
For this configuration, when assigning pole number, the magnet dimensions should be assigned 

accordingly. Hence, the pole number was fixed to 10 poles, and the magnets dimensions will be 
optimized based on this number. 

 Magnet dimensions 
The main parameters that control the magnet dimensions are its thickness, depth, and the shaft 

diameter. When increasing the shaft diameter, magnet thickness is increased, but magnet depth is 
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decreased. Three design alternatives were generated by gradually varying the shaft diameter value, 
and assigning appropriate magnet thickness and magnet depth. The shaft diameter was gradually 
increased through 18, 19, and 20 mm, this generated three alternative designs referred to Interior-
1, Interior-2, and Interior-3, respectively. The parameters of the design alternatives are summarized 
in table. V. 

TABLE V. INTERIOR MAGNET CONFIGURATION DESIGN ALTERNATIVES 

 Interior-1 Interior-2 Interior-3 
Shaft Diameter 18 mm 19 mm 20 mm 
Magnet depth 16 mm 15.5 mm 15 mm 
Magnet thickness 5 mm 5.5 mm 6 mm 

As shown in table. V, the magnet dimensions were slightly varied so no physical constraints will 
be surpassed. After comparing the results, interior-1 achieved highest air gap flux density, which is 
it was chosen to move to the next optimization stage. Hence, the final radial design called interior-
1 is shown in fig.11. 

 
Fig. 11. Interior-1, the final design 

Interior-1 (final design of interior magnet configuration) achieved high peak air gap flux density, 
while maintaining relatively high machine flux densities without surpassing the saturation limit. It 
should be noted that using a machine with high number of poles allow for deploying it for low 
speed wind power applications. The FEA of flux densities are shown in fig. 12 along with the flux 
densities values in table VI. 

 
Fig. 12. FEA of flux densities results of Interior-1 
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TABLE VI. FLUX DENSITIES RESULTS OF INTERIOR-1 

 
  
  
  
  
  
 
 

C.Winding Configuration 
This part is composed of two main categories, which are winding pattern and winding definition. 

The pattern includes selecting the winding type, number of phases, throw, parallel paths, and 
winding layers. The winding definition accounts for the wire size, liner thickness, and number of 
conductors per slot. 

1. Winding Pattern 
The winding type selected is lap not concentric. The throw was selected to be 3 since it best fits 

our 3 phase machine, 24 slots stator. The resulting winding is shown in fig. 13. 

 
Fig. 13. Winding configuration pattern 

 

2. Winding Definition 
To obtain the optimum wire size for our design, the rated current and the corresponding current 

density value are selected. The current density in electric machines normally vary between 3.5 and 
15 A/mm2  [3]. The current density in A/mm2 is calculated using (2). 

 � � I
A (2)

Where I is the rated current in Amperes and A is the cross sectional area of the wire in mm2. It is 
desired to work at maximum current level equal to 5.5 A. So according to the Handbook of 
Electronic Tables and Formulas for American Wire Gauge, such current value needs copper 
diameter equal to 0.645 mm  [6], and therefore the wire size was set at 0.69 mm (0.71 mm counting 
insulation). The number of turns per slot, is calculated using (3). 

Flux densities Value 
Air gap Flux Density (peak) 1.10 T
Air gap flux density (mean) 0.45 T
Stator Tooth Flux Density (peak) 1.47 T
Stator Back Iron Flux Density (peak) 1.35 T
Rotor Back Iron Flux Density (peak) 1.40 T
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 � t�rns��er�slot � slot area
cross sectional area of wire ∗ k� (3)

As mentioned earlier the slot area for the final stator design is 106.8 mm2. The filling factor (kf) 
depends on the liner paper thickness, the wire conductor separation and many more variable. Liner 
papers are isolations paper normally wrapped around the interior body of a slot for insulation 
purposes. A liner paper thickness equal to 0.2 mm has been chosen, which led to filling factor equal 
to 0.6. The wire cross sectional area is equal to 0.49 mm2, and it has led to 129 turns per slot. 

D.Axial Length Optimization 
In this part, the generator’s axial dimension is discussed. Three design alternatives of each 

configuration were developed. The used designs are Surface-1, and Interior-1 from the rotor design 
optimization section. The axial length was varied over the following three values: 106 mm, 159 
mm and 212 mm. When varying the axial length, the current density should be varied inversely 
proportional to it. This is considered as a design rule in order to keep the value of the torque 
constant. This concept is explained using (4). 

 � � π
2 ∗ D�

� ∗ B� ∗ Q��� ∗ l� (4)

Where Q��� is the electric loading in the machine and it is given by (5). 

 Q��� � J ∗ A� ∗ K� ∗ N�
π ∗ D�  (5)

Note that torque (T) is directly proportional to the axial length (la) and the current density (J). As 
discussed in the winding configuration section, changing the current density value will lead to 
subsequent changes in the current value and the size of the wire. This will ultimately affect the 
number of turns per slot as well.  

Next the effect of varying the axial length on terminal voltage value is examined. For this 
purpose, on must recall the formula of terminal voltage shown in (6). 

 �� � ���� ∗ f ∗ Ø ∗ N ∗ K� (6)

Where ϕ is the flux given by (7). 

 � � �� ∗ 2 ∗ B� ∗ L� (7)

Where Wt is the tooth width. It is important to note that the terminal voltage is directly 
proportional to the number of turns per slot (N), and to the axial length (la). This means that the 
terminal voltage will be largely affected by varying the axial length. The designs and results of 
varying the axial length over 106 mm, 159 mm, and 212 mm are summarized in table VII. The 
output terminal voltages of the design alternatives were compared at constant speed equal to 400 
rpm. Moving forward, the surface mounted design configurations with axial length equal to 106, 
159 and 212 mm will be referred to as SMG-1, SMG-2, and SMG-3 respectively. Similarly, the 
interior magnet configuration will be referred to as IMG-1, IMG-2, IMG-3. 
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TABLE VII. 
          SUMMARIZED RESULTS FOR BOTH CONFIGURATIONS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
As shown in table VII, the phase terminal voltage increased by a factor 2.25 when axial length 
was doubled. Not that one can’t keep on increasing the axial length, since the weight, cost and 
volume of the machine will increase. 

III. CONCLUSION 
As mentioned before, the followed design procedure is an iterative process using finite element 

method, and it resulted in six design alternatives. Choosing between these designs depends directly 
on the installation site, and its wind speed variations. The design process followed, although being 
insightful, could be improved by building a physical model of the generator, and optimizing it, 
then validating the results using finite element analysis. Building on these results, prototypes will 
be built, and their results will be compared to the FEM results for validation. 
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Phase terminal voltage at n = 400 rpm (V) 99.3 163.5 224.6 
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Türkiye 
 

Özet Son yıllarda teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamı 
etkilemektedir. Teknolojik gelişmelerle zaman ve mekân kavramlarına bağlı kalmadan iletişim 
kurulabilmekte, eğitim alınabilmekte veya uzaktan/evden çalışılabilmektedir. Günlük 
yaşantımızda bize sağladığı kolaylıklar nedeniyle teknolojiden uzak kalmak oldukça zordur. 
Tüm bu imkanların yanında bilinçsiz bir şekilde teknoloji kullanımı insanları sosyal ve 
psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Ekran başında geçirilen sürenin sınırsız olması 
başlarda alışkanlık olarak düşünülen davranış bozukluklarına neden olmaktadır. Teknoloji 
bağımlılığı olarak bilinen bu davranış bozukluğunun günümüzde yaygınlığının ve 
araştırmalarda daha fazla yer almasının nedeni teknolojideki ilerlemelerle ilişkilidir. 
Bu çalışmanın amacı teknoloji bağımlılığı konusunu çeşitli açılardan incelemektir. Çalışma 
verileri Dergipark akademik platformundan alınmıştır. 2003-2021 yılları arasında “teknoloji 
bağımlılığı” şeklinde yapılan tarama ile 25 makale araştırma kapsamına dahil edilmiştir. 
Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analiz tekniğinden 
yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda en fazla 2020 yılında makale yazıldığı, araştırma 
makalelerinin 7 tanesinde nitel yöntem kullanıldığı tespit edilmiştir. Ebeveyn tutumları ve 
öğretmen görüşleri nitel araştırma konularını oluşturmaktadır. Nicel araştırma makalelerinde 
de genel olarak teknoloji bağımlılığının çeşitli yaş ve eğitim düzeyinden öğrenciler üzerindeki 
etkileri incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Teknoloji Bağmllğ, Makaleler 
Abstract: In recent years, rapid developments in the field of technology affect social, 
economic and political life. With technological developments, it is possible to communicate, 
receive training or work remotely / from home, regardless of time and space concepts. It is 
very difficult to stay away from technology due to the convenience it provides us in our daily 
life. In addition to all these possibilities, the unconscious use of technology affects people 
negatively socially and psychologically. The unlimited time spent in front of the screen causes 
behavioral disorders that were initially considered as a habit. The reason why this behavioral 
disorder, known as technology addiction, is widespread and has more place in research today 
is related to the advances in technology. 
The aim of this study is to examine the issue of technology addiction from various angles. 
Study data are taken from Dergipark academic platform. 25 articles were included in the scope 
of the research with the screening of "technology addiction" between 2003-2021. The 
bibliometric analysis technique, one of the qualitative research methods, was used in the 
analysis of the data. As a result of the research, it was determined that articles were written in 
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2020 at most, and qualitative method was used in 7 of the research articles. Parental attitudes 
and teachers' opinions constitute qualitative research topics. Quantitative research articles 
generally examine the effects of technology addiction on students of various ages and 
education levels. 

Keywords: Bibliometric Analysis, Technology Addiction, Articles 

I. GİRİŞ 

Günümüz bilgi ve teknoloji çağında teknolojik gelişmeler hız kazanmakta nerdeyse her yeni 
güne yeni bir teknoloji ile uyanmaktayız. Yaşamın artık her alanında karşımıza çıkan 
teknolojiyi ihtiyaçlarımızı karşılamakta kullanmaktayız. Teknolojideki ilerlemeler sayesinde 
insanoğlu zaman ve mekân konusunda daha esnek davranabilmektedir. İletişim, ulaşım, 
erişilebilirlik, uzaklık gibi kavramlar da daha az önemli hale gelmektedir. Küresel dünyanın 
küresel ama bir o kadar da küçük bir alan haline gelmesi, istediğin kişilerle istediğin şekilde 
yer ve zaman kavramlarına takılmadan iletişim kurabilme lüksünü sağlamaktadır. 

Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırma noktasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Kişiler 
evinden çıkmadan birçok işini kolayca yapabilmekte ya da bir ürün dakikalar içerisinde 
üretilebilmektedir. Teknolojinin sunduğu imkanlar arttıkça insanların teknoloji başında 
geçirdiği süre de artmaktadır. Bu süre aşırı ve kişinin yaşamını olumsuz etkilemedikçe sorun 
oluşturmamaktadır. Ancak bilinçsiz, süresiz teknoloji kullanımı sonucu kişilerde bazı 
psikolojik veya fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Çoğu zaman alışkanlık ya da rutin 
olarak düşünüldüğünden bu bağımlılık türünün tanı ve tedavisi geciktirilmektedir. Küçük 
çocuklardan yetişkin bireylere kadar çeşitli yaş ve eğitim düzeyinden insanın ortak sorunu 
teknolojiyi bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanamamaktır.  

Teknoloji bağımlılığının hayatımıza kısa ve uzun dönemdeki etkilerinin tespit edilmesi, 
bireylerin bağımlı olmasına zemin hazırlayan koşulların belirlenmesi ile risk altındaki bireyler 
için eğitim programlarının uygulanması bu bağımlılığın yaygınlığının azaltılmasında 
önemlidir. Bu konu hakkında yapılan çalışmaların profilini oluşturmak sonraki araştırmalara 
fikir sunması açısından teknoloji bağımlılığı konusunun bibliyometrik analizi yapılmıştır. 

 

I. TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI 
Türk Dil Kurumu’na göre teknoloji “İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek 

amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Teknolojik ilerlemeler sayesinde çeşitli bilim dallarında da gelişmeler yaşanmaktadır. 
Hayatımızda birçok yönden önemli katkı sağlayan teknolojiye ilginin her geçen gün artıyor 
olması ekran başında geçirilen süreyi de arttırmaktadır. Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından 
tolerans, yoksunluk belirtilerinin olması şeklinde tanımlanan bağımlılık [1], [2] kişiye ya da 
nesneye karşı konulamaz şekilde istek duyma durumudur [3]. Araştırmacılar bu noktada yeni 
bir bağımlılık türünün oluştuğunu ortaya koymuştur. Teknolojinin sınırsız, kontrolsüz ya da 
aşırı kullanımı şeklinde açıklayabileceğimiz teknoloji bağımlılığını Griffiths [4] madde 
bağımlılığı gibi davranışsal bir bağımlılık türü olarak açıklamaktadır [5]. Aileler ya da sosyal 
çevre tarafından alışkanlık olarak değerlendirilebilen teknoloji bağımlılığının alkol, sigara ya 
da madde bağımlılığında olduğu gibi beyinsel faaliyetlerle ilişkili olduğu saptanmıştır [6]. 
200’li yıllardan sonra davranış bağımlılığının alt türü olan teknoloji bağımlılığının artması ile 
teknolojik gelişmelerin hız kazanması arasında bir ilişki olduğu bilinmektedir [7]. Bağımlılık 
kriterlerinin belirlenmesinde davranışsal bağımlılık türlerinin de göz önüne alınarak yapılması 
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teknoloji bağımlılığının teşhis ve tedavisinde oldukça önemlidir. Buna göre belirginlik 
(salience), duygudurum değişimi (mood modification), tolerans (tolarence), yoksunluk 
(withdrawal Symptoms), çatışma (conflict), nüksetme (relapse) bağımlılık tanı kriterlerini 
oluşturmaktadır [8], [9].   

Son yıllarda teknoloji bağımlılığı konusundaki araştırmalara ağırlık verilmesi bu bağımlılık 
türünün de diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi ciddi olumsuz sonuçlara sebep olması 
önemli bir etkendir. Çevre tarafından alışkanlık olarak değerlendirme, susturucu ya da avutucu 
bir araç olarak görme gibi durumlarda tanı koyma ve tedavi süreçleri zaman almaktadır.  
 

II. TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİBLİYOMETRİK ANALİZ 
Literatüre baktığımızda teknoloji bağımlılığı konusunun 2000’li yıllardan sonra daha fazla 

çalışıldığı görülmektedir. Çalışmamızda Dergipark internet sitesinden “teknoloji bağımlılığı” 
anahtar kelimesi ile yapılan araştırma sonucunda ulaşılan makaleler yer almaktadır. 

Küçükvardar ve Tıngöy [10] Teknoloji Bağmllğnn Semptomlar Temelinde İncelenmesi 
başlıklı makalelerinde teknoloji bağımlılığı konusunun farklı disiplinler tarafından 
incelenmesi, bu bağımlılık konusunda ortak bir tanı kriterlerinin oluşturulamamasını 
eleştirmektedir. Teknoloji bağımlılığının diğer madde bağımlılıklarında olduğu gibi merkezi 
sinir sisteminde ve hormonlarda değişikliklere neden olduğundan davranışsal bağımlılık türü 
olarak sayılabileceğini açıklarken bağımlılık belirtilerinin daha önce var olan bir rahatsızlığı 
mı tetiklediği ya da bağımlılığın bu belirtilere mi sebep olduğu hakkında tartışmaların devam 
ettiğini aktarmaktadır. 

Erses ve Müezzin [11] İnsani Değerler Psiko-Eğitim Programnn Ergenlerde İnternet 
Kullanmna Etkisi adlı makalelerinde lise öğrencilerine “Kişisel Bilgi Form”, “Young İnternet 
Bağımlılığı Testi” ve “İnsani Değerler Ölçeği” uyguladıktan sonra öğrencilere İnsani Değerler 
Psiko-Eğitim Programını uygulamışlar ve önceden yapılan ölçekler tekrarlanmıştır. 
Araştırmaya göre program uygulanmadan ve uygulandıktan sonraki analiz sonuçlarında 
anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır.  

Ertemel ve Eroğlu Pektaş [12] Dijitalleşen Dünyada Tüketici Davranşlar Açsndan Mobil 
Teknoloji Bağmllğ: Üniversite Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştrma başlıklı 
makalelerinde hızla gelişen teknoloji dünyasının hayatımızın birçok noktasında 
alışkanlıklarımızı değiştirdiğini, bu değişimin kişiler üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerinin 
olduğunu, aşırı teknoloji kullanımının bağımlılığa neden olduğunu belirtmektedir. Makale bir 
araştırma makalesi olup üniversiteye giden öğrencilerin derinlemesine mülakat yöntemi ile 
bağımlılık-haz-suçluluk seviyelerinin ölçülmesi ve kantitatif çalışma ile de daha geniş kitlelere 
ulaşma amacındadır. 

Martı [13] Dini ve Ahlaki Boyutlaryla Teknoloji Bağmllğ adlı makalesinde teknolojinin 
insanların kendisi, çevresi ve Allah ile olan ilişkisini çeşitli yönlerden etkilediğini belirterek 
zihinsel, varoluşsal, tıbbi, dini ve ahlaki boyutlarıyla teknoloji bağımlılığının ele almaktadır. 

Yengin [14] Teknoloji Bağmllğ Olarak Dijital Bağmllk adlı makalesinde teknolojik 
gelişmelerin dünyaya yön vermesi gibi insan hayatına da yön verdiğini, aşırı teknoloji 
kullanımıyla insanların bağımlı olduklarını belirtmektedir. Teknolojik gelişmelerin bir sonucu 
olarak dijital bağımlılık konusunu çeşitli araştırmalarla birlikte incelemektedir. 

Avcı ve Er [15] Dijital Bağmllğa İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi ve Çözüm 
Önerileri başlıklı makalelerinde teknolojinin gelişmesi ve hayatımızda yaptığı önemli 
değişikliklerin olduğu günümüzde çocukların teknoloji ile iç içe bir yaşam sürmesinin bazı 
riskler taşıdığını belirterek çocukların güvenli bir şekilde teknoloji kullanımını sağlamakta 
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öğretmenlere düşen görevler ve öğretmenler açısından çözüm önerileri hakkında bilgiler 
içermektedir. Makale bir araştırma makalesi olup öğretmenlerle yüz yüz, online ya da telefonla 
yapılmış görüşmeler ve içerik analizleri yer almaktadır. 

Çini [16] Teknoloji Bağmllğnn Sebepleri Üzerine Bir Roman Analizi: “Postayla Gelen 
Deniz Kabuğu” adlı makalesinde teknoloji bağımlılığının çocuklar üzerindeki etkisi, çocuğun 
doğadan ve çevresinden kopuşu, kişilerin ailesiyle iletişiminin zayıflaması ve yalnızlaşması 
gibi konuları işleyen söz konusu romanı incelemektedir. Romanda ana karakterin teknoloji 
bağımlısı olması ailesel, kişisel, çevresel faktörler ve teknolojik gelişmeler şeklinde ana 
nedenlere ayrılmıştır. 

Arslan [17] Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Bağmllk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler 
Açsndan İncelenmesi: Sivas İli Örneği başlıklı makalesinde ortaöğretimde okuyan 
öğrencilerin dijital bağımlılık düzeylerinin cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim durumu, sınıf düzeyi 
gibi çeşitli değişkenlerin etkisini araştırmıştır. Araştırma sonucuna göre dijital bağımlılık 
düzeylerinin değişkenler açısından anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Muslu ve Gökçay [18] Teknoloji Bağmls Çocuklarda Obeziteye Neden Olan Risk 
Faktörleri başlıklı çalışmasında teknoloji bağımlısı çocuklarda fiziksel harekette kısıtlılık, 
uyku bozuklukları, psikososyal sorunlar ve beslenme düzeninin bozulması, sağlıksız besin 
tüketiminin artması gibi pek çok sorunun meydana gelmesi, bu sorunların da obezite açısından 
risk taşıdığını belirtmektedir. 

Müezzin [19] KKTC’deki Psikolojik Danşmanlarn Teknoloji Bağmllğna İlişkin 
Görüşleri adlı makalesinde psikolojik danışmanların öğrencilerin teknoloji bağımlılığıyla ilgili 
görüşlerine yer vermektedir. Makale nitel bir çalışmadır ve sonuç bölümünde psikolojik 
danışmanların teknoloji bağımlılığıyla ilgili psiko-eğitim almaları, okullarda da bu eğitim 
sayesinde öğrencilere eğitim programının uygulanmasını önermektedir. 

Karadağ ve Kılıç [9] Öğretmen Görüşlerine Göre Öğrencilerdeki Teknoloji Bağmllğ adlı 
makalelerinde teknolojinin hayatımızda önemli bir yer tuttuğunu ve teknolojinin 
vazgeçilmezliğini tekrarlayan davranışlarımızın da bağımlılıklara dönüştüğünü 
vurgulamaktadır. Teknoloji bağımlılığına aile ve arkadaş çevresinin yanında okulların da etkisi 
olduğunu, bu çerçeve bu bağımlılık konusunda okulların ve öğretmenlerin rollerini belirlemek 
amacıyla oluşturulan bir araştırma makalesidir. Araştırma sonucunda öğretmen görüşlerine 
göre sosyal ağ, çevrimiçi oyun ve anlık mesajlaşma öğrencilerde en çok görülen 
bağımlılıklardır. Teknoloji bağımlısı olan öğrencilerin akademik başarılarının düşük olduğu ve 
iletişim problemleri yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Emre, Ulutaş, Nisan, Görgen ve Cumurcu [5] Üniversite Öğrencilerinde Teknoloji ve 
İnternet Bağmllğ Arasndaki İlişkinin İncelenmesi adlı çalışmalarında öğrencilerin teknoloji 
bağımlılığı ve internet bağımlılığımı ölçmek için kişisel bilgi formu, internet bağımlılığı ölçeği 
ve teknoloji bağımlılığı ölçeğini kullanmıştır. Araştırma sonucunda teknoloji bağımlılığı ile 
internet bağımlılığı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Razak Özdinçler vd. [20]Okul Çağndaki Çocuklarda Teknoloji Bağmllğnn Postür ve 
Vücut Farkndalğ Üzerine Etkisi adlı makalelerinde çocuklarda teknolojik araçların kullanım 
sıklığını ve süresini araştırmış, postür ve vücut farkındalık düzeylerini ölçmüştür. Sonuçlara 
göre yoğun şekilde teknolojiyi kullandıkları ve sadece masa üstü bilgisayar kullanımında 
postürle ilgili korelasyon göstermiştir. 

Erginsoy Osmanoğlu [21] Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağmllğ ile Duygusal Zekâ 
Düzeyleri Arasndaki İlişkinin İncelenmesi adlı makalesinde İnternet bağımlılığı ile duygusal 
zekâ düzeylerinin arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan 
araştırmada internet bağımlılığı ve duygusal zekâ düzeyinin yaş, ailenin ekonomik durumu, 
cinsiyet ve farklı fakültelerde okuma durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
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araştırmıştır. Sonuç olarak yaş, okunan bölüm ve ailenin ekonomik durumuna göre anlamlı 
farklılık görülürken cinsiyet faktöründe bir değişiklik görülmemiştir.  

Uluçay ve Kobak [22] Dijital Detoks: Teknoloji Bağmllğna Karş Yeni Bir Eğilim ve Genç 
Yetişkinler Özelinde Bir Değerlendirme adlı makalelerinde teknolojinin yüz yüze iletişimi 
sınırlandırdığı, insanların eskiye göre daha yalnız, sosyal ilişkilerinin zayıfladığını bu yüzden 
iş ve eğitim hayatlarındaki başarılarının düştüğünü belirtmiştir. Teknoloji bağımlılığının 
olumsuz etkilerinden kurtulmak için çeşitli görüşler yer almaktadır. Bunlardan biri olan dijital 
detoks, teknoloji kullanım süresini azaltmayı ve sınırlandırmayı hedefleyen bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede genç yetişkinlerin dijital detoks davranışları ve uygulama 
nedenleri incelenmektedir. Araştırma sonucuna göre en yaygın detoks davranışı uygulamaları 
silmek, tüm bildirimleri sessize almak ve paylaşımlarda kontrollü olmak; dijital detoks 
yapmaya iten nedenler de bireylerarası iletişimi zayıflatması, güvenlik kaygıları ve odaklanma 
problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gökel [6] Teknoloji Bağmllğnn Çeşitli Yaş Gruplarndaki Çocuklara Etkileri Hakkndaki 
Ebeveyn Görüşleri adlı çalışmasında teknolojik aletlerin aşırı kullanımının çocukların bedensel 
ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkilemesinde ebeveynlerin etkisini araştırmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formu ile alınan verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. 
Sonuç olarak 7-18 yaş aralığındaki çocukların teknoloji bağımlılığında ebeveynlerin önemli 
bir rolü olduğu saptanmıştır. 

Ektiricioğlu, Arslantaş ve Yüksel [23] Ergenlerde Çağn Hastalğ: Teknoloji Bağmllğ 
adlı makalelerinde alkol, sigara gibi madde bağımlılıkları haricinde yeme, uyuma gibi davranış 
bağımlılıklarının da var olduğunu, teknolojik cihazların aşırı kullanımından kaynaklanan 
internet, sosyal medya, akıllı telefon gibi teknoloji bağımlılığının da davranış bağımlılığı 
kategorisinde yer aldığını belirtmiştir. Fiziksel, duygusal ve sosyal yönden karmaşık ruh hali 
içinde olan ergenlerin de teknoloji bağımlılığı açısından risk taşımakta olduğu, bu bağımlılık 
türünün gelişimi, ruhsal hastalıklarla ilişkisi ve önleme çalışmaları hakkında bilgi 
verilmektedir. 

Akcan ve Öge [24]Genç Bireylerde Teknoloji Bağmllğnn Yordayclarnn İncelemesi 
başlıklı çalışmalarında 18-25 yaş arası gençlerde teknoloji bağımlılığını yaşam doyumu, benlik 
saygısı, anne-baba tutumları ve cinsiyet temelinde araştırmıştır. Araştırma sonucunda yaşam 
doyumu, benlik saygısı e anne-baba tutumlarının gençlerin teknoloji bağımlılığını anlamlı 
derecede yordadıkları ve cinsiyetin anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ortaya çıkmıştır.  

Cengiz Saltuk ve Erciyes [25] Okul Öncesi Çocuklarda Teknoloji Kullanmna İlişkin 
Ebeveyn Tutumlarna Dair Bir Çalşma adlı makalelerinde 4-5 yaş çocukların teknoloji 
kullanımlarının içeriği ve süreleri, teknolojinin getirdiği tehlike ve risklere karşı anne babaların 
baskıcı, demokratik ya da gevşek ebeveyn tutumlarından hangilerini sergilediklerini 
araştırmıştır. Araştırma sonucunda baskıcı ve gevşek tutum sergileyen ebeveynlerin çocuk 
gelişimi konusunda bilgi sahibi olmadıkları ve çocuklarının da yüksek düzeyde teknoloji 
kullandıkları ortaya çıkmıştır. Demokratik tutum sergileyen ebeveynlerin ise çocuk gelişimi 
hakkında bilgi sahibi olduğu ve çocuklarıyla kaliteli vakit geçirdikleri gözlenmiştir. Ebeveyn 
tutumları fark etmeksizin tüm anne babaların teknoloji bağımlılığı konusundaki kaygı 
düzeyleri yüksek çıkmıştır. 

Karateke [26] Bir Teknoloji Bağmls Yetiştirmek: Yeni Doğandan Ergenliğe Ebeveynliğe 
Yardmc Bir Duygu Düzenleme Arac Olarak Sanal Ortamlar adlı makalesinde ebeveynlerin 
çocuklarını susturma, oyalama görevlerini teknolojiye büyük oranda devretmesinin 
çocuklarının birer teknoloji bağımlısı adayı haline getirdiğini belirtmektedir. Karateke, 
teknoloji bağımlılığını duygu düzenleme kavramıyla tartışmış, bağımlılığı önleme çalışması 
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olarak erken dönem ebeveyn-çocuk duygu düzenleme becerileri ve sağlıklı bağlanma süreçleri 
ile ilgili eğitimlerin yapılmasını önermektedir. 

Söylemez ve İlkhan Söylemez [27] Önlisans Öğrencilerinin İnternet Bağmllğ Üzerine Bir 
Araştrma (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Melek Yüksekokulu Örneği) başlıklı 
çalışmalarında öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri ile demografik değişkenler açısından 
bir ilişki olup olmadığını araştırmaktadır. Sonuca göre erkeklerin kızlardan daha fazla 
internette zaman geçirdiği, gelir durumu arttıkça internette geçirdikleri sürenin de arttığı 
saptanmıştır.  

Göker ve Turan [28] COVID-19 Pandemisi Sürecinde Problemli Teknoloji Kullanm adlı 
makalelerinde Covid-19 pandemi sürecinde kısmi veya tam kapanma, evden çalışma, işsizlik, 
maddi sorunların insanların stres ve kaygı düzeylerini arttırdığını, teknolojinin sosyalleşmek 
amacıyla daha sık kullanıldığını belirtmiştir. Bilinçsiz ve aşırı teknoloji kullanımının sorunlu 
davranış kalıpları geliştirebileceğini, bu konudaki riskleri ve önerileri tartışmaktadır.   

Yam ve İlhan [29] Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing adlı 
makalelerinde teknoloji bağımlılığının alt türlerinden olan akıllı telefon bağımlılığını İngilizce 
phone ve snubbing kelimelerinden türetilen phubbing kavramı üzerinden tanımlamaktadır. 
Akıllı telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, gelişmeleri kaçırma 
korkusu, netlessfobi gibi diğer ilgili kavramları açıklamaktadır. 

Dere ve Uçar [30] Okullarda Karşlaşlan Bağmllklar Üzerine Bir Durum Çalşmas adlı 
makalelerinde okullarda görülen bağımlılık türleri hakkındaki öğretmen görüşlerini 
incelemiştir. Araştırma sonucuna göre ortaokul ve lise düzeylerindeki öğrencilerde farklı 
bağımlılık türleri görülmektedir. Ortaokula giden öğrencilerde tütün ve teknoloji bağımlılığı, 
lise öğrencilerinde ise tütün, teknoloji, uyuşturucu ve alkol bağımlılıklarına rastlanmaktadır. 

Kaçmaz, Yıldız ve Buldu [31] An Application on Technology Addiction with C4.5 
Classification Algorithm adlı makalelerinde teknolojik gelişmelerle insanların teknoloji 
kullanma sürelerinin arttığını, gizli verileri elde etme olarak bilinen veri madenciliği ve 
teknoloji bağımlılığı konularında daha fazla çalışmalar yapıldığını belirtmektedir. Makale, veri 
madenciliği sınıflandırma yöntemlerinden C4.5 karar ağacı algoritması ile mesleki ve teknik 
eğitimde yer alan öğrencilerin teknolojik bağımlılıklarını belirlemek amacındadır. Sonuca göre 
teknolojik bağımlılık ve okul başarısı arasında bir bağ bulunamazken demografik 
değişkenlerden olan cinsiyetin cevapları belirleyen önemli etken olduğu saptanmıştır. 

III. SONUÇ 
Bibliyometrik araştırmalar bir konunun profilini oluşturmak için önemli olan çalışmalardır. 

Bu çalışmanın amacı 2003-2021 yılları arasında teknoloji bağımlılığı konusunu işleyen 
çalışmaların bibliyometrik özelliklerini ortaya koymaktır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar 
şu şekildedir: 

Teknoloji bağımlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar derleme ve araştırma makalelerden 
oluşmaktadır. Araştırma makalelerinin 7 tanesinde nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu 
makalelerde internet ve teknoloji bağımlılığının farklı eğitim düzeyinden öğrenciler üzerindeki 
etkisi çeşitli değişkenlerle incelenmiş, bu bağımlılık türüyle ilgili olarak ebeveyn tutumları ve 
öğretmen görüşleri araştırılmıştır. 2018 yılında 4 tane, 2019 yılında 10 tane ve 2020 yılında 11 
tane olmak üzere toplamda 25 makale araştırma kapsamına alınmıştır. Teknoloji bağımlılığı 
konusunda yapılan çalışmaların yakın tarihte yoğunlaşmasının teknolojik ilerlemelerin 
artmasıyla ilişkili olduğu söylenebilir. 

Günümüz şartlarında sahip olduğumuz imkanlardan dolayı teknoloji hayatımızda büyük bir 
yer kaplamaktadır. Yaşam şeklimiz, alışkanlıklarımız teknolojinin etrafında şekillenmektedir. 
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Ekran başında geçirdiğimiz süre de pek tabi artmaktadır. Teknolojinin birçok faydasının yanı 
sıra ölçüsüz ve bilinçsiz kullanımının bireyler üzerinde psikososyal rahatsızlıklara neden 
olduğu yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. Ayrıca eğitim ve sağlık durumuyla 
teknoloji bağımlılığının ters ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. 

Sonuç olarak araştırmamızda yer alan makalelerde teknoloji bağımlılığının bireyler 
üzerindeki olumsuz etkilerinden ve bağımlılığın yordayıcıları araştırılmıştır. Teknoloji 
bağımlılığı hakkında farkındalık düzeylerinin arttırılması ve bilinçli teknoloji kullanımı için 
çeşitli psiko-eğitim programlarının uygulanması, önleme çalışmalarına ağırlık verilmesi 
gerekmektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi teknolojinin aşırı ve ölçüsüz kullanımı bireyleri 
pek çok yönden etkilediği için bu konu disiplinler arası bir araştırma konusudur. Tanı, önleme 
ve müdahale aşamalarının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için diğer disiplinlerin konuyu 
farklı açılardan araştırarak literatüre kazandırmaları önem arz etmektedir. 

IV. TEŞEKKÜR 
Bu çalışmayı hazırlamamda benden tecrübesi ve desteğini esirgemeyen değerli hocam Doç. 
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Türkiye  
 

Özet Suç kavramı zaman içinde farklı anlamlar kazanan farklı tanımları yapılmış olan bir 
kavram olmuştur. Toplumdan topluma değişen suç davranışları genel olarak sosyal yaşamda 
hoş görülmeyen ve uygulandığı takdirde ceza verilmesi gerektiği düşünülen davranışlar 
bütünü olarak tanımlanabilir. TC. Anayasasında 18 yaşını doldurmamış herkes çocuk 
sayılmaktadır. Çocuk suçluluğu; 18 yaşını doldurmamış bireylerin suç davranışlarında 
bulunmalarıdır. Bu davranışlarda bulunan çocuklar ‘Suça Sürüklenen Çocuk’ olarak 
tanımlanır. Çocuk suçluluğu üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Çocuk 
suçluluğunun sebepleri literatürde birçok farklı açıdan incelenmiştir. Toplumsal, psikolojik, 
biyolojik, aile, din, ahlak ve inanış vb. birçok etmen çocuk suçluluğuna sebep olmaktadır. Bu 
sorunun çözümü için de multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Bu çalışmada Dergipark 
akademik yayın platformunda 2013 yılından itibaren yayınlanan ‘Çocuk ve Suç’ başlığındaki 
tüm makaleler incelenmiştir. Yaklaşık 30 makale farklı bakış açıları ile çocuk ve suç alanına 
odaklanmıştır. Çocuk suçluluğunun sebepleri, suça sürüklenen çocukların sosyodemografik 
özellikleri, aile yapısı, eğitim ile ilişkisi, din ve inanç faktörlerinin çocuk suçluluğuna olan 
etkisi, suça sürüklenen çocuklar ile ilgili yapılan uygulamalarda karşılaşılan sorunlar, göç 
kavramı ile çocuk suçluluğu arasındaki ilişki, çocuk mahkemeleri, suçu önleme modeli, yerel 
yönetimlerin çocuk suçluluğunu önlemedeki yeri ve önemi, sosyal öğrenme ve çocuk 
suçluluğu ilişkisi, gibi çeşitli konularda yazılmış olan makaleler ele alınmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Çocuk; Suç; Suça Sürüklenen Çocuk 
 

Abstract: The concept of crime has become a concept that has gained different meanings 
over time and has different definitions. Criminal behaviors that vary from society to society 
can be defined as a set of behaviors that are generally not tolerated in social life and that are 
thought to be punished if applied. TC. Anyone under the age of 18 is considered a child in the 
Constitution. Juvenile delinquency; It is the criminal behavior of individuals under the age of 
18. Children who engage in these behaviors are defined as 'Children Dragged to Crime'. 
Juvenile delinquency is an issue that needs to be emphasized. The causes of juvenile 
delinquency have been examined in the literature from many different angles. Social, 
psychological, biological, family, religion, morality and belief etc. many factors cause 
juvenile delinquency. A multidisciplinary approach is required to solve this problem. In this 
study, all articles under the title of "Child and Crime" published in Dergipark academic 
publishing platform since 2013 were examined. About 30 articles focus on children and 
crime from different perspectives. Reasons of juvenile delinquency, sociodemographic 
characteristics of children pushed into crime, family structure, relationship with education, 
effect of religion and belief factors on juvenile delinquency, problems encountered in 
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practices regarding juvenile delinquency, the relationship between the concept of 
immigration and juvenile delinquency, juvenile courts, crime prevention model articles 
written on various topics such as the role and importance of local governments in preventing 
juvenile delinquency, the relationship between social learning and juvenile delinquency. 

Keywords: Child; Crime; Child Dragged to Crime 

I. GİRİŞ 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun[1] 3/1 (a) maddesi çocuğu ‘daha erken yaşta ergin olsa 
bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişi’ olarak tanımlar. Aynı maddede suça sürüklenen çocuk 
‘kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya 
kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen 
çocuk’ olarak tanımlanır. Aynı kanunun 37. Maddesinde on iki yaşını bitirmemiş suça 
sürüklenen çocuk hakkında adli işlem yapılamayacağını ve bu çocuklarla ilgili işlemlerin 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yerine getirileceği bildirilmektedir.  
Çocuğun suç işlemesine sebep olan birçok faktör mevcuttur.  Bu faktörler biyolojik, 
psikolojik, ekonomik, ailevi ve toplumsal olabilmektedir. Çocuklar suç davranışını 
çoğunlukla öğrenmektedirler. İçinde doğduğu aileden, büyüdüğü sosyal ortamdan, akraba ve 
komşularından, okulda arkadaşlarından vb. öğrenerek suç işleme davranışında bulunurlar. 
Hırsızlık, adam yaralama, uyuşturucu kullanma ve ticaretini yapma, cinsel saldırı, gasp, 
kavga, tehdit, hakaret, terör gibi suçlar ülkemizde çocukların içinde bulundukları suç 
eylemleridir. Çocuk ve suç konusunda literatür tarandığında suça sürüklenen çocukların 
ailelerinde suç öyküsü bulunduğu, parçalanmış aile yapısında oldukları, aile içi iletişimin 
kopuk olduğu, ebeveynlerin eğitim ve gelir seviyelerinin düşük olduğu, çocukların eğitim 
seviyelerinin düşük olduğu görülmektedir. Çocuk suçluluğu çok yönlü bir sorundur ve 
multidisipliner bir çalışma gerektirir. Devletin, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin 
birlikte hareket etmeleri sorunun çözümü için faydalı olacaktır. Bu çalışmada Dergipark 
akademik yayın platformunda 2013 yılından itibaren yayınlanan ‘Çocuk ve Suç’ 
başlığındakikonu ile ilgili olan tüm makaleler incelenmiştir. Yaklaşık 30 makale farklı bakış 
açıları ile çocuk ve suç alanına odaklanmıştır. Makalelerin anlatmak istediği konulardan 
kısaca bahsedilmiş, çocuk ve suç alanına dair birçok faktör, sonuç, ilişki sıralanmıştır.  
 

I. ÇOCUK VE SUÇ KONUSUNDAKİ AKADEMİK MAKALELERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK  ÇALIŞMA 
Bu kısımda Dergipark akademik yayın platformu sitesinde 2013 yılından itibaren yayınlanan 
‘Çocuk ve Suç’ başlığındaki makaleler ana hatları ile ortaya konulmuştur. Farklı bakış 
açısıyla yazılmış olan makaleler literatüre zenginlik katmıştır.  
Öter(2018)[2] Antalya ilinde yaptığı araştırmada çocuk suçluluğunun sebeplerini öncelikle iç 
göçle bağlantılı olduğu sonucuna varmıştır. Görüşülen çocukların %41 iç göç yaşayan aileye 
mensup çocuklar  %34’ü ise daha önceden suç işlemiş olan çocuklardır. 
Cömert ve Sevim (2017)[3]; çocuk ve suç kavramlarını sosyolojik suç kuramları ile 
açıklamıştır. Çocuk, suç ve çocuk suçluluğu kavramlarını açıkladıktan sonra suçu açıklayan 
sosyolojik kuramlardan bahsetmiştir. Çocuk suçluluğu toplumsal sebepler bağlamında 
anlatılmış, toplumsal çözülmeler ve sorunların suça sebep olacağı anlatılmıştır.  
Çelik ve Efe (2018)[4]; çocuğu suçtan uzak tutabilmek için din ve aile kavramlarının 
önemine değinmiştir. Modernleşme ile birlikte Müslümanların aidiyet duygularının azalması, 
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inançlarından uzak yaşamaları toplumda suça sebep olmaktadır. Aile kurumuna verilen 
önemin azalması da birlik ve aidiyet duygularını azaltmaktadır. Bu ortamda yetişen 
çocukların suç işleme ihtimalleri daha yüksektir. Çocuk suçluluğunun azaltılması için aile 
kavramına verilen önemin artması ve insanların aidiyet duygularının din ve aile kavramları 
ile tatmin edilmesi gerekmektedir. 
Bilici(2017)[5]; suç kavramının çocukluktan başlayarak öğrenilen davranışlar olduğunu 
belirtmiştir. Öncelikle ailede başlayan suçu öğrenme süreci medya ve sosyal çevrenin de bu 
sürece dahil olmasıyla çocuğun suç kavramını tanıyıp, suç fiillerini gerçekleştirmesine zemin 
hazırlamaktadır. 
Yüksel(2019)[6], Dicle Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Polikliniğine Haziran 2017- Kasım 2018 tarihleri arasında adli psikiyatrik muayene amacıyla 
getirilen ve TCK 31/2 ve 32 kapsamında değerlendirilen 107 çocuk üzerinde yaptığı 
araştırmada; en çok işlenen suçların sırayla hırsızlık(% 37,3), terör (%25,2), yaralama 
(%17,8), cinsel istismar (%15) ve uyuşturucu (%4,7) olduğu saptamıştır. Benzer bir 
çalışmada Avcı1, Avcı2 ve Yılmaz(2018)[7] bir üniversite hastanesinde Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğe TCK madde 31/2 gereğince rapor düzenlenmesi istenilen 
çocuk ve ergenlerin dosya kayıtlarını inceleyerek çocukların en fazla işledikleri suçları ve  
suça sürüklenme sebeplerini araştırmışlardır. Buna göre %40.5 ile hırsızlık en fazla işlenilen 
suçtur. Sosyoekonomik sorunlar, çocuk ve ailesinin eğitim durumunun düşük olması da suça 
sebep olan en önemli faktörlerdir. 
Ediz ve Türe(2015)[8]; Ankara ilinde yaşayan çocukların suça sürüklenme sebeplerini Chaid 
analizini kullanarak araştırmıştır. Buna göre çocuklarının suça sürüklenmesinin en önemi 
sebebi sosyal çevresidir. Çocuğun sosyal çevresi önce ailesi sonra okuludur. Okulunda 
memnun olmayan çocuklar suça sürüklenmektedirler. Çocuğun suça sürüklenmesinde baş 
faktör eğitim durumudur. Çocuğun ailesinin ekonomik durumunun yetersiz olması da çocuğu 
suça sürükleyen bir diğer etmendir. 
Topçuoğlu(2014)[9]; gelişimsel suç önleme stratejilerinin çocuk suçluluğunu önlemek için 
faydalı olacağını anlatmıştır. Suçluluk oluşmadan önce çeşitli suç önleme programlarının 
uygulanması, risk gruplarına yönelik özel müdahale planları ve çıktıların doğru bir şekilde 
analiz edilmesiyle çocuk suçluluğu büyük oranda azalacaktır. 
Bağış(2019)[10]; yaptığı çalışmada çocuğun suç davranışını çevresinden öğrendiği, aile, 
okul, sosyal hayat, akran grupları gibi sosyal faktörlerin çocuk suçluluğu üzerinde etkisinin 
olduğunu savunmuştur.  
Karataş ve Mavili(2019)[11]; çocuk adalet sisteminde suça sürüklenen çocuklara yönelik 
uygulamalarda karşılaşılan sorunlar konusunda nitel bir çalışma yapmıştır. Suça sürüklenen 
çocuklar ve sosyal çalışmacılar, psikologlar, pedagoglar gibi suça sürüklenen çocuklar ile 
görüşme yapan bir takım meslek grubuyla uygulamaya dönük sorunlar üzerinde çalışmıştır. 
Elde ettiği bulgular şöyledir; çocuğa yönelik adalet sistemi uygulamalarında rehabilite etme 
yerine cezalandırma yöntemi kullanılmaktadır, cezai işlem aşamalarında çocuğun gelişimsel 
özelliklerine uygun davranılmamaktadır, çocuğun topluma kazandırılmasına yönelik 
uygulamalar bulunmamaktadır, çocuklar tekrar suç işleme davranışlarında bulunmaktadırlar. 
Karataş, Erükçü Akbaş, Gülhan Orhan(2020)[12]; Ankara’da suça sürüklenen çocuklar 
üzerine çalışma yapmıştır. Buna göre ailesinde suç kaydı bulunan çocuklar suç işleme meyli 
göstermektedirler, %92,7’si daha önce suç işlemiş çocuklardır, çocuklar en fazla sırasıyla 
hırsızlık, kavga, kasten yaralama, uyuşturucu kullanımı, bulundurma veya satışı, tehdit ve 
hakaret suçlarını işlemişlerdir. 
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Öztürk Çopur, Ulutaşdemir ve Balsak(2015)[13]; çocuk suçluluğu adlı makalede çocuk 
suçluluğun bireysel ve toplumsal sebepleri üzerinde durmuş, yıllara göre artış miktarlarına 
yer vermiş ve çocuk suçluluğunu önlemek için önerilerde bulunmuştur. 
Kara(2018)[14]; Niğde ilinde çocuk suçluluğuna sebep olan sosyoekonomik, aile durumları, 
eğitim durumları faktörlerin etki düzeylerini araştırmıştır. Sanayileşme, şehirlerin düzenliği, 
toplumsal tabakalaşma içinde eğitim, ekonomik durum ve yaşam gereksinimleri açısından 
yaşanan farklılaşma sebebiyle çocuk suçluluğu yoksul kesimlerde fazla görülmüştür.   
Karbeyaz(2018)[15] Eskişehir ilinde suça sürüklenmiş 9 çocuk anne üzerinde yaptığı 
araştırmada şu verilere ulaşmıştır. Olguların yaşları 13 ile 15 yaş arasındadır. Tümü imam 
nikahlıdır. Hepsinin eşi cezaevindedir. Annelerin 7’sinin hırsızlık 2’sinin uyuşturucu madde 
ticareti yapmaktan suç dosyaları mevcuttur. Makale öneriler ile sona ermiştir.  
Kayma ve Gökler[16]; suça sürüklenen çocukların demografik özelikleri ile suça 
sürüklenmelerinin arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet ve aile 
ile beraber ikamet etmenin suç işleme ile arasında ilişki olmadığı görülmüştür. Yaşın artması, 
eğitim ve ailenin eğitim durumunun düşmesi ile suç işleme arasında pozitif ilişki vardır. 
Acar, Demir, Görmez ve Keser[17]; aile ve çocuk suçluluğu ilişkisi konusunda yapılan 
çalışmaları incelemiştir. Bu çalışmalarda; suç işleyen çocukların dağılmış aile yapılarının 
olduğu ve kardeş sayısının çok olduğu, ailesi içinde veya yakın çevresinde suç öyküsü olan 
birilerinin olduğu, ailesi tarafından büyütülmedikleri, aile içinde şiddet, ihmal ve istismar 
yaşadıkları, ebeveynlerin düşük eğitim seviyesine sahip oldukları ve aile içi iletişim 
eksikliğinin yaşandığı ortaya konulmuştur.  
Bekir(2016)[18] tarafından Erzincan ilinde suça sürüklenen ve suç mağduru çocuk sayılarının 
hesaplanması, son 8 senedeki önlenme hızının durumu ve Erzincan ili ile ülke durumu 
karşılaştırılması yapılmıştır. Erzincan’da çocukların işlemiş oldukları suç türleri arasında 
2008-2014 yılları arasında sırasıyla en fazla yaralama, hırsızlık, mala zarar verme 
gelmektedir.  Türkiye’de 5682 sayılı kanuna muhalefet, bilişim suçları, görevli memura 
mukavemet, kötü muamele, sahtecilik vb. suçları işleyen kız ve erkek çocuklar mevcutken 
Erzincan’da bu suçlar erkekler tarafından işlenmiş kızlar bu suçları işlememişlerdir.  
Kaplan, Çalışkan, Evgin, Caner[19]; Nevşehir ilinde 2009-2013 yılları arasında suça 
sürüklenen çocuklar üzerinde araştırma yapmıştır. Elde ettiği bulgular şu şekildedir; 
çocukların karıştıkları olay sayıları her sene çoğalmıştır, çocuklar genellikle erkektir, ergenlik 
çağındadır, temel eğitim seviyelerinde ve aileleri ile beraber yaşamaktadırlar.  
Gönültaş ve Kelebek(2017)[20] göç, çocuk suçluluğu olgularına sosyal hizmet odağında 
çözüm önerileri getirmiştir. Çalışma kapsamında en fazla göç alan şehirler olan Antalya, 
Adana, Diyarbakır ve İstanbul’da suça sürüklenen çocuklar üzerinde yapılmış çalışmalar 
incelenmiştir. Bu çalışmalarda göç olgusunun suça sebep olduğu sonucuna varılmıştır. Göç 
sonrası sosyal entegrasyonun sağlanması, çocukların sanata ve spor dallarına teşvik edilmesi, 
sosyal aktivitelerin arttırılması, yüksek risk altında olan çocuklara danışmanlık verilmesi, 
istihdam alanlarının açılması suç işleme riskini düşürecektir.  
Arı[21]; Nevşehir’de en az iki kere suça karışmış 14-17 yaş aralığındaki ergenlerin ortak 
özelliklerini belirlemek, suç işlemiş çocukların profillerini açıklamak amacıyla nitel bir 
çalışma yapmıştır. Görüşülen ergen bireylerin neden suç işlediklerini anlamaya çalışan 
araştırma sonucunda %70’inin eğitimsiz olması, %55’inin geleceğe dair beklentilerinin 
olmaması dikkat çekmiştir.  
Şimşek[22], çocuk suçluluğunun azaltılmasında ve önlenmesinde çocuk eğitimevlerinin 
önemi üzerinde durmuş şuan sayıları dört olan çocuk eğitimevlerinin sayısının arttırılması 
gerektiğini savunmuştur. 
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Şentürk[23], 2015 yılında Amasya ili Merzifon ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi’nde kaybı olan 
16-18 yaşlarında suça sürüklenmiş çocukların anne- baba tutumlarını ve suça sürüklenme 
sebeplerini nicel çalışma yaparak belirlemeye çalışmıştır. Şentürk çalışmasında suça 
sürüklenmiş çocukların aile tutumlarının otoriter olduğu, ailesinin eğitim ve gelir seviyesinin 
düşük olduğu ve suça sürüklenmelerine sebep olan en büyük etkenin akran grupları olduğu 
sonucuna varmıştır. 
Arıkan[24], Türkiye’de yoksulluk ve suçluluk ilişkisine suç haritası ve yoksulluk haritası 
kullanılarak bakıldığında benzerlik görüleceği yani yoksul olan bölgelerde suç oranlarının 
yüksek olduğunu belirtmiştir. Bu konuya çocuk suçluluğu açısından bakıldığında da benzer 
sonuçların görüleceğini tahmin etmektedir. Kendisi bu konuda çalışma yapmaktadır.      
Zengin ve Kesgin(2013)[25]; yaptığı çalışmada yerel yönetimlerin çocuk suçluluğunu 
önlemede diğer kurumlarla etkileşiminin önemini anlatmıştır. Çocuk suçluluğunun 
gelişmesindeki etmenlerden biri çevresel etmenlerdir. Kültürel yapının farklılıklarına 
dayanarak çocukları suça iten sebepler bölgeler arası değişebilmektedir(töre cinayetleri vb.). 
Bu sebeple ‘yerel sorunlara yerel ölçekte önleyici çözümlerin getirilmesi’ önem taşımaktadır. 
Farklı kurumlarla organize bir şekilde, aksatılmadan yapılacak olan hizmetlerin daha kalıcı 
ve etkili olacağı üzerinde durmuştur. 
Akbulut(2013)[26]; ceza mevzuatında çocukların durumu, yakalanmaları ve gözaltına 
alınmaları sürecinde yaşanan aksaklıklar, çocuğun gelişim sürecine uygun olmayan bazı 
uygulamalar, Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Hukukunda bazı değişikliklerin ve 
düzenlemelerin yapılması gerektiği konusundan bahsetmiştir.  
Karataş , Akbaş, Erükçü Akbaş, Camuşcu(2020)[27]; Ankara’da evden kaçıp çocuk şubeye 
getirilen çocuklar üzerinde yaptıkları değerlendirmede suça karışma durumlarını da ele 
almışlardır. Evden kaçan çocuklar genellikle suç mağduru olmaktadırlar. Görüşülen 
çocukların %13.2’si evden kaçtıktan sonra suç mağduru olmuşlardır. Cinsel istismar, şiddet, 
kaçırılıp alıkonulma, darp, intihar girişimi suçları ile karşılaşmışlardır.  
Acar ve Yaman[28] suç ve çocuk temalı bibliyometrik çalışmasında Cumhuriyet tarihinden 
2018 yılına kadar olan tüm suç ve çocuk temalı akademik çalışmaları incelemişlerdir. Tüm 
makale, tez ve kitapları taratıp kategorilere ayırmışlardır.   
 

II. SONUÇ 
Bu bibliyografik çalışma 2013-2021 yıllarında çocuk ve suç konusunda yazılmış akademik 

makalelerin derlendiği çalışmadır. İlgili makaleler çocuk ve suç konusuna farklı açılardan 
yaklaşmıştır. Farklı sebepler, sonuçlar, analizler yapılmıştır. 2 makale 2013, 1 makale 2014, 3 
makale 2015, 3 makale 2016, 3 makale 2017, 6 makale 2018, 4 makale 2019, 4 makale 2020 
1 makale 2021 yılında yazılmıştır.   

Çocuk ve suç konusu farklı disiplinlerin(Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, hukuk, tıp 
gibi) üzerinde çalıştığı karmaşık bir konudur. Sebepleri zaman içerisinde değişebilen, etkisi 
ve sonuçları toplumsal yaşamı şekillendiren bir olgudur. Çocuk suçluluğuna sebep olan pek 
çok faktör vardır. Bu faktörler bölgeden bölgeye farklılık gösterebilmektedir. Çocukların 
sürüklendikleri suçlar da farklı bölgelerde değişebilmektedir. Örneğin Diyarbakır’da yapılan 
çalışmada çocukların işledikleri suçlar arasında terör suçu ikinci sırada yer alırken literatürde 
başka bir çalışmada çocukların terör suçuna sürüklendiklerinden bahsedilmemektedir. Bu 
sebeple çocuk suçluluğunu önlemek için yerel yönetimlerin kendi içerisinde özel önlemler 
almaları, orijinal çözüm önerileri getirmeleri ve uygulamaları önem taşımaktadır. Çocukların 
suça sürüklenmelerindeki en büyük sebep eğitim düzeylerinin düşük olmasıdır. Yapılan 
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çalışmaların sonuçları bunu göstermektedir. Çocuk suçluluğunun sebebi olarak eğitim 
durumunun düşüklüğünden sonra gelir seviyesinin az olması gelmektedir. Bu sebep 
genellikle çocukları hırsızlık suçunu işlemeye sürüklemektedir. Yapılan bir çalışma 
ülkemizdeki yoksulluk haritası ile suç haritasının birbiri ile benzerlik gösterdiğini ileri 
sürmüştür. Bu da yoksulluğun büyük bir suç işleme sebebi olduğunu göstermektedir. Yine 
çocukların suça sürüklenmelerinin bir sebebi de aile yapısıdır. Ailede suça karışmış birey ya 
da bireylerin olması, ailelerin parçalanmış olması, aile içi iletişim kopuklukları, ebeveynlerin 
çocuklarına olan ilgisizlikleri suça sürüklenen çocukların ortak özelliklerindendir. Çocuk 
suçluluğunun sebepleri genel olarak toplumsaldır. Çocuk içinde bulunduğu toplumdan suçu 
öğrenmektedir. Bazı durumlarda toplum içerisinde var olabilmek için suç eylemlerinde 
bulunmaktadır. Yani çocuğun suç işleme sebebi de yine toplumun kendisi olmaktadır. 

Geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı bir ortamda büyümelerini sağlamak, gelişimleri 
için uygun yaşam şartlarını oluşturma görevini yerine getirmek her birey için bir görevdir. 
Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının organize bir şekilde çalışması, çocuk suçluluğu 
üzerinde büyük bir etkisi olan toplumsal sebeplerin azaltılması noktasında çalışmalar 
yapılması, eğitim konusuna verilen önemin arttırılması çocuk suçluluğunun azaltılması 
açısından önemlidir.  
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Abstract Compared to limited and environmentally hazardous fossil fuels, wind energy emerges 
as an excellent renewable energy source. The enormous expansion and impressive development 
of the offshore wind power sector over the last decades have created substantial achievements 
within the foundation technology. In this study, history, different types of support structures and 
various installation concepts for both fixed-based and floating offshore wind turbines (OWTs) are 
described in detail. International geotechnical design guidelines for OWT foundations are briefly 
presented. The geotechnical interpretation of the factors affecting the selection of the foundation 
type and submarine soil investigation studies were introduced. The importance of Turkey in terms 
of wind potential was emphasized and geotechnical design suggestions were presented. 

Keywords: Offshore wind turbine, Foundation, Geotechnical Design 

I. INTRODUCTION 

WT researches and installations have made significant progress in the last decades due to the 
rapid consumption of fossil fuels and the increasing energy demand [1]. Wind energy, which 

has been used by humanity for centuries for several purposes such as ship transportation and 
grinding grain by windmill, gained a different perspective towards the end of the 20th century [2]. 
Thus, by converting wind energy into mechanical energy, wind energy storage studies have started. 
Especially in Europe, many experimental turbines were built until the 1980s. Many onshore wind 
turbines and even farms were built in Europe and America until the 1990s [3]. Moreover, the 
master development in the wind energy industry started in 1990 with the construction of the 
world's first offshore wind turbine in Sweden. Since then, research, development, and installation 
activities of both onshore and offshore wind turbines have gained momentum. The world's first 
offshore wind farm Vindeby was built in 1991 in Denmark (Fig. 1). The total capacity of this farm 
which consisting of 11 turbines with a capacity of 450 kW each was 4.95 MW. The second offshore 
farm Tuno Knob was built in 1995. This farm had a capacity of 5 MW (10 x 500 kW). Also, in the 
UK, a 2.7 MW semi-offshore wind farm was built along an existing breakwater in Blyth Harbor 
in 1992. Afterwards, the first large-scale offshore wind farm Horns Rev 1 built in 2002 in Denmark 
[4]. Since then, the onshore and offshore wind energy industry has made prominent progress under 
European leadership. Energy demand was increasing in Turkey, as in every developed and 
developing country. Redressing with renewable wind energy in addition to the existing resources 
was first provided by the 7.2 MW onshore wind farm built in Cesme-Alacatı in 1998. Later, many 
turbines were installed in Turkey, which showed significant development in the onshore wind 
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turbine technique. However, as stated by many researchers, Turkey has a large offshore wind 
resource [5], but there is no OWT installed yet. When evaluated in terms of wind potential, civil 
aviation, territorial waters, maritime traffic, pipelines, and underground cables, Gokceada, 
Bozcaada, Bandirma, Inebolu, and Samandag were stated to be suitable places for OWT 
installation in Turkey [6]. 

 

 
Fig. 1. The first offshore wind farm in the world, Vindeby [7] 

 

 
Fig. 2. Dimension evolution of wind turbines over time [9] 

 
The onshore wind turbine technique dates back to and relatively easy. Therefore, the number 

and the capacity of the onshore operational wind turbines are higher than the OWT. However, the 
advantages of OWTs have been recognized by many researchers and implementers, and many 
OWT projects have been designed in the last decade. These advantages can be listed as follows: 
higher and stable wind speeds, easier transportation of the turbine components to the site, no noise, 
and no expropriated price [1,2,3,8]. Nevertheless, the loads and the moments affecting the OWT 
are more destructive than those onshore. Also, the rapid growth of superstructure dimensions (Fig. 
2) required new and resistant foundation systems. For this reason, the OWT foundation design has 
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also evolved over the years, following the development of the new foundation types. 

II. OWT FOUNDATION TYPES 
The share of offshore wind turbine foundations in total cost is considerable. While the 

foundation costs of onshore wind turbines constitute an average of 5-9% of the total cost, this rate 
reaches 21% for the OWT foundation installation and submarine soil investigations [10]. This 
indicates that the importance of the selection of the optimum foundation and the need for diverse 
foundation design for various loading conditions [11]. Factors affecting the choice of the 
foundation can be listed such as water depth, seabed conditions, wind speed, wave height. The 
foundation types used for OWT are fixed-based (suction caisson, gravity-based, monopile, tripod, 
and jacket) and floating foundations as presented in Fig. 3, respectively [2]. 

 

 
Fig. 3. (A) Suction caisson, (B) gravity-based, (C) monopile, (D) tripod, (E) jacket, (F) tension leg 

platform, (G) spar buoy floating foundation [2] 
 

A. Suction-Caisson Foundation 
A suction caisson is a large cylinder, generally made of steel, with an open base and closed top 

[12]. These are the same in shape and size as the gravity-based foundations. However, the method 
of the installation is its distinctive feature. The open lower end of the bucket is brought to the 
seabed level, the water in the bucket is pumped out [13]. Then the bucket is pressed into the seabed 
by suppressing or suction [14]. Installation is easier on clayey soils. However, possible localized 
pipes should be avoided on sandy soils [15]. These foundations are simple and inexpensive in 
terms of manufacture, transport, and construction. Moreover, its lateral strength is high thanks to 
its bucket side skirts. It can be useful in deeper waters by extending the bucket side skirts. 
Frederikshavn (Denmark) and Borkum Riffgrund 1 (Germany) offshore wind farms can be given 
as examples for suction caisson foundations [16].   
 

B. Gravity-Based Foundation 
Gravity-based foundations withstand the wind and wave loads with their self-weight [12]. These 
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foundations are made using reinforced concrete or usually steel caisson filled with ballast material 
[17]. It can be applied at relatively shallow depths such as 0-25m compared to other foundation 
types. Moreover, it requires seabed preparation to ensure high strength [18]. The necessity of barge 
for the transportation and the seabed preparation makes these foundations costly. Vindeby and 
Tuno Knob offshore wind farms are the early gravity-based foundations [16]. 

 

C. Monopile Foundation 
A monopile foundation is built from a large diameter steel pile driven into the seabed to gain 

resistance. The total pile length is always between 20 and 50 m, and the diameter is between 5 and 
7.5 m to ensure sufficient bearing capacity [19]. In the last decade, the monopile foundation has 
been the most popular type for OWT and comprised 80.8% of all installed offshore wind facilities 
in Europe, with the total number attaining 2354 at the end of 2016 [20]. Easy installation and low 
cost due to industrialization are the foremost advantages of these foundations. London Array, 
Horns Rev 1, 2, and 3 can be given as examples for the monopile OWT foundations [16]. 

 

D. Tripod Foundation 
Tripod foundation is a continuation of the monopile foundations. It is installed by driving three 

smaller and lighter single piles to a shallower depth. These three single piles are joined by a central 
steel shaft. It is possible to install it in deeper waters such as 30-50m. Although it provides large 
resistance for stability [21], it is costly due to it is heavy and difficult to install [17]. As an example, 
Global Tech I (GTI), which includes 80 turbines installed at 38-41m water depth in 2015 in 
Germany, can be given [22].  

 

E. Jacket Foundation 
The jacket foundation is made of three or four tubular steel legs placed into the seabed. These 

foundations are made of steel piles, truss systems, and transition elements [23]. The jacket 
foundation can be selected at a higher water depth of 10–60 m [16,24]. Jacket piles are thinner, 
longer, and smaller diameter piles compared to the monopile. Their resistance also less dependent 
on soil conditions in comparison with the monopiles. However, it has disadvantages such as 
difficult construction and expensive production [17]. As an example, the Beatrice offshore wind 
farm, which consists of a total of 84 turbines with a capacity of 7 MW each and installed at a water 
depth of 35-55 m, can be given [16]. 

 

F. Floating Foundation 
The floating foundation is composed of a floating platform and an anchor system connecting to 

the seabed [25]. This anchoring system can be in three different forms: spar, tension leg, and semi-
submersible. Spar is the type in which the balance of the turbine is ensured by connecting ballast 
loads under the turbine tower. Steel mooring lines are used to keep the platform in balance in the 
type of tension leg. In the semi-submersible type, partially ballast force and partially buoyancy are 
used for the stabilization [23]. Fixed-based foundations are no longer applicable in waters deeper 
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than 50 m [22]. As an example, Hywind Scotland Pilot Park, which was installed in the UK at a 
water depth of 100-120 m, can be given [26]. 

III. OWT FOUNDATIONS SUBMARINE SOIL INVESTIGATIONS 
Numerous design guidelines related to offshore wind turbines have been incorporated into the 

literature throughout the world. In these guidelines, instructions and certification requirements for 
the structural and geotechnical design of offshore structures are explained. The most common of 
the available design guidelines are: Danish Energy Agency (DEA), ‘Recommendation for 
technical approval of offshore wind turbines’ (2001) [27]; Germanischer Lloyd (GL), ‘Guideline 
for the Certification of Offshore Wind Turbines’ (2005) [28]; International Electrotechnical 
Commission (IEC), IEC 61400-1 ‘Design Requirements’ (2005); IEC 61400-3 ‘Offshore Wind 
Turbines’ (2009) [29]; USA American Bureau of Shipping, ABS 176 ‘Bottom-fixed Wind 
Turbines’ and ABS 195 ‘Floating Wind Turbines. In addition to these, the main guidelines 
recommended for the seabed soil exploration are: American Petroleum Institute (API), 
‘Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms - 
Working Stress Design’ (2000) [30]; United Kingdom International Society for Soil Mechanics 
and Geotechnical Engineering, ISSMGE TC1 ‘Geotechnical and Geophysical Investigations for 
Offshore and Nearshore Developments’ (2005) [31]; Det Norske Veritas Offshore Standard DNV-
OS-J101, ‘Design of Offshore Wind Turbine Structures’ (2010); Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie BSH, ‘BSH No-7004: Standard Ground Investigations - Minimum requirements for 
geotechnical surveys and investigations into offshore wind energy structures, offshore stations, 
and power cables’ (2014); DNVGL Recommended Practice C212, ‘Offshore soil mechanics and 
geotechnical engineering’ (2017) [32]. In this study, these soil exploration specifications 
referenced by the offshore wind turbine design guidelines were examined and soil investigation 
studies required for the geotechnical design were emphasized. 

 

A.  Aim and Scope of The Soil Investigation 
The foundation of any engineering structure must transmit structural loads without any 

problems, such as undesirable foundation settlements and bearing capacity failures under static 
loads. At the same time, the foundation system should transmit the loads from the superstructure 
to the foundation, and ground acceleration to the superstructure in cases of cyclic wind and wave 
loads and earthquake loads [33]. The choice of foundation type is made according to structural 
loads, local soil conditions, and other environmental factors. Estimation of structural loads and 
loads caused by environmental effects such as wind or waves can be determined by specific 
formulations and measurements. However, determining the local soil conditions and therefore 
estimating the bearing capacity of the soil is often an exhaustive and costly matter. Detecting 
possible weak layers and obtaining the correct mechanical and dynamic parameters of the soil play 
a vital role in the foundation design. 

The soil investigation aims to collect sufficient reliable information in order to construct a 
structure that is both economical and safe and to detect any potential damage or hazard caused by 
the soil in advance. In addition to obtaining information for the new structures, soil investigations 
are also carried out with a view to determining the earthquake performance of existing structures. 
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In the planning and evaluating of the data obtained from the investigation, it is of great importance 
to understand the geology. In cases, a literature knowledge confirmed by boring and exploration 
pits may be sufficient, while in other cases a site-specific geological mapping may be required. 

Geological studies can be utility in choosing the methods to be used in geotechnical 
investigations. Geophysical surveys can be beneficial in determining the number and the location 
of borings. Geophysical surveys are essential to determine bathymetry, including seabed properties 
that may affect the foundation. Geological risks should be investigated and mapped. Geophysical 
soil investigations should include submarine layers. Geotechnical explorations include both the 
field and the laboratory tests. The scope and method of the soil investigation should be determined 
by considering the type, dimension, and importance of the structure and the seabed conditions. 
The distance between borings and drilling depth should be selected to determine the idealized soil 
profile. The soil investigation should provide indispensable knowledge to a depth where possible 
weak formations will not affect the safety and performance of the structure and the foundation. 
Soil exploration is also compulsory to investigate the risks of natural disasters that may affect the 
structure and foundation. The data obtained from the soil investigation should introduce the 
feasibility of the planned structure and in the meantime allow the determination of the most 
suitable region for the project. In the final report, all the information required for a detailed 
foundation design should be provided comprehensively. 
 

B. Required Soil Parameters for The OWT Foundation Design
Characteristics of submarine soils can be obtained by direct measurement or using experimental 

relationships. The following parameters should be determined in the cause of creating the idealized 
soil profile and estimate the soil shear strength required for the foundation design: 

 Unit weight of the soil, γ, and specific gravity, Gs 
 Natural water content, w, and atterberg limits, wp, wl (plastic and liquid) 
 Grain size distribution and soil type (USCS) 
 Plasticity and liquidity index, IP and IL 
 Void ratio, e (Minimum and maximum void ratio and relative density for sandy soils, 

emin, emax, ID) 
 Consolidation parameters (Compression and swelling index, Cc, Cs, σ0' and OCR) 
 Internal friction angle, ϕ (For sandy soils) 
 Undrained shear strength, su (For clayey soil) 

Moreover, static and dynamic soil-structure interaction analysis allows the calculation of 
foundation settlement and displacement. The parameters required for this analysis are maximum 
shear modulus, Gmax, modulus reduction curve, G/Gmax, and strain-dependent variation of the 
damping ratio, ξ.   

Laboratory tests conducted by taking a limited number of samples can make it difficult to obtain 
a continuous soil profile throughout the depth. Therefore, it is a considerable issue to examine the 
soil in situ by conducting field tests. Because field tests that are carried out under actual stresses 
and boundary conditions in situ can supply more precise and reliable results than laboratory tests. 
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Cone penetration test (CPT), piezocone penetrometer test (PCPT), T-bar test, pressuremeter test 
(PMT), and dilatometer test are widely accepted as practical test for the submarine in situ 
characterization and soil exploration [34]. Piezocone penetrometer test (PCPT) is a highly 
preferred field test for reasons such as providing continuous sounding with depth, being fast and 
simple. Similar to CPT, PCPT can measure cone tip resistance, qc, and sleeve friction, fs with 
depth. However, PCPT also provides the excess pore pressure generation [35]. For these reasons, 
it can be effectively used for detailed soil stratigraphy and evaluating of engineering soil 
properties. It can be used for reliable estimation of relative density in sands. In clays, PCPT and 
T-bar tests provide undrained shear strength variation with depth [36]. Especially in shallow 
depths, T-bar test can be preferred and thus soil investigation can be performed for gravity-based 
and suction caisson type OWT foundations. Pressuremeter and dilatometer tests provide useful 
data on lateral soil strengths in monopile foundations. The behavior of cohesionless soils under 
cyclic loads is of great importance when deformations that may occur are considered. When 
exposed to the earthquakes, increase in the pore water pressure with the effect of cyclic load and 
the drainage conditions cannot be provided due to the short duration of the earthquake lead to 
liquefaction and undesirable settlement in cohesionless soils. Considering that wave and wind 
loads affecting OWT are also repetitive in nature, undrained simple shear and triaxial tests should 
be performed under cyclic loads.  

Turbines with larger rotor diameters have built in deeper waters to reach higher capacity in the 
last decades. This has revealed the augmentation of both internal and external loads and the 
necessity of more advanced foundation systems. In pile foundations, deep borings extending below 
the predicted pile penetration depth should be made, PCPT should be applied and soil samples 
should be taken for the laboratory experiments. PCPT system should be used to measure the high 
strength of very dense sands. In the site investigations on clayey soils, sampling and laboratory 
tests are more significant. Priority and importance should be given to taking samples so that as 
many laboratory tests can be made as possible. The drilling depth should include an impact depth 
in addition to the expected pile penetration depth. The depth of impact depends on the layers of 
the soil and must reach a depth that excludes the probability of a possible punching collapse. The 
boring depth should be up to 10 × pile diameter from the seabed for the jacket foundations which 
include small and relatively short three or four piles. Also, for large diameter monopile 
foundations, the boring should go as deep as the pile radius from the embedded end of the 
monopile. For the jacket foundations, each small pile surrounding soil should be investigated. 
However, for the offshore wind farms with a large number of turbines, one boring in the middle 
of each jacket is sufficient. 

 

IV. CONCLUSION 

Considering the international guidelines many regions in Turkey are suitable for offshore wind 
farm installation in terms of potential and feasibility. Marmara Region draws attention in terms of 
the wind potential and relatively shallow water depth compared with the oceans. However, there 
is not yet a legal regulation in Turkey regarding the selection of the areas suitable for the 
installation. Legal arrangements must be made in order to benefit from this potential in Turkey, 
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which is surrounded by the sea on three sides. In addition, long-term and precise measurements 
should be made by increasing the capacity of existing wind velocity measurement stations. 
Physical, chemical, and dynamic parameters of the seawater should be determined properly by 
systematic oceanographic and meteorological (metocean) investigations. Optimum sites for 
installation should be determined with the Marine Spatial Planning criteria which is requested to 
evaluate the sustainability of human activities in the perspective of minimizing the overall 
environmental impacts. Especially for Turkey, which is located between two important fault lines 
and the Aegean graben, submarine exploration instructions and OWT design guidelines should be 
prepared, considering the submarine guidelines, which are being applied worldwide. 
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Özet Günümüzde güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında en temizi, en 
kullanışlısı olanlardan biri durumundadır. Hemen hemen bütün yenilenebilir enerjilerin 
kaynağı güneştir. Güneş enerjisi uygulamalarının bir kolu olan fotovoltaik sistemler çok çeşitli 
alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada İstanbul Havalimanı’nın mevcut terminal 
binası çatısının yaklaşık 40 bin m2’lik alanına  fotovoltaik enerji sistemi uygulaması 
tasarlanmıştır. Tasarım aşamasında kulanılan PVsyst simülasyon programı vasıtasıyla terminal 
binası üzerine kurulan on grid sistemin enerji üretim değerlendirilmesi ve maliyet analizi 
yapılmış olup, PV sistemden elde edilen enerji ile  havalimanı’nın çeşitli enerji tüketim 
değerleri karşılaştırılmıştır. Tasarlanan  PV santralinden üretilen enerjinin İstanbul Havalimanı 
özel sistemlerinden olan bagaj sistemlerinde tüketilen enerjiye ortalama yılda %89.68 oranında 
fayda sağladığı tespit edilmiştir.  Sistemden elde edilecek en fazla verim Temmuz ve Ağustos 
aylarında elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi,  Fotovoltaik Sistem, Havaliman  

Abstract   Today, solar energy is one of the cleanest and most useful renewable energy sources. 
The source of almost all renewable energies is the sun. Photovoltaic systems, which are a 
branch of solar energy applications, appear in a wide variety of fields. In this study, the 
application of a photovoltaic energy system was designed on an area of approximately 40 
thousand m2 of the existing terminal building roof of Istanbul Airport. By means of the PVsyst 
simulation program used in the design phase, the energy production evaluation and cost 
analysis of the ten grid system installed on the terminal building were made, and the energy 
obtained from the PV system and the various energy consumption values of the airport were 
compared. It has been determined that the energy generated from the designed PV plant 
provides an annual benefit of 89.68% to the energy consumed in luggage systems, one of the 
special systems of Istanbul Airport. The maximum efficiency to be obtained from the system 
was obtained in July and August. 

Keywords: Solar Energy, Photovoltaic System, Airport 
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I. GİRİŞ 

  Konvansiyonel enerji kaynaklarına erişimin zorluluğu insanları yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yöneltmiştir. Bununla birlikte çevresel koşullarda yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılmasında büyük rol oynamıştır. Günümüz dikkate alındığında, çevresel 
zorluklardan değilde, ülkelerin kendi talep ettikleri enerjilerini karşılamak için çeşitli stratijiler 
geliştirerek yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı günden güne büyük değer kazanmıştır. 
Bu bilgiler bağlamında, son zamanlarda Dünya üzerinde ki tüm ülkeler enerji paylarını 
arttırmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmayı hedeflemişlerdir. 

Ahsan, Javed, Rana ve Zeeshan, Hindistan’da mevcut halde bulunan 1 kW kurulu güce sahip olan 
fotovoltaik sistem üzerinde çalışma yapılmıştır. PVsyst programı kullanılarak tesisin performansı ve 
maliyet analizi değerlendirilmiştir. Fotovoltaik sistem üzerinden elde edilen enerjinin ihtiyaç duyulan 
enerji ile karşılaştırılması yapılmıştır [1]. 

Okello,  Van Dyk ve Vorster, Güney Afrika’da bulunan üniversitelerden biri olan Nelsan Mondea 
Metropolitian Üniversitesi’nde mevcut olarak bulunan 3.2 kWp kurulu gücün şebekeye bağlı 
fotovoltaik sistemin gerçek değerler ile simüle edilen değerlerin analizi yapılıp karşılaştırılmıştır. Daha 
verimli ve sağlıklı değerler için PVsyst simülasyon programı kullanılarak sahada ölçülen hava değerleri 
ilave edilerek simülasyon yapılmıştır [2]. 

Mono Al Ali ve Emziane, Abu Dabi’de mevcut halde şebekeye bağlı olan fotovoltaik sistemin PVsyst 
programı yardımı ile analiz çalışması yapılmıştır. Bu bağlamda performans değerleri aylık ve günlük 
olarak değerlendirmeye alınmıştır. Fotovoltaik sistem için gerekli olan tüm değerlendirmeler 
yapılmıştır [3]. 

II. YÖNTEM 
 
Bu çalışmada, İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Havalimanının terminal binası çatısı 
üzerine (Şekil 1) on grid  fotovoltaik sistem tasarımı yapılıp, tasarım sonucunda performans 
değerleri analiz edilmiştir. PVsyst simülasyon programı ile tasarlanan santralden edilen enerji 
üretim değerleri , normal şartlar altında İstanbul Havalimanı’nda  belli birimlerde tüketilen 
enerji miktarı ile karşılaştırılmıştır.  
   İstanbul ili Türkiye sınırları içersinde yüksek miktarda güneş enerjisi potansiyeline sahip 
şehirlerinden bir tanesidir. Fotovoltaik tesisin bölgeye kurulmasının en büyük sebeplerinden 
biri Dünya’nın sayılı havalimanı arasına giren İstanbul Havalimanı’nın tükettiği enerji 
sarfiyatını fotovoltaik tesis vasıtasıyla minimum düzeye indirmektir. Bu bölgede ki yüksek 
seviyede ki kapasite faktörü (KF), enerji tesisinin ne kadar etkin çalıştığının gösteren kıstas 
olarak tanımlanmaktadır. Bu özellik, tesisin nominal gücü ile yıllık ürettiği enerji miktarı 
arasındaki bağlantıyı belirlemektedir.  

KF = Üretilen Enerji Miktarı/(PN * 8760) = Ortalama Güç / Nominal Güç              (1) 
Burada bahsedilen PN tesisin nominal gücünü, KF ise kapasite faktörünü tanımlamaktadır.  
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Şekil 1. İstanbul Havalimanı Ana Terminal Binası ve Pierleri Uydu Görünümü 

III. TASARIM PARAMETRELERİ 
PVsyst simülasyonu için Proje Tasarım sekmesi kullanılmıştır. Bu sekmede saatlik analiz 

yapılarak detaylı bir tasarım ve durum değerlendirme analizi yapılması amaçlanmıştır. 
Boyutlandırma analizi farklı simülasyon çalışmaları içinde yapılabilir.  

Proje tasarım sekmesinde, dört farklı sistem için tercih yapmak mümkündür. Bu sistemler; 
şebekeye bağlı, şebekeden bağımsız, DC şebeke sistemleri ve pompalama durumlarını ele alır. 
Şebeke bağlantılı sistem seçilmiştir. 

Çatı üzerine kurulacak PV sisteme ait özellikler sisteme kayıt edilmiştir. Fotovoltaik sistemin 
kurulacağı bölgenin, coğrafi konumu, meteorolojik bilgileri seçilmiştir. Meteoroloji bulguları 
birkaç kaynaktan tedarik edilebilir. Bu kaynaklar; PVGIS, GEPA, NASA, Meteonorm’dur. Bu 
çalışmada Meteonorm kaynağındaki bulgular kullanılmıştır.  

Albedo-Setting (Ayarlar) seçeneğinden aylık olarak albedo bulgularına erişim, tasarım ve 
tasarım sınırlamaları bulunmaktadır. Albedo değerleri genel olarak değiştirilmez ve genellikle 
0,2 olarak kullanılır. Bununla beraber, yapılacak olan tasarım belirli bir Albedo bulgularına 
sahip ise Albedo seçeneğinin altında değiştirilebilir. Tasarım koşulları için alt sıcaklık değeri 
önemli bir parametre olup, sistemin güvenliği için ideal olarak belirlenen günün en düşük 
sıcaklık değeri olmalıdır. PVsyst programı simülasyonunu yapmamız için bazı parametreler 
zorunlu bazı parametreler ise isteğe bağlıdır.  

Çalışmada, kapasite seçimi uygulanacak alan boyutu dikkate alınarak hesaplanmıştır. 
Yaklaşık 40 bin m2 alan kadar 6759 kW kadar kapasiteye ihtiyaç duyulduğu hesaplanmıştır. 
Kapasite seçimi PVsyst programı vasıtasıyla belirlenmiştir. PVsyst simülasyon programı 
kullanılarak İstanbul Havalimanı’nın çatısındaki fotovoltaik panellerin yerleşimi,  Şekil 2’de  
görülmektedir. 
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Şekil 2. İstanbul Havalimanı Fotovoltaik Panel Yerleşimi 
 

Fotovoltaik enerji tesisi için kullanılacak olan fotovoltaik panel Talesun Solar marka, Si-
mono model TP672M(H)-340-L-35mm’dir. Her bir ünitenin kapasitesi 340 W’tır. Tasarımı 
yapılacak yaklaşık 40 bin m2 çatı alanımız için 19880 adet fotovoltaik panel kullanılmıştır. Bu 
şekilde 19880 adet fotovoltaik panelin bize sağlayacağı enerji saatte 6759 kW’tır. Bu tasarım 
optimum seviyede hesaplanarak yapılmıştır. 

Fotovoltaik enerji tesisi için kullanılması tasarlanan 19880 adet fotovoltaik panel için 3 adet 
Siemens marka, Sinacon PV2000 model, 2000 kWac kapasiteli inverterler kullanılması 
planlanmıştır. 

PVsyst programı vasıtasıyla yapılan analiz çalışmaları sonrası 340 W kapasitede 19880 adet 
güneş panelinin yıllık ürettiği enerji miktarı 8072 MWh’tir. Bu değerler ışığında sağladığımız 
performans verimi %82,84 oranındadır. 

Simülasyon programı vasıtasıyla elde edilen sonuçlardan biri de performans oranıdır. 
Performans oranı sistemin bütünlüğünü temsil eden faktördür. Performans oranı 0,1 ila 0,99 
arasında dğişmektedir. PR değeri 1’e ne kadar çok yakınsa program üzerinden yapılan analizde 
daha verimli değer elde ettiğimizi belirtir. Şekil 3’de belirtildiği üzerine PVsyst simülasyon 
programından elde ettiğimiz performans oranı 0,8284 (%82,54)’tür. Şekil 3’den görüleceği 
üzerine Ocak, Şubat, Mart, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında oluşan performans oranı Haziran, 
Temmuz, Ağustos aylarına göre optimal düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu durum sene 
boyunca meydana gelen dizi ve inverter kayıplarının toplamıdır. 
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Şekil 3. Fotovoltaik Santralin Aylık Performans Oran Değerleri 

IV. SONUÇLAR 
Nisan 2019’dan Mart 2020 yılına kadar geçen 1 yıllık sürede terminal binasında harcanan 

enerji tüketim değeri ortalama 260.000.000 kWh olarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda, PVsyst simülasyon programı kullanılarak havalimanı çatısına kurulan FV santralin, 
havalimanının toplam enerji tüketimine sağladığı katkı yılda %3,1 olarak bulunmuştur. 
Havalimanının mekanik ısıtma-soğutma sistemleri için tükettilen enerjiye sağladığı katkı 
%9,28, bagaj sistemlerinden yıllık ortalama tükettiği enerjiye sağladığı katkı %89.68, park 
halinde duran uçaklara taze ve temiz havayı sağlayan PCA sisteminin tükettiği enerjiye 
sağladığı katkı %1,97, uçaklarda kullanılan, yer güç üniteleri (GPU) uçağın ana motor 
çalıştırmasını ve uçağın elektrik sistemleri için gerekli enerjiyi temin eden cihazların tükettiği 
enerjiye sağladığı katkı %31,13 , olarak tespit edilmiştir. FV enerji üretimi yaz aylarında en 
fazla değerini almıştır. 
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Özet: Seyahat acentelerinde stratejik yönetim adı altında kalitenin artırılmasına yönelik olan 
bu çalışma, (A) grubu seyahat acentelerinde yapılan uygulamada ankete katılanların 
demografik özellikleriyle bağdaştırılarak kalitenin ne şekilde etkilendiğine dair bilgiye 
ulaşmak amaçlanmıştır. Günümüz genel turizm anlayışının daha da geliştirilerek 2023 
hedeflerine ulaşılması için, süreç yaklaşımını zincire ekleyerek sürdürülebilir bir düzeye 
çıkmak hedeflenmiştir. Stratejik yönetimin unsurları olarak görülen koordinasyon ve kontrol 
aşamasına dikkat çekilerek, yapılan çalışmaların daha ileri seviyeye çıkarılmasına 
odaklanılmıştır. Gerekli araştırma geliştirme çalışmaları sonucu markalaşma yoluna gidilmesi 
belirlenen hedeflerdendir. Bunlara ek olarak teknolojik imkanların sürekli takip edilmesi ve 
sunduğu olanaklardan faydalanılması, amaca giden yolda temin ve takip edilmesi gereken 
unsurlardandır. Stratejik yönetimde amaçlanan hedefler çalışanlarla sağlandığından dolayı bir 
anket çalışılması yapılmıştır. Bu anket çalışmasıyla çalışanların demografik özelliklerine 
bağlı olarak kalitenin değişimi gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik yönetim, Süreç yaklaşm, Stratejik planlama 

Abstract: It was aimed to reach information about how quality was affected by associating 
with the demographic characteristics of the participants in this study that was conducted in 
(A) group travel agencies focused on increasing the quality under the name of strategic 
management in travel agencies. It was also aimed to add a process approach to the chain and 
to reach a sustainable level in order to reach the 2023 vision by developing today’s general 
tourism understanding. Further developments of the studies were focused on emphasizing the 
coordination and control phase which is regarded as the elements of strategic management. 
As a result of essential research and development studies, it is one of the determined goals to 
create a brand. In addition to these, following the technological possibilities and benefiting 
from its opportunities are among the elements that should be provided and followed on the 
road to success. Since the objectives in strategic management are also achieved with the 
employeses, a survey is considered to be conducted. With this survey, the change in quality 
was observed depending on the demographic characteristics of the employees. 

Keywords: Strategic Management, Process Approach, Strategic Planning 
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I. GİRİŞ 

Ülkelerin ekonomilerine önemli katkısı olan ve katma değerler yaratan sektörlerin başında 
globalleşen dünyada turizm sektörü gelmektedir. Türkiye ekonomisinin temel taşlarından 
olan ve ülkemizin kalkınmasında etkin rol oynayan turizm sektörü, dış ticaret açığı, ödemeler 
dengesi, enflasyon ve işsizliğe önemli katkısı olduğu bilindiğinden dolayı hükümetlerin çok 
önem verdikleri bir alan durumundadır. Fakat bu beklentilerin hepsinin, ülkenin sunabilecek 
kaynaklarının önümüzdeki süreçlerde sürdürülebilir kalkınma amacıyla birlikte rakiplere göre 
yarışılacak düzeyde bir kuvvet sağlanarak hayata geçebileceği de bilinmektedir.  

 
Bu çalışmanın hedefleri kısaca şöyledir: Turizm destinasyonlarındaki rekabet ve rekabet 

gücü hakkında çok fazla bir bilgi ve uygulamalı çalışma olmamasından kaynaklanan 
eksikliklerin giderilmesi, ve Türkiye'de turizm sektörü açısından (A) grubu seyahat 
acentelerinde en güçlü ve en başarılı olmak gibi amaçlara ulaşmada karşılıklı yarış gücünü 
etkileyen faktörlerin neler olabileceğini ortaya konulması. Bu çalışmada, stratejik yönetimde 
amaçlanan hedefler çalışanlarla sağlanması dolayısıyla, bir anket çalışılması yapılmıştır. Bu 
anket çalışmasıyla çalışanların demografik özelliklerine bağlı olarak kalitenin değişimi 
gözlemlenmiştir. 

 
Birinci bölümde strateji ve stratejik planlama süreci, ikinci bölümde (A) grubu turizm 

acentelerinin stratejik planlama yönetimi, üçüncü bölümde Türkiye turizm stratejisi ve 2023 
hedefi, dördüncü bölümde acentelerin rekabet gücünü ve performansını etkileyen kriterler, 
beşinci bölümde uygulama ve altıncı bölümde sonuç kısmı bulunmaktadır. 

II. STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİM PLANLAMA SÜRECİ 

Strateji, örgütün hedeflerini gerçekleştirmek ve misyonunu yerine getirmek için geliştirilen 
kapsamlı programlardır [1]. Stratejiler yön birliği sağlama ile birlikte, örgütü söz konusu 
hedeflere doğru sevk etmede kullanılacak kaynakları yönlendirmede de önemli işlev görürler 
[1]. Planlama ise amaçlar ve faaliyetlerin elde etme sürecidir [2]. 

 
İyi bir stratejik planlama için planlama ilkeleri şöyle sıralanabilir [3]: planlama arzusu; 

planlama, kuruluş koşullarına uygun bir zamanlama ufku veya süreci gerektirmesi; alternatif 
planlar geliştirme; rakiplerin ne yaptıklarını ve gelecekte ne yapacaklarını sürekli olarak 
değerlendirme; esneklik; ekip halinde çalışma ve haberleşme; somut, rakamlandırılmış ve 
gerçekçi olması; yazılı doküman hazırlama. 

 
Stratejik planlar şirketin asıl hedeflerinin ne olacağının ve bu hedeflerin hayata 

geçirilmesinde şirketçe takip edilecek politikaların belirlenmesini kapsamaktadır [4]. Bu tür 
planlar işletmenin kendi bünyesiyle beraber, denetimi dış ortamda bulunan faktörlerde ortaya 
çıkan farklılıkların hangi yönde olacağını ve öngörülen gelişmelerin şirketin tutumlarını ne 
şekilde geliştirebileceğini belirlemektedir [4]. 

 
Stratejik planlama yönetim süreci belirli aşamalardan oluşan ve bu aşamaların belirli 

zamanlarda yenilenmesiyle devam eden bir çevrimdir [5]. Öncelikli olarak içeriden ve 
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dışarıdan bilgilerin toplanmasıyla başlayan süreç, bu bilgilerin analiz edilmesi, ardından 
uygun stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasıyla devam etmekte olup; stratejilerin kontrol 
ve değerlendirilmesiyle süreç son bulmaktadır [5]. 

III. A GRUBU TURİZM ACENTELERİNIN STRATEJİK PLANLAMA YÖNETİMİ 

Türkiye’de yasal açıdan seyahat acentelerinin tanımı 14.09.1972 tarihinde yürürlüğe giren 
“Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu” ile tanımlanmıştır [6]. 
 
Bu kanuna göre seyahat acentesi; “oluşturulan ürünün kendi veya diğer seyahat acenteleri 
vasıtası ile pazarlamasını yapan ticarî kuruluş”, olarak ifade edilmiştir [7]. 
 
Seyahat Acentelerinin Türkiye'de sınıflandırılması 1618 sayılı kanuna göre 04.09.1996 tarih 
ve 22747 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seyahat Acenteliği Yönetmeliği’ne göre 
düzenlenmektedir [8]. Bu kanuna göre acenteler (A), (B) ve (C) grubu olmak üzere üç sınıfa 
ayrılmaktadır. Bu grupların yerine getirmesi gerekli şartlar ve özellikleri aşağıdaki gibidir [8]. 
Seyahat Acentelerinin Türkiye'de sınıflandırılması ilgili yasaya göre yapılmaktadır. Seyahat 
acenteleri yerine getirdikleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar: 
 
(A) Grubu seyahat acenteleri: Tüm seyahat acenteliği hizmetlerini yaparlar. 
(B) Grubu acenteler: Bu grupta yer alan acenteler görevlerinin sınırları çizilmiş ve 
faaliyetlerin konusu ‘incoming’ olarak belirlenen acenteler olup genel özellikleri şöyledir: 
Organize edecekleri yurt içi turlarda bir tercüman rehber istihdam etmeleri mecburiyeti 
bulunmaktadır, (A) grubu acenteleri tarafından kendilerine tevdi edilen turizm faaliyetlerini 
yerine getirirler, ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB)’a giriş ve üyelik 
ücretlerini ödemeleri gereklidir. 
(C) Grubu seyahat acenteleri: Yalnız Türk vatandaşlarına yurt içini tanıtır, hizmet üretir, 
pazarlar veya satar. Bu grupta bulunan acenteler sadece yurt dahilinde iştigalde 
bulunabilirler. Bu sebeple iştigal konuları diğer iki guruba göre daha kısıtlıdır. Genel 
özellikleri ise şöyledir: Gereken yasal şartları tamamladıktan sonra işletme belgesi alarak 
faaliyete geçerler, (A) grubu acentelerinin verecekleri hizmetleri yerine getirirler. 
 

IV. TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ VE 2023 HEDEFİ 

Türkiye turizm politikalarının yönelimi, bakanlığın gelecek dönemdeki plan ve 
programları, turizm eğitimi açısından oldukça önemlidir [9].  Çünkü endüstriye donanımlı 
eleman yetiştirmeye çalışan yaygın ve örgün eğitim kurumlan, endüstri konjonktürüne hâkim 
olmalı, gelecek döneme ilişkin yapılan plan ve programlar doğrultusunda gerekli turizm 
bölümlerini doğacak ihtiyaca yönelik müfredatlar ile besleyebilmelidir [9]. Bu bağlamda 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 Turizm Stratejileri dikkate alınmalıdır [9]. 

Farklılaşan tüketici talepleri ile gelişmeler bünyesinde turizmin konularının çoğaltılması ve 
geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, daha kaliteli hizmet verilmesi ve daha fazla para 
sarf etme eğilimi olan misafirlerin ülkemize davet edilmesi ile konaklama zamanı ve 
konaklama dışı harcamaların artırılması, her bir destinasyona özel ve kalite odaklı hizmet 
içerisinde sektörde dönüşümün hayata geçirilmesi ve koruma-kullanma orantısı önemsenerek 
ekonomik ve sosyal gelişmeye katma değer sağlanması ana hedeftir [10]. 

Stratejik yaklaşımlar bünyesinde hayata geçirilecek çalışmaların tamamlanarak, 
geliştirilmesi düşünülen bölgelerdeki altyapı ve konaklama taleplerinin temin edilmesi 
halinde, 2023 yılında harcamaya ek getirilmesi hedeflenmektedir [11]. Bu bağlamda bu 
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strateji dikkate alınmalıdır [11]. Tablo 1, 2018 yılı verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir; 2023 yılı verileri 11. Kalkınma Planı tahminleridir, 

 
 

Tablo 1. 2023 yılı verileri 11. Kalkınma Planı tahminleri 
 2018 2023 
Turizm Geliri (Milyar Dolar) 29,5 65,0 
Ziyaretçi Sayısı (Milyon) 46,1 75,0 
         Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Milyon) 39,5 67,7 
Ziyaretçi Başına Ortalama Harcama (Dolar) 647 867 
Ortalama Konaklama Süresi (Gece) 9,8 10,0 
Ziyaretçi Başına Gecelik Gelir (Dolar) 66 86,7 

 
V. ACENTELERİN REKABET GÜCÜNÜ VE PERFORMANSINI ETKİLEYEN KRİTERLER 

Performans yönetimi sistemi, hayata geçirilmesini beklenen organizasyonel amaçlara ve bu 
amaçla çalışanların meydana çıkarması gereken performansa ilişkin müşterek bir düşüncenin 
organizasyonda yerleşmesi ve çalışanların bu hedeflere varmak üzere gösterilen ortak 
çabalara yapacağı desteklerin seviyesini çoğaltıcı bir şekilde yönetilmesi, değerlendirilmesi, 
ücretlendirilmesi ya da mükafatlandırılması ve geliştirilmesi prosesidir [12, 13]. İş görenlerin 
işe odaklanması, yeteneklerinin geliştirilmesi ve adanmanın sağlanması için amaçların 
belirlenmesi ve bunlara ne oranda ulaşıldığının ölçülmesidir [12, 13]. 

Performans kavramı içerisinde sıkça kullanılan, verimlilik, kalite, etkililik ve etkenlik, 
çalışma hayatının kalitesi, müşteri memnuniyeti, yenilik, kârlılık ve bütçeye uygunluk 
faktörlerine bu başlık altında irdelenmelidir. Kalitenin birçok tanımı olmasına rağmen 
çoğunlukla, değerlendirme, araştırma ve hedefleri belirleme, müşteri ihtiyaç ve taleplerini 
yeterli ölçüde karşılamaya yönelik olarak karşılıklı ilişkiler kurma ve devamlılığı temin etme 
olarak açıklanmaktadır. Bu gibi boyutların birbirleriyle ilişkili ve çelişen yönleri 
bulunmaktadır. Mesela, etkililiğin sağlanması için kalite önem arz etmekteyken, kalite ile 
karlılık birbirleriyle uyum sağlamadığı zamanlar olmaktadır. Çünkü kalite için belirli bir 
zaman karlılığı askıya almak gerekebilir. Bu sebeplerle hangi boyutun performans göstergesi 
olarak seçileceği işletmeden işletmeye, işletme ihtiyaçlarına ve işletme sahiplerinin ya da üst 
yönetimin tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. 

Porter, ülkelerin rekabetçi yapısını açıklamak için çok kapsamlı kavramsal bir model 
geliştirmiştir [14]. Porter teorisinde; bir ülkenin rekabet gücünün, mikro seviyedeki şahıs 
firmalarından meydana geldiği belirtmektedir [14]. Farklı bir tanımla, uluslararası alanda 
rekabet gücü kazanmanın; yurt içi piyasalarında başarılı olmuş firmaların, bu başarılarını 
uluslararası piyasalara yönlendirmesi ile mümkün olacağını ifade etmektedir [14]. Refah 
düzeyinin artması, ülkedeki firmaların yüksek bir verimlilik düzeyi yakalamalarına ve bunu 
geliştirmelerine bağlıdır [14]. 

 
VI. UYGULAMA 

 
Ören yerlerinin bölgeye olan yakınlığı, bulunduğu coğrafya sebebiyle geniş bir kültür 

mirasını sahip olması bakımından çalışmanın yapılacağı yer Kuşadası bölgesi olarak 
seçilmiştir. Bu araştırma ile katılımcıların demografik özelliklerine göre kalitenin ne şekilde 
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etkilendiği saptanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma yönetici, personel ve stajyer olarak (A) 
grubu seyahat acentelerinde çalışan kişiler arasında veri toplama aracı olarak anket çalışması 
kullanılarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada yöntem olarak anket uygulaması 
yapılmıştır. Toplamda yüz altmış adet anket dağıtılmış olup, yüz elli dört adet geri 
toplanmıştır. Anketler birebir acente çalışanları ve yöneticileri ile yüz yüze yapılmıştır. Her 
bir anket yaklaşık on beş dakika sürmüştür.  

Bu araştırma Kuşadası bölgesinde bulunan (A) grubu seyahat acenteleri çalışanları ve 
yöneticileri arasında demografik özellikleri ve iş ile ilgili ne kadar çaba sarf ettikleri ve 
karşılaştıkları sorunlara ait düşünceleri arasındaki ilişkileri incelemek için sınırlandırılmıştır. 
Araştırmanın hipotezleri şöyledir: 

H1a: Katılımcıların yaşına göre kalite unsuru farklılaşmamaktadır.  
H1b: Katılımcıların yaşına göre kalite unsuru farklılaşmaktadır. 
H2a: Katılımcıların eğitim durumuna göre kalite artışı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık yoktur. 
H2b: Katılımcıların eğitim durumuna göre kalite artışı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık vardır. 
H3a: Katılımcıların medeni durumuna göre kaliteye yönelik sebepler farklılaşmamaktadır. 
H3b: Katılımcıların medeni durumuna göre kaliteye yönelik sebepler farklılaşmaktadır. 
H4a: Katılımcıların aylık gelirine göre kalite etkilenmektedir. 
H4b: Katılımcıların aylık gelirine göre kalite etkilenmemektedir. 
H5a: Katılımcıların mesleki tecrübesi kaliteyi etkileyen faktörlerden değildir.  
H5b: Katılımcıların mesleki tecrübesi kaliteyi etkileyen faktörlerdendir. 
H6a: Yöneticilerin teşviki çalışanlar üzerinde motivasyon sağlayarak kaliteyi artırmaktadır. 
H6b: Yöneticilerin teşviki çalışanlar üzerinde motivasyon sağlayarak kaliteyi 

artırmamaktadır. 
H7a: Acente içi iletişim stratejik yönetim konusunda olumlu etki sağlamaktadır. 
H7b: Acente içi iletişim stratejik yönetim konusunda olumlu etki sağlamamaktadır. 
H8a: Katılımcıların kendini güvende hissetmeleri kaliteyi etkilemektedir.  
H8b: Katılımcıların kendini güvende hissetmeleri kaliteyi etkilememektedir.  
H9a: Arza göre talep kaliteyi etkilemektedir. 
H9b: Arza göre talep kaliteyi etkilememektedir. 
H10a: Ast-üst ilişkisinin seviyeli ve anlayışlı olması kaliteyi etkilemektedir. 
H10b: Ast-üst ilişkisinin seviyeli ve anlayışlı olması kaliteyi etkilememektedir. 
H11a: Gerekli teknolojik yapının sağlanması kaliteyi etkilemektedir.  
H11b: Gerekli teknolojik yapının sağlanması kaliteyi etkilememektedir. 

   H12a: Çalışanların gereksinimlerini gözetmek kaliteyi artırmaktadır.  
H12b: Çalışanların gereksinimlerini gözetmek kaliteyi artırmamaktadır.  
H13a: Çalışanlara söz hakkı tanınması kaliteyi artırmaktadır. 
H13b: Çalışanlara söz hakkı tanınması kaliteyi artırmamaktadır.  
H14a: Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak kaliteyi artırmaktadır.  
H14b: Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak kaliteyi artırmamaktadır.  
H15a: Kalite çalışanların mutlu bir çalışma olmasıyla artırılmaktadır. 
H15b: Kalite çalışanların mutlu bir çalışma olmasıyla artırılmamaktadır. 

 
Dağılımlar incelendiğinde, araştırmaya katılan bireylerin %53,9’unun erkek ve 

%46,1’inin kadın olduğu anlaşılmaktadır. Çalışanların %24,7’sinin 18- 25 yaşları arasında, 
%35,1’inin 26-35 yaşları arasında, %29,2’sinin 36-45 yaşları arasında olduğu ve %11’inin 
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46-55 yaşları arasında olduğu anlaşılmaktadır. Bireylerin çoğunluğunun 26-35 yaşları 
arasında olduğu anlaşılmaktadır. Bireylerin %3,2’ sinin lise mezunu, %16,9’unun ön lisans 
mezunu ve %79,9’unun lisans mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Bireylerin %24,7’sinin aylık 
geliri 2001-3000 TL arasında, %50’sinin aylık geliri 3001-4000 TL arasında, %18,8’inin 
aylık gelirinin 4001-5000 TL arasında ve %6,5’inin aylık gelirinin 5001 TL üzerinde olduğu 
anlaşılmaktadır. Bireylerin %22,7’sinin evli ve %77,3’ünün bekâr olduğu anlaşılmaktadır. 
Bireylerin %6,5’inin yönetici, %76’sının çalışan ve %17,5’inin stajyer pozisyonunda görev 
aldıkları anlaşılmaktadır. Bireylerin %24,7’sinin 1 yıldan az, %24’ünün 1-3 yıl arası, 
%27,9’unun 3-5 yıl arası, %21,4’ünün 5-10 yıl arası ve %1,9’unun 10 yıl ve üzeri mesleki 
tecrübeye sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Araştırmaya katılan çalışanların demografik özellikleri ile işle ilgili ne kadar çaba sarf 
ettikleri ve karşılaştıkları sorunlara ait düşünceleri arasındaki ilişkileri incelemek amacı ile 
parametrik ve parametrik olmayan bazı testler uygulanmıştır. Çalışanların yaşları ile kalite 
unsuru arasındaki ilişkinin incelenmesi Tablo 2’de görülmektedir, 

 
Tablo 2. Çalışanların Yaşları ile Kalite Unsuru Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Ait 

ANOVA Testi Sonuçları 

 
 

Tablo 2’de araştırmaya katılan çalışanların yaşları ile kalite unsuru ile ilgili düşünceleri 
hakkındaki görüşleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik ANOVA testi 
uygulanmıştır. Bu test sonucuna göre anlamlılık değerleri (p<α=0,05) olduğundan dolayı H1a 
hipotezi reddedilmiştir. Diğer bir ifade ile bireylerin yaşlarının farklı olması kalite unsuru 
bakımından farklılık meydana getirmektedir şeklinde yorumlanabilir. Bu farklılık 
incelendiğinde 46-55 yaşları arasındaki bireylerin diğer bireylere göre kalite unsuruna daha 
olumlu yanıt verdikleri anlaşılmaktadır. 
Araştırmaya katılan çalışanların eğitim durumu ile kalite artışı ile ilgili düşünceleri arasındaki 
ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik ANOVA testi uygulanmıştır. Bu test sonucuna 
göre anlamlılık değeri (p>α=0,05) olduğundan dolayı H2a hipotezi reddedilememiştir. Diğer 
bir ifade ile çalışanların eğitim durumlarının farklı olması bireylerin kalite artışı ile ilgili 
görüşleri üzerinde farklılığa neden olmamaktadır şeklinde yorumlanabilir. Çalışanların 
medeni durumları ile kaliteye yönelik sebepler arasındaki ilişkinin incelenmesi Tablo 3’de 
görülmektedir, 
 
Tablo 3. Çalışanların Medeni Durumları ile Çalışanların Kaliteye Yönelik Sebepler ile İlgili 
Düşünceleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Ait Independent Sample t Testi Sonuçları 

    t Testi  
Boyut Gruplar N x

t Sd p 
 Evli 35 50,7714

Kaliteye Yönelik Sebepler 
Bekâr 119 51,7647 

-,486 152 ,628 

Boyut Gruplar KT sd KO F p 

 Gruplar Arası 11,939    3 3,980 3,968 ,009 

Kalite Unsuru Gruplar İçi 150,457 150 1,003   

 Toplam 162,396 153    
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Tablo 3 ’de araştırmaya katılan çalışanların medeni durumları ile kaliteye yönelik sebepler 
ile ilgili düşünceleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik Independent 
Sample t testi uygulanmıştır. Bu test sonucuna göre anlamlılık değeri (p>α=0,05) olduğundan 
dolayı H3a hipotezi reddedilememiştir. Diğer bir ifade ile çalışanların evli veya bekâr 
olmalarının bireylerin kaliteye yönelik sebepler ile ilgili düşünceleri üzerinde farklılık 
meydana getirmediği anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan çalışanların aylık gelirleri ile kalite 
ile ilgili düşünceleri hakkındaki görüşleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile 
parametrik ANOVA testi uygulanmıştır. Bu testin sonuçları Tablo 4’de görülmektedir, 

 
Tablo 4. Çalışanların Aylık Geliri ile Kalite ile İlgili Düşünceleri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesine Ait Anova Testi Sonuçları 

Boyut    Gruplar KT sd KO F p 
 Gruplar Arası 2375,572 3 791,857 8,000 ,060

Kalite    Gruplar İçi 14846,694 150 98,978   

   Toplam 17222,266 153    

 
Bu test sonucuna göre anlamlılık değerleri (p>α=0,05) olduğundan dolayı H4a hipotezi 

reddedilememiştir. Diğer bir ifade ile bireylerin aylık gelirlerinin farklı olması kalite ile ilgili 
düşünceleri üzerinde farklılıklar meydana getirmektedir.  

Araştırmaya katılan çalışanların mesleki tecrübeleri ile kaliteyi etkileyen faktörler ile ilgili 
düşünceleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik ANOVA testi 
uygulanmıştır. Bu testin sonucuna göre anlamlılık değerleri (p>α=0,05) olduğundan dolayı 
H5a hipotezi reddedilememiştir. Bu testin sonucu Tablo 5’de görülmektedir. Diğer bir ifade 
ile bireylerin mesleki tecrübesinin farklı olması kaliteyi etkileyen faktörler ile ilgili 
düşünceleri üzerinde farklılıklar meydana getirmemektedir. 

 
Tablo 5. Çalışanların Mesleki Tecrübeleri ile Kaliteyi Etkileyen Faktörler ile İlgili 

Düşünceleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Ait Anova Testi Sonuçları 

Boyut Gruplar KT sd KO F p 
 Gruplar  

Arası 
797,685 3 265,895 1,355 ,260

Kaliteyi Etkileyen 

Faktörler 

     

Gruplar İçi 21975,626 112 196,211   

 Toplam 22773,310 115    

 
Yöneticilerin teşvikinin çalışanlar üzerinde motivasyon konusunda etkisi (H6 hipotezi) 

korelasyon analizi ile incelenmiş ve korelasyon analizi sonucuna göre yönetici teşviki ile 
motivasyon arasındaki istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve güçlü bir ilişki olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu testin sonuçları Tablo 6’da görülmektedir, 
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Tablo 6. Yöneticilerin Teşviki ile Çalışanların Motivasyonu ile İlgili Düşünceleri Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesine Ait Korelasyon Testi Sonuçları 

Yönetici Teşviki Motivasyon 
Yönetici 
Teşviki 

Pearson Correlation 1 ,700 

Sig. (2-tailed)  ,000 
 N 154 154 
Motivasyon Pearson Correlation ,700 1 

 Sig. (2-tailed) ,000  

 N 154 154 
 

Acente içi iletişim stratejik yönetim konusunda etkisi (H7 hipotezi) korelasyon analizi ile 
incelenmiş ve korelasyon analizi sonucuna göre acente içi iletişim ile stratejik yönetim 
arasındaki istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve güçlü bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. 
Bu testin sonucu Tablo 7’de görülmektedir, 

 
Tablo 7. Acente İçi İletişim İle Stratejik Yönetim Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Analizi 

Sonucu 
Acente içi iletişim Stratejik Yönetim 

Acente içi 
iletişim 

Pearson Correlation 1 ,166 

Sig. (2-tailed)  ,040 
 N 154 154 
Stratejik 
Yönetim 

Pearson Correlation ,166 1 

Sig. (2-tailed) ,040  

 N 154 154 
 

Çalışanların kendini güvende hissetmeleri ile kalite konusunda etkisi (H8 hipotezi) 
korelasyon analizi ile incelenmiş ve korelasyon analizi sonucuna göre çalışanların kendini 
güvende hissetmeleri ile kalite arasındaki istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve güçlü 
bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Çalışanların kendini güvende hissetmeleri ile kalite arasındaki 
ilişkinin incelenmesi Tablo 8’ de görülmektedir, 
 

Tablo 8. Çalışanların Kendini Güvende Hissetmeleri İle Kalite Arasındaki İlişkiye Ait 
Korelasyon Analizi Sonucu 

Güvende Hissetme Kalite 
Güvende 
Hissetme 

Pearson Correlation 1 ,369 

Sig. (2-tailed)  ,000 
 N 154 154 
Kalite Pearson Correlation ,369 1 
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 Sig. (2-tailed) ,000  

 N 154 154 
Arza göre talep ile kalite konusunda etkisi (H9 hipotezi) korelasyon analizi ile incelenmiş 

ve korelasyon analizi sonucuna göre arza göre talep ile kalite arasındaki istatistiksel olarak 
anlamlı, pozitif yönde ve orta dereceli bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Bu testin sonucu Tablo 
9’ de görülmektedir. 

 
Tablo 9. Arza Göre Talep ile Kalite Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Analizi Sonucu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ast-üst ilişkisinin seviyeli ve anlayışlı olması ile kalite konusunda etkisi (H10 hipotezi) 

korelasyon analizi ile incelenmiş ve korelasyon analizi sonucuna göre ast-üst ilişkisinin 
seviyeli ve anlayışlı olması ile kalite arasındaki istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve 
orta dereceli bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Gerekli teknolojik yapının sağlanması ile kalite 
konusunda etkisi (H11 hipotezi) korelasyon analizi ile incelenmiş ve korelasyon analizi 
sonucuna göre gerekli teknolojik yapının sağlanması ile kalite arasındaki istatistiksel olarak 
anlamlı, pozitif yönde ve orta dereceli bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Bu iki testin sonuçları da 
Tablo 10 ve Tablo 11’de görülmektedir. 

 
Tablo 10. Ast-Üst İlişkisinin Seviyeli ve Anlayışlı Olması ile Kalite Arasındaki İlişkiye Ait 

Korelasyon Analizi Sonucu 
Ast-Üst İlişkisinin Seviyeli ve Anlayışlı Olması Kalite 

Ast-Üst 
İlişkisinin 
Seviyeli ve 
Anlayışlı 
Olması 

Pearson Correlation 1 ,553 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 154 154 

Kalite Pearson Correlation ,553 1 
 Sig. (2-tailed) ,000  

 N 154 154 

 
 
 
 

Arza Göre Talep Kalite 
Arza Göre 
Talep 

Pearson Correlation 1 ,275 

Sig. (2-tailed)  ,001 
 N 154 154 

Kalite Pearson Correlation ,275 1 
 Sig. (2-tailed) ,001  

 N 154 154 
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Tablo 11. Gerekli Teknolojik Yapının Sağlanması ile Kalite Arasındaki İlişkiye Ait 
Korelasyon Analizi Sonucu 

Gerekli teknolojik 
yapının sağlanması Kalite 

Gerekli 
teknolojik 
yapının 
sağlanması 

Pearson Correlation 1 ,682 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 154 154 

Kalite Pearson Correlation ,682 1 

 Sig. (2-tailed) ,000  

 N 154 154 

 
Çalışanların gereksinimlerini gözetmek ile kalite konusunda etkisi (H12 hipotezi) 

korelasyon analizi ile incelenmiş ve korelasyon analizi sonucuna göre çalışanların 
gereksinimlerini gözetmek ile kalite arasındaki istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve 
orta dereceli bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Çalışanlara söz hakkı tanınması ile kalite 
konusunda etkisi (H13 hipotezi) korelasyon analizi ile incelenmiş ve korelasyon analizi 
sonucuna göre çalışanlara söz hakkı tanınması ile kalite arasındaki istatistiksel olarak 
anlamlı, pozitif yönde ve orta dereceli bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Müşteri memnuniyeti 
odaklı çalışmak ile kalite konusunda etkisi (H14 hipotezi) korelasyon analizi ile incelenmiş 
ve korelasyon analizi sonucuna göre müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak ile kalite 
arasındaki istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve orta dereceli bir ilişki olduğu 
anlaşılmıştır. Bu testlerin sonuçları Tablo 12, Tablo 13 ve Tablo 14 den görülmektedir. 

 
Tablo 12. Çalışanların Gereksinimlerini Gözetmek ile Kalite Arasındaki İlişkiye Ait 

Korelasyon Analizi Sonucu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Çalışanların Gereksinimlerini Gözetmek Kalite 

Çalışanların 
Gereksinimlerini 
Gözetmek 

Pearson Correlation 1 ,571 

Sig. (2-tailed)  ,000 

 N 154 154 

Kalite Pearson Correlation ,571 1 
 Sig. (2-tailed) ,000  

 N 154 154 
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Tablo 13. Çalışanlara Söz Hakkı Tanınması ile Kalite Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon 

Analizi Sonucu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 14. Müşteri Memnuniyeti Odaklı Çalışmak ile Kalite Arasındaki İlişkiye Ait 
Korelasyon Analizi Sonucu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mutlu bir çalışma ile kalite konusunda etkisi (H15 hipotezi) korelasyon analizi ile 

incelenmiş ve korelasyon analizi sonucuna göre mutlu bir çalışma ile kalite arasındaki 
istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve orta dereceli bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Bu 
testin sonucu Tablo 15’de görülmüştür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çalışanlara söz hakkı tanınması Kalite 

Çalışanlara söz 
hakkı 
tanınması 

Pearson Correlation 1 ,580 

Sig. (2-tailed)  ,000 

 N 154 154 

Kalite Pearson Correlation ,580 1 
 Sig. (2-tailed) ,000  

 N 154 154 

Müşteri Memnuniyeti Odaklı Çalışmak Kalite 

Müşteri 
Memnuniyeti 
Odaklı 
Çalışmak 

Pearson Correlation 1 ,598 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 154 154 

Kalite Pearson Correlation ,598 1 

 Sig. (2-tailed) ,000  

 N 154 154 
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Tablo 15. Mutlu Bir Çalışma ile Kalite Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Analizi Sonucu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII. SONUÇ 

Öncelikle özel sektörde geliştirilen prosedür, kamu kesimindeki örgütler tarafından 
uyarlanmaya çalışılmaktadır. Bunların başında gelen ve önem arz eden stratejik yönetim 
anlayışıdır. Stratejik yönetim anlayışı ile kamu örgütlerinde uzun dönemli stratejiler 
geliştirilerek vizyon oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu sayede stratejik planların doğru 
olarak nasıl uygulanacağı ve hedeflere ulaşabilmek için uygulanması gerekenler stratejik 
yönetimin asıl konusu olmuştur. Örgütler, stratejilerini belirlemekle değişim doğrultusunda 
bir hedef tespit etmiş olacaklar ve bu hedefe gidecekleri yön doğrultusunda yeni hedeflerini 
belirleyeceklerdir. Bu açıdan değerlendirildiğinde stratejisi olmayan kurum ve kuruluşlar 
veya stratejisini belirlemeyen örgütler önlerindeki dönemlerde kendilerinden emin 
olamayacaklardır. Çünkü örgütü geleceği önceden planlanmamış ve belirsizlik içinde 
kalmıştır. Bu durumda da başarısızlık kaçınılmaz bir netice olacaktır. 
 

Stratejinin bulunmadığı örgütlerde kaynaklar rantabl kullanılamazlar. Çünkü ekonomik ve 
insani güçleri veya kaynakları verimli kullanacak derinliği sahip bir stratejik analiz yapılma 
olanağı bulunmamaktadır. Stratejik yönetim hem bulunan çevrede hem de örgüt içinde 
değişimi yaratma, uyum sağlama ve sezmeyi kapsar. Örgütün yarışmacı geleceğini yaratma 
ve oluşturma kadar geleceğin anlaşılmasına da katkı koyar. Stratejik yönetimin amacı, 
kalitenin artırılması odaklı olarak çalışanların da içinde bulunduğu bu evrensel kümenin 
içerisinde çalışılan bünyenin geliştirilmesine ve daha ileriye olumlu ilerlemesine olanak 
sağlamasıdır. Stratejik yönetimde önemli olan, geçmişteki başarıları tekrar etmek değil, 
beklenilmeyen durumların üstesinden gelmek ve çevre problemlerini halletmektir. Bu çağda; 
müşteri ilişkileri, iş görenlere yönelik tutum ve davranışlar, tedarikçilerle ilişkiler gibi 
kavramlar, performansı belirleyen önemli noktalar haline getirilmiştir ve gelişim için takip 
edilmelidir.  
 

Bir şirketin belirlemiş olduğu stratejiler arasında çelişkiler olabilmektedir. Mesela bir şirket 
maliyetleri azaltmak isterken, zaman bakımından kayıp olabileceği durumlar olabilmektedir. 
O yüzden stratejiler belirlenirken veya değerlendirilirken, bu çelişkiler giderilmeye 
çalışılmalıdır. Bu çelişkiler, şirketlerin bağlı olduğu durumlara bağlı olarak geliştiğinden, her 
şirket kendine has problemler ışığında bu çelişkilere odaklanmalıdır. Performans kriterleri de, 
şirket stratejisiyle uyumlu olmalıdır. Bir sonraki çalışmada, çelişkili performans stratejilerine 

Mutlu Bir Çalışma Kalite 
Mutlu Bir 
Çalışma 

Pearson Correlation 1 ,598 

Sig. (2-tailed)  ,000 
 N 154 154 

Kalite Pearson Correlation ,598 1 

 Sig. (2-tailed) ,000  

 N 154 154 
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sahip seyahat acentelerinde çalışan kişilerle bir uygulama çalışması yapılması 
planlanmaktadır.  
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Özet Bu çalışmanın amacı, badminton antrenörlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin 
neler olduğunun araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda badminton antrenörlerini olumlu 
veya olumsuz etkileyen durumların ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.  
Bu çalışmanın evrenini Türkiye’de görev yapan Badminton Federasyonuna bağlı, milli sporcu 
antrenörlüğü yapmış, farklı kademelerdeki kadın – erkek aktif çalışan 102 badminton 
antrenöründen oluşmaktadır. Bu bağlamda badminton antrenörlerinin kişisel bilgileri ile 
Minnesota İş Doyumu Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Veriler normallik 
testine tabi tutularak normal dağılıp dağılmadıkları tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin 
analizinde SPPS 23 for Windows paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel 
istatistik ve One Way Anova (tek yönlü varyans analizi) testi kullanılmış olup gruplar  
arasındaki farkı belirleyebilmek için Tukey testi, bağımsız gruplar için t-testi kullanılarak 
anlamlılık p<0,05 alınmıştır. Antrenörlerin iş tatmin düzeyleri ve tükenmişlik düzeyleri 
arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için 0,01 önem düzeyinde Pearson korelasyon analizi 
yapılmıştır.   
Araştırma sonucunda, çalışmaya katılan Badminton Antrenörlerinin İçsel doyum  puanlarının 
49,7 (düşük), dışsal doyum puanlarının 26,02 puan (düşük) olduğu tespit edilmiştir. 
Katılımcıların mesleki tükenmişlik alt boyutlarına bakıldığında, Duygusal tükenme puanlarının 
12,3 (düşük), Duyarsızlaşma 6,1 (düşük), Kişisel Başarısızlık puanlarının ise 24,3 (yüksek) 
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada, iş doyumu; çalıştığı kurum ve aylık gelir miktarı 
değişkenleri incelendiğinden antrenörlerin iş doyumu üzerine önemli bir etkiye sahip olduğu 
sonucuna varılmıştır. Araştırmamızda tükenmişlik düzeylerine bakıldığında ise sadece 
antrenörlerin çalışma saati durumlarının bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. 
Bu çalışmada antrenörlerin cinsiyet, yaş, medeni durum, hizmet yılı, antrenörlük kademesi, 
eğitim durumu, çocuk sayısı ve sporcu sayısı gibi değişkenlerin iş doyumu ve tükenmişlik 
düzeyleri üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı, çalışma saatleri tükenmişlik düzeyini, bağlı 
olduğu kurum ve aylık gelir miktarı ise iş doyumu düzeyi üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olduğu görülmüştür. Bu bağlamda antrenörlerin çalışma saatleri ve aylık gelir miktarları 
yeniden düzenlendiğinde iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinde iyileşme olacağı sonucuna 
varılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Badminton, İş Doyumu, Tükenmişlik 
 
Abstract The aim of this study is to investigate the job satisfaction and burnout levels of 
badminton trainers. For this purpose, it is aimed to reveal the situations that affect the 
badminton trainers positively or negatively. 
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The universe of the study consists of 102 active active male and female badminton coaches 
who have been national athletes’ coaches in Turkey at different levels, affiliated with the 
Badminton Federation. In this context, the personal information of badminton coaches and the 
Minnesota Job Satisfaction Scale and the Maslach Burnout Scale were used. By applying 
normality test, it was determined whether the data were normally distributed or not. SPSS 23 
package program was used in the analysis of the data obtained. Descriptive statistics and One 
Way Anova (one-way analysis of variance) were used in analyzing the data, and Tukey test 
was used to determine the difference between groups, and t-test for independent groups was 
used. Statistical significance was accepted as p <0.05. In order to determine the relationship 
between the job satisfaction levels and burnout levels of the trainers, Pearson correlation 
analysis was performed at the 0.01 significance level. 
As a result of the research, it was determined that the internal satisfaction scores of the 
badminton trainers who participated in the study were 49.7 (low) and the external satisfaction 
scores were 26.02 (low). When examining the occupational burnout sub-dimensions of the 
participants, it was found that their emotional exhaustion scores were 12.3 (low), 
depersonalization was 6.1 (low), and their personal failure scores were 24.3 (high). In the study, 
when the variables of the institution they work for and the amount of monthly income were 
examined in terms of job satisfaction, a statistically meaningful result was found about the job 
satisfaction of the trainers. When the burnout levels of the coaches were examined in the study, 
it was found that the work hours of the trainers had a statistically significant effect. 
In this study, variables such as gender, age, marital status, years of service, coaching level, 
educational status, number of children and the number of athletes did not make a significant 
difference on job satisfaction and burnout levels. It has been observed that their working hours 
affect the level of burnout, and the institution they are affiliated with and the amount of monthly 
income significantly affect their job satisfaction level. In this context, it is concluded that when 
the working hours and monthly income of the trainers are rearranged, there will be an 
improvement in their job satisfaction and burnout levels. 
 
Keywords: : Badminton, Job Satisfaction, Burnout 
 

I. GİRİŞ 

   Yapılan araştırmalara göre spor, insanların zihnen ve bedenen gelişimlerinin uyumuna, daha 
sağlıklı, düzenli ve mutlu olmalarına katkı sağlamaktadır. Spor insanoğlunun varoluşundan 
beri hayatının bir parçası olmayı başaran ve belirli kurallar çerçevesinde bireyleri harekete 
geçiren bir ortam sunmaktadır. 

Sporun kişilere ve uluslara kazandırdıkları düşünüldüğünde devamlılık arz eden sosyal bir 
ihtiyaç olduğu kaçınılmaz bir gerçeklik oluşturmaktadır. Spor alanında gün geçtikçe artan 
performans seviyesi, bireylerin antrene edilme ihtiyacını arttırmıştır. Toplumların sporla var 
olabilmeleri, sporun içinde bulunan sporcu ve antrenörlere çeşitli anlamlar yüklemektedir. Bu 
bağlamda her geçen gün sporcu ve antrenör kendi ulusları için popülerliği artan bir ivme 
göstermektedir. Başarmak için hedeflenen noktalara sporcuların ulaşmasına yol gösterici 
olarak hazırlayan antrenörlere de gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple 
antrenörler sistem içerisinde daha üst basamaklarda yer almak adına her geçen gün daha fazla 
strese maruz kalmaktadır. 

Sporun ve sporcunun nitelik ve nicelik bakımından, küçümsenemeyecek kadar etkisi olan 
antrenörler mesleklerini ahlak ve etiğe uygun bir biçimde yerine getirmeleri beklenmektedir.  
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Bir çok antrenör bu sorumluluğu ciddi bir şekilde ön planda tutmakta ve oyuncularına saygı, 
adil oyun çerçevesinde olmayı aşılasada diğer yandan bazı antrenörler ise kişisel tercihleri 
nedeniyle oyuncularına hile, şiddet, performans arttırıcı maddeler kullanmaya sevk 
etmektedirler. Bu durum bireylere gelecekte fiziksel ve zihinsel zararlar verebilmektedir. 
Önemi yadsınamayacak olan bu konuda, antrenörlere düşen sorumlulukta ortadadır. Bu 
nedenle antrenörlerin üzerinde zaman zaman büyük baskılar hissetmesi ve iş hayatı boyunca 
stres durumunda olmaları kaçınılmaz bir gerçeklik oluşturabilmektedir.  

1991 yılında kurulan Badminton Federasyonu bir çok branşa göre yeni olmasına rağmen şu 
an itibariyle Santranç Federasyonunun ardından en fazla antrenöre (15,801) sahip 2. branş 
durumundadır (https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, Erişim tarihi: 
15.02.2021). Antrenör sayısının fazla olması, antrenörler üzerinde başarılı olamama kaygısı 
yaratabilmektedir. Aynı zamanda bireyin iş çevresi ile yaşayacağı uyumsuzluk, iş ortamında 
varolan olumlu enerjisini kaybetmesine ve o kuruma olan aidiyet hissine olumsuz bir etki 
yaratabileceği kanaati oluşmaktadır. Bu durumlar tükenmişliğin bir sebebi olarak da 
görülebilmektedir. 

Tükenmişlik genellikle insanlarla birebir etkileşim sağlanan mesleklerde, çalıştıkları 
insanlara karşı duygusal yönde hissizleşmeleri ve kişilerin kendi yeterlilik duygularında 
azalma şeklinde kendini gösteren bir sendrom olarak tanımlanabilmektedir [1].  

İş hayatındaki bireylerin %80’i çalışma hayatlarının bir bölümünde tükenmişlik sendromu 
ile karşılaşabilmektedirler. Ancak bu durum aniden ortaya çıkmamakla birlikte yavaş bir 
şekilde kişilerin ruhsal dengesini bozmakta, aile, iş ve sosyal çevresinde önemli 
gereksinimlerinin karşılanmamasına sebep olabilmektedir[2]. Araştırmalarda tükenmişliğin 
öğretmenlik, akademisyenlik, polislik, müfettişlik, eczacılık, hakemlik ve antrenörlük gibi 
özellikle etkileşimin birebir geliştiği meslek gruplarına ait olan çalışanlarda ortaya çıkan bir 
durum olduğu gözlemlenmektedir [3,4,5,6].  

İş doyumu çalışma alanında oluşan olaylar karşısında geliştirilen algısal, hissedilebilen bir 
duygu durumudur. Önemli bir kavram olan iş doyumu en yalın haliyle kişilerin işlerinden 
duydukları tatmin edilebilirlik derecesi olarak belirlenebilmektedir. Bunlar kişinin hayatından 
zevk alması, işle özdeşleşme, moral, iş huzur gibi kavramlardan oluşabilmektedir [7]. 

Kişilerin ortaya koydukları performanstan doyum elde edememeleri durumunda, işlerine 
karşı olumsuz duygular oluşabilmektedir. Bu olumsuz duyguların akabinde kişide işse 
gitmeme, iş verim düzeyinde azalma, işten kaçma ve bazı mental bozukluklar ortaya 
çıkabilmektedir [8]. Kişilerin ortaya koydukları performanstan doyum elde edebilmeleri 
durumunda ise karşılaştıkları olumlu duygular multululuk, işlerine olan bağlılık ve yenilikçilik, 
iş verim düzeyinde artış olarak gözlemlenebilmektedir [9]. 

Tüm bu tükenmişlik ve iş doyumu kavramlarının incelenmesi sonucunda, kişilerle doğrudan 
iletişim halinde olunan antrenörlük mesleğinde de bu kavramların ne denli önem arz ettiği 
düşünülebilir. Hayatın her alanında olduğu gibi iş doyumu ve tükenmişlik kavramlarının 
badminton antrenörlerini de olumsuz olarak etkileyeceği düşünülmektedir. 

Bu çalışma kapsamında Minnesota İş Doyum Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği ile 
birlikte Kişisel Bilgi Formu kullanılarak Badminton Antrenörlerinin İş Doyumu ve 
Tükenmişlik Düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak ve alan yazına katkı sağlaması ile birlikte 
benzer çalışmalara örnek teşkil etmesi hedeflenmektedir. 
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II. GENEL BİLGİLER 
A. Spor 

Spor; bireysel veya takım halinde yapılabilen, genellikle meydan okumaya yol açan, 
belirlenmiş kurallar ile uygulanan fiziksel aktivitelerin tamamıdır [10]. Bireylerin bedensel, 
mental, duygusal ve sosyal olarak gelişim kat etmelerini sağlayan, beceri ve liderlik gibi bazı 
kişisel özelliklerin geliştiren bir araçtır. Spor, bireyin öz kontrolü sağlamakla birlikte, 
karşılaşacağı her türlü fizyolojik ve psikolojik sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olur. 
Etkin katılım veya önem arz eden müsabakalar ile spor; toplumun günlük yaşamında ve moral 
düzeyinde önemli bir hale gelmiştir [11]. 

Spor kazanma ve kaybetme gibi insan benliğinin doyumuna yardımcı olan, belirli sınırlar 
çerçevesinde, mücadeleye bağlı sosyalleşmeyi sağlayan, fiziksel, mental ve sosyal 
organizasyonların tümüdür [12]. Başka bir deyişle spor fiziksel aktivitenin yer aldığı ve belirli 
kurallara bağlı olarak meydan okumaya dayanan her türlü eylemi kapsamaktadır. Her ulus 
kendi kültürüyle yoğrulmuş geçmişten günümüze aktardığı spor organizasyonlarına sahiptir. 
Örneğin; Türklerde ok atma, yağlı güreş, İngilizlerde futbol Amerika’ da Amerikan futbolu, 
beyzbol vb. [13] 
B. Badminton 

Badminton, 13,40 m x 6,10 m den oluşan dikdörtgen bir alan içerisinde oynanarak, sahayı 
yarı yarıya olacak şekilde ortadan iki eşit alana bölecek olan 1,524 m’lik filenin üzerinden tüy 
topa raketle vurularak, rakip alanın belirtilen sahasına düşürmektir [14].  

Oyuna servis atışı ile başlanır ve topun yere düşmesi ile sayı kazanılır veya kaybedilir [15]. 
Bir seti 21 sayının oluşturduğu oyunda, 2 oyun alan maçı kazanmaktadır. 1 – 1 eşitlik söz 
konusu olduğunda 3. set oynanacaktır. 20 - 20 eşitlik olduğu durumlarda 2 sayılık fark aranır, 
2 sayılık fark 30. sayıya kadar oluşmadığı takdirde devam eder ve 30. sayıda oyun tamamlanır 
[16]. 
C. Anrenörlük Kavram 

Antrenör, kelime anlamı olarak çalıştırıcı, yol gösteren, danışmanlık yapan anlamlarını 
taşımaktadır. Egzersiz ve spor alanlarında görev yapan eğitici ve öğretici kişilerdir. Öğretim 
sağladığı spor branşında yeterli donanıma ve gerekli olan antrenörlük belgesine sahip olan 
bireylerdir. Antrenörler çalışma gruplarındaki bireyleri takım veya ferdi olarak geliştirmeyi 
hedeflemektedirler [17]. 

Antrenörlük kavramı kişiye, duruma, amaca göre bireylerde farklı anlamlar 
çağrıştırabilmektedir. Ancak, antrenörlerin antrenmanları planladığı, uygulattığı, becerileri 
geliştirdiği ve performansın olumlu seviyede ivmelenme yakalanmasını hızlandırdığı genel 
olarak kabul edilebilecek bir durum olmaktadır. Alanında uzmanlaşmış ve aydın koçlar 
sporcuların sosyal, duygusal ve fiziksel ihtiyaçları üzerinde sorumlulukları olduklarını 
bilmektedirler. Bu sorumlulukları yerine getirirken değişik rollere bürünmektedirler. Örneğin 
antrenman grubunu yönetirken iyi bir eğitmen ve yönetici, bilgilerin aktarımı ve öğrencilerin 
öz sorumluluklarını aşılamayı öğretirken iyi bir öğretmen, sporcunun her türlü fiziksel 
aktivitesi öncesi – anında – sonrasında oluşabilecek motivasyon eksikliğinde iyi bir motive 
edici olmalıdır. Kendisini geliştirirken eğitim, seminer gibi programlara katılımlarında 
yeterliliğini arttırabilmek için iyi bir öğrenci, sporcunun antrenman ve müsabaka esnasında 
herhangi bir sakatlık ve güvenlik sorunu yaşamaması için iyi bir koruyucu olabilmelidir [18]. 
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Antrenör, ferdi ve takım sporu branşlarında bulunan sporcuların bedensel ve zihinsel olarak 
gelişmesini sağlayan branşlarıyla ilgili teorik ve stratejik temel bilgileri sporculara öğreten  ve 
yarışmaya hazır hale getiren kişidir [19]. 
D. İş Doyumu 

İş doyumu, insanlar yaşamını rutin bir şekilde devam ettirebilmek için hem bedensel hem de 
zihinsel uygulamalarda bulunmalıdır. Bu uygulamaların tamamı iş olarak nitelendirilmektedir. 
İnsanlar yaşamının büyük bir kısmını çalışarak geçirmektedirler. Dolayısıyla bir insan iş 
hayatından yaşadığı bir duygusal durumu ev ortamına taşıması veya ev ortamında yaşadığı bir 
olumlu ya da olumsuz durumu iş ortamına da yansıtması gayet normaldir. İnsanlar günlük iş 
yaşantılarında ki doyum ya da doyumsuzluk, yaşam kalitelerini doğrudan veya dolaylı olarak 
etkilemektedir. İş ortamında yaşanılan bir duygusal tepkimedir iş doyumu. Bu nedenle 
ölçülebilir bir kavram olarak değil, gözlemlenebilen ya da hissedilen bir kavramdır. Bu 
kavramlardan bazıları ise kişinin yaşantısından zevk alması, iç huzuru, işle özdeşleşme, 
isteklendirme, moral ve işi çekici bulmadır [20]. 

Referans [21]’e göre iş doyumu, kişilerin işleri ve işlerine yönelik farklı açılara ilişkin temel 
duygularıdır. Kişilerin yaptıkları işlerden mutluluk duymaları ya da mutsuz olma düzeyleridir. 
Bu tanımlar göstermektedir ki, iş doyumu yapılan eylemler sonucunda meydana gelmektedir. 
Yapılan işler beklentileri karşılıyor ve bireye haz veriyor ise iş doyumu artar, beklentileri 
karşılanmıyor ise iş doyumsuzluğu ortaya çıkmaktadır. 

E. Tükenmişlik 
Tükenmişlik köken olarak İngilizce’de “burnout” kelimesinden üretilmiş bir kelimedir. 

Kelime kökeni ise, mumun yanarak ateşini bitirmesi olarak çevrilebilir. Istılah manası olarak 
ise enerjinin tükenmesi, azalması olarak tanımlanabilir. Tükenmişlik yaşayan kişilerin üretme 
becerilerinin düşeceği söylenmektedir [22].  

Yakın geçmişin ve geleceğin en sıra dışı sorunlarından görülen tükenmişlik sendromu 
mevzusu muhtevasıyla bireylerin çalışmaları sebebiyle gerçekleştirdikleri münasebetler ve bu 
münasebetlerin kötüye evirilmesiyle meydana gelen güçlüklerle ilişkilidir. Tükenmişlik 
kavramı, ilk olarak 1900’lü yılların ortasında Amerika'da ortaya atılmıştır, hizmet sektöründe 
iş gören kişilerin deneyimledikleri sıkıntıları anlatmak için kullanılmıştır.  

Tükenmişlik, 1974 yılında Freudenberger tarafından ilk defa tanımlanmış bir kavramdır. 
Bireyin bir eylemin sonucu için aşırı odaklanma ve arzulama durumunun hayal kırıklığı, 
başarısızlık, bitkinlik hali ile son bulan duygu durumudur [23]. 

Maslach ve jackson’a göre tükenmişlik, ‘insanda uzun süren bitkinlik, yorgunluk, hayal 
kırıklığı, ümitsizlik duygularının yaptığı işe, topluma ve işine karşı gösterdiği normal olmayan 
tutumların sergilenmesiyle oluşan fiziksel ve zihinsel boyutlu bir sendrom’ olarak 
tanımlamıştır [24]. 

Tükenme, kişinin duygusal varlıklarının sonlanması ve gücünün tükenmesi şeklinde ifade 
edilmektedir. İş görenler iştigal ettikleri iş nedeni ile kendilerinin iş yükü çok olanlar 
kendilerini tükenmiş hissetmekte ve duygusal olarak işine yoğunlaşamamaktadırlar. 
Duyarsızlaşma, bireyin hizmet verdiği bireylere onların birer insan olduklarını önemsemeden 
aldığı olumsuz duyguları anlatmaktadır. Çalışan, hizmet verdiği bireyin yaşantısında olması 
gerektiğinden daha çok yer tuttuğu görülmektedir. Kişisel başarı yoksunluğu ise, bireyin 
kendini negatif değerlendirmesini ifade etmektedir. Kişinin işe karşı duruşu düşmüştür ve 
belirsizlik yaşar. Bunun sonucunda birey iş dışındaki faaliyetlere gidebilmektedir [25].  
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F. Gereç ve Yöntem 

F.I. Minnesota iş doyumu ölçeği (MİDÖ) 
1967 yılında David, England, Lofguist ve Weiss tarafından geliştirilen bir ölçektir [35]. 

Minnesote İş Doyum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması Deniz ve Güliz Gökçora tarafından 
yapılmıştır. Daha sonra çeviri yeniden yapılarak geçerliliği kanıtlanmış ve Boycan tarafından 
çalışanlar üzerinde denemeleri yapılmıştır [26]. Çalışmada kullanılan Minesote Doyum 
Ölçeği’ne ait 20 soruluk toplam envanterin “içsel doyum” (1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,16,20) 
sorularına ait tekrar eden Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı 0,885 “dışsal doyum” 
(5,6,12,13,14,17,18,19) sorularına ait Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı ise 0,852 olarak 
hesaplanmıştır. 

 
F.II. Maslach tükenmişlik ölçeği (MTÖ) 

Araştırmada tükenmişliği belirlemek için Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen 
Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) kullanılmıştır. 5’li likert tipi şeklinde toplam 22 
maddeden oluşmaktadır. Ölçek tükenmişliği; Duygusal Tükenmişlik, Duyarsızlaşma, Kişisel 
Başarıda Düşme olmak üzere 3 alt boyutta değerlendirilmektedir. Duygusal tükenme, çalışanın 
yapmış olduğu meslek tarafından aşırı yüklenilmiş ve tüketilmiş olmasını ifade eder. Bu alt 
ölçekte, bıkkınlık, halsizlik, isteksizlik ve duygusal enerjinin azalması ile ilgili toplam 9 madde 
yer almaktadır. Bu maddeler; 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 ve 20’dir. Duyarsızlaşma, iş görenlerin 
hizmet verdikleri bireylere karşı duygularını kaybetmiş bir biçimde, bireylerin birer varlık 
olduklarını göz ardı ederek davranmalarını tanımlar. Duyarsızlaşma alt ölçeği 5 maddeden 
oluşmaktadır. Bu maddeler; 5, 10, 11, 15 ve 22’dir. Kişisel başarıda düşme, insanlarla çalışan 
bir kimsede yeterlik ve başarıyla üstesinden gelme duygularını tanımlar. Bu alt ölçek 8 
maddeden oluşmakta ve 4., 7., 9., 12., 17., 18., 19., 21. maddeleri içermektedir [24]. 

F.III. Veri Toplanmas ve Analizi 
Antrenörlerin sözlü onayları alındıktan sonra, yüzyüze görüşülerek antrenörler için 

hazırlanan anket uygulaması, araştırmacı tarafından yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak 
uygulamaya geçilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak antrenörler ile birebir görüşülmüş olup 
mahremiyet ilkesine uymak ve araştırmaya katılanların gerçek durumlarını yansıtacak şekilde 
içtenlikle yanıt verebilmelerini sağlamak için isim alınmaksızın ve anket üzerinde kimliği 
belirtici herhangi bir kodlama yapmadan 01.03.2021– 10.04.2021 tarihleri arasında veriler 
toplanmıştır. 

Araştırmada uygulanan ölçek ve kişisel bilgi formundan toplanan veriler düzenlenmiştir. 
Veriler normallik testine tabi tutularak normal dağılıp dağılmadıkları tespit edilmiştir. Elde 
edilen verilerin analizinde SPPS 23 for Windows paket programı kullanılmıştır. Verilerin 
analizinde betimsel istatistik ve One Way Anova (tek yönlü varyans analizi) testi kullanılmış 
olup gruplar  arasındaki farkı belirleyebilmek için Tukey testi, bağımsız gruplar için t-testi 
kullanılarak anlamlılık p<0,05 alınmıştır. Antrenörlerin iş tatmin düzeyleri ve tükenmişlik 
düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için 0,01 önem düzeyinde Pearson korelasyon 
analizi yapılmıştır.   

 
 

 

 

 



- 401 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
  

 
 
 
 

                                                     
 

TABLO I 
Badminton antrenörlerinin tükenmişlik alt boyutlarının cinsiyet gruplarına göre analiz 

sonuçları 

 
x̄ = Ortalama, n = Denek sayısı, Ss = Standart Sapma, t = İlişkisiz (bağımsız) ikili karşılaştırmalarda 

Independent Samples T-Test, p = Anlamlılık 
 

TABLO II 
Badminton antrenörlerinin tükenmişlik alt boyutlarının çalışma saatleri durumlarına göre 

analiz sonuçları. 
 

    n x̄ Ss Var.K. Kt sd Ko F p 

Duygusal 
Tükenmişlik 

1 - 2 11 14,9091 8,68855 G.Aras 399,196 3 133,065 2,938 0,037
3 - 5 60 11 6,28692 G.İçi 4438,382 98 45,29  
6 - 8 25 13,12 7,06116 Toplam 4837,578 101   
9 ve üzeri 6 18,1667 5,56477     
Total 102 12,3627 6,92075     

Duyarsızlaşma 

1 - 2 11 8,1818 2,48267 G.Aras 165,094 3 55,031 3,943 0,011
3 - 5 60 5,4333 3,99732 G.İçi 1367,73 98 13,956  
6 - 8 25 6,16 3,65923 Toplam 1532,824 101   
9 ve üzeri 6 10 2,89828     
Total 102 6,1765 3,8957     

Kişisel Başarıda 
Düşme 

1 - 2 11 25,7273 4,75586 G.Aras 72,83 3 24,277 1,507 0,218
3 - 5 60 23,7333 4,04578 G.İçi 1578,748 98 16,11  
6 - 8 25 25,4 3,41565 Toplam 1651,578 101   
9 ve üzeri 6 23,8333 4,62241   
Total 102 24,3627 4,04379     

G.aras = Gruplar aras, G.içi = Grup içi, Var.K. = Varyanslarn Kaynağ, Kt =Kareler Toplam, sd = serbestlik 
derecesi, Ko = kareler ortalamas, F = Anova testi,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

Erkek                  (n=80) Kadın              (n=22) 
 

      
  x̄ Ss x̄ Ss t p 

Duygusal Tükenmişlik 12,563 6,533 11,636 8,3126 0,554 0,081 

Duyarsızlaşma 6,2 3,9759 6,0909 3,6763 0,116 0,743 
Kişisel Başarıda Düşme 24,338 4,2095 24,455 3,4604 -0,12 0,277 
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TABLO III 

Badminton antrenörlerinin iş doyumu alt boyutlarının aylık gelir miktarı durumlarına göre 
analiz sonuçları. 

    n x̄ Ss Var.K. Kt sd Ko F p 

İçsel İş 
Doyum 

2.320 ve alt 15 51,6667 5,82687 G.Aras 76,811 3 25,604 0,559 0,643
2.320-3.500 15 48,7333 6,06473 G.İçi 4485,542 98 45,771   
3.500-4.750 40 49,8 7,20826 Toplam 4562,353 101    
4.750 ve üzeri 32 49,3125 6,88354      
Total 102 49,7647 6,721       

Dışsal İş 
Doyum 

2.320 ve alt 15 32,0667 4,43149 G.Aras 762,003 3 254,001 6,003 0,001
2.320-3.500 15 22,7333 8,25025 G.İçi 4146,31 98 42,309   
3.500-4.750 40 25,025 5,59985 Toplam 4908,314 101    
4.750 ve üzeri 32 26,7813 7,39544      
Total 102 26,2745 6,97117       

 
TABLO IV 

Badminton antrenörlerinin iş doyumu alt boyutlarının çalıştıkları kurum türü durumlarına 
göre analiz sonuçları. 

    n x̄ Ss Var.K. Kt sd Ko F p 

İçsel İş 
Doyum 

GSB 56 49,7679 6,70411 G.Aras 21,068 3 7,023 0,152 0,928
MEB 26 49,2692 7,28043 G.İçi 4541,285 98 46,34   
Üniversite 4 49,25 3,77492 Toplam 4562,353 101    
Kulüpler 16 50,6875 6,83831      
Total 102 49,7647 6,721       

Dışsal İş 
Doyum 

GSB 56 24,1071 6,72493 G.Aras 746,745 3 248,915 5,862 0,001
MEB 26 28,4615 7,12871 G.İçi 4161,569 98 42,465   
Üniversite 4 24 5,09902 Toplam 4908,314 101    
Kulüpler 16 30,875 4,66011      
Total 102 26,2745 6,97117       

GSB = Gençlik ve Spor Bakanlğ, MEB = Milli Eğitim Bakanlğ 

III. SONUÇ 
Çalışmanın cinsiyet değişkeni incelendiğinde “duygusal tükenmişlik”, “duyarsızlaşma” ve 

“kişisel başarıda düşme” alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 
(P>0,05). Bunun sebebinin araştırmanın örneklem grubunun badminton sporu gibi kadın ve 
erkeğin bir arada oynayabildiği ender sporlardan birisi olması ile ilgili olabileceği tarafımızca 
düşünülmektedir. Referans [27] taekwondo antrenörleri üzerine yapmış olduğu çalışma 
sonucunda cinsiyet değişkenin iş doyumu ve tükenmişlik alt boyutları üzerinde anlamlı bir fark 
olmadığını tespit ederek çalışmamızı desteklemektedir. Yine,   yapılan farklı çalışmalarda ise 
tükenmişlik ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi inceleyen referans [28,29] psikolojik – danışmanlık 
ve rehberlik öğretmenleri üzerinde yapılan araştırmalarda kadınların erkeklere göre daha 
yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadığını tespit etmişlerdir. Söz konusu cinsiyet değişkeni ile 
ilgili birçok çalışma literatürde mevcuttur. Bu çalışmaların birçoğu farklılık göstermektedir 
ama spor branşları kapsamında böyle bir çalışma yapılmamış olması durumu objektif olarak 
analiz etmemizi kısıtlamaktadır. Bu konuda belirleyici olan toplumun sosyo-kültürel yapısı ve 
kadınların toplum içindeki ve iş hayatındaki rolleri ile o branşa mahsus özel durumlar olarak 
ifade edebiliriz. 
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Çalışmanın önemli bir değişkeni olduğu düşünülen antrenörlük saati değişkeni 
incelendiğinde ise, “duygusal tükenmişlik” ve “duyarsızlaşma” alt boyutunda anlamlı bir fark 
olduğu tespit edilmiştir.  (P<0,05). “kişisel başarıda düşme” alt boyutunda ise anlamlı bir 
farklılık tespit edilmiştir (P>0,05). Araştırma grubunun çalışma saatleri yükseldikçe, “duygusal 
tükenmişlik”  düzeyleri ve “duyarsızlaşma” düzeylerinin buna paralel olarak yükseldiğini 
söyleyebiliriz. Referans [30] ticari spor işletmeleri ve belediyeye ait spor tesislerinde çalışan 
antrenörler üzerine yapmış olduğu çalışma sonucunda, istatistiksel olarak çalışma saatleri 
yükseldikçe, “duygusal tükenmişlik” düzeyleri ve “kişisel başarıda düşme” düzeylerinin buna 
paralel olarak yükseldiği tespit etmiştir. Bu çalışmaya göre duygusal tükenmişlik alt boyutu 
anlamında bulgumuzu desteklerken diğer alt boyut olan kişisel başarıda düşme boyutunda ise 
desteklemediği görülmektedir. Spor ve ticari fitness işletmelerinde eğitim veren antrenörlerin 
bir günlük çalışma saati bakımından tükenmişlik düzeyleri karşılaştırılmış, “duygusal 
tükenme” alt boyutunda, 11 saat ve üzeri çalışan antrenörlerin 5 saat altı, 5-7, 8-10 saat çalışan 
antrenörlere göre “duygusal tükenme” düzeyi yüksek çıkmıştır. Duyarsızlaşma ve kişisel 
başarıda düşme düzeylerinde bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırmanın bu bulgularına 
göre diğer bir çok meslek grubuna oranla fiziksel olarak daha fazla efor harcamayı 
gerektirdiğinden dolayı uzun saatler çalışmak antrenörler için hem fiziksel hemde zihinsel 
olarak çok fazla yorgunluğa neden olabilmektedir. Bu durumu göz önünde 
bulundurduğumuzda antrenörün “duygusal tükenmişlik” ve ‘duyarsızlaşma’ düzeyinin yüksek 
çıkmasının tespit edilmesi ile beraber, tüm kurumlarda bu durum üzerinde hassasiyet 
gösterilmesi tarafımızca önerilmektedir. 

Günlük çalışma saati değişkenine bakıldığında içsel doyum ve dışsal doyum düzeylerinde 
anlamlılık tespit edilmemiştir (P>0,05). Referans [31] Van ilinde görev yapmakta olan beden 
eğitimi öğretmenleri ve antrenörleri incelediğinde, katılımcıların içsel doyum alt boyutunda 
herhangi bir anlamlı sonuç tespit edilememiştir. Ancak haftalık 1 - 5 saat arasında çalışanların 
15 ve üzeri saat çalışanlara göre dışsal doyum alt boyutunda anlamlı fark tespit edilmiştir. Bazı 
kısıtlamalar ile yeterli sayıda antrenman yapamayan antrenörler terfi almak, ücrette iyileştirme 
gibi dışsal doyum faktörlerinden faydalanabilmek için kısıtlı süreçte tüm özverisi ile 
çalışabileceğini söyleyebiliriz. 

Yapılan bu çalışmanın bir diğer önemli değişkeni olduğu düşünülen aylık gelir değişkeni 
incelendiğinde ise “dışsal doyum” düzeyinde anlamlılık tespit edilmiştir (P<0,05).Yani, 
araştırma grubunda aylık geliri 2.320 TL ve altı olan antrenörlerin, 2.320-3.500, 3.500-4.750 
4.750 ve üzeri aylık geliri olan antrenörlerden dışsal iş doyumu daha yüksek bulunmuştur.  

Benzer bir araştırma olan Referans [33] tarafından yapılmış olan çalışmada aylık gelir nedeni 
ekonomik durumu, doyumsuzluk sebebi olarak gösterilirken, yine sağlık çalışanları personeli 
üzerinde yapılan Referans [32] ait çalışmada da aylık gelir nedeni ekonomik ve ekonomik 
durumu doyumsuzluk sebebi olarak tespit edilmiştir. Bu farklı çalışmaların bulgularının 
sonuçlarının çalışmamızdaki bu bulgularla örtüşmediği görülmektedir. Ekonomi bireylerin 
hayatlarında önemli bir etkiye sahiptir. Çalışmalarda da görüldüğü gibi gelir düzeylerinin iş 
alanlarında artması bireylerin motivasyonunu ve buna bağlı iş doyumlarını arttırdığı 
düşünülmektedir. Bizim bulgumuz ve farklı çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda 
sonucu irdelediğimizde bireylerin dışsal doyumunu sadece gelir miktarına dayandırmak yerine 
örgütün çalışana sunduğu diğer dışsal faktörlere göre de farklılık gösterebileceğini 
söyleyebiliriz. Yani, bireylerin yaşlarının genç olması, alanda yeni olması gibi değişkenlerin 
bu beklentilerde farklılık gösterebileceğine etki edebileceğini söyleyebiliriz.   

Araştırma grubunun bağlı oldukları kurum değişkenine göre iş doyumu alt boyutlarında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. GSB kurumunda çalışan antrenörlerin, 
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MEB ve Kulüplerde çalışan antrenörlerden dışsal iş doyumu puanları daha düşük bulunmuştur. 
Referans [34] tarafından Gençlik ve Spor il müdürlüğü bünyesinde çalışan antrenörler 
konusunda yapmış olduğu araştırma sonucunda bulunduğu öneriler de; ‘Antrenörlerin örgütsel 
bağlılık ve iş doyumu düzeylerinin artırılmasında, antrenörlere yönelik özlük ve sosyal 
güvenlik haklarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesinin etkili olabileceği 
söylenebilir. Antrenörlerin örgütsel bağlılıklarının ve iş doyumlarının artırılmasında kurum 
yöneticilerinin karar alma sürecine antrenörleri dahil etmeleri ve çalışanlara adil ve eşit 
yaklaşımda bulunmalarının etkili olabileceği söylenebilir.’de bizim bu bulgumuzu 
destekleyecek niteliktedir. Yani, GSB kurumunda çalışan antrenörler, kurumun çalışma 
prensiplerine göre hareket ettiği, verilen imkanlar doğrultusunda sadece çalışmaları 
yapabildiği, ücretlendirme anlamında teşviğin sağlanamaması gibi durumların olduğu 
tarafımızca düşünülmektedir. Bunun yanında MEB ve kulüpler düzeyinde çalışan antrenörlerin 
serbest olarak çalıştıkları, antrenörlüğü 2. iş olarak yaptıkları, antrenman ve müsabaka 
planlamalarını kendi durumlarına göre organize ettikleri düşünüldüğünde bu durumdan daha 
memnun olduklarını söyleyebiliriz. Bu tespit sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda GSB 
ve il müdürlükleri bünyesinde çalışan antrenörlerin çalışma koşul ve sistemlerinin tekrar 
gözden geçirilmesi tarafımızca önerilmektedir.  
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Özet: Bu çalışmada ticari araçlarda süspansiyon sisteminin en önemli parçalarından biri olan 
yaprak yay, tasarım ve proses parametreleri açısından ele alınmıştır. Yaprak yaylar parabolik, 
konvansiyonel ve z tip yaprak yaylar olmak üzere çeşitli tiplerde bulunabilir. Yaylar geleneksel 
olarak çelik lama malzemeleri olan 55Cr3, 51CrV4, 52CrMoV4, 51B60H ve 5160H gibi farklı 
malzemelerden imal edilmektedir. Hangi malzemelerin kullanılacağı araçların taşıma 
kapasitelerine göre değişen farklı lama kalınlıklarına göre değişmektedir. Gelişen yeni 
teknolojiler ve ana sanayideki rekabet ortamı sonucu üretici firmalar tarafından maliyet, 
dayanıklılık, ağırlık gibi çeşitli parametrelerde ihtiyaçları karşılama noktasında pek çok 
çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmada 51B60H çelik malzemeden imal edilen parabolik tek katlı 
bir yaprak yay yorulma dayanımı açısından incelenmiştir. Buna ek olarak yaprak yay teknik 
resimlerinde tasarımcılar tarafından belirlenen yüzey pürüzlülüğü ve artık gerilme gibi 
parametrelerin yaprak yayın yorulma davranışlarına etkileri çalışma kapsamında deneysel 
olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmalar kapsamında farklı yöntemlerle belirlenen yüzey 
pürüzlülüğü değerleri, bu yüzeylere gerilim altında uygulanan kumlama işleminin yarattığı 
farklı artık gerilme değerleri, bu gerilmelerin yorulma ömrünü ne derece etkilediği yapılan 
düşey yorulma testleriyle ortaya koyulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Parabolik yaprak yay, yorulma, artk gerilme. 

Abstract: In this study, leaf springs which are one of the most important components in 
commercial vehicles, are investigated in terms of design and process parameters. There are 
three types of leaf springs. These are parabolic, conventional and airlinkers. Steel materials 
such as 55Cr3, 51CrV4, 52CrMoV4, 51B60H and 5160H are being used for leaf springs. The 
material to be used is defined according to rolled layer thickness that varies with load carrying 
capacity of vehicles. As a result of improving the state of the art technologies and competition 
environment created by vehicle manufacturers, there are many studies on meeting customer 
requirements. In this study, the monoleaf spring, which is manufatured from 51B60H hot rolled  
steel material has been investigated in terms of fatigue behavior. In addition, some properties 
which are given on technical drawings such as surface roughness and residual stress levels are 
also analysed. Surface rougness values derived from different descaling methods, generated 
residual stress values associated with stress shot peening process and their effect on fatigue life 
of leaf springs are demonstrated with fatigue tests. 

Keywords: Parabolic leaf springs, fatigue, residual stress. 
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I. GİRİŞ 

üspansiyon sistemleri, yol tutuşu ve sürüş konforuna yardımcı olmakla sorumlu lastik, lastik 
havası, yaylar, amortisör ve bağlantı çubuklarını içeren, araç şasisi ve tekerlekleri arasında 
konumlanan sistemlerdir [1]. Yaylar ise süspansiyon sisteminin üzerinde çalışan, araç 

ağırlığını destekleyen ve sürücü için sürüşü daha dayanılır hale getiren en önemli unsurdur [2]. 
Malzemelerine göre çeşitli tipleri olan yaprak yaylardan çelik yaylar, boylamasına ve enine 
yaylar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Boylamasına yaprak yaylar genellikle ticari araçların ve 
treylerlerin sabit aksları üzerinde yaylanma ve sönümlemeye yardımcı olmak üzere 
kullanılırlar [3]. Çelik yay malzemesi olarak çelik dökümhanelerinde farklı profillerde dökülen 
orta karbonlu yay çelikleri, yassı lamalar halinde üretilir. En yaygın kullanılan yay malzemeleri 
51CrV4, 55Cr3, 52CrMo4 ve 60SiMn5 olarak belirtilebilir. Bunların dışında 51B60H ve 
5160H malzeme kullanımları da bulunmaktadır. Çelik yaprak yaylar, parabolik, konvansiyonel 
ve hava körüğü yayları olmak üzere üç grupta incelenebilirler. Çalışma kapsamında belli 
uzunlukta ve kesitte lamaların kesildikten sonra ısıtılması ve merdaneler yardımıyla sıcak form 
verilmesiyle üretilen, kalınlıkları formları boyunca değişkenlik gösteren tek katlı veya çok katlı 
olarak bulunabilen parabolik yaprak yay süspansiyon elemanları üzerinde durulacaktır. Tek 
katlı parabolik yaprak yaylar genel olarak hafif araçlarda kullanılırlar. Merkez bağlantı 
noktaları sabit kalınlıklı ve parabolik kısımlara göre daha kalındır [4]. 

Yorulma hasarının yüzeyden başlaması nedeniyle yüzey özellikleri yorulma davranışı 
açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Yüzey etkileri; yüzey kalitesi, kimyasal 
kompozisyon, artık gerilmeler ve mikroyapı farklılıklarından ortaya çıkarlar [5]. Ürünün ömrü 
genellikle iç düzgünsüzlükler, ürüne etkiyen gerilmeler ve artık gerilmelere göre değişkenlik 
göstermektedir. Hemen tüm parçalarda bulunan proseste ve servis koşullarında meydana 
gelebilen artık gerilmeler parça içerisinde denge halinde bulunurlar. Artık gerilmeler servis 
koşullarında ciddi yorulma hasarlarına sebebiyet verebilirler [6]. Daima bir arada ve denge 
halinde bulunan bası ve çeki artık gerilmelerinden istenmeyen çeki artık gerilmeleri yorulma 
ömrünü olumsuz etkilerken, bası artık gerilmeleri yorulma dayanımını önemli derecede 
artırmaktadır. Artık gerilmeler tahribatlı ve tahribatsız olmak üzere iki ayrı şekilde 
hesaplanabilirler. Tahribatlı artık gerilme hesaplama yöntemlerine; delik delme metodu, 
yuvarlak çekirdek tekniği, eğilme deformasyonu metodu, kesit alma metodu örnek 
gösterilebilirken, tahribatsız artık gerilme hesaplama yöntemleri; X ray ve nötron yayınımı 
metodu, ultrasonik teknikler, manyetik metodlar olarak sıralanabilir [7]. 

Yaprak yaylar ve süspansiyon sistemleri üzerine bir çok çalışma yapılmıştır. M. Soner ve 
diğer [8] çalışmalarında tasarım parametrelerini değiştirmenin aracın toplam ağırlığına önemli 
derecede etkisi bulunan araç sürüş dinamiklerine olası etkileri araştırılmıştır. Doğal frekansın 
sürüşün konfor seviyesine etkilediği bilinmektedir.  Araç üreticileri tarafından 1,11 Hz, 1,33 
Hz ve 1,5 Hz olarak verilen doğal frekanslar için farklı yükler altında sonlu elemanlar 
hesaplamaları sonucunda elde edilen gerilmeler de göz önünde bulundurularak 51CrV4 
malzeme için optimum tasarım belirlenmiştir. Doğal frekanslardan yola çıkarak yay katsayısı 
değerleri ve buna bağlı olarak metalden metale temas mesafesi için maksimum yük durumu 
hesaplanmıştır. Tüm tasarımlar gerçekleştirilmiştir. İlk tasarım 1,1 Hz frekans için ikinci 
tasarımda 1,33 Hz için, üçüncü tasarım ise 1,5 Hz için çalışılmıştır. Gerilme seviyeleri ve 
tasarım ağırlığı düşünüldüğünde optimum tasarım 1,33 Hz için yapılan ikinci tasarım olduğu 
gösterilmiştir. İki numaralı çift katlı parabolik yaprak yay tasarımı için prototip üretilmiş ve 
düşey test rigine bağlanmıştır. 200000 çevrim gerekliliği için 0,75 Hz frekansında 
gerçekleştirilen 5 adet düşey testte minimum 286332 çevrim ömür gözlemlenmiştir ve tasarım 
gerekliliklerinin karşılandığı görülmüştür. M. Karaağaç [9] çalışmasında sıcak haddelenmiş 
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yay çeliklerinin ham malzeme üretim prosesinden gelen  ve karbon oksidasyonunun özel bir 
tipi olan yüzeyde karbonsuzlaşma (decarburization) üzerinde durulmuştur. Yüzeyi 
karbonsuzlaşmış ferrit yapıların yorulma ömürlerinin yüzey sertliği ve kumlama ile oluşan 
kalıcı gerilme ile ilişkisi ve araç üreticileri tarafından belirlenen karbonsuzlaşma derinliğinin 
ömür performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma kapsamında 410-461 HB sertlik 
değeri referans alınarak 70x17-55Cr3 DIN EN 10089 ve DIN EN 10092-1B ölçülerinde 
standart malzeden prototip üretilmiştir. Üretilen bu prototipten termograf fırınında 2 farklı ayar 
için zamana bağlı sıcaklık değerleri ölçülmüştür. Karbonsuzlaşma derinliği çekme yüzeyinden 
kumlama öncesi ve sonrası iki farklı sıcaklık ayarı için de ölçülmüştür. Kumlama sonrası x 
ışınları kırınım ölçeri ile ölçülen karbonsuzlaşma derinliğiyle yüzeyde oluşan bası artık 
gerilmeleri ölçülmüştür. İlk ayar için stresli kumlama yapılmış yayda karbonsuzlaşma 0,215 
mm, kumlanmamış numunede ise 0,185 mm olarak ölçülmüştür. İkinci ayar için kumlanmış 
numunede 0,145 mm, kumlanmamış numunede ise 0,092 mm karbonsuzlaşma derinliği 
ölçülmüştür. Karbonsuzlaşma ve bası artık gerilmeleri hesabı sonrası kumlanmamış numune 
yorulma rig testine maruz bırakılmıştır. İki farklı ayarda üretilen yaprak yay prototipi araç 
pozisyonundayken düşey yük ile test edilmiştir. Her ayar için 5 adet prototip test edilmiş olup 
karbonsuzlaşma derinliği 92 µ’dan 185 µ’a ulaştığında yay ömrünün %42’ye düştüğü 
görülmüştür. M. Soner ve diğer [10] çalışmalarında yayların yoldan gelen enerjiyi absorbe 
ettiği, sürüş konforu ve güvenliği için her bir katın katılık değerinin ve gerilme dağılımının çok 
iyi bilinmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Buna ek olarak yayların wind up etkisinin önemli 
kontrol mekanizmaları olduğu ve hem jounce kuvveti hem de frenleme etkisine eş zamanlı 
maruz kalan yayda çekme gerilme değerine çok yakın hatta çekme gerilme değerinin de 
üzerinde gerilmeler gözlemlenebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde en 
kritik konulardan birinin ön aks wind up stoperinin konumu olduğu belirtilmiştir. Çalışma 
kapsamında iki katlı bir parabolik yaprak yay modellenmiş ve her bir yaprakta meydana gelen 
gerilme dağılımı ve deformasyonu gözlemleyebilmek niyetiyle dizayn, jounce ve metal-metal 
düşey kuvvetleri altında doğrusal olmayan sonlu elemanlar analiziyle incelenmiştir. Bu 
doğrultuda üretilen numune fiziksel olarak test edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Daha 
sonra jounce kuvveti ve wind up fren momenti uygulanarak doğrusal olmayan sonlu elemanlar 
analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda maksimum gerilme her üç düşey 
yükleme için de ana kat üzerinde oluştuğu gözlemlenmiştir. Testler en az 150000 çevrim ömür 
gereksinimi için minimum 1599 N maksimum kuvvet 49000 N olacak şekilde 0.5 Hz frekansta 
gerçekleştirilmiştir. Tüm numuneler testi geçmiştir. Gerinim ölçerden elde edilen sonuçların 
sonlu elemanlar programından elde edilenlere yakın olduğu gözlemlenmiştir. Ani frenleme 
sırasında uzun eksenli ön yaylarda oluşan burulma momentini absorbe etmek amacıyla Wind 
up stoperi kullanılmıştır. Makalenin son bölümünde akma mukavemeti 1300 MPa civarında 
olan 51CrV4 malzemeden üretilen bu yaprak yayın ana eksenden 81 mm ve 45 mm konuma 
yerleştirilen kauçuk wind up stoperleri için ani frenleme durumunda yay üzerinde oluşan 
gerilmeler incelenmiştir. 81 mm mesafede wind up teması olmadığı, 45 mm’de yerleştirilende 
ise wind up stoperi doğru olarak görevini yaptığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple gerilme değeri 
%16,67 oranında gerilemiştir.   

Bu çalışma kapsamında ısıl işlem prosesleri sonrasında farklı yüzey temizlik işlemleri 
yapılarak elde edilen yüzey kaliteleri ve artık gerilmeler kumlama öncesi ve sonrasında 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 51B60H malzeme ile farklı yüzey temizliği proseslerinden 
geçirildikten sonra üretilen makasların düşey yorulma testleri gerçekleştirilmiş olup test öncesi 
ve sonrası artık gerilmelerdeki farklılıklar karşılaştırmalı verilerle ortaya koyulmuştur. Gerilim 
altında kumlama işlemi öncesi ve sonrasında oluşan yüzey özellikleri, yüzey sertlik değerleri 
ve dekarbürizasyon miktarları mikroskop altında incelenmiştir.  
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II. MATERYAL VE METOD 
 

Zirkonyum flap disk kullanılarak dairesel olarak talaş alınarak yüzeyi temizlenmiş, 
zirkonyum flap disk kullanılarak boylamasına talaş alınarak yüzey temizlenmiş ve hiç yüzey 
temizlenmemiş 5’er adet makas kumlamaya girmeden önce yüzey pürüzlülük ölçümleri 
gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de yüzey temizlik çeşitlerine göre makaslarda oluşan yüzey 
farklılıkları, Şekil 2’de ise yüzey pürüzlülük ölçümü gösterilmektedir.  
 

 
Şekil 1. Yüzey Temizlik Yapılmamış, Boylamasına talaş alınmış ve Dairesel Talaş Alınmış Makaslar 

 

 
Şekil 2. Yüzey Pürüzlülük Ölçümü 

 
Yaprak yaylar göbek kısmından belli yükseklikteki takozlar üzerine oturtulduktan sonra göz 

kısımlarından gerdirilerek kumlama kaseti içerisine alınmış ve çeki gerilmelerine maruz kalan 
iç yüzeyleri yorulma ömrünün artırılması amacıyla gerilim altında kumlanarak bası artık 
gerilmeleri oluşturulmuştur. Gerilim altında kumlama işlemi Şekil 3’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Gerilim Altında Kumlama İşlemi     

 
Flap disk ile dairesel olarak talaş alınarak yüzey temizlenmiş, boylamasına talaş alınarak 

yüzey temizlenmiş ve yüzey temizliği yapılmamış 15 adet makasın gerilim altında 
kumlandıktan sonraki görüntüleri Şekil 4’te gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 4. Kumlama Sonrası Makaslar 

 
Farklı yüzey temizlik işlemleri uygulanan makaslarda gerilim altında kumlama sonrası ve 

öncesi x ışınımı kırınımı yöntemi ile Şekil 5’te gösterildiği gibi yüzeyde oluşan artık gerilmeler 
ölçülmüştür. 

 

 
Şekil 5. X Işınımı Difraktometresi Yöntemiyle Artık Gerilme Ölçümü 

 
76,2x19 mm DIN 59145-A kesitli 51B60H malzemeden üretilen tek katlı parabolik yaprak 

yaylar ikili fikstüre bağlanmıştır. 4 adet boylamasına talaş alındıktan sonra kumlanmış, 4 adet 
de dairesel talaş alındıktan sonra kumlanmış toplam 8 adet makasın düşey yükler altında 
yorulma testleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 6’da yorulma test fikstüründe koşan yaylar 
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gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 6. Yorulma Test Görüntüsü 

 
Yorulma testleri sonucunda kırılma bölgeleri, yüzey, sertlik ve dekarbürizasyon derinliği 

olarak incelenmiştir.  
 

III. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

Farklı yüzey temizliklerine sahip makasların 60x büyütülmüş görüntüleri Şekil 7’de  
gösterilmektedir. Görüntülerden de anlaşılacağı gibi yüzey temizliği yapılmamış makasların 
yüzeylerinde çatlaklar ve pas oluşumu gözlemlenmektedir. Yüzey temizlik olarak dairesel flap 
hareketiyle talaş alınan makasta yüzeyde dairesel izler gözlemlenirken, boyuna zımpara işlemi 
sonrası boyuna tek yönlü izler gözlemlenmektedir. 

 

 
Şekil 7. Kumlama Öncesi ve Sonrası Farklı Yüzey Temizlikler için x60 Büyütülmüş Görüntüler 

Tablo I’de dairesel olarak talaş kaldırılıp yüzey temizliği yapılan ve boylamasına zımpara 
hareketiyle yüzey temizliği yapılan makasların hiç yüzeyi temizlenmemiş makaslara kıyasla 
yüzde pürüzlülük farklılıkları gösterilmektedir. Dairesel zımpara hareketiyle yüzeyleri 
temizlenmiş makasta boylamasına zımpara hareketiyle yüzeyi temizlenen ve yüzey temizlik 
yapılmamış makasa göre daha hassas yüzey elde edildiği görülmektedir. Özellikle boyuna 
zımpara işlemi sebebiyle enine pürüzlülük ölçümlerinde yüzey kalitesinin dairesel zımpara 
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hareketiyle yüzeyi temizlenen ve yüzey temizlik yapılmamış makasa kıyasla oldukça kötü 
olduğu görülmektedir. 

 
Tablo I. Dairesel Zımpara Yapılmış ve Boylamasına Zımpara Yapılmış Numunelerde Kumlama Öncesi Rz 

Değişimleri 

Yüzey Temizliksiz Numunelere Göre Kumlama Öncesi Rz Karşılaştırması 
Dairesel Zımpara Yüzey Temizliği Boylamasına Zımpara Yüzey Temizliği 

Boylamasına Enine Boylamasına Enine 
Rz 

(µm) 
Rz 

(µm) 
Rz 

(µm) 
Rz 

(µm) 
-40% -20% 15% 89% 
-42% -38% -11% 57% 
-18% -34% 9% 59% 
-44% -79% -38% -32% 
-32% -40% 17% 30% 

 
Kumlama öncesi ve sonrası dairesel olarak taşlama yapılmış numunelerin yüzey pürüzlülük 

değerleri boylamasına zımpara yapılarak yüzey temizlenmiş makaslara göre Tablo II’deki gibi 
yüzdesel olarak karşılaştırılmıştır. Kumlama sonrası yüzey pürüzlülük değerleri arasındaki fark 
kapansa da özellikle enine pürüzlülük değerleri açısından farkın daha fazla olduğu açıkça 
görülmektedir. Bu durum boylamasına zımpara işlemi sonrası yüzeyde oluşan homojen 
olmayan boyuna izler ve dairesel zımpara işlemi sonrası daha homojen bir talaş kaldırma 
olmasından kaynaklanmaktadır. 

 
Tablo II. Dairesel Zımpara Yapılmış Numunelerde Kumlama Öncesi ve Sonrası Rz Değişimleri 

Boylamasına Yüzey Temizlikli Numunelere Göre Rz Karşılaştırması 
Kumlama Öncesi Kumlama Sonrası 

Dairesel Zımpara Yüzey Temizliği Dairesel Zımpara Yüzey Temizliği 
Boylamasına Enine Boylamasına Enine 

Rz 
(µm) 

Rz 
(µm) 

Rz 
(µm) 

Rz 
(µm) 

-48% -58% -5% -13% 
-34% -60% -5% -9% 
-25% -58% -20% -22% 
-10% -69% -19% -26% 
-42% -54% -6% -25% 

   
Kumlama öncesi ve sonrasında dairesel ve boylamasına zımpara hareketiyle  yüzey temizlik 

yapılmış numunelerin artık gerilmeleri yüzey temizlik yapılmamış numuneye göre 
kıyaslanmıştır. Tablo III’te görüldüğü gibi dairesel zımpara hareketiyle hassas olarak yüzeyleri 
temizlenmiş numunelerde genel olarak daha yüksek bası artık gerilmeleri oluşmuştur. 
Boylamasına zımpara hareketiyle yüzey temizlikleri yapılan numunelerde ise artık gerilme 
kıyaslaması olarak belli bir standart olmayıp değişkenlik göstermektedir. 
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Tablo III. Yüzey Temizliksiz Numuneye Kıyasla Yüzey Artık Gerilme Ölçüm Sonuçları 

Yüzey Temizliksiz Numuneye Kıyasla Yüzey Artık Gerilme Ölçüm Sonuçları 

Numune 
Numarası 

Kumlama Öncesi Kumlama Sonrası 
Boylamasına 

Zımpara Yüzey 
Temizliği 

Dairesel Zımpara 
Yüzey Temizliği 

Boylamasına 
Zımpara Yüzey 

Temizliği 
Dairesel Zımpara 
Yüzey Temizliği 

1 -132% 179% 2% 23% 
2 -1% 170% -10% 3% 
3 0% 199% -22% -6% 
4 -88% 227% -7% 10% 
5 -107% 223% 7% 20% 

 
Şekil 8’de farklı yüzey temizliğine maruz kalan makasların kumlama öncesi ve sonrası artık 

gerilme değişim seviyeleri gösterilmektedir.  
Boylamasına ve dairesel zımpara hareketiyle yüzey temizliği yapılmış makasların yüzey 

temizlik yapılmamış makaslara göre kumlama sonrası malzeme analizleri gerçekleştirilmiştir. 
Yüzey temizliksiz makasa kıyasla numunelerde ölçülen sertlik ve dekarbürizasyon derinliği 
değerleri Tablo IV’te gösterilmektedir.  

 
Tablo IV. Yüzey Temizliksiz Numuneye Göre Dekarbürizasyon Derinliği Sertlik İlişkisi 

  Ortalama Yüzey Sertliği Dekarbürizasyon Derinliği 
Boylamasına Zımpara 

Yüzey Temizliği 3,54% -7,87% 

Dairesel Zımpara Yüzey 
Temizliği 0,23% -7,87% 

 

 
Şekil 8. Kumlama Öncesi - Sonrası Yüzey Artık Gerilme Değişimi Ön Kol 

 
 

0 1 2 3 4 5 6
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Kumlama Öncesi-Sonrası Artık Gerilmeler

Kumlama Öncesi Yüzey Temizliksiz Ön
Kumlama Öncesi Boylamasına Yüzey Temizlikli Ön
Kumlama Öncesi Dairesel Yüzey Temizlikli Ön
Kumlama Sonrası Yüzey Temizliksiz Ön
Kumlama Sonrası Boylaması Yüzey Temizlikli Ön
Kumlama Sonrası Dairesel Yüzey Temizlikli Ön
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Parabolik haddeleme ve kumlama prosesleri sonrası yüzeyde tufal oluşumu veya overlap 
denilen üst üste binme olayı gerçekleşebilir. Bu durum yüzeyde yorulma çatlakları oluşumuna 
sebep olan çentik etkisini oluşturmaktadır. Buna göre boylamasına ve dairesel olarak zımpara 
yapılarak yüzeyi temizlenmiş ve yüzey temizliği yapılmamış malzemeler mikroskop altında 
incelenmiştir. Tablo V’te yüzey temizliksiz numuneye göre farklı yüzey temizliği 
işlemlerinden geçen numunelerin iç yüzeylerinde oluşan üst üste binme derinlikleri 
karşılaştırılmıştır. Yüzey temizliği yapılan makaslarda derinliklerin daha düşük olduğu bunun 
da sebeninin talaş kaldırma işlemi olduğu söylenebilir. Bu durum dairesel olarak yüzeyi 
temizlenmiş numunede talaş kaldırma oranının boylamasına olarak yüzey temizlenen 
numuneye göre daha fazla olması ile açıklanabilir. 

 
Tablo V. Yüzey Temizliksiz Makasa Göre  Overlap Derinliği Karşılaştırması 

Yüzey Temizliksiz Makasa Göre  Overlap Derinliği Karşılaştırması (µm) 

Yüzey 
Dairesel olarak 

zımparalanarak yüzey 
temizliği yapılmış (Numune 4) 

Boylamasına Zımpara 
Hareketiyle Yüzey Temizliği 

Yapılmış (Numune 1) 

İç Yüzey -51,7% -7,69% 

 
Şekil 9’da kumlama sonrası farklı yüzey temizlik işlemleri yapılmış numunelerin  mikroskop 

ile dekarbürizasyon ve birleşik ferrit yapıları gösterilmektedir.  
 

  
Şekil 9. Kumlama Sonrası Yüzey Mikroskop İncelemesi 

a) Yüzey İncelemesi b)Decarbürizasyon İncelemesi c)Birleşik Ferrit İncelemesi 

 
Tablo VI’da kumlama sonrası yüzey temizlik yapılmamış makasa kıyasla farklı yüzey 

temizliği yapılmış iki farklı numunenin yüzeyden 0-500 µm arasında değişen artık gerilme 
değişim oranları verilmiştir. Bu durum Şekil 10’da grafiksel olarak gösterilmektedir. 
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Tablo VI. Farklı Yüzey Temizlikli Makasların Yüzey Temizliksiz Numuneye Göre Derinlikte Artık Gerilme 

Farklılıkları 

Derinlik 
(mm) 

Dairesel Yüzey Temizlikli Ön - Yüzey 
Temizliksiz Ön Artık Gerilme Farkı 

(MPa) 

Boylamasına Yüzey Temizlikli Ön-Yüzey 
Temizliksiz Ön Artık Gerilme Farkı 

(MPa) 
0 79 -48 

0,015 114 -66 
0,05 108 -15 
0,1 95 104 
0,2 32 21 
0,3 40 5
0,4 13 33 
0,5 -12 -19 

 

 
Şekil 10. Ön Kol Derinlik Artık Gerilme Dağılımı 

 
Yorulma Testi Sonrası Numunelerin Artık Gerilme ve Malzeme İncelenmesi 
 

Yorulma testine girmeyen iki adet dairesel zımpara hareketiyle yüzeyi hassas işlenmiş 
yaprak yay ile yorulma testini tamamlayan aynı yüzey temizlik işlemi uygulanmış yaprak 
yayların derinlikte artık gerilme ortalamaları arasındaki gerilme farklılıkları Tablo VII’deki 
gibi karşılaştırılmıştır. Yorulma testi esnasında iç yüzeylerde oluşan çeki gerilmelerinin 
kumlama işlemiyle kazandırılan bası artık gerilmelerini bir miktar azalttığı görülmektedir. Bu 
durum Şekil 11’de grafiksel olarak gösterilmektedir.  
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Şekil 11. Test Olmuş Makas Artık Gerilme Değişimi 

 
Tablo VII. Yorulma Testi Öncesi-Sonrası Artık Gerilme Farkları 

Test Öncesi-Sonrası Artık Gerilme Değişimi 

Yüzeyden Ölçüm Derinliği (mm) Artık Gerilme Farkı  
(MPa) 

0 120
0,015 113
0,05 113
0,1 96
0,2 121
0,3 189 
0,4 92
0,5 5 

 
Dairesel flap disk hareketi ile yüzeyleri hassas olarak talaş kaldırılarak temizlenmiş test 

edilmemiş numunelerin yüzey inceme görüntüleri Şekil 12’de verilmektedir. 
 

 
Şekil 12. Test Edilmemiş Numuneler Yüzey Mikroskop İncelemesi 

a)Yüzey İncelemesi b)Dekarbürizasyon İncelemesi c)Birleşik Ferrit İncelemesi 
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Tablo VIII ve Tablo IX’da istenen ömür değerine göre yorulma test sonuçlarının %50 

güvenilirlikte B10 yorulma ömürlerinin yüzdesel seviyeleri gösterilmiştir. Sonuçlar 
incelendiğinde kabul çevrimine göre uygun görünürken, farklı yüzey kaliteleri ve artık 
gerilmeleri bulunduran yaprak yayların ömürleri arasında ciddi farklılıklar oluştuğu 
gözlemlenmiştir.  
 

Tablo VIII. Yorulma Test Sonuçları I 

Boylamasına Zımpara Hareketiyle Yüzey Temizliği Yapılan Yaprak Yaylar 
Makas 

No 
Yorulma Test 

Tipi (N) 
Kabul 
Çerimi  

Frekans 
(Hz) 

Gerçekleşen 
Çevrim  

Hasar 
Bölgesi 

#1 

Vertical Test %100 0.5 %139,90 

Arka Kol 
#5 Arka Kol 
#6 Arka Kol 
#3 Arka Kol 

 
Tablo IX. Yorulma Test Sonuçları II 

Dairesel Zımpara Hareketiyle Yüzey Temizliği Yapılan Yaprak Yaylar 

Makas 
No 

Yorulma Test 
Tipi (N) 

Kabul 
Çerimi  
(b10) 

Frekans 
(Hz) 

Gerçekleşen 
Çevrim  

(b10) 
Hasar 
Bölgesi 

#2 

Düşey Test  %100 0.5 %380,8 

Arka Kol 
#4 Arka Kol 
#5 Arka Kol 
#1 Arka Kol 

 
Tablo X’da sertlik ve dekarbürizasyon derinliği ortalamaları alınan farklı yüzey temizliğine 

sahip makasların test sonrası karşılaştırma oranları verilmiştir. Hassas olarak dairesel zımpara 
hareketi ile yüzeyi temizlenen yaprak yaylarda ortalama yüzey sertliği, boylamasına zımpara 
hareketiyle talaş kaldırılarak yüzeyleri temizlenmiş yaprak yaylara kıyasla daha düşük 
ölçülmüştür. Buna karşılık dekarbürizasyon derinliği değerinin hassas talaş kaldırılan 
numunelerde %6,48 daha düşük olduğu hesaplanmıştır. 

 
Tablo X. Boylamasına Yüzey Temizlikli Yaprak Yaylara Kıyasla Sertlik ve Dekarbürizasyon Yüzdeleri 

Yüzey Temizlik Ortalama Yüzey Sertliği Dekarbürizasyon Derinliği 

Dairesel Zımpara Hareketiyle Yüzey 
Temizliği Yapılan Yaprak Yaylar 1,86% -6,48% 

 
Test sonrası 0-500 µm derinlikte artık gerilme ölçümleri gerçekleştirilen dairesel olarak talaş 

kaldırılarak hassas olarak yüzeyi temizlenmiş ve boylamasına talaş kaldırılarak yüzeyleri 
temizlenmiş yaprak yaylarda alınan sonuçların ortalamaları Tablo XI’de karşılaştırmalı olarak 
verilmiştir. 
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Tablo XI. Testi Biten Boylamasına Yüzey Temizlikli Numunelere Göre 
Artık Gerilme Kıyaslamaları 

0-500 µm Derinlikte Dairesel Yüzey Temizlikli Yaylarda Artık Gerilme 
Değişim Oranları  

Derinlik 
(mm) Artık Gerilme Değişim Oranları 

 
0 21,52%  

0,015 19,03%  
0,05 19,92%  
0,1 18,97%  
0,2 9,27%  
0,3 2,68%  
0,4 -0,75%  
0,5 -1,19%  

Farklı yüzey temizlik yöntemleriyle talaş alınan yaprak yaylar yüzey olarak incelenmiştir. 
Test edilmiş makaslardan kesilen numuneler hazırlanmış çekirdek ve yüzey sertlikleri 
çıkarılmıştır. Mikroskop altında yüzeyde birleşik ferrit oluşumu ve kısmi dekarbürizasyon 
derinlikleri görüntüleri Şekil 13 ve Şekil 14’te gösterilmektedir. 

 
Şekil 13. Boylamasına Yüzey Temizlikli Test Edilmiş Numunelerde Yüzey Mikroskop İncelemesi 

a)Yüzey İncelemesi b)Dekarbürizasyon İncelemesi c)Birleşik Ferrit İncelemesi 
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Şekil 14. Dairesel Yüzey Temizlikli Test Edilmiş Numunelerde Yüzey Mikroskop İncelemesi 

a)Yüzey İncelemesi, b)Dekarbürizasyon İncelemesi, c)Birleşik Ferrit İncelemesi 

 

IV. SONUÇ 
 

Boylamasına zımpara hareketiyle ile yüzey temizlenmiş makaslar, yüzey temizlik 
yapılmamış makaslarla karşılaştırıldığında kesin bir yorum yapılamamakla beraber özellikle 
enine yüzey pürüzlülüğü ölçümlerinde boyuna zımpara işleminin etkisiyle genel anlamda daha 
kötü sonuçlar elde edilmiştir. 

Kumlama sonrası dekarbürizasyon derinlikleri incelendiğinde boylamasına ve dairesel 
zımpara hareketiyle yüzey temizlikleri yapılmış numunelerde benzer dekarbürizasyon derinliği 
görülse de, yüzey temizliksiz numuneye kıyasla her iki yüzey temizliği yöntemi için de 
dekarbürizasyon derinliği seviyesi %7,87 oranında daha düşüktür.  

Kumlama sonrası yüzeylerde 500x büyütme altında overlap derinliği incelendiğinde, yüzey 
temizliksiz numuneye göre boylamasına yüzey temizlikli numunede %7,69 oranında, dairesel 
yüzey temizliklikli numunede  ise %51,77 oranında daha düşük derinlikler gözlemlenmiştir.  

Kumlama sonrası 0-500 µm derinlikte boylamasına ve dairesel yüzey temizlikli numunelerin 
yüzey temizlik yapılmamış numunelere göre artık gerilme değişim oranları incelendiğinde 
yüzeyden 50 µm’ye kadar dairesel olarak hassas işlenerek yüzey temizliği yapılan numunede 
yüzey temizliksiz ve boylamasına yüzey temizliği yapılmış numunelere göre daha yüksek bası 
artık gerilmeleri meydana gelmiştir. 100 µm derinlikte her iki yüzey temizlik yöntemi ile talaş 
kaldırılan numunelerde benzer artık gerilmeler gözlemlenirken, 200 µm - 500 µm arasında 
yüzey temizlikliğinin artık gerilmeler üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı görülmektedir.  

Yorulma testi sonrası Tablo VI’da gösterildiği üzere artık gerilmelerde de 400 µm derinliğe 
kadar %21 ila %34 arasında değişim gözlemlenmiştir. 500 µm derinliğe inildiğinde ise değişim 
oranı %13 seviyelerinde gözlemlenmiştir. Test sonrası artık gerilmelerde en yüksek düşüşün 
%34 ile yüzeyden 15 µm ve %30 ile 50 µm derinlikte olduğu gözükmektedir. Yorulma testleri 
sonrası ve öncesi artık gerilmeler incelendiğinde 51B60H malzemeden üretilen tek katlı 
parabolik yaprak yaylar için Şekil 9’da da görüldüğü gibi bası artık gerilmelerinin test sonrası 
azaldığı açıkça görülmektedir.  
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Dairesel olarak çalışan flap disklerle yüzey temizlikleri yapılıp daha hassas yüzeyler elde 
edildikten sonra gerilim altında kumlanan makaslarda artık gerilmeye paralel ömür olarak da 
yaklaşık 2,7 kat daha iyi sonuç elde edilmiştir. Bu makaslarda yaprak yaylarda ortalama yüzey 
sertliği değeri boylamasına zımpara hareketi ile yüzeyleri temizlenen numunelere oranla %1,86 
fazla ölçülürken, dekarbürizasyon derinlikleri karşılaştırıldığında yüzeyleri dairesel flap disk 
hareketiyle hassas olarak temizlenmiş numunelerde, boylamasına zımpara hareketi ile 
yüzeyleri temizlenen numunelere kıyasla %6,48 oranında daha düşük dekarbürizasyon 
derinliği gözlemlenmiştir. Numunelerin iç yüzeyde birleşik ferrit oluşumu görülmemiştir. 

 

V. TEŞEKKÜR 
Çalışma kapsamında her türlü desteği veren Olgun Çelik firması çalışanları Ürün Geliştirme 

departmanından Tolga Erdoğuş’a, Kalite departmanından Eren Nas ve Selçuk Yıldız’a, ARGE 
departmanından Sercan Dağlı’ya, Üretim departmanından Çağdaş Özyiğit’e teşekkürlerimizi 
bildiririz. 

KAYNAKLAR 
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Car_suspension 
[2] A. Goodarzi, A.Khajepour, “Vehicle Suspension System Technology and Design” 
[3] J. Reimpell, H. Stoll, J. W. Betzler “The Automotive Chassis: Engineering Principles”, 2001 
[4] M. Ersoy, 2011, Chassis Handbook 
[5] R. I. Stephens, A. Fatemi, R.R. Stephens, H. O. Fuchs, “Metal Fatigue in Engineering”, 2001 
[6] O. Yiğit, M. Dilmeç, S. Halkacı “Tabaka Kaldırma Yöntemi ile Kalıntı Gerilmelerin 

Ölçülmesi ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması”, Mühendis ve Makine, 2008, pp. 20-27. 
[7] K.Çınar, G. Toktaş, “Artık Gerilme Ölçme Yöntemleri” Mühendis ve Makine, Aralık 2019, 

pp 48-56 
[8] M. Soner ve diğer., ‘Effect of Leaf Spring on Suspension and Steering System’, 2013. 
[9] M. Karaağaç, ‘Decarburization Effects on Fatigue Behavior of Leaf Spring Material’, 2012. 

[10] M. Soner ve diğer., ‘Parabolic Leaf Spring Fatigue Considering Braking Wind up 
Evaluations’, 2011 



IGSCONG’21 17-20 June 2021

- 422 -

 
  

 
 
 
 

                                                     
 

�ar��� A�a��ar�a�� �a�a� �e�a �����a�a�ar��a ���e��� 
���ter� �ar����a���� �e ��t��� 

Customer Awareness and Att�tude Towards Art�f�c�al Intell�gence �n 
D�fferent ��elds 

Kübra Bahtiyar*,1, Habibe Yelda Şener1 
 

                                                *kubra.bahtiyar@ogr.dpu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3649-5581 
1 Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararas Ticaret ve Finans, Dumlupnar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye 

2 Uluslararas Ticaret ve Finansman Bölümü, Dumlupnar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye 

 

Özet: İnsan zekasını taklit edebilen, elde ettiği verilerle kendini sürekli geliştiren makinelere 
ya da sistemlere yapay zeka denilmektedir. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme yapay 
zekanın temel unsurlarını oluşturmaktadır. Makine öğrenmesi yapay zekanın, derin öğrenme 
ise makine öğrenmesinin alt kümesinde yer almaktadır. Yapay zeka lojistik, sağlık, bilişim, 
perakendecilik, iletişim ve pazarlama gibi daha bir çok alanda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Yapay zeka destekli sistemler, işletmelere rakipleri, mevcut ve potansiyel 
müşteriler hakkında çok geniş aynı zamanda çeşitli veri imkanı sunmaktadır. Bu durum 
işletmelerin rakiplerini tanımasını, müşterilere özel kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet 
sunmasını kolaylaştırıp böylece müşterileri elinde tutmasını sağlamaktadır. Günümüzde 
teknolojik gelişimlerin de etkisiyle yapay zeka kavramı tüm dünyada hem insanlar hem de 
işletmeler için zaman, maliyet, verimlilik gibi bir çok açıdan sağladığı avantajlarla büyük bir 
öneme sahip olmuştur. Özellikle son yıllarda hızla ortaya çıkan yapay zeka destekli ürünler, 
uygulamalar, hizmetler insanların ve işletmelerin hayatını kolaylaştırmaktadır. Ancak diğer 
taraftan, yapay zeka kavramının tam anlaşılamaması, bu konuda hakkında bilgi eksikliğinin 
olması ve kişisel verilerin güvenilirliği konusundaki endişeler bazı problemleri de 
beraberinde getirmiştir. Bu çalışma ile lojistik, arama motorları, sosyal medya, mobil 
operatör ve perakendecilik gibi yapay zeka destekli ürünlerin, uygulamaların yoğun olarak 
kullanıldığı alanlarda yapay zekaya ilişkin farkındalığın ve tutumun değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, 335 bireysel müşterilerden elde edilen 
veriler frekans analizi ile değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme 
 

Abstract: Machines or systems that can imitate human intelligence and constantly improve 
themselves with the data they obtain are called artificial intelligence. Machine learning and 
deep learning constitute the basic elements of artificial intelligence. Machine learning is in 
the subset of artificial intelligence and deep learning is in the subset of machine learning. 
Artificial intelligence is widely used in many areas such as logistics, health, informatics, 
retail, communication and marketing. Artificial intelligence supported systems provide 
businesses with a wide range of data about their competitors, existing and potential 
customers. This enables businesses to recognize their competitors, to offer customized 
products and services to customers, and thus to retain customers. Today, with the effect of 
technological developments, the concept of artificial intelligence has become of great 
importance for both people and businesses all over the world, with the advantages it provides 
in many aspects such as time, cost and efficiency. Especially in recent years, artificial 
intelligence supported products, applications, services make the lives of people and 
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businesses easier. However, on the other hand, the lack of understanding of the concept of 
artificial intelligence, the lack of information on this subject and the concerns about the 
reliability of personal data have brought some problems. With this study, it is aimed to 
evaluate the awareness and attitude towards artificial intelligence in areas where artificial 
intelligence supported products and applications such as logistics, search engines, social 
media, mobile operator and retail are used extensively. For the purpose of the study, the data 
obtained from 335 individual customers were evaluated by frequency analysis. 
 

Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning 
 

I.GİRİŞ 

Yapay zeka sistemleri, bir olayı, olguyu veya nesneyi insan zekasına benzer şekilde algılayıp 
yine insan zekasına benzer şekilde yanıtlamak ve çözüm oluşturmak için kullanılmaktadır 
(Thiraviyam, 2018: 3).Yapay zekanın üç türü bulunmaktadır. Bunlar dar (zayıf) yapay zeka, 
genel (güçlü) yapay zeka ve süper yapay zeka olarak ayrılmaktadır. Günümüzde 
kullandığımız bütün yapay zeka teknolojileri dar yapay zeka kapsamına girmektedir. 
Örneğin; ev sanal asistanları, insansız araçlar, ses ve görüntü tanıma vb. Genel yapay zeka, 
belirli sorunların çözümü için gerekli bilgilere ve insan yeteneklerine sahip olan yapay zeka 
sistemidir. Süper yapay zeka ise, bir insanın zekasından daha ileri seviyededir. İnsan 
zekasının algılayamadığı soyut şeyleri bile algılayabilmektedir. Genel yapay zeka ve süper 
yapay zeka şu an için hayata geçirilemeyen teknolojilerdir. (Kaput, 2016; Panchal, 2018; 
Canella, 2018: 13; Mijwil, 2016).Yapay zekanın temel unsurlarını makine öğrenmesi ve derin 
öğrenme oluşturmaktadır. Makine öğrenimi yapay zekanın alt kümesinde yer almakta makine 
öğrenmesinin alt kümesinde ise derin öğrenme yer almaktadır. (Thiraviyam, 2018: 2-3). 
Makine öğrenmesi, herhangi bir yazılıma gerek olmaksızın belirli istatistiki veriler üzerinden 
öğrenebilen, tahminleme yaparak en iyi sonuçları bulup en doğru çözümleri sunabilen 
sistemlere denilmektedir. Derin öğrenme ise son derece büyük yapay sinir ağlarından ve 
insan zekasını taklit edebilen algoritmalardan oluşmaktadır (Thiraviyam, 2018: 2-3). Derin 
öğrenme birden fazla katmandan yani birden fazla veriden yararlanmaktadır. Bu durum insan 
beynini taklit ederek makinelerin insanlar gibi düşünmesini sağlamaktadır (Avinash, 2017; 
Alkan, t.y.). Yapay zeka destekli uygulamalar insanlara her an kesintisiz hizmet imkanı 
sunmaktadır. Örneğin; insanlar istediği saate online alışveriş yapabilmekte, ödeme 
yapabilmekte ya da bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Yapay zeka sistemleri 
başka kullanıcı davranışlarını sürekli olarak takip etmektedir. Bu sayede işletmeler, 
tüketicilerin gelecekteki olası internetten satın alma davranışlarını önceden anlayarak 
müşterilere özel ürün ve içerikler sunmaktadır. Bu durum müşterilerin satın almasını daha 
kolay hale getirmektedir. 
Bu çalışmada, farklı alanlardaki yapay zeka uygulamalarına yönelik tüketici farkındalığı ve 
tutumu belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla; ikinci bölümde yapay zeka kavramına, 
işletmeler açısından önemine ve farklı alanlardaki yapay zeka uygulamalarına 
değinilmektedir. üçüncü bölümde, arrştırma yöntemine; dördüncü bölümde, araştırmanın 
bulgularına yer verilmekte; beşinci düncü üçüncü bölümde ise sonuç ve öneriler kısmına 
değinilmektedir.  
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II. YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI 

Literatürde yapay zeka ile ilgili çok çeşitli tanımlar mevcuttur. BBC News’in genel yayın 
yönetmeni Kamal Ahmed’e göre yapay zeka, toplumsal ve bireysel birçok alandaki sorunu 
ortaya çıkmadan görebilen ve gerekli iyileştirme çözümlerini en iyi şekilde sunabilen akıllı 
makineler sistemidir (Ahmed, 2015).  Diğer tanımlara göre, yapay zeka, makinelerin akıllı 
olması sağlayarak, makineleri bir insandan çok daha hızlı öğrenebilen, alanında uzman hale 
getiren ve bu sayede en iyi çözüm yöntemlerini bulup uygulayabilen teknolojiler için 
kullanılan terimdir (Roetzer, 2017). Yapay zeka, insan zekasının yapabileceği veya 
algılayabileceği her şeyin bilgisayarların nasıl yapabileceğinin araştırılmasıdır (Rich ve 
Knight, 1991: 3).  Yapay zeka, çeşitli verileri ihtiyaç duyulan bilgilere dönüştürmeyi 
sağlayan sistemlerdir (Sterne, 2017:6). Ya da yapay zeka, sadece insanlarda bulunan mantıklı 
düşünme, geçmiş deneyimlerden sonuçlar çıkartma, konular arası bağlantı kurup anlamlar 
çıkartma gibi yeteneklerinin bilgisayarlar ya da bilgisayar tabanlı makineler tarafından yerine 
getirilmesidir (Nabiyev, 2012: 25). Bu tanımların dışında literatürdeki tanımlarından yapay 
zekayı belki de en net ifade eden ve en çok bilinen tanımı Google’ın yapay zeka şirketi 
DeepMind’in kurucusu ve CEO’su Demis Hassabis yapmıştır. Hassabis, yapay zekayı 
“makineleri akıllı hale getirme bilimi’’ olarak ifade etmektedir. (Ahmed, 2015).   

 Yapay zeka destekli sistemler sayesinde çok sayıda müşteri talebini aynı anda ve çok hızlı 
şekilde yapılabilmektedir. Bu durum tüketicilerin bekleme sürelerini kısaltmakta ve markaya 
karşı olan bağlılığını arttırmaktadır. Yapay zekanın altdalı olan doğal dil işleme sistemleriyle 
chatbotlar üzerinden tüketicilerin sorularına hızlı bir şekilde kişiselleştirilmiş yanıtlar 
verilebilmektedir. Tüm avantajlarına rağmen yapay zeka sistemlerinin müşteri gizliliğini ihlal 
ettiği düşünülmektedir. Bu durum yapay zeka destekli ürün ve hizmetleri kullanan müşteriler 
açısından en büyük riski oluşturmakta ve kullanımına sınırlama getirmektedir. (Thiraviyam, 
2018: 5-6). 

Yapay zeka birçok alanda uygulanmaktadır. Tarihte bilinen ilk uygulama IBM tarafından 
yapılmıştır. İlk uygulama alanı ise satranç oyunu olmuştur (Aydın, 2013: 31-32). Daha sonra 
Alan Turing tarafından geliştirilen Turing testi ile bilgisayarların zekasını ölçmeye yarayan 
bir sınama testi yapılarak uygulanmıştır. Yapay zeka kavramını ortaya çıkmasına hizmet eden 
bilim insanlarının asıl amacı insan zihnine sahip olan insana özgü davranışlar gösteren 
makineler yapmaktır. Başka bir uygulama alanı olan uzman sistemler, uzmanlık gerektiren 
herhangi bir konuda gerekli öğrenimlerin, süreçlerin ve deneyimlerin bilgisayara 
aktarılmasıyla oluşturulmaktadır. Bugün birçok alanda ortaya çıkan problemlere uzman 
sistem çözümleri uygulanmaktadır. Bankacılık, tıp, üretim süreçleri vb. birçok alan uzman 
sistem çözümlerinin kullanıldığı alanlar arasında yer almaktadır. Uzman sistem çözümlerinde 
geliştiren en önemli örnek Eliza yazılımıdır. Eliza yazılımı tıp alanında hastalara tanı koymak 
için geliştirilmiştir ( Adalı, 2017: 10). Yapay zekanın alt dalı olan doğal dil işleme bir dilin 
yapısını öğrenmektedir. Bir diğer uygulama alanı olan Doğal dil işleme ile insanların 
bilgisayarlarla başka insanlarla kurduğu gibi iletişim kurması amaçlanmaktadır. (Aydın,2013: 
33). Yapay zeka araştırmaları ve uygulamaları içerisinde akıllı robotlar kendilerine çok geniş 
bir yer bulmaktadır. Akıllı robotların en güzel örneğini insansı robotlar ve taşıma robotları 
oluşturmaktadır. İnsanlarla iletişim kurabilen, insana benzeyen, insanlar gibi hareket edebilen 
robotlara insansı robot denilmektedir. Yapay zeka çalışmalarının asıl hedef noktası olan 
İnsansı robotların kendi kendine karar alması, sorunlara çözüm bulması, çevresindeki 
durumlara göre hareket etmesi amaçlanmaktadır. Taşıma robotları ise, belirli bir güzergahta 
ilerlemekte ve önüne çıkan sorunlara göre kendini ayarlayıp diğer taşıma araçları ile 
haberleşebilmektedir. Taşıma modelinin ileri seviyesi ise, bugün genellikle askeri alanda 
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kullanılan insansız araçlardır. (Aydın,2013: 36). Başka bir uygulama alanını görüntü işleme 
oluşturmaktadır. Görüntü işleme ile belirli bir kameradan gelen görüntülerin bilgisayar 
tarafından işlenmektedir. Bu şekilde bilgisayarlara ve robotlara görebilme yetisi 
kazandırılmaktadır. Görüntü işlemede bir kamera robota ya da bilgisayarın doğru bir yerine 
monte edilmekte ve oradan gelen görüntüler yardımıyla bulunduğu yerdeki nesneler 
tanımlanmaktadır. Bu tanıma işleminin zorluk derecesi tanımaya çalıştığı nesneye göre 
değişebilmektedir. Görüntü işleme sistemlerine örnek olarak araç plaka tanıma, mobese 
kameraları ile kimliklerin belirlenmesi, parmak izinden kimlik belirleme verilebilmektedir 
(Adalı, 2017: 12-13). 

Pazarlama alanında yapay zeka teknolojileri kullanılmaya başlanmadan önce şirketler, 
pazarlamaya ayrılan fonları arttırma ya da ürün yelpazesini genişleteme stratejilerini 
uygulayarak rakiplerine karşı üstünlük sağlamaya çalışmaktaydılar. Yapay zeka 
teknolojilerinin pazarlama alanında yer bulmasıyla iş zekası kavramı pazarlama karar 
alıcılarını etkisi altına alarak onların pazarlama süreçlerine olan bakış açılarını geliştirmiş ve 
müşterilerle yeni iletişim kanalları oluşturulmuştur. (Shadid ve Li, 2019: 29-32).  
Pazarlamada yapay zeka, potansiyel rakipler ve müşterilerle ilgili verileri toplayıp, toplanan 
bu verileri işleyip, tahminleme yaparak en iyi pazarlama tekniklerini işletmelere öneren ya da 
otomatik olarak en iyi pazarlama tekniklerini uygulayan yapay ajanların geliştirilmesidir. 
Buna örnek olarak sanal asistanlar ve sanal müşteri temsilcileri, pazarlama kampanyalarının 
olası sonuçlarını modelleyen teknikler, online pazarlama öneri sistemleri ve tahminleme 
modelleri verilebilmektedir. Pazarlama sektöründe kullanılan yapay zeka uygulamalarının 
büyük bir kısmı makine öğrenmesi alanındadır (Overgoor, vd., 2019: 157-158). 

Pazarlama alanında en büyük sorunu büyük veri kısmı oluşturmaktadır. Çünkü markaların 
birçok kanal aracılığı ile çok fazla sektörden ve müşterilerden veri elde etmesi zordur. Bu 
verileri elde etse bile hangi verinin işe yaradığı hangi verinin gereksiz olduğunu analiz etmek 
neredeyse imkansızdır. Aslında pazarlama alanındaki büyük miktarlardaki verileri analiz 
etmek için geliştirilen yazılımlar mevcuttur. Ancak geliştirilen bu yazılımlar belirli bir 
iletişim kanalına özgü olmaktadır. Bu nedenle toplanan verilerin hepsi kullanılamamak ve 
veriler bilgisayar belleğinde atıl olarak kalmaktadır. Bunun dışında pazarlamacıların birçok 
pazarlama değişkeni için de pazarlama kampanyalarını yapıp bunları test etmeye ve optimize 
etmeye ihtiyacı vardır. Tüm bunları doğru bir şekilde yapmak pazarlamacılar için büyük bir 
sorun oluşturmaktadır (Albert, 2018).  Pazarlama sektöründe yapay zeka kullanımı bu 
sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. Yapay zeka teknolojileriyle dijital 
tablolarla ya da gösterge panoların üzerinde çeşitli sayıda işlem yapılabilmektedir. Örneğin 
makine öğrenimi ile sürekli olarak müşteriler analiz edilebilmektedir. Müşterilerin anlık 
olarak satın alma davranışlarını öğrenilip ve bir önceki satın alma davranışlarına eklenerek 
müşteriye gösterilen reklamlar dakikalar içinde değişebilmektedir.  Bu şekilde tüm 
kampanyalar müşteriye göre ayarlanabilmektedir. Makine öğrenimi sayesinde sistemler 
insana gerek duymadan elde ettiği her veriden kendi kendine öğrenebilme yeteneğine sahip 
olmuştur.  Yapay zeka destekli bu sistemler insanların ilk bakışta fark edemeyecekleri 
ayrıntıları bile fark edip kendi kendine düzeltebilmektedir.  Ayrıca, yüzlerce kampanya 
üzerinden, aynı anda birçok değişkeni test edebilmekte ve yetersiz olanları belirleyip ekstra 
reklamlar oluşturabilmektedir (Albert, 2018). ABD’de yapılan bir araştırmaya göre 
pazarlamacılar yapay zekayı büyük oranda müşterilere ulaşmak ve ürün satışı 
gerçekleştirmek kullanmaktadır. Yapay zeka teknolojilerini kullanan şirketlerin pazarlama 
departmanına bakıldığında da genellikle hedef müşteri kitlesini belirlemek, müşterilere ürün 
önerileri sunmak ve reklamcılık faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapay zekayı kullanıldığı 
görülmektedir. Araştırmaya göre pazarlama alanında kullanılan yapay zeka teknolojilerinin 
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2025 yılına kadar daha çok artması bununla birlikte 2025 yılına kadar yapay zekanın 
pazarlama üzerinde 40 milyar dolarlık bir etkiye sahip olması beklenmektedir (Campbell, vd., 
2019: 227-231). 

Shadid ve Li (2019) yapay zekayı pazarlamada alanında kullanmanın işletmelere 
sağlayacağı faydalar şu şekildedir: 

 Yapay zeka şirket performansının artmasına yardımcı olmaktadır. 
 Pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesini ve daha kolay işlemesini sağlamaktadır. 
 Ürün/hizmet satışının artmasını sağlamaktadır. 
 Zaman tasarrufu sağlamaktadır. 
 Müşterilerin bilgilerine hızlıca erişmeyi ve doğru müşteri analizi yapılmasını 

sağlamaktadır. 
 Önemli pazarlama kararlarının ( fiyat vb.) daha doğru alınmasına yardımcı 

olmaktadır. 
 Yapılan yatırımlarla elde edilen gelirlerin artmasını sağlamaktadır. 
 Gelişmiş ürün ve hizmetlerle müşteri sadakatinin ve memnuniyetinin artmasını 

ve üstün müşteri değeri oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. 

Yapay zeka destekli teknolojilerden çok fazla faydalanma imkanı bulan sektörlerden bir 
diğeri de perakendecilik sektörüdür. Bugün birçok perakendeci yapay zeka yazılımlarını iş 
süreçlerine dahil etmektedir. Bu durum perakende sektöründeki müşteri hizmet anlayışını 
tamamen değiştirmiştir. (Trivedi, 2019). Perakende şirketleri yapay zeka teknolojilerini 
kullanarak müşterilerinin beğenilerini, satın alma davranışlarını, alışveriş alışkanlıklarını 
öğrenebilmektedir. Bu durum işletmelerin müşterinin neye, ne zaman gereksinimi olduğunu 
bilmesini sağlamaktadır. Böylece şirket her bir müşterisine özel kampanyalar, indirimler 
yaparak satışlarını arttırabilmektedir. Makine öğrenmesi ile müşterilerinizin daha çok hangi 
ürünleri hangi parçalarla birlikte aldığını öğrenmek artık mümkün olmaktadır. Böylece 
mağaza içerisindeki ürün yerleşiminde birlikte alınan parçaları yan yana koyarak satışlar 
arttırılabilmektedir. Perakende şirketleri yapay zeka teknolojilerini etkin müşteri hizmeti 
sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak, işletmedeki etkinliği ve verimliliği 
arttırmak, işlemleri otomatikleştirerek karar verme ve iş süreçlerini hızlandırmak, gereksiz iş 
yükünden kurtularak zaman tasarrufu sağlamak, kişiselleştirilmiş içeriklerle üstün müşteri 
değeri oluşturmak, işletme maliyetlerini düşürerek karı arttırmak gibi faydaları için 
kullanmaktadır (Hudson, 2019). Pazar araştırma ve danışmalık şirketi olan Global Market 
Insights’ın yaptığı Perakende Pazarında Yapay Zeka Raporu ve Sektör Büyüme Tahmini 
2024 araştırmasına göre perakendecilik sektöründe yapılan yapay zeka yatırımları 2017 
yılında 650 milyon dolardır. 2024 yılına gelindiğinde yatırımların %40 oranında artarak 8 
milyar doların üzerine çıkacağı beklenmektedir (Bhutani ve Wadhwani, 2018). Gıda 
perakendecisi Migros, yapay zeka teknolojilerinden faydalanabilmek için yapay zeka 
pazarlama laboratuvarını kurmuştur. Burada derin öğrenme yoluyla geliştirdikleri yazılımlarla 
çok sayıda müşterinin o an içerisinde aradığı ürünleri, sepete ekledikleri, internet aramaları 
gibi birçok hareketi izleyip analiz edebilmektedir. Böylece müşteriye özel tanıtım faaliyetleri 
veya müşteriye özel kampanyalar yapabilmektedir. Üstelik tüm bu işlemleri yapay zeka 
teknolojileri sayesinde saniyeler içerisinde analiz edip en doğru şekilde otomatik olarak 
gerçekleştirebilmektedir. Migros geliştirdiği yapay zeka yazılımı sayesinde bir yıl (2018-
2019) içerisinde internet ve mobil alışveriş sitesinden gelen gelir ile sipariş %6 oranında 
artmıştır (Orbay Kaya, 2019). Türk tekstil perakendecisi LC Waikiki yapay zekadan ürünlerin 
üretilmesinden müşteriye ulaştırılmasına kadar her süreçte faydalanmaktadır. Waikiki hangi 
ürünün üretilmesi gerektiği üretilen ürünlerin hangi pazarda, hangi tasarımla satılacağından 
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bu ürünün en az maliyetle en kısa sürede ulaştırılması konusunda dahi yapay zeka 
teknolojilerini kullanmaktadır (Şengül, 2019).  Türkiye’deki en büyük gıda perakende 
şirketlerinden birisi olan CarrefourSA yapay zeka teknolojilerini kullanarak mağaza 
içerisinde üretim yapıyor ve dikey tarım yöntemini kullanarak tamamen yerli olarak birçok 
sebzenin üretimini kendi bünyesinde yapmaktadır (Yeşilyurt, 2020).  

Telekomünikasyon sektörüde pek çok alanda yapay zekadan yararlanma imkanı 
bulmaktadır. Özellikle mobil operatör şirketlerinin müşterileri hakkında çok fazla bilgiye 
sahip olması bu teknolojileri kullanmayı tetiklemektedir. Çünkü mobil operatör şirketleri 
ellerinde bulunan çok sayıda veriyi yapay zeka teknolojilerini kullanarak analiz edip aboneleri 
hakkında doğru bilgilere ulaşabilmektedir. Bu durum müşterilerin isteklerini anlayıp ona göre 
cevap vermeyi, müşterilere özel tarifeler uygulamayı veya onların isteklerine cevap vermeyi 
sağlamaktadır. Chatborlar, müşterilere paketler ve tarifeler hakkında hızlıca bilgi 
sağlayabilmekte, problemleri çok daha hızlı çözülebilmektedir (GSM, 2019; Koyun, 2020; 
Marr, 2019; Mendoza, 2019). Vodafone bu teknolojileri aktif şekilde kullanmakta ve bu 
alanda çalışmalar yapmaktadır. Örneğin Microsoft Türkiye ile birleşerek Microsoft tarafından 
geliştirilen LUİS isimli bir doğal dil işleme teknolojisini kullanarak TOBİ isimli Türkçe 
iletişim kurabilen chatbot ile müşteri hizmeti vermektedir. TOBİ Fatura detayları, 
kampanyalar vb. hakkında müşterilere bilgi vermektedir (Topçu, 2019). Diğer bir 
telekomünikasyon şirketi olan Türk Telekom ise “Operasyonda Yapay Zeka” tasarısı ile Türk 
Telekom, IDC Türkiye tarafından yapılan yapay zeka ödüllerinde makine öğrenmesi alanında 
birinci olmuştur. Tamamen yerli olarak yapılan bu tasarının amacı müşteri memnuniyetini 
arttırmak aynı zamanda maliyetlerin düşürülmesini sağlamaktadır (Platin, 2019). Bunların 
dışında Türk Telekom yine kendi imkanları ile yapay zeka kök neden analiz yazılımı olan 
Türk Telekom Optical Network’ü de geliştirmiştir. Türk Telekom bu yazılımı ağını süreçleri 
otomatikleştirmek için kullanmaktadır. Bu sayede şirket verimliliği ve müşteri memnuniyet 
düzeyi artmaktadır (Türk Telekom, 2019). Turkcell şirketi de, hesabım, chatbot, dijital imza 
gibi tamamen Turkcell’in kendi mühendisleri tarafından geliştirilen uygulamalarla müşteri 
hizmet kalitesini arttırmaktadır (Milliyet, 2017). Bunun dışında Turkcell GSMA ve The Alan 
Turing enstitüsüyle birlikte global yapay zeka projesinde yer almıştır (Topçu, 2019). Ayrıca, 
Turkcell’in 6.5 milyona aşkın kullanıcısı olan bulut depolama servisi lifebox uygulaması 
yapay zeka desteği ile nesneleri ya da biyometrik verilerden müşterileri algılayabilmektedir. 
Lifebox bu sayede istediğiniz fotoğrafa anında erişmenize olanak tanırken, silmek istediğiniz 
nesnelerin ya da kişilerin fotoğraflarını anında silebilmenizi sağlamaktadır (Hürriyet, 2020; 
Turkcell, 2018).  

Müşteriler artık aradığı ürünü hızlı bir şekilde bulmak ve aynı gün içerisinde teslim almak 
istemektedir. Bununla birlikte çok sayıda müşteri ürünleri sürekli ama küçük miktarlarda 
ürün sipariş etmektedir. Bu durum rekabetin çok yoğun olduğu lojistik sektöründe yapay zeka 
teknolojilerine geçişi hızlandırmıştır. Lojistik sektöründe özellikle kullanılan beş yapay zeka 
uygulaması bulunmaktadır. Günümüzde global şirketlerin çoğu bu teknolojileri etkin şekilde 
kullanmaktadır. Bunlardan ilki depolama sürecinin otomasyona bağlanmasıdır. Depolama 
sürecindeki işlemler sırasında veriler otomatik olarak işlenip analiz edilebilmektedir. 
Müşterilerin hangi ürünleri satın almaya istekli olduklarını bilebilmektedir. Böylece 
şirketlerin talep olan ürünleri almasını ve taşımacılık maliyetlerinin düşmesini 
sağlanmaktadır. İkinci uygulama alanını ulaştırma maliyetlerini oldukça düşüren sürücüsüz 
araçlar oluşturmaktadır.  Yapay zeka teknolojileri ile taşıma işlemini yapacak olan araç kendi 
kendine çalışıp ürünleri taşıyabilmektedir. Üstelik en uygun rotayı yine kendi kendine 
belirleyerek daha güvenli, hızlı şekilde ürünleri taşıyabilmektedir. Ayrıca yakıt tasarrufu da 
sağlamaktadır. Üçüncüsünü, güneş panelleriyle çalışan LED ışıklı akıllı yollar 
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oluşturmaktadır. Güneş panelleri sayesinde elektirik üretimi sağlanırken LED ışıklar 
sürücüleri hava ve yol koşullarına göre uyarmaktadır. Siber optik sensörler de yol boyunca 
olabilecek trafik durumu, hava koşullarına karşıda sürücüleri bilgilendirmektedir. Bununla 
birlikte araçların rotadan saptığını, herhangi bir kaza durumu olup olmadığını algılayıp 
gerekli kişilere bildirebilmektedir. Dördüncü uygulama alanını şirketlerdeki operasyonel 
süreçler oluşturmaktadır.  Yapay zeka devamlı tekrarlanan işleri kendi kendine 
yapabilmektedir. Böylece ek çalışan maliyeti azalmakta ve zaman tasarrufu yapılarak şirket 
verimliliği artmaktadır. Beşinci uygulama alanı ise talep tahminleri oluşturmaktadır. Şirketler 
hangi ürüne ne kadar talep olacağını bilirse doğru miktarda malı tedarik edecektir. Yapay 
zeka algoritmaları yüksek oranda doğru talep tahminini en az hata oranıyla yapabilmektedir. 
(Kuprenko, 2019a; Kuprenko, 2019b; Peters, 2018; Pndey, 2019; Kuprenko, 2019). 

Şirketler insanların sosyal medya ile olan yoğun etkileşiminden faydalanarak müşterilere 
kişiselleştirilmiş reklamlar ve öneriler sunmak amacıyla Instagram, Facebook, Twitter gibi 
platformlar yapay zekayı yoğun bir şekilde kullanmaktadır.  İşletmeler üstün müşteri 
memnuniyeti için sosyal medya üzerinden chatbotlar yardımıyla müşterileri ile iletişim 
kurmaktadırlar. sephora, spotify gibi markalar facebook messenger üzerinden müşterilerine 
chatbotlarıyla ileşime geçme imkanı tanımaktadır. (wang, 2019). Yapay zeka destekli 
sistemler sosyal medya kullanıcılarının demografik özelliklerini, alışveriş alışkanlıklarını, 
zevk ve tercihlerini analiz etmeye de yardımcı olmaktadır. Bu sayede şirketler müşterilerini 
segmentlere ayırıp kişisel reklamlar sunmasına ve içerikler oluşturabilir. Ayrıca bu 
platformlar üzerinden müşterilerin marka hakkındaki düşünceleri ya da rakip şirketlerin 
uyguladıkları teknikler analiz edilebilmektedir. Bu doğrultuda markaya kendini yenileme ve 
geliştirme imkanı sunmaktadır. (Media update, 2020). Ayrıca yapılan bu analizler sayesinde 
içeriklerin optimize edilerek müşteri memnuniyet düzeyi artmaktadır (Gola, 2020). 

Günümüzde kullanılan arama motorlarının hepsi makine öğrenim algoritmalarından 
faydalanmaktadır. Çünkü makine öğrenimi arama motorlarında optimizasyon sağlamaktadır. 
Makine öğrenimini toplanan verileri kronolojik bir sıraya koyup birbirleri arasındaki 
bağlantıları kurarak algoritmalar oluşturmaktadır. Arama motorları makine öğrenimini 
kullanarak alakasız sayfaların bağlantılarını, aradığımız şeyin eş anlamlılarını ve içerikleri 
analiz ederek daha faydalı sayfaların açılmasına yardımcı olmaktadır (Rowe, 2018). Yapay 
zeka arama motoru optimizasyonunu daha etkin şekilde kullanmaya yardımcı olmaktadır 
(Braveriver, 2019). Artık arama motorları sadece anahtar kelimeler ışığında bağlantı kurarak 
sonuç çıkartmıyor. Bir kullanıcının ilgi alanı, bir şeyi aratma biçimi veya en çok neleri ne 
zaman arattığı gibi verilerden yola çıkarak kişiselleştirilmiş arama sonuçları 
çıkartabilmektedir. Bu birden fazla kişi aynı şeyi aynı anda aratmış olsa bile hepsinin 
karşılaşacağı sonuç farklı olabildiği sonucuna ulaştırmaktadır (Leetaru, 2019). 

III. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
Farklı alanlardaki yapay zeka uygulamalarını yönelik müşteri farkındalığını ve tutumunu 

belirlemeye yönelik yapılan çalışmamızda veriler, 335 biresysel katılımcıdan anket 
yöntemiyle toplanmış ve frekans analiziyle değerlendirilmiştir. Anket soruları 5 bölümeden 
oluşmaktadır. Sorular, yapay zekanın yoğun olarak kullanıldığı alanlar dikkate alınarak 
oluşturulmuştur. Anket soruları hazırlanırken kullanıcıların yapay zekaya ilişkin 
farkındalığının ve tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çervesinde 
kullanıcıların kişisel verilerinin toplandığını bilip bilmedikleri, ne tür kişisel verilerin 
toplandığı, toplanan verilerin üçüncü kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığının bilinip 
bilinmediği, kimlerle paylaşılıyor olabileceği son olarak da kullanıcıların kişisel verilerin 
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toplanmasından duyabileceği rahatsızlığı belirlemeye odaklı sorular sorulmuştur. Anket 
sorularında lojistik, perakendecilik, sosyal medya, telekomünikasyon, arama motorları 
açısından yapay zeka uygulamaları dikkate alınmıştır. Bunun sebebi bu sektörlerde yapay 
zekanın yoğun olarak kullanılması ve bir çok uygulamasının bulunuyor olmasıdır. 
Araştırmadan elde edilen bulgular SPSS (Statiscal Package for Social Science) 15.0 for 
Windows paket programı kullanılarak analiz edilmiş olup Frekans analizi ile test edilip 
sonuçlar ortaya konulmuş ve öneriler sunulmuştur.  

IV. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 
Araştırmada ilk olarak katılımcıların kargo şirketleri, online alışveriş, arama motorları 

sektörlerinde kişisel verilerinin çeşitli şekillerde toplanıp kaydediğini bilip bilmedikleri 
sorulmuştur. Tablo I’de ortaya koyulan analiz sonuçlarına göre katılımcılar kargo 
şirketlerinin kişisel verilerini toplayıp kaydettiğini %62,7 oranında bilmekte %37,3’ü 
bilmemektedir. Katılımcıların %80’ni arama motorlarının kişisel verilerini topladığının 
farkındayken %20’si farkında değildir. Oline alışveriş sektöründe ise katılımcıların %72,5’i 
kişisel verilerin toplanıp kaydedildiğini bilmemektedir. 
 

TABLO I I 
NE TÜR KIŞISEL VERILERIN KAYDEDILIP SAKLANDIĞININ BILINMESINE 

ILIŞKIN DEĞERLENDIRME 
Sektör  Kargo şirketleri Online alışveriş Arama motorları 
 
-Kimlik ve İletişim Bilgileri 
-Aile Bireylerine Ait Bilgiler 
-Diğer Bilgiler (IP adresi, tarama 
geçmişi,vb.) 
-Mali Bilgiler 
-Cihaz Bilgileri  
-Hepsi  
 

 Frekans-Yüzde 
189-56,4                
8-2,4 
7-2,1 
 
5-1,5 
3-0,9 
123-36,7 

Frekans-Yüzde 
      54-16,1 
      36-10,7 
      15-4,5 
       
      11-3,3 
      37-11 
     182-54,3 

Frekans-Yüzde 
     76-22,7 
     10-3 
     5-1,5 
      
     11-3,3 
     36-10,7 
     197-58,8 
 
 

  Telefon Operatörü  
 
-Kimlik ve iletişim bilgileri 
-Abonelik bilgileri 
-Şebeke ve konum bilgileri   
-Ödeme, banka ve risk bilgileri 
-Ürün, hizmet ve kullanıma ait bilgiler 
-Özel nitelikli kişisel bilgiler (Sağlık 
bilgileri, sendika üyelikleri vb.) 
-Hepsi          
 
 

     Frekans-Yüzde 
      40-11,9 
      16-4,8 
       14-4,2 
        8-2,4 
        12-3,6 
         3-3,9 
         
        242-72,2 
 
 

 

   Sosyal medya  

TABLO I 
KIŞISEL VERILERINIZI ÇEŞITLI YOLLARLA TOPLADIĞINI VE KAYDETTIĞINE ILIŞKIN DEĞERLENDIRME 
  Kargo şirketleri Online alışveriş       Arama motorları    Telefon Operatör Sosyal Medya 

 
Evet  
Hayır 

Frekans-Yüzde      Frekans-Yüzde 
210-62,7                    92-27,5 

 125-37,3                    243-72,5 

 Frekans-Yüzde   Frekans-Yüzde 
268-80                    
67-20                    

   Frekans-Yüzde 
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-Mesajlarınızı, kiminle mesajlaştığınızı ve 
mesajlarınızın içeriğini 
-Görüntülerinizi ve seslerinizi   
-Sosyal medyaya girmiş olduğunuz cihaz 
bilgileri, cihazın içindeki video vb. 
-Cihaz bilgileri (işletim sistemi, pil seviyesi 
vb.)   
-Arattığınız, Görüntülediğiniz ve etkileşim 
kurduğunuz tüm içerikleri     
-Sosyal medyadan alışveriş yaptığınızda 
kredi kartı, banka kartı numarası veya 
başka kart bilgisi gibi ödeme bilgileri vb 
-Siz sosyal medya kullanmasanız dahi 
sosyal medya kullanan biriyle iletişime 
geçtiğinizde tüm bilgilerinizi 
 

  Frekans-Yüzde 
      52-15,5 
 
      11-3,3 
      62-18,5 
 
      13-3,9 
 
      95-28,4 
 
      32-9,6 
 
 
     70-20,9 

 

 

 
Araştırmada ikinci olarak; kullanıcıların ne tür kişisel verilerinin kaydedilip saklandığını 

bilmelerine yönelik sorular sorulmuştur. Sektörlere göre toplanan veriler değişiklik 
göstermektedir. Bu nedenle kargo şirketleri, online alışveriş ve arama motorlarında elde 
edilen veriler birlikte telefon operatörleri ve sosyal medyaya ilişkin veriler ayrı 
yorumlanmıştır. Tablo II’de görüldüğü gibi 335 bireysel katılımcının 189’si, diğer bir 
ifadeyle katılımcıların %54’ü kargo şirketlerinin sadece kimlik ve iletişim bilgilerini 
kaydedip sakladığını düşünmektedir. 123 kişi ise yani katılımcıların %36,7’si kargo 
şirketlerinin tüm verlerilerini kaydedip sakladığını düşünmektedir. Cihaz bilgilerini aldığını 
düşünenler oranı 0,9 ile en az payı almıştır. Online alıışveriş ve arama motorları üzerinde 
aynı soru dorulduğunda ise katılımcıların büyük çoğunluğu, %54,3’ü tüm bilgilerini aldığını 
düşünmektedir. Katılımcılar, online alışveriş sitelernin %3,3’ü oranla mali bilgilerinin 
kaydedip saklandığını düşünmektedir. Diğer taraftan, katılımcıların %58,8’i arama 
motorlarında kimlik ve iletişim bilgileri, aile bireylerine ait bilgiler, mali ve cihaz bilgileri ile, 
IP adresi, tarama geçmişi gibi tüm bilgilerinin kaydedilip saklandığını düşünmektedir.  
İlaveten, araştırmaya katılan 242 kişi yani katılımcıların %72,2’si telefon operatörlerinin tüm 
bilgilerini kaydedip sakladığını düşünmektedir. Diğer taraftan, katılımcıların %11,9’u kimlik 
ve iletişim bilgilerinin saklandığını düşünmekte; %3,9 oranı ise, özel nitelikli kişisel 
bilgilerinin (sağlık bilgileri, sendika bilgileri vb.) kaydedip sanlandığını düşünmektedir. 
Sosyal medya alanında katılımcıların %28,4 arattığı, görüntülediği ve etkileşim kurduğu tüm 
içeriklerin; %3,3’ü ise, görüntülerinin ve sesinin kaydedip saklandığını düşünmektedir. 
 

TABLO I I I 
KIŞISEL VERILERIN ÜÇÜNCÜ KIŞI, KURUM VE KURULUŞLARLA 

PAYLAŞILDIĞININ BILINIP BILINMEMESINE YÖNELIK DEĞERLENDIRMELER 
  Kargo şirketleri Online alışveriş      Arama motorları    Telefon Operatör Sosyal Medya 

 
Evet 
Hayır         

Frekans-Yüzde      Frekans-Yüzde 
188-56,1                    218-65,1 

 147-43,9                    116-34,6 

 Frekans-Yüzde     Frekans-Yüzde 
  298-89                       230-68,7 
 37-11                         105-31,3

   Frekans-Yüzde 
        237-70,7 
        98-29,3

 
Tablo III’de katılımcılara kişisel verilerinin şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve 

kuruluşlarla paylaşıldığını bilip bilip bilmedikleri ortaya koyulmaktadır. Seçilen 5 alanda da 
katılımcıların büyük çoğunluğu kişisel verilerinizin hangi üçüncü kurum ve kuruluşlarla 
paylaşıldığını biliyor musunuz sorusuna evet cevabı vererek bildiklerini söylemişlerdir. 
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Katılımcılar, arama motorları tarafından toplanan kişisel verilerin paylaşıldığı kurum ve 
kuruluşları  %89 oranla “evet” diyerek, diğer alanlara göre bu alanda bilgilerinin 
paylaşıldığını daha çok düşündüklerini göstermiştir. Daha sonra bunu sırasıyla %70,7 oranla 
sosyal medya, %68,7 telefon operatör, %65,1 online alışveriş, %56,1 kargo şirketleri takip 
etmiştir.  
 

TABLO IV 
KIŞISEL VERILERINIZI HANGI ÜÇÜNCÜ KIŞI, KURUM VE KURULUŞLARLA 

PAYLAŞILDIĞINA ILIŞKIN DEĞERLENDIRMELER 
                                                                                              Kargo şirketleri 
                                                                                   Frekans-Yüzde 

-İş ortaklarıyla ve hissedarlarla                                                    57-17 
-Tedarikçilerle                                                                              31-9,3 
-Bağlı olduğu şirketlerle                                                               61-18,2 
-Hukuken yetkili özel kişilerle                                                      20-6 
-Kamu kurum ve kuruluşlarıyla                                                    9-2,7 
-Yabancı ülkelerdeki üçüncü kişilerle                                           4-1,2 
-Hepsi                                                                                            153-45,7 
 
 

                                          Online alışveriş 
                                                                                                Frekans-Yüzde 
- Hissedarlarla                                                                                 10-3   
- İşbirliği yaptıkları kurum ve kuruluşlarla                                      83-24,8 
-Anlaşmalı olduğu bankalarla                                                          5-1,5 
-Ortaklarıyla                                                                                     27-8,1 
-Anlaşmalı olduğu kargo şirketleriyle                                              14-4,2 
-Yurtiçi ve yurtdışı diğer üçüncü kişilerle                                        12-3,6 
-Hepsi                                                                                                184-54,9 

                                                                                            Arama motorları  
                                                                                                  Frekans-Yüzde 
- Herhangi ulusal ve / veya uluslararası resmi kurumlarla             8-2,4 
- Tedarikçiler ve danışmanlarla                                                     13-3,9 
-işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla                                          71-21,2 
-ortaklarıyla                                                                                     24-7,2 
-yurtiçi ve yurtdışı üçüncü kişilerle                                                 10-3 
-Hepsi                                                                                               209-62,4 
                                                                                                   Telefon operatör 
                                                                                                     Frekans-Yüzde 
-Grup şirketi                                                                                       74-22,1 
-İş ortakları                                                                                         82-24,5 
- Danışmanlık aldıkları şirketler                                                         23-6,9 
- Yurtiçi/Yurtdışı üçüncü kişiler                                                         42-15,5 
- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar                                                23-6,9 
- Resmi mercilerle                                                                               60-17,9 
-İlgili banka ve kredi kuruluşlarıyla                                                    31-9,3 
 
                                                                                                  Sosyal medya 

                                                                                                    Frekans-Yüzde 
- Grup şirketleri                                                                               63-18,8 
- İş ortakları                                                                                     68-20,3 
- Faaliyette bulundukları şirketler                                                   77-23 
- Danışmanlık aldıkları şirketler                                                      12-3,6 
- Yurtiçi/Yurtdışı üçüncü kişilerle                                                    42-12,5 
- Resmi mercilerle                                                                             54-16,1 
- İlgili banka ve kredi kuruluşlarıyla                                                 19-5,7 
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Tablo IV’de katılımcılara kişisel verilerinin hangi üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlarla 
paylaşılıyor olabileceği sorusuna ilişkin görüşleri yer almaktadır. Buna göre Tablo IV kargo 
şirketleri açısından değerlendirildiğinde; katılımcıların %45,7’i, bilgilerinin; iş ortaklarıyla ve 
hissedarlarla, tedarikçilerle, şirketin bağlı olduğu şirketlerle, hukuken yetkili özel kişilerle, 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla, yabancı ülkelerdeki üçüncü kişilerle paylaşıldığını 
belirtmektedir. Daha sonra katılımcıların %17’si iş ortakları ve hissederlarla paylaşıldığını 
düşünmektedir; 1,2’si ise, yurtiçi ve yurtdışı üçüncü kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı 
açıklamaktadır. Katılımcıların 54,9’u online alışveriş sitelerinde bilgilerinin; hissedarlarla, 
işbirliği yaptıkları kurum ve kuruluşlarla, anlaşmalı olduğu bankalarla, ortaklarla, anlaşmalı 
olduğu kargo şirketleriyle, yurtiçi ve yurtdışı diğer üçüncü kişilerle paylaşıldığını 
belirtmektedir. Katılımcıların sadece  %1,5’i anlaşmalı olduğu bankalarla paylaştığını 
düşünmektedir. Arama motorlarına ilişkin değerlendirmede; kargo şirketleri, online alışveriş 
de olduğu gibi en yüksek payı yine “hepsi” seçeneği almıştır. Katılımcıların  %62,4’ü 
bilgilerinin; uluslal ve/veya uluslararası resmi kurumlarla, tedarikçi ve danışmanlarla, 
işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarla, ortaklarla, yurtiçi ve yurtdışı üçüncü kişilerle 
paylaşıldığını beyan etmektedir. Telefon operatörleri alanında ise katılımcıların %24,5’i 
bilgilerinin; iş ortaklarıyla payşaıldığını açıklamaktadır. Daha sonra katılımcıların %22,1’si 
grup şirketleri, % 17,9’u resmi mercilerle bilgilerinin paylaşılıyor olabileceğini 
belirtmektedir. Danışmanlık aldıkları şirketler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar şıkları 
katılımcıların %6,9’u tarafından belirtilmektedir. Sosyal medya alanında ise katılımcıların 
%23’ü bilgilerinin faaliyette bulundukları şirketlerle paylaşıldığını düşünmektedir. İlaveten  
katılımcıların %20,3’ü iş ortaklarıyla; %18,8’i ise grup şirketleriyle; bilgilerinin 
paylaşıldığını belirtmektedir. 
 
 

TABLO V 
KIŞISEL VERILERIN SAKLAMASI VE ÜÇÜNCÜ KIŞI, KURUM VE KURULUŞLARA 

AKTARILMASINA ILIŞKIN DUYULAN RAHATSIZLIKLA ILGILI 
DEĞERLENDIRMELER 

  Kargo şirketleri Online alışveriş       Arama motorları    Telefon operatör Sosyal Medya 
 
Evet 
Hayır         

Frekans-Yüzde      Frekans-Yüzde 
295-88,1                   296-88,4 
40-11,9                     38-11,3 

 Frekans-Yüzde     Frekans-Yüzde 
    237-70,7                   307-91,6 

      97-29                         28-8,4 

   Frekans-Yüzde 
301-89,9 
34-10,1 

 
Tablo V’de kişisel verilerinin toplanıp saklanması, üçüncü kurum ve kuruluşlarla 

paylaşılmasına yönelik katılıcımlıların rahatsızlık düzeyi analiz edilmiştir. Bu analize göre, 
tüm sektörlerde katılımcıların büyük çoğunluğu “evet” diyerek rahatsız olduğunu 
belirtmektedir. Katılımcılar, sırasıyla; %91,6’i telefon operatörlerinin, %89,9’u sosyal 
medyanın, %88,4’ü online alışveriş sitelerinin, %88,1’i kargo şirketlerinin, %70,7’si arama 
motorlarının kişisel verileri saklayıp, üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmasına ilişkin 
rahatsızlık duyduklarını ifade etmektedir. 

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu araştırma ile farklı alanlardaki yapay zeka uygulamalarına ilişkin farkındalığın ve 

tutumun değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular katılımcıların 
büyük çoğunluğunun kişisel verilerinin toplandığı, ne tür kişisel verilerinin alındığı, kimlerle 
paylaşıldığını konusunda yüksek farkındalığa sahip olduğunu az kısmın ise bu durumun 
farkında olmadığını göstermektedir. Uygulama alanları olarak bakıldığında ise katılımcılar, 



- 433 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

 
 

 
sektörlerin ne tür kişisel verilerin toplandığı ve toplanan verilerin paylaşıldığı kurum ve 
kuruluşlar konusunda değerlensirme yapabilmektedir. Bulgulara göre tüm alanlarda 
katılımcılar kişisel verilerinin toplanmasından ve üçüncü kurum ve kuruluşlarla 
paylaşılmasından yüksek oranda rahatsızlık duymakta ve bu durumdan tedirgin olmaktadır. 
özellikle telefon operatörleri ve sosyal medyada kişisel verilerin paylaşımı ile ilgi 
bilgilendirmeler yapılarak müşterilerdeki tedirginliklerin giderilmesine çalışılmalıdr. aynı 
şekilde kargo şirketleri, online alışveriş ve arama motorlarındaki süreçlerde müşterilerdeki 
tedirginliği azaltacak şekilde düzenlemeleri gerektirmektedir. Böylelikle müşterilerin yapay 
zeka uygulamalarınıa yönelik tutumlarıdaha pozitif hale getirilecek, işletmlerle işbirliği 
yapmaları desteklenecek ve yapay zeka uygulamlarından beklenen fayda arttırılabicektir. 
Katılımcılar yapay zeka destekli ürünler, hizmetler kullanırken kişisel verilerinin toplandığını 
ve kimlerle paylaşıldığını bilseler bile bu durumdan rahatsız oldukları için yapay zeka 
destekli uygulamalara, hizmetlere ve ürünlere karşı olumsuz tutum sergileyebilirler. Bu konu 
ile ilgili işletmlerin kullanıcılara yüksek veri güvenliği sağlaması gerektiği açıkça ortaya 
konulmaktadır.  
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Özet: Bu çalışmada, servis sürücülerinin ve hosteslerinin motivasyonlarının artırılarak iş 
performanslarının olumlu yönde etkilenmesi ve kaliteli bir hizmet verilmesi amacına ulaşmak 
üzere, Bakırköy bölgesinde bir anket çalışması yapılmış ve katılımcıların demografik 
özellikleriyle bağdaştırılarak güvenilirliğin ve kalitenin etkilenme şekline dair bir 
değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Bu bölgede yapılan çalışmada bazı gözlemler 
yapılmak istenmiştir. Böylece daha kaliteli ve güvene dayalı iletişim unsurlarını ortaya 
çıkaracak bir anket çalışması ve sonuçlar üzerinden değerlendirmesinin yapılması 
amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda, aile bireylerinin çocuklarını okula ulaştırmak için emanet 
ettikleri kişilere güvenmelerini ve bu kişilerin motivasyon üzerinden iş performansı etkilerini 
artırmalarını sağlayacak veriler elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma ile çocukların 
güvenli ulaşım koşullarında okullarına ulaşması, bu süre içinde bulunduğu ortamdaki servis 
sürücülerinin ve hosteslerin eğitim yeterlilikleri ile birlikte, performans ve motivasyon 
artışlarına önemle bağlı olduğu gözlemlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Performans, Taşmal Eğitim 

Abstract: In this study, in order to increase the motivation of school bus drivers and 
stewardesses, to positively affect their work performance and to provide a quality service, a 
survey study was conducted in the Bakırköy region and it was aimed to make an assessment 
of the way reliability and quality were affected by correlating the demographic characteristics 
of the participants. In the study conducted in this region, some observations were wanted to be 
made. Thus, it is aimed to make a survey study that will reveal better quality and trust-based 
communication elements and to evaluate them on the results. As a result, it is aimed to obtain 
data that will enable family members to trust the people they entrust to transport their children 
to school and to increase the work performance effects of these individuals through motivation. 
With this study, it has been observed that the access of children to their schools in safe 
transportation conditions, along with the educational competencies of the service drivers and 
hostesses in their environment, is strongly dependent on the increase in performance and 
motivation. 

Keywords: Motivation, Performance, Bussed Education 
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I. GİRİŞ 

ğitimin kişilere verilen çok değerli bir hizmet olduğu, sadece bilimsel ortamlar değil, tüm 
insanlık için kabul edilebilir bir değerlendirmedir. Maliyetinin fazla olmasına, üstün dayanç 

ve fedakârlık lüzumu olmasına ve de yoğun ilgi ve zaman gerekmesine rağmen, bu yatırım 
ertelenemeyecek ve azaltılamayacak kadar önem arz etmektedir.  

Gelişmiş ülkeler, vatandaşlarına daha iyi yaşam standartları sağlamak için eğitim ve öğretim 
hedeflerini ilk sıraya koyarlar. Bulunduğumuz yüzyılda uluslar, gelecek dönemlerin getireceği 
olumlu ve olumsuz gelişmeleri öngörebilmek ve gerekli önlemleri alabilmek için gereken bilgi, 
beceri ve anlayışı elde etmek üzere stratejiler belirlemektedir. 

Bu önemli stratejilerin ana hedefi toplumun sadece belirli kısmının değil, tümünün eğitimden 
yararlanması için gerekli ortamı yaratarak toplumun gelişmesini ve dolayısıyla yaşam 
kalitesinin yükselmesini sağlamaktır.  

Türkiye’de de yukarıdaki hedefe ulaşmak için Cumhuriyetin ilan edişinden bugüne kadar 
eğitim bir gelişim ve yenileşme vasıtası olarak seçilmiştir.  

Bu düşünceyi, cumhuriyetimizin kurucusu, Atatürk, “……Eğitimde hedefimiz, toplumun 
medeni ve sosyal değerini yükseltecek, kudretini artıracak vatandaşlar yetiştirmektir.” ifadesi 
ile açıklamıştır. 

Taşımalı eğitim, farklı sebeplerle eğitim yerlerine ulaşma ihtiyacı bulunan ilkokul, ortaokul 
ve ortaöğretim öğrencilerinin tespit edilen okullara her gün servis aracı ile seyahat ederek 
eğitim ve öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamadır [1].  

Eğitimde servis araçlarının kullanılmasında öncelikli hedef, eğitimde fırsat eşitliğinin 
sağlanması ve tüm ülkede eğitimin yaygın kullanılmasıdır. Eğitimde imkanların eşit dağıtılarak 
fırsat eşitliğinin sağlanması, eğitim seviyesinin daha iyi olması, giderlerin azaltılması, yer 
değiştirmenin önüne geçilmesi, ikametgahların çok dağınık olması nedeniyle eğitimlerin 
aksamaması taşımalı eğitime geçilmesinin önde gelen zorunluluklarından bir kaçıdır. 

Taşımalı eğitimin odaklanılması gereken hususlarından biri de, servis araçlarının 
sürücülerinin ve bu sürücülere yardımcı olan servis hosteslerinin motivasyonunun ve görev 
bilincinin artırılmsı ve belirli bir seviyenin üzerinde tutulaması ve bu hizmetin okul yönetimi 
ve veliler tarafından pozitif yönde desteklenerek kontrolünün sağlanmasıdır.   

I. MOTİVASYON VE PERFORMANS 

A. Motivasyon 
Çalışma hayatında motivasyon kısaca personelin işe arzulu duruma getirilmesi olarak 

açıklanır. Motivasyon; örgütün ve insanların gereksinimlerini temin edecek bir çalışma 
platformu meydana getirmek amacıyla insanların harekete başlaması için tesir ve teşvik 
edilmesi prosesidir. Bir eylemin istikameti, sertliği ve sürekliliği üzerine hızlı ve hemen yaptığı 
tesirdir [2]. Motivasyon; "Bir şey yapma arzusudur ve yapılan hareketin insanın 
gereksinimlerini sağlama kabiliyeti devam ettikçe insanda bulunur. Motivasyon; güdülerin 
tesiriyle faaliyete geçme ve faaliyeti uygulama aşamasıdır” [3]. 

Tüm bu açıklamalar motivasyon kavramının ana fikrini oluşturan; insan davranışını harekete 
geçirme, bu harekete yön verme ve devamlılığını sağlama aksiyonlarını oluşturur. Bireyleri 
harekete geçirmede birinci etmen, insanın bünyesinde onu farklı biçimlerde hareket etmeye 
sevk edici amaç olan güdüler ve bu güdüleri faaliyete geçiren ortamların etkileriyle alakalıdır. 
İkinci faktör, belirli bir amaca sevk etme ile alakalıdır. Üçüncü faktör ise yukarıda bahsedilen 
faktörlerle ilişkili olarak, insanın hareketini devam etmesini veya bireyin davranışını 

E
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sürdürmesi ya da sürdürememesi ile alakalıdır. Bu üç faktör iş gören bir insanın incelenmesi 
ve onun dikkate değer olması doğrultusunda önemli araç konumundadır. Motivasyon 
insanların arzu ettikleri nispette kendi doğalarından gelen itici kuvvetle belirledikleri amaçlara 
doğru yönelme ve ısrarlı faaliyetlerde bulunma sürecidir. 

İş görenlerin şirket içindeki taleplerinin karşılanması ve iş seviyelerinin yeterli düzeye 
getirilmesi, mesleklerini ve hayata geçirdikleri işi severek yapmaları, işverenler ve yönetim 
birimleri ile olumlu iletişim ve etkileşim içinde bulunmaları ve istenilen çeşitli faaliyeti 
başarıyla yapabilmek amacıyla özveri ve yüksek verimle iş görmeleri açısından büyük şevk 
yaratacaktır.  

İş görenlerin faaliyeti farklı üretim etkenleriyle birlikte şirketin hedeflerine ulaşmada fayda 
sağlar. Fakat faaliyet etkenlerinden önem arz eden ve şüphesiz en güç denetim altına alınan 
etken iş gören faktörüdür.  İş görenleri motive eden etken, her kişiye göre farklılık arz eder. 
İnsanların değişik talepleri ile hal ve hareket biçimleri sebebiyle motivasyon etkenleri 
değişiklik arz ettiğinden uygulanacak motivasyon etkenlerinin tercihinde, iş görenlerin 
psikolojik durumlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekir.   

"Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi"nde belirlediği gibi;  çalışanlara karşı yakın ilgi ve 
bağlılık gösterme ve hürmet görme,  onay alma ve kendini kanıtlama gibi prosesler vakıf olan 
ve kıymet verebilen idareciler,  personellerin maneviyatlarını ve motivasyon düzeylerinin 
güçlendirilmesinde bilimsel ve düzenli bir bakış açısı getirebilir” [4].  

Motivasyon ortamında önem arz eden önceliklerden birisi de idareci ile iş görenler arasındaki 
münasebettir. İdareci, lüzum olan motivasyonu lüzumlu duruma getiren ortamları 
belirlemesinde, gerekse motivasyon zamanının sürdürülebilmesinde en önemli malzemenin 
münasebetlerden faydalanma durumundadır. 

Uluslar yurttaşlarını, medeniyet seviyesine ulaştırmak amacıyla koydukları hedeflere 
erişebilmek için iş yapmayı ve muvaffakiyete ulaşmayı teşvik ederler. Şahsı üzerinde değişik 
motivasyon değerlerini uygulanan kişi, farklı bir hedefle yine farklı bir şahsı motive etmeye 
çalışabilir. Özetle kişilerin hareketlerine biçim vererek hedef göstermek arzu eden kişilerin 
uygulayacağı en kuvvetle izlenen yol, metot, motivasyon olarak görülmektedir [5]. 

Bir kişiyi çalışmaya zorla da olsa yönlendirebilirsin, ancak o şahsı çalışmayı arzu etmeye 
katiyen sevk edemezsiniz. Arzu etmek için lüzumlu olan istek kendiliğinden içimizden gelir 
ve Güdülemede kendi isteğinizle arzu etmenizi sağlayan büyük kuvvettir. Güdüleme şahsi bir 
hadisedir. 

 

B. Motive Edici Faktörler 
Motivasyon, performans yönetiminin hedeflerden sonraki kısmıdır. Aslında güdüleme, 

başarım idaresinin en başta gelen raddesi olup, idarecilerin devamlı önem vermesi gerekli bir 
faktördür. Bir kişi hedeflerini ve bu hedeflerin neden önemli olduğunu anlayabilir, ama aynı 
zamanda bu hedeflerin peşinden gitme motivasyonuna sahip olmalıdır.  

Söz konusu kişiyi performans konusundaki eksikliklerini gidermek için yönlendirebilir, ona 
koçluk yapabilirsiniz, ama bu kimse eğer yeteri derecede motive olmamışsa veya konu ile ilgili 
değilse bu yönlendirmeye gönül vermeyecektir. 

Motive edici sebepler arasında en önde gelenleri ödüller, takdir ve teşvik olarak 
değerlendirilebilir. Ödüller, motive edici bir güce sahiptir ve performans bazlı dağıtılması 
önemlidir. Özellikle de Okula ve öğrencilere yönelik başarılı iletişim ve çalışma prensiplerinin 
tutarlılığının devamı sonunda gündeme alınmalıdır [6]. İyi hizmet veren servis sürücüleri ve 
hostesler performans temelli olarak çalışma gösterirler. Kamuya açık bir biçimde 
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ödüllendirilme ve övgü toplama, moral ve motivasyonu çok olumlu bir biçimde etkileyen ve 
kişinin performansını uzun vadeli olarak yüksek seviyelere çıkartan soyut bir ödüldür. 
Çalışanlar için en önemli motivasyon kaynaklarından biri takdir edilmektir. Çalışma 
dünyasının en büyük motivasyon kayıplarından birisi ise, harika bir iş çıkarmak için çok sıkı 
bir şekilde çalışmış olmanıza rağmen, başarınızın işveren tarafından görmezden gelinmesindir. 
Bir çalışan, beklentilerin ötesinde bir iş çıkarttığı zaman yönetici tarafından hem kişisel olarak 
hem de kamusal alanda takdir edilmelidir. Teşvik, en güçlü motivasyon yöntemlerinden 
birisidir. Teşvik, beğenilen çalışmaların tekrar aynı seviyelerde sunulması için çalışanın bu 
konuda takdir edilmesi, övülmesi ile sağlanabildiği gibi; örnek gösterilerek, yönlendirme ve 
özendirme ile de sağlanabilir.  

C. Performans 
Performans, yapılacak işin içeriği, kalitesi ve süresi ile ilgili bir takım önceden belirlenmiş 

kıstaslara uyumun seviyesi olarak değerlendirilebilmektedir. Performans ile verim büyük 
ölçüde doğru orantılıdır. 

Performans Yönetim Sistemleri, organizasyonun başarısının tüm bireysel girdilerin 
toplanmasının neticesi olduğu varsayımına dayanır. Nu sebeple sonuçların iyi yönetilmesinin 
genel başarıyı sağlayacağı kabul edilir.  

Performans Yönetimi, sınırlı açıdan iş görenlerin kıymetlendirilmesi, sınıflandırılması, 
alacakları ücretlerin belirlenmesi ile ilerleme aşamasının temelini belirleyen bir personel 
kaynakları işlevi konumunda değerlendirilir.  

Fakat uygulamada, performans yönetimi, "Hedeflerle Yönetim” konsepti ile aynı anlama 
gelir. İş görenlerin işlerine fokuslanması, kabiliyetlerinin ilerletilmesi ve fokuslanmanın 
gerçekleşmesi için hedeflerinin saptanması ve tüm bunların hangi nispette sağlandığının 
ölçülmesidir [7] 

D. Performans Etkileyen Faktörler 
İnsanlar nitelikleri, ihtiyaçları, arzuları ve hedefleri gibi özellikler açısından farklılık gösterir. 

Bu farklılıklar, iş görenlerin güdüleyici faktörlerin de çok farklı olmasına sebep olan temel 
etmenlerdendir. Bu sebeple her konumda güdüleme temin edecek aynı kalabilen belirli 
etkenlerden bahsetmek imkânsız gibidir. Ancak bazı durumlarda belirli özelliklerdeki şahıslar 
veya gruplar için dar anlamda motivasyon faktörlerinden bahsedilebilir.  

Motivasyonda kullanılan değişkenlerle ilişkili olarak, olumlu ve olumsuz motivasyondan 
bahsedilebilir. Olumsuz güdüleme kişinin sadece randımanını çoğaltabilmesine rağmen, 
olumlu güdüleme kişinin randımanı ile sükûnunu beraber çoğaltır.   

Kişilerden arzu edilen sonuçları üretmeleri beklenirken, bu kişilerin özelliklerine göre 
gereksinimlerin tespiti ve tedarik edilmesi sağlanmalıdır.  

Bu suretle temin edilen üst seviyede güdüleme; aktif, dinamik, randımanlı ve maneviyatı iyi 
durumda olan çalışanların ortaya çıkarttığı randıman ile kapasiteli işletmelerle iş görme imkânı 
sağlanabilir [8]. 

II. TAŞIMALI EĞİTİM VE OKUL YÖNETİMİ 
Eğitim, her insanın en doğal hakkı olduğu için yasal düzenlemelerle uluslararası alana 

taşınmış ve her devletin görevi olarak görülmüştür. Ayrıca eğitim, devletlerin geleceğine yön 
veren en önemli unsurdur. Bu yüzden her ülke, her bireyine zorunlu eğitim verme çabası içine 
girmiştir.  

Eğitim, toplumun bireylerini, hayıt boyunca karşılacakları, içinde bulunacakları durumları 
sorgulama, anlama ve değerlendirme yapacak seviyede bilgi, yöntem ve mantık ile donatma 
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girişimi olarak ifade edilebilir.  

Eğitimin formel örgütü okuldur. Bilgi çağında olduğumuzu da hesaba kattığımızda, 
kullanabilecekleri araçların ve bilgi kaynaklarının sınırsız olması nedeniyle, devletlerin 
eğitimle ilgili görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri beklenir.  

Çocukların güvenli bir eğitim ortamında bulunması sağlıkları, gelişimleri, büyümeleri ve 
öğrenim başarısı açısından çok önemlidir. Bu güvenli ortamın yaratılabilmesi için çevresel 
risklerin denetim altında tutulması gerekmektedir. Bu risklerden en önemlisi servis araçlarının 
trafik kazalarına karışması ve öğrencilerin hayatlarının riske edilmesidir [9] 

Ülkemizde, tüm dünyada olduğu üzere trafik kazaları en önemli problemlerin başında 
gelmektedir. Araçların yaptığı kazalar, bilhassa ergenlik dönemlerindeki çocuklar için önem 
arz eden Morbidite: (Özel bir grup içinde ve belirlenmiş bir zaman diliminde belli bir hastalığa 
yakalanan ve tanı konulan hastaların sayısı veya oranı) ve Mortalite: (Genel popülasyon içinde 
belli bir hastalığa bağlı ölüm sayısı veya oranı) sebebidir.  

İngiltere’de, trafik kazaları nedeniyle 16 yaş altındaki çocukların hayatını kaybetme oranının, 
tüm çocuk ölümlerinin %35’ini oluşturduğu ortaya konuşmuştur. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ise trafik kazaları sonucu meydana gelen çocuk ölümlerinin, travma nedeniyle 
meydana gelen çocuk ölümlerinin oluşturduğu ifade edilmektedir [10]. 

Ülkemizde ise 10-19 yaş grubunda yaralanmaların en önemli nedeni trafik kazalarıdır ve her 
yıl trafik kazalarında 1000’in üzerinde çocuk ölmektedir. Dünya genelinde trafik kazalarına 
bağlı yaralanma ve ölümlerin %4-6’sını okul taşımacılığına bağlı kazalar oluşturmaktadır [11].  

A. Türkiye’de Taşmal Eğitim 
Trafik kazası nedenli ölüm ve yaralanmalar ülkemizin en önemli sorun alanları arasındadır.  

Trafik kazalarında her yıl çok sayıda vatandaşımız yaralanmakta veya yaşamını yitirmektedir.  
Karayollarımızda meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi, trafik kazalarından kaynaklanan 
ölüm ve yaralanmaların önemli ölçüde azaltılarak sonuçlarının hafifletilmesi amacıyla 
"Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı " konulu 2012/ 16 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi yayımlanmıştır [12]. 

Öğrenimlerine servis araçları kullanarak devam eden Okul Servis Hizmetinin emniyetle 
sürdürülebilmesi; iktidarda olan hükümet, yerel yönetimler, okul yönetimi ve eğitmenler, 
öğrenci servisini çalıştıran sorumlu işletmeler, ilgili meslek odası, aracı kullananlar, araçta 
çalışan rehberler, veliler, servisi kullanan öğrenciler ile yolları ve okulların etrafında bulunan 
diğer yolları kullanan diğer araç sürücüleri ve yayaların pozitif ve iyi niyetli destekleri ile 
bağlantılıdır [13]. 

B. Taşmal Eğitimin Sorunlar 
Okullarda emniyetli bir eğitim verilmesi için en temel koşullar, okul yöneticileri ile 

idarecileri, eğitimcileri, velileri ve hizmet sorumluları, güvenlik hizmeti veren özel sektör 
çalışanlarını da içine alan bütün paydaşların dayanışmasının ve işbirliğinin sağlanmasıdır.  

Eğitimin etkili olarak yapılabilesinin olmazsa olmazı, okul paydaşları olan her bir bireyin 
kendisini özgür ve emniyette hissettiği bir eğitim ortamının olması ve bu ortamın sürekliliğinin 
sağlanmasıdır. 

Günümüz yaşamında gitgide daha da çoğalan bir uygulama olan taşımalı eğitimde , birçok 
sorun ile karşılaşılmaktadır. Bu sorunlardan bazıları aşağıda sıralanmaktadır [14]: 

 Servis sürücülerinin eğitimlerinin yetersiz olması ve buna bağlı olarak olumsuz 
davranışlar sergileyebilmeleri (yüksek sesli müzik, sigara içmek vb.), 

 Servis araçlarını öğrenciler dışında vatandaşların kullanmasına izin verilmesi, 
 Servis araçlarında kalorifer, emniyet, bazı teknik sorunlar gibi birçok eksiğin 
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bulunması,  

 Taşıt içi düzeni sağlamak, emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığının kontrol 
edilmesi, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında 
yardımcı olunması gibi güvenlik önlemlerine gereken özenin gösterilmemesi, 

 Servisi kullanan öğrencilere verilen yemeğin yeterli hijyen koşulları bulundurmaması 
doyurucu olmaması hatta bazı öğrencilere hiç yemek verilmemesi ya da verilememesi, 

 Öğrencilerin ikamet ettikleri bölgelerdeki araç yollarının bozuk olması, bu konu ile 
ilgili öğrencilerin bazı problemler yaşaması, 

 Yurdumuzda bilhassa kırsal bölgelerdeki tarım işlerindeki yoğunluk, bazı yerleşim 
yerlerinin okullara uzaklığı ve bir kısım ebeveynlerin kız çocuklarını okutmak 
istememeleri ve ekonomik nedenlerle okula göndermek istememelerini sayabiliriz. 

C. Taşmal Eğitimde Okul Yönetimi 
Okul yönetimleri, taşımayı gerçekleştiren servis araçlarını ve sürücüleri düzenli biçimde takip 

ve kontrol etmelidir. Araçları kullanan sürücülerinin özlük bilgilerini düzenli olarak 
kaydederek arşivlemelidirler.  

Öğrencilerin kullandığı servislerinin, hangi öğrenciyi hangi adresten saat kaçta alacağı, yolda 
geçen süre, okula varma süresi ve okulun güzergahı sürekli olarak denetim altında tutulmalıdır. 
Bu denetim gerektiğinde okul idaresi, veli hatta muhtar tarafından birlikte iş birliği yapılarak 
kontrol edilmelidir[15].  

Okul Öğrenci servislerinin standartlara uymamaları halinin tespiti için sürekli olarak 
denetlenmelidir. Davranışları uygun olmayan servis aracı, servis sürücüleri ve servis hostesleri 
kontrol edilmelidir.  

Taşıma hizmetinin sunulmasında, araçların sözleşme şartlarına uygunluğu, periyodik 
bakımlarının yapıldığı, öğrenci dışında yolcunun alınmadığı, mutlaka ilgililer tarafından 
denetlenmelidir [16]. 

III. UYGULAMA 
Bu çalışmada okul servislerinde çalışan motivasyonunu belirleyen faktörler ve çalışan 

motivasyonu ve performansı ilişkisinin incelenmesi üzerine yapılan anket çalışması verileri 
sunulmuştur. Anket soruları daha önce yapılmış anketlerden örneklem alınarak hazırlanmıştır.  

A. Bakrköy Bölgesi Hakknda Genel Bilgi 
Bakırköy bölgesi tarihin eski dönemlerinde eğlence ve sayfiye yeri iken bugünkü ismini 1925 

tarihinde alarak yaşam yeri olarak kullanılan merkezi bir ilçemizdir. Coğrafi özellikleri kültürel 
yapısı mevcut nüfus yapısı bakımından çalışmanın yapılacağı yer Bakırköy bölgesi olarak 
seçilmiştir. 

B. Uygulamann Amac ve Veri Toplama Yöntemi 
Bu araştırma ile katılımcıları motive edici sebepler ve performansa etkileri ne ile bağlantılı 

olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Servis sürücüleri ile hostesleri arasında veri toplama aracı 
olarak anket çalışması kullanılarak sorulara vermiş oldukları yanıtlara ilişkin dağılımlar ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır.  

C. Uygulamann Yöntemi 
 Bu çalışmada yöntem olarak anket uygulaması yapılmıştır. Hazırlanan anket soruları sosyo-

demografik ve çoktan seçmeli olan kısım ise 5’li Likert Ölçeği kullanılarak hazırlanarak 
belirlenen 200 kişilik gözlem grubuna uygulanmıştır. Anketler birebir yüz yüze dağıtılmış 
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olup, 200 adet geri toplanmıştır. Her bir anket yaklaşık yirmi dakika sürmüştür.  

D. Uygulamann Snrllklar 
 Bu uygulama Bakırköy bölgesinde çalışmakta olan servis sürücüleri ve hostesleri arasında 

demografik özellikleri ve iş ile ilgili sarf ettikleri çaba ve karşılaştıkları sorunlara ait 
düşünceleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla sınırlandırılmıştır. 

E. Uygulamann Hipotezleri ve Kapsam 
Çalışmada 1 ana hipotez ve bu ana hipotezleri kendi içinde nedensellik boyutunun destek 

olup araştıran 16 adet alt hipotez ölçümlenmiştir. Belirlenen alt hipotezler kendi içinde grup 
içi ve grup dışı olmak üzere motive ve performans etki alanları ayrı ayrı çözümlenmiştir. Analiz 
için sırasıyla güvenilirlik, geçerlilik ve doğruluk kıstasları uygulanmış ve anlamlı sonuçlar için 
ampirik sınama testlerinin hangisinin daha doğru olacağı belirlenerek analize devam edilmiştir. 

Yapılan bu tanımlamalardan sonra çalışmanın ampirik ölçümü için belirlenen hipotezler 
sırasıyla aşağıdaki gibi tasnif edilmiştir; 

 
Belirlenen Ana Hipotezler: 
H1a: Çalışan motivasyonu ile çalışan performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H1b: Çalışan motivasyonu ile çalışan performansı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
 
Belirlenen Alt Hipotezler: 
H2a: Katılımcıların yaşına göre motive edici sebepler farklılaşmaktadır. 
H2b: Katılımcıların yaşına göre motive edici sebepler farklılaşmamaktadır. 
H3a: Katılımcıların öğrenim durumuna göre motive edici sebepler farklılaşmaktadır. 
H3b: Katılımcıların öğrenim durumuna göre motive edici sebepler farklılaşmamaktadır. 
H4a: Katılımcıların medeni durumuna göre motive edici sebepler farklılaşmaktadır. 
H4b: Katılımcıların medeni durumuna göre motive edici sebepler farklılaşmamaktadır. 
H5a: Katılımcıların aylık gelirine göre motive edici sebepler farklılaşmaktadır. 
H5b: Katılımcıların aylık gelirine göre motive edici sebepler farklılaşmamaktadır. 
H6a: Katılımcıların ailede geçimi üstlenilen kişi sayısına göre motive edici sebepler 

farklılaşmaktadır. 
H6b: Katılımcıların ailede geçimi üstlenilen kişi sayısına göre motive edici sebepler 

farklılaşmamaktadır. 
H7a: Katılımcıların mesleğine göre motive edici sebepler farklılaşmaktadır. 
H7b: Katılımcıların mesleğine göre motive edici sebepler farklılaşmamaktadır. 
H8a: Katılımcıların mesleği yapma sürelerine göre motive edici sebepler farklılaşmaktadır. 
H8b: Katılımcıların mesleği yapma sürelerine göre motive edici sebepler 

farklılaşmamaktadır. 
H9a: Katılımcıların ailelerinde bu işin yapan olup olmama durumuna göre motive edici 

sebepler farklılaşmaktadır. 
H9b: Katılımcıların ailelerinde bu işin yapan olup olmama durumuna göre motive edici 

sebepler farklılaşmamaktadır. 
H10a: Katılımcıların yaşına göre performansları farklılaşmaktadır. 
H10b: Katılımcıların yaşına göre performansları farklılaşmaktadır. 
H11a: Katılımcıların öğrenim durumuna göre performansları farklılaşmaktadır. 
H11b: Katılımcıların öğrenim durumuna göre performansları farklılaşmamaktadır. 
H12a: Katılımcıların medeni durumuna göre performansları farklılaşmaktadır. 
H12b: Katılımcıların medeni durumuna göre performansları farklılaşmamaktadır. 
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H13a: Katılımcıların aylık gelirine göre performansları farklılaşmaktadır. 
H13b: Katılımcıların aylık gelirine göre performansları farklılaşmamaktadır. 
H14a:Katılımcıların ailede geçimi üstlenilen kişi sayısına göre performansları 

farklılaşmaktadır. 
H14b:Katılımcıların ailede geçimi üstlenilen kişi sayısına göre performansları 

farklılaşmamaktadır. 
H15a: Katılımcıların mesleğine göre performansları farklılaşmaktadır. 
H15b: Katılımcıların mesleğine göre performansları farklılaşmamaktadır. 
H16a: Katılımcıların mesleği yapma sürelerine göre performansları farklılaşmaktadır. 
H16b: Katılımcıların mesleği yapma sürelerine göre performansları farklılaşmamaktadır. 
H17a: Katılımcıların ailelerinde bu işin yapan olup olmama durumuna göre performansları 

farklılaşmaktadır. 
H17b: Katılımcıların ailelerinde bu işin yapan olup olmama durumuna göre performansları 

farklılaşmamaktadır. 

F. Uygulamann Bulgular ve Veri Analizi 
Bu bölümde araştırmaya katılan bireylerin motivasyon ve performans ile ilgili sorulara 

vermiş oldukları yanıtlara ilişkin dağılımlar gösterilecektir. 
Aaraştırmaya katılan bireylerin mesleklerine ait dağılımları incelendiğinde araştırmaya 

katılan bireylerin %61.5’inin servis Sürücüsüü ve %38.5’inin hostes olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu bilgilere göre araştırmaya katılan bireylerin çoğunluğunun servis sürücüsü olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Araştırmaya katılan bireylerin ailelerinde aynı mesleği yapanların varlığına ait dağılımlar 
incelendiğinde araştırmaya katılan bireylerin %22’sinin ailelerinde aynı mesleği yapanların var 
olduğu ve %78’inin ailelerinde aynı mesleği yapanların olmadığı anlaşılmaktadır. Bu bilgilere 
göre araştırmaya katılan bireylerin çoğunluğunun ailesinde aynı mesleği yapanların olmadığı 
anlaşılmaktadır. 

Araştırmaya dâhil olan bireylerin yaşlarına ilişkin dağılımlar incelendiğinde çalışanların 
%5.5’inin 18-25 yaşları arasında, %12.5’inin 26-35 yaşları arasında, %32 sinin 36-45 yaşları 
arasında,  %34.5’inin 46-55 yaşları arasında ve %15.5’ininde 55 yaş üstü olduğu 
anlaşılmaktadır. Bireylerin çoğunluğunun 46-55 yaşları arasında olduğu anlaşılmaktadır. 

Araştırmaya katılan bireylerin eğitim durumlarına ilişkin dağılımlara göre bireylerin 
%33’ünün ilkokul mezunu, %33.5’inin ortaokul mezunu, %24.5’inin lise mezunu ve %9’unun 
yüksekokul/üniversite mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgilere göre çalışanların 
çoğunluğunun ilkokul ve ortaokul olduğu anlaşılmaktadır. 

Araştırmaya katılan bireylerin medeni durumlarına ilişkin dağılımlara göre bireylerin 
%70.5’inin evli ve %29.5’inin bekâr olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgilere göre bireylerin 
genelinin bekâr olduğu anlaşılmaktadır. 

Bireylerin ailede geçimini üstlendikleri kişi sayısına ilişkin dağılımlara göre bireylerin 
%17’sinin 1 kişinin, %28.5’inin 2 kişinin, %37.5’inin 3 kişinin, %13.5’inin 4 kişinin, %1’inin 
5 kişinin ve % 2.5’inin ise ailede 6 kişinin geçimimi üstlendiği anlaşılmaktadır. 

Araştırmaya katılan bireylerin mesleki tecrübelerine ilişkin dağılımlar gösterilmiştir. Bu 
dağılımlara göre bireylerin %18.5’inin 0-2 yıl arası, %18’inin 3-5 yıl arası, %21.5’inin 6-8 yıl 
arası, %7.5’inin 9-12 yıl arası ve %34.5’inin 13 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Değişkenler Aras İlişkilerin İncelenmesi 
Araştırmaya katılan çalışanların demografik özellikleri ile iş motivasyonları ve 
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performanslarıyla ilgili düşünceleri arasındaki ilişkileri incelemek amacı ile parametrik ve 
parametrik olmayan bazı testler uygulanmıştır. 

 
TABLO I 

ARAŞTIRMAYA KATILAN KATILIMCILARIN YAŞINA GÖRE DAĞILIMLAR (MOTİVE EDİCİ SEBEPLERE 
GÖRE) 

BOYUTLAR                                                  GRUP İSTATİSTİĞİ 
 n M  SD F p  

18-25 11 3.48 0.35 3.973 .004* 
26-35 25 3.75 0.46   
36-45 64 3.82 0.44   
46-55 69 3.65 0.36   

55 üstü 31 3.39 0.97   
Toplam 200 3.67 0.55   

Bilgi: *p<.05 
 
Alt Hipotezler;  
H2a: Katılımcıların yaşına göre motive edici sebepler farkllaşmamaktadr. 
H2b: Katılımcıların yaşına göre motive edici sebepler farklılaşmaktadır. 
Tablo II’de araştırmaya katılan bireylerin yaşları ile motive edici sebepler arasındaki 

ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik Anova testi uygulanmıştır.  Bu test sonucuna göre 
anlamlılık değerleri (p=,004<05) olduğundan dolayı H1a hipotezi reddedilmiştir. Diğer bir 
ifade ile bireylerin yaşlarının farklı olması motivasyon sebepleri bakımından farklılık meydana 
getirmektedir şeklinde yorumlanabilir. Bu farklılığı daha detaylı incelemek için Tukey HSD 
Posthoc analizi de uygulanmıştır. Bunun sonucunda 36-45 (p=.003<.05) yaşları arasındaki 
bireylerin diğer yaş aralığındaki bireylere göre motivasyonlarının daha yüksek olduğu 
anlaşılmaktadır. 

TABLO II 
ARAŞTIRMAYA KATILAN KATILIMCILARIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLAR (MOTİVE EDİCİ 

SEBEPLERE GÖRE) 
                  BOYUTLAR                                                  GRUP İSTATİSTİĞİ                               

 N M SD F P 
İLKOKUL MEZUNU 66 3.52 0.72 2.956 .034 

ORTAOKUL MEZUNU 67 3.76 0.49  
LİSE MEZUNU 49 3.76 0.33   

YÜKSEKOKUL/ÜNİVERSİTE 
MEZUNU

18 3.60 0.37   

TOPLAM 200 3.67 0.55  
 

Hipotezler;  
H3a: Katılımcıların öğrenim durumuna göre motive edici sebepler farklılaşmaktadır.  
H3b: Katılımcıların öğrenim durumuna göre motive edici sebepler farklılaşmamaktadır. 
Tablo III’te araştırmaya katılan çalışanların öğrenim durumu ile motivasyon sebepleri 

arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik Anova testi uygulanmıştır.  Bu test 
sonucuna göre anlamlılık değeri (p=0.034>0.05) olduğundan dolayı H3a hipotezi 
reddedilmiştir. Diğer bir ifade ile bireylerin öğrenim durumlarının farklı olması bireylerin 
motivasyon sebepleri ile ilgili görüşleri üzerinde farklılığa neden olmamaktadır şeklinde 
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yorumlanabilir.  

TABLO III 
KATILIMCILARIN MEDENİ DURUMLARI İLE MOTİVE EDİCİ SEBEPLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİNE AİT INDEPENDENT SAMPLE T TESTİ SONUÇLARI 
   Boyutlar                   Grup İstatistiği                                t-test 

 n M SD t df  p.  
Evli 141 3.66 0.60 -.126 198 .900 

Bekar 59 3.67 0.40  
 
Hipotezler;  
H4a:Katılımcıların medeni durumuna göre motive edici sebepleri farklılaşmaktadır. 
H4b: Katılımcıların medeni durumuna göre motive edici sebepleri farklılaşmamaktadır. 
Tablo IV’te araştırmaya katılan bireylerin medeni durumları ile motive edici sebepler ile 

ilgili düşünceleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik Independent Sample t 
testi uygulanmıştır.  Bu test sonucuna göre anlamlılık değeri (p=.900>0.05) olduğundan dolayı 
H4a hipotezi reddedilmiştir. Diğer bir ifade ile katılımcıların evli veya bekâr olmalarının 
bireylerin motive edici sebepler ile ilgili düşünceleri üzerinde farklılık meydana getirmediği 
anlaşılmaktadır. 

 
Çalışmada incelenen tüm hipotezlerin detaylı incelenmesi için yeterli alan bulunmaması 

sebebiyle, aşağıda sonuç tabloları gösterilmeden yalnızca sonuçları listelenmektedir:  
 
H5a: Katılımcıların aylık gelirine göre motive edici sebepler farklılaşmaktadır. 
H5b: Katılımcıların aylık gelirine göre motive edici sebepler farklılaşmamaktadır. 
Araştırmaya katılan katılımcıların aylık gelirleri ile motive edici sebepler ile ilgili 

düşünceleri hakkındaki görüşleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik Anova 
testi uygulanmıştır.  Bu test sonucuna göre anlamlılık değerleri (p=.116>0.05) olduğundan 
dolayı H5a hipotezi reddedilmiştir. Diğer bir ifade ile bireylerin aylık gelirlerinin farklı olması 
motive edici sebepler ile ilgili düşünceleri üzerinde farklılıklar meydana getirmemektedir. 

 
H6a: Katılımcıların ailede geçimini üstlenilen kişi sayısına göre motive edici sebepler 

farklılaşmaktadır. 
H6b: Katılımcıların ailede geçimini üstlenilen kişi sayısına göre motive edici sebepler 

farklılaşmamaktadır. 
Araştırmaya katılan katılımcıların ailede geçimini üstlenilen kişi sayısına ile motive edici 

sebepler ile ilgili düşünceleri hakkındaki görüşleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile 
parametrik Anova testi uygulanmıştır.  Bu test sonucuna göre anlamlılık değerleri 
(p=.032>0.05) olduğundan dolayı H6a hipotezi reddedilmiştir. Diğer bir ifade ile bireylerin 
ailede geçimini üstlendikleri kişilerin sayısının farklı olması motive edici sebepler ile ilgili 
düşünceleri üzerinde farklılıklar meydana getirmemektedir. 

 
H7a:Katılımcıların mesleğine göre motive edici sebepleri farklılaşmaktadır. 
H7b: Katılımcıların mesleğine göre motive edici sebepleri farklılaşmamaktadır. 
Araştırmaya katılan bireylerin mesleğine göre motive edici sebepler ile ilgili düşünceleri 

arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik Independent Sample t testi 
uygulanmıştır.  Bu test sonucuna göre anlamlılık değeri (p=.105>0.05) olduğundan dolayı H7a 
hipotezi reddedilmiştir. Diğer bir ifade ile katılımcıların mesleğine göre motive edici sebepler 
ile ilgili düşünceleri üzerinde farklılık meydana getirmediği anlaşılmaktadır 
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H8a: Katılımcıların mesleği yapma sürelerine göre motive edici sebepler farklılaşmaktadır. 
H8b: Katılımcıların mesleği yapma sürelerine göre motive edici sebepler 

farklılaşmamaktadır. 
Araştırmaya katılan çalışanların mesleği yapma sürelerine göre motive edici sebepler ile 

ilgili düşünceleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik Anova testi 
uygulanmıştır.  Bu test sonucuna göre anlamlılık değerleri (p=.056>0.05) olduğundan dolayı 
H8a hipotezi reddedilmiştir. Diğer bir ifade ile bireylerin mesleği yapma sürelerinin farklı 
olması motive edici sebepler ile ilgili düşünceleri üzerinde farklılıklar meydana 
getirmemektedir. 

 
H9a: Katılımcıların ailelerinde bu işin yapan olup olmama durumuna göre motive edici 

sebepler farklılaşmaktadır. 
H9b: Katılımcıların ailelerinde bu işin yapan olup olmama durumuna göre motive edici 

sebepler farklılaşmamaktadır. 
Araştırmaya katılan bireylerin mesleğine göre motive edici sebepler ile ilgili düşünceleri 

arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik Independent Sample t testi 
uygulanmıştır.  Bu test sonucuna göre anlamlılık değeri (p=.156>0.05) olduğundan dolayı H9a 
hipotezi reddedilmiştir. Diğer bir ifade ile ailelerinde bu işin yapan olup olmama durumuna 
göre motive edici sebepler ile ilgili bir farklılaşma meydana getirmediği anlaşılmaktadır. 

 
H10a: Katılımcıların yaşına göre kalite unsuru farklılaşmaktadır. 
H10b: Katılımcıların yaşına göre kalite unsuru farklılaşmamaktadır. 
Araştırmaya katılan bireylerin yaşları ile kalite unsuru ile ilgili düşünceleri hakkındaki 

görüşleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik Anova testi uygulanmıştır.  Bu 
test sonucuna göre anlamlılık değerleri (p=.001<05) olduğundan dolayı H10a hipotezi 
reddedilmemiştir. Diğer bir ifade ile bireylerin yaşlarının farklı olması performansları 
bakımından farklılık meydana getirmektedir şeklinde yorumlanabilir. Bu farklılığı daha detaylı 
incelemek için Tukey HSD Posthoc analizi de uygulanmıştır. Bunun sonucunda 26-
35(p=.004<.05),  36-45 (p=.001<.05) ve 46-55(p=.001<.05) yaşları arasındaki bireylerin diğer 
yaş aralığındaki bireylere göre performanslarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

 
H11a: Katılımcıların öğrenim durumuna göre performansları farklılaşmaktadır.  
H11b: Katılımcıların öğrenim durumuna göre performansları farklılaşmamaktadır. 
Araştırmaya katılan çalışanların öğrenim durumu ile motivasyon sebepleri arasındaki 

ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik Anova testi uygulanmıştır.  Bu test sonucuna göre 
anlamlılık değeri (p=.368>0.05) olduğundan dolayı H11a hipotezi reddedilmiştir. Diğer bir 
ifade ile bireylerin öğrenim durumlarının farklı olması performansları ile ilgili görüşleri 
üzerinde farklılığa neden olmamaktadır şeklinde yorumlanabilir 

 
H12a: Katılımcıların medeni durumuna göre motive edici sebepleri farklılaşmaktadır. 
H12b: Katılımcıların medeni durumuna göre motive edici sebepleri farklılaşmamaktadır. 
Araştırmaya katılan bireylerin medeni durumları ile performansları ile ilgili düşünceleri 

arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik Independent Sample t testi 
uygulanmıştır.  Bu test sonucuna göre anlamlılık değeri (p=.247>0.05) olduğundan dolayı 
H12a hipotezi reddedilmiştir. Diğer bir ifade ile katılımcıların evli veya bekâr olmalarının 
bireylerin performansları üzerinde farklılık meydana getirmediği anlaşılmaktadır. 
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H13a: Katılımcıların aylık gelirine göre motive edici sebepler farklılaşmaktadır. 
H13b: Katılımcıların aylık gelirine göre motive edici sebepler farklılaşmamaktadır. 
Araştırmaya katılan katılımcıların aylık gelirleri ile performansları ile ilgili düşünceleri 

hakkındaki görüşleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik Anova testi 
uygulanmıştır. Bu test sonucuna göre anlamlılık değerleri (p=.442>0.05) olduğundan dolayı 
H13a hipotezi reddedilmiştir. Diğer bir ifade ile bireylerin aylık gelirlerinin farklı olması 
performansları ile ilgili düşünceleri üzerinde farklılıklar meydana getirmemektedir. 

 
H14a: Katılımcıların ailede geçimini üstlenilen kişi sayısına göre performansları 

farklılaşmaktadır. 
H14b: Katılımcıların ailede geçimini üstlenilen kişi sayısına göre performansları 

farklılaşmamaktadır. 
Araştırmaya katılan katılımcıların ailede geçimini üstlendikleri kişi sayısına göre 

performansları ile ilgili düşünceleri hakkındaki görüşleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
amacı ile parametrik Anova testi uygulanmıştır.  Bu test sonucuna göre anlamlılık değerleri 
(p=.009<0.05) olduğundan dolayı H14a hipotezi reddedilememiştir. Diğer bir ifade ile 
bireylerin ailede geçimini üstlendikleri kişilerin sayısının farklı olması performansları ile ilgili 
düşünceleri üzerinde farklılıklar meydana getirmektedir. Bu farklılığı daha detaylı incelemek 
için Tukey HSD Posthoc analizi de uygulanmıştır. Bunun sonucunda ailesinde bakmakla 
yükümlü olduğu kişi sayısı 2 (p=.042<.05) olan bireylerin diğer bireylere göre 
performanslarının daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. 
 

H15a: Katılımcıların mesleğine göre performansları farklılaşmaktadır. 
H15b: Katılımcıların mesleğine göre performansları farklılaşmamaktadır. 
Araştırmaya katılan bireylerin mesleğine göre performansları ile ilgili düşünceleri arasındaki 

ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik Independent Sample t testi uygulanmıştır.  Bu test 
sonucuna göre anlamlılık değeri (p=.837>0.05) olduğundan dolayı H15a hipotezi 
reddedilmiştir. Diğer bir ifade ile katılımcıların mesleklerine göre performanslarında farklılık 
meydana gelmediği anlaşılmaktadır. 

 
H16a: Katılımcıların mesleği yapma sürelerine göre motive edici sebepler farklılaşmaktadır. 
H16b: Katılımcıların mesleği yapma sürelerine göre motive edici sebepler 

farklılaşmamaktadır. 
Araştırmaya katılan çalışanların mesleği yapma sürelerine göre motive edici sebepler ile 

ilgili düşünceleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik Anova testi 
uygulanmıştır.  Bu test sonucuna göre anlamlılık değerleri (p=.022<0.05) olduğundan dolayı 
H16a hipotezi reddedilememiştir. Diğer bir ifade ile bireylerin mesleği yapma sürelerinin farklı 
olması performanslarında farklılıklar meydana getirmektedir. Bu farklılığı daha detaylı 
incelemek için Tukey HSD Posthoc analizi de uygulanmıştır. Bunun sonucunda mesleğini 3-5 
(p=.024<.05) yıldır yapan bireylerin diğerlerine göre performanslarının daha yüksek olduğu 
anlaşılmaktadır. 

 
H17a: Katılımcıların ailelerinde bu işin yapan olup olmama durumuna göre performansları 

farklılaşmaktadır. 
H17b: Katılımcıların ailelerinde bu işin yapan olup olmama durumuna göre performansları 

farklılaşmamaktadır. 
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Araştırmaya katılan bireylerin mesleğine göre performansları ile ilgili düşünceleri arasındaki 
ilişkilerin incelenmesi amacı ile parametrik Independent Sample t testi uygulanmıştır.  Bu test 
sonucuna göre anlamlılık değeri (p=.212>0.05) olduğundan dolayı H17a hipotezi 
reddedilmiştir. Diğer bir ifade ile ailelerinde bu işin yapan olup olmama durumuna göre 
performanslarıyla ile ilgili bir farklılaşma meydana getirmediği anlaşılmaktadır. 

 
H1a: Çalışan motivasyonu ile çalışan performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H1b: Çalışan motivasyonu ile çalışan performansı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
Motive edici sebeplerin katılımcıların performansları üzerinde etkisi korelâsyon analizi ile 

incelenmiş ve korelasyon analizi sonucuna göre yönetici teşviki ile motivasyon arasındaki 
istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve güçlü bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. 

IV. SONUÇ 
Bu çalışmada elde edilen veriler çalışan performansı ve çalışan motivasyonu arasındaki 

ilişkinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen veri ile pozitif yönlü anlamlı bir 
ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır. Anket sorularıyla okul servis çalışanları ile birebir yüzyüze 
görüşülüp okul servisi Sürücülerine ve okul servisinde çalışan hosteslere elden anket çalışması 
sunulmuş ve cevaplanan anket soruları ampirik analizler ile performans ve motivasyon 
arasında ilişkisel bağlamlar sonucunda okul servislerinde çalışanların performansı ile 
motivasyonunu ilişkilendirme çalışması sonuçlandırılmaya çalışılmıştır.  

Bu çalışmada göre katılımcıların yaşlarına göre, motivasyon unsurlarının ve kalite 
anlayışının farklılaşabildiği sonucuna varılmıştır. Bunun yanında mesleği yapma süresinin de 
motisyon unsurlarının farklılaşmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Bunlara ek olarak 
katılımcıların ailede geçimini üstlendikleri kişi sayısına göre performansları ile ilgili 
düşünceleri hakkındaki görüşleri arasında farklılık olduğu ortaya konulmuştur. Bu unsurlar 
dışında çalışmada belirlenen diğer özelliklerin katılımcıların motivasyon unsurlarına, kalite 
anlayışına ya da performanslarına etkilerinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Bunlarla birlikte 
çalışan motivasyonunun performansa etkisinin olduğu güçlü bir bağ ile ortaya konmuştur. Tüm 
bu bilgiler ışığında, çalışanların performanslarını ve kaliteyi artırmak üzere çalışanların 
özellikle yaşlarına ve meslekteki sürelerine göre motivasyon unsurlarının belirlenmesi ve 
bunlara göre performansı arttırmak üzere çalışmalar yapılması uygun olacaktır. Çalışanların 
yaşlarına göre değişebildiği öngörülen kalite anlayışının ortak bir tabanda oturtulması için 
eğitim çalışmaları sürekli olarak yapılmalıdır.  

Okul taşımacılığını daha güvenli hale getirmek üzere bu çalışmaya ek olarak farklı çalışan 
özellikleri değerlendirilerek çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmada özellikle katılımcıların 
öğrenim durumuna göre motivasyon unsurları ve performans farklılaşması değerlendirilmiş 
ancak bu gruplardaki çalışanların kalite anlayışındaki farklılıklar değerlendirilmemiştir. Bu 
hususta elde edilecek veriler bu çalışmanın verileri ile birleştirilerek çalışanlarının meslekteki 
süreleri ve yaşları ile ilgili sonuçlar da göz önünde bulundurularak kaliteyi iyileştirme ve ayrıca 
güvenliği sağlama konularında yöntemler ve yaklaşımlar değerlendirilebilir.  
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Özet: Bazı şehirler beşerî (insan kaynaklı) ya da doğal (fiziki) nedenlerle ilk kuruldukları 
alanı terk etmek zorunda kalmışlar, belli mesafeler arasında yer değiştirmişlerdir. Beşerî 
faktörlere örnek olarak; ulaşım güzergâhlarının değişmesiyle yerleşmenin yeni yol boyuna 
taşınması veya baraj inşaatlarıyla göl suları altında kalan yerleşmelerin başka yerde yeniden 
inşası verilebilir. Yerleşmeleri yerinden eden, başka alanda yeniden kurulmasına vesile olan 
fiziki faktörler ise; başta deprem olmak üzere, heyelan, sel ve taşkına maruz kalma, erozyon, 
kaya ve çığ düşme riski, yer göçmeleri, yangınlar, (ülkemizde görülmese de) yanardağ 
patlaması ve tsunami gibi etkenlerdir. 

Türkiye’de şehirlerin ilk kuruluş yerinden ayrılarak hemen yakınında veya biraz uzak bir 
mesafede yeniden inşa edilmesinde etkili olan en önemli faktör depremlerdir. Türkiye’nin 
hemen her yerinin az veya çok deprem riski taşıması, Kuzey Anadolu Fay hattı ve Ege 
Bölgesi’ndeki horst-graben sistemi gibi her an deprem üretebilecek önemli kırık hatlara sahip 
olması geçmişte olduğu gibi günümüzde de yerleşmeleri tehdit etmekte ve bir kısım şehirlerin 
yer değiştirmesine sebep olmaktadır.   

  Çalışmanın konusunu oluşturan Erbaa şehri Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olup, 1939 
büyük ve sonrasındaki 1940, 1941 ve 1942’deki daha küçük depremlerle yerle bir olmuş, eski 
yerleşim alanının yakınında yeniden inşa edilmiştir. Erbaa’nın bu derece büyük yıkım 
yaşamasının sebebi Kelkit ırmağının taşıdığı alüvyal malzeme üzerine kurulu olması ve bu 
yüzden de sağlam bir zeminden yoksun bulunmasıdır. Şehrin art arda yaşadığı depremler göz 
önünde tutularak aynı yerde yeniden inşasının riskli olduğu ve başka yerde, yaklaşık 2 km 
uzaklıkta daha sağlam bir zemin üzerinde inşa edilmesinin daha doğru olacağına karar verilmiş 
ve eski Erbaa terk edilerek yeni yerinde bugünkü Erbaa kurulmuştur. Şehrin yeniden inşası 
bazı fırsatları da beraberinde getirmiş, eski ve kendiliğinden gelişen plansız Erbaa yerine, daha 
planlı ve kentsel duyarlılıkların dikkate alındığı yeni bir Erbaa inşa edilmiştir. Şehrin deprem 
sonucu tahrip olan eski yerleşim alanı ise doğal afet riski nedeniyle yasak getirilerek iskân kap 
atılmıştır. Fakat aradan geçen zaman içinde gerek Erbaa’nın kentsel anlamda gelişerek yatay 
yönde sınırları zorlaması, gerekse bu arada inşaat teknolojisinde yaşanan gelişmeler sonucu 
depreme artık dayanıklı binaların inşa edilmeye başlanması Erbaa’da da bazı değişimlere 
neden olmuştur. Seksen yıl öncesinin şartlarında yerleşme ve inşaat yasağı getirilen eski Erbaa, 
yeni Erbaa’nın kentsel gelişim yönü üzerinde önemli bir cazibe merkezine dönüşmüştür. 
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Yasalar değişmediği için yasak kapsamında olan eski kentsel araziler yerleşime açılmış, 
ruhsatsız da olsa, çok sayıda bina bu alana inşa edilerek, yeni Erbaa, eski Erbaa’ya doğru 
yayılmaya başlamıştır.  

Çalışmanın amacı şehrin deprem riskinin fazla olduğu alana yani eski Erbaa’ya doğru 
genişlemesinin nedenlerini ve etkilerini incelemek, tehlikeli olmasına rağmen insanları deprem 
bölgesine çeken unsurları saptamaktır. Çalışmada eski Erbaa olarak isimlendirilen kesimlere 
yerleşenlerin kökenleri, nereden geldikleri, bu alanı niçin tercih ettikleri araştırılmış, bu 
hareketin doğru bir hareket olup olmadığı tartışılmıştır. Geçmişte büyük bir deprem yaşayan 
ve hafızalara kazınan bu felaket henüz unutulmamışken riskli alanların iskân açılmasının doğru 
olup olmadığı, yeni Erbaa’nın hemen yakınındaki böyle bir saha yerleşmeye yasak alan olarak 
kalmasının gerekli mi gereksiz mi olduğunu, depreme dayanıklı mimari çözümlerin günümüz 
şartlarında dünyanın her tarafında yaygın olarak güvenle kullanılırken aynı teknikler 
kullanılarak eski Erbaa’nın iskân açılmasının ne gibi bir mahzuru olacağı gibi hususlar bu 
tartışmaların özünü oluşturmaktadır. 

Bu araştırmada öncelikle şu anki mevcut durum irdelenmiş, bu bağlamda hâlihazır iskân 
yasağı olan Eski Erbaa’ya yerleşenler dikkate alınarak onlar üzerinden; nereden geldikleri, 
niçin bu alanı tercih ettikleri, binalarının dayanıklı olup olmadığı, olası bir depreme hazırlık 
durumları, yeniden depremle sarsıldıklarında karşılaşacakları manzara hakkında bilgiye 
sahipler mi, acil çıkış planları var mı, depreme hazırlık eğitimleri yeterli mi, bu yönde devletin 
ve yerel idarenin bir girişimi veya yaptırımı var mı, vd. hususlar sorgulanmış, yerinde gözlem, 
arazi çalışmaları ve yüz yüze görüşmelerde mülakat teknikleri kullanılarak halkın bilinç düzeyi 
anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda, eski Erbaa’da yaşayan insanların çoğunluğunun Erbaa ilçesinin 
yüksek dağ köylerinden geldikleri tespit edilmiştir. Bu kişilere niçin iskâna yasak olan bu 
kesime yerleştikleri sorulduğunda alınan cevaplar; bu toprakların tarım ve hayvancılığa çok 
uygun olduğu, geldikleri köylere göre daha az çalışmayla birim alandan daha fazla verim 
aldıkları, su kaynaklarının bolluğu, deprem riski nedeniyle iskâna yasak olası sayesinde 
arazinin de ucuz olduğu gibi cevaplar alınmıştır. Bu avantajlara ilave olarak yeni Erbaa’ya 
mesafe olarak çok yakın olduğu için yetiştirdikleri ürünleri burada pazarlayabildiklerini, ayrıca 
şehrin eğitim, sağlık, alış-veriş, istihdam gibi bütün nimetlerinden de kolaylıkla 
yararlandıklarını belirtmişlerdir. Fakat şehrin geçmişte yaşadığı felaketi yaşamamış olan bu 
kişilerin bu yeni yerleşim alanı ile ilgili olumlu beyanlarına karşın, geleceklerini planladıkları 
bu toprakların taşıdığı riskten haberdar olmadıkları, olası depremleri umursamadıkları,  bu 
yönde bir hazırlıkları olmadığı, yaptıkları konutlarda imar mevzuatına da uymadıkları 
görülmüştür. 

Sonuç olarak yer değiştiren şehir, kasaba, köy vb. yerleşmelerin eski yerleri ile olan ilişkileri, 
terk edilen yerlerin tekrar iskâna açılmasının hangi şartlarda mümkün olacağı, yasaklamalarla 
bu işin çözülüp çözülemeyeceği, ilgili yasal mevzuatın bu açıdan yeniden gözden geçirilmesi 
gerektiği, yeni yapı teknikleri göz önüne alındığında hangi şartlarda yeniden eski yerleşim 
alanına dönülebileceği gibi birçok husus bu çalışma vesilesiyle tartışmaya açılmıştır. 

Anahtar Kelimeler— Erbaa, Deprem, Yeniden Yerleşme,  

Abstract: Some cities had to leave the area where they were first established for human 
(human-induced) or natural (physical) reasons and moved between certain distances. As an 
example of human factors; Moving the settlement along the new road by changing the 
transportation routes or reconstruction of the settlements that were inundated with the lake 
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waters by dam construction elsewhere may be given. The physical factors that displaced the 
settlements and caused them to be re-established in another area; earthquakes, landslides, flood 
and flood exposure, erosion, rock and avalanche risk, ground collapses, fires, volcano eruption 
(although not seen in our country) and tsunami. 

In Turkey, earthquakes are the most important factor in the rebuilding of cities in the 
immediate vicinity or at a distance from the first place of establishment. That almost every part 
of Turkey has more or less earthquake risk, has important broken lines such as the North 
Anatolian Fault line and the horst-graben system in the Aegean Region that can produce 
earthquakes threatening the settlements today as it was in the past and causes to change. 

The city of Erbaa, which is the subject of the study, is on the North Anatolian Fault Line. It 
was destroyed by large earthquakes in 1939 and smaller earthquakes in 1940, 1941 and 1942 
and was rebuilt near the old settlement area. The reason Erbaa suffered such great destruction 
is that it was built on the alluvial material carried by the Kelkit river and therefore it lacked a 
solid ground. Considering the successive earthquakes of the city, it was decided that rebuilding 
in the same place was risky and it would be more appropriate to build it on a more solid ground 
at a distance of about 2 km elsewhere, and the old Erbaa was abandoned and the present Erbaa 
was established in its new place. The reconstruction of the city brought some opportunities, 
and instead of the old and spontaneous unplanned Erbaa, a new Erbaa was built with more 
planned and urban sensitivities. The old settlement area of the city, which was destroyed by 
the earthquake, was banned and closed to settlement because of the risk of natural disasters. 

However, in the meantime, the development of Erbaa in the urban sense, forcing the borders 
in the horizontal direction and the construction of buildings resistant to earthquakes as a result 
of the developments in construction technology, caused some changes in Erbaa. The old Erbaa, 
for which a settlement and construction ban was imposed under the conditions of eighty years 
ago, has become an important center of attraction for the urban development of the new Erbaa. 
Since the laws have not changed, the old urban lands, which are within the ban, have been 
opened to settlement, many buildings have been built in this area, even if they are not licensed, 
and New Erbaa has started to spread towards the old Erbaa. 

The aim of the study is to examine the reasons and effects of the city’s expansion towards 
the area where the earthquake risk is high, the old Erbaa, and to determine the factors that 
attract people to the earthquake area, despite being dangerous. In this study, the origins of the 
people who settled in the segments named as old Erbaa, where they came from, why they 
preferred this area were investigated and it was discussed whether or not this movement was 
correct. While this disaster, which experienced a great earthquake in the past and is 
remembered, is not yet forgotten, whether it is right to open the risky areas to settlement, 
whether such a site right near the new Erbaa should remain as a forbidden area, earthquake-
resistant architectural solutions are widespread all over the world in today’s conditions. It is 
the essence of these discussions, such as what would be the drawback of the old Erbaa, using 
the same techniques while being used safely. 

In this research, first, the current situation was examined, in this context, taking into 
consideration the ones settled in old Erbaa, which has a current settlement ban; Where they 
come from, why they prefer this area, whether their buildings are durable, their preparedness 
for an earthquake, do they have information about the landscape they will encounter when they 
are shaken by an earthquake, do they have emergency exit plans, is the earthquake preparedness 
training sufficient, an initiative of the state and local administration in this direction or does it 
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have sanctions, etc the issues were questioned and the awareness level of the public was tried 
to be understood by using on-site observation, field studies and interview techniques in face-
to-face interviews. 

As a result of the research, it was determined that most of the people living in the old Erbaa 
came from the high mountain villages of Erbaa district. When these people were asked why 
they settled in this forbidden section, the answers received; These lands are very suitable for 
agriculture and animal husbandry, they get more yield per unit area with less work compared 
to the villages they come from, the abundance of water resources, the possibility of settlement 
because of the earthquake risk, the land is cheap, as well. Besides these advantages, they stated 
that they were able to market the products they grew here because it is very close to new Erbaa, 
and they also easily benefit from all the blessings of the city such as education, health, shopping 
and employment. 

However, despite the positive statements of these people who did not experience the disaster 
experienced by the city in the past, it was observed that they were not aware of the risk of these 
lands, where they planned their future, they did not care about earthquakes; they did not have 
any preparations in this direction, and they did not comply with the zoning legislation in the 
houses they built. 

As a result, considering the relations of settlements with the old places of settlements such 
as cities, towns, villages, the conditions under which it will be possible to reopen abandoned 
places, whether this issue can be solved with prohibitions, the relevant legislation should be 
reviewed in this respect, and new building techniques are taken into consideration. Many 
issues, such as under which conditions can be returned to the old settlement area, have been 
opened to discussion on the occasion of this study. 

Keywords— Erbaa, Earthquake, Resettlement, 

1. GİRİŞ 

İnsanlar bir yere yerleşmek için öncelikle hayatlarını sürdürebileceği bir iklim, geçimlerini 
sağlayacakları ve yeme içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacakları verimli toprakları tercih 
etmişlerdir. Bu verimli arazilere yerleşen insanlar kırsal yerleşmeleri oluşturmuştur. Kırsal 
yerleşme çekirdekleri de büyüyerek şehirleri ortaya çıkarmıştır.  

Dünya’da ve Türkiye’de bazı şehirler, kuruldukları alanın yerleşmelerini kısıtlaması sonucu 
yerleşim alanlarını terk etmek zorunda kalmaktadır. Yerleşim alanını sınırlandıran unsurlar 
genel olarak fiziki ve beşeri olmak üzere iki başlıkta değerlendirilebilir. Fiziki yapıdan 
kaynaklı nedenlerin başında deprem ve heyelan gelirken beşeri faktörlerin başında ise 
yerleşmelerin barajların su toplama alanı içinde kalması, ulaşım güzergâhlarının değişimi 
gelmektedir.  

Bu çalışmanın konusu depremin yıkıcı etkisine bağlı olarak yerini değiştiren bir şehir olan 
Erbaa (Tokat) oluşturmaktadır. Araştırma sahası, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz 
Bölümü’nde, Tokat’a bağlı, Erbaa ilçe merkezidir. Çalışma alanı, Erbaa ilçe merkezi ile 
sınırlandırılmıştır. 

Erbaa, kuzeyinde Ayvacık (Samsun), kuzeydoğusunda Akkuş (Ordu), doğusunda Niksar 
(Tokat), güneyinde Tokat merkez, güneybatısında Turhal (Tokat), batısında Taşova (Amasya) 
ile komşudur. Erbaa ilçe merkezi, 40 derece kuzey enlemi ve 36 derece doğu boylamı arasında 
yer almaktadır. Tokat iline uzaklığı 85 km’dir. Yüz ölçümü 1111 km²dir. Şehir merkezinin 
alanının büyüklüğü ise 36 km²dir. (Şekil 1) Erbaa şehri fiziki olarak kuzeyinde Canik Dağları 
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ve aynı dağ silsilesinde yer alan Karınca Dağı ve güneyinde Sakarat ve Boğalı dağları arasında 
yer alır. İlçe merkezinin deniz seviyesinden yükseltisi az olup yaklaşık 240 m’dir. (Şekil 2) 
Erbaa Şehri’nin en aktif faylardan olan Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde ve Kelkit Çayı’nın 
taşıdığı alüvyal dolgu üzerinde kurulmuştur. Verimli geniş tarım arazisin sahip olması fayda 
sağlamışken büyük depremler şehrin gelişimini kesintiye uğratmıştır. 

 Erbaa ilçe merkezi Kelkit Çayı’nın taşıdığı alüvyal dolgu yani Kuaterner yaşlı arazi üzerine 
kurulmuştur. Kuaterner formasyonu ilçede fazla yer kaplar bunun yanı sıra şehrin güney 
kesiminde pliyosen yaşlı araziler bulunmaktadır. İlçenin güney batısında ise tersiyer yaşlı 
formasyonlar bulunmakta olup bu formasyonların üzerinde faylar yer almaktadır. Şehrin kuzey 
doğusunda ise pliyosen yaşlı arazi ve yer yer fay zonlarına rastlanmaktadır (Şekil 3). 

Genel itibarıyla kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan Erbaa ovasının kuzeyi ve güneyinde 
birbirine paralel uzanan diri faylarla çevrilidir. Kuzey Anadolu Fay zonunun bir kısmını 
oluşturan fay yaklaşık 750 km uzunluktadır. Sağ yanal atımlı olan bu fay, Anadolu’nun en 
önemli deprem hattı olup sık sık depremler görülür. 1939 Erzincan, 1942-1943 Erbaa 
depremleri yine bu fayın hareketi sebebiyle olmuştur (Bulut, 1992:11). 

 

 

 
Şekil 1. Erbaa’nın Lokasyon Haritası. 
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Şekil 2.  Erbaa Şehri’nin Jeoloji Haritası.      Kaynak: MTA’dan faydalanarak hazırlanmıştır. 

 
 

 
Şekil 3. Erbaa Şehri’nin kuzeye bakış. 

Kaynak: https.//www.facebook.com/watch/?v=10155991463864785. 
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Erbaa Şehri 
Erbaa, ilk çağlardan itibaren yerleşim yeri olduğu bilgisi yapılan kazılar sonucunda ulaşılmış. 

Erbaa şehri geçmişten bu güne birçok devletin himayesine girmiştir. Erbaa, MÖ 5000’li 
yıllarda Sümerler ve Hititlerin daha sonra Emevi, Abbasi, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
Devleti’nin himayesine geçmiştir (Kaya, 2013). Erbaa’nın, 19. yüzyıla kadar küçük bir 
yerleşim yeri olduğu bilgisi hâkimdir. 17. yüzyılda Evliya Çelebi’nin bu bölgeye geldiğinde 
Erbaa’ya uğramaması ve bugün Erbaa’nın kasabası olan Koçak’ta (Eksel) konaklaması Erbaa 
Şehri’nin küçük bir yerleşme olduğu düşüncesini güçlendirmektedir. Bir diğer bilgi ise servet 
sayımlarında Tokat Sancağına bağlı olan Sonusa, Karayaka ve Taşabat’ın Eyrek ile birleşmesi 
ile oluşan Kaza-i Erbaa kayıtlara olmasıdır (Kaya, 2013). 

1892 yılında Sivas vilayetinin Amasya Sancağından alınarak Tokat Sancağına ‘Erbaa’ adı 
altında bağlanan Erbaa ilçesi, halen Tokat’a bağlıdır. Erbaa şehri, beş on hanelik köy hâlinde 
(Erek) veya (Aşağı köy) namını taşıyarak teşekkül etmiş ve zamanla büyümüştür (Saatçiğil, 
1946-1947: 17). Kelkit Çayı’nın varlığı ve taşıdığı alüvyal toprak ile verimli tarım alanlarına 
sahip olması hızlı gelişmesini desteklemiştir. Ancak Kelkit Nehri’nin çevresine ve fay hattına 
yakın kurulması, depremlerden fazla etkilenmesine neden olmuştur. Depremlerinde kış 
mevsiminde olması, ahşap evlerin sobalarla yanması sonucu depremin afet boyutu artmıştır. 

Erbaa’nın kırsal mesken özelliklerine genellikle bir veya iki katlı yeni evler ise üç katlıydı. 
Meskenlerin temel yapı malzemesini ahşap ve kerpiç oluşturuyordu.  Evlerin ön kısmında avlu 
bulunur avluda çamaşır yıkanılır emek yapılırdı. Evlerin ön kısmında çıkıntıları olan cumbalı 
özelliği göstermekte halk bu alanı selamlık olarak isimlendirirdi. Kiler olarak kullanılan 
alanlara ise mağaza adı verilirdi. Zenginlerin evleri ise şadırvanlar, çifte havuzlar, boy aynaları, 
mobilyalar bulunur bir şatoyu andırırdı. (Şekil 4-5) 

 

Şekil 4-5. Eski Erbaa’da iki katlı ahşap evler.      Kaynak: Özbeyli, 2012 
 

Erbaa’da iktisadi ve ticari faaliyetler genellikle Rum ve Ermenilerin elinde idi. Tütün, pamuk 
ve afyon (haşhaş) Türkler tarafından yetiştirilir ve Rum ve Ermeni tüccarlara satılırdı (Saatçiğil 
1946-1947: 66). Erbaa tütünleri kendine has yakma, koku, renk ve her harmana girebilme 
özelliği ile ün yapmış ve en önemli geçim kaynaklarından birisi olmuştur. (Oral ve Sümer, 
1968: 20).  

 
 Erbaa Şehri’nin Yer Değiştirmesine Neden Olan Depremler 
 Türkiye arazisi büyük oranda üçüncü ve dördüncü zamanda oluşmuştur ve genç yapıya 

sahiptir. Bu durumda Alp Orojenezinin etkisi büyük olup Türkiye, Alp-Himalaya deprem 
kuşağında yer almaktadır. Bu nedenle Erbaa şehri geçmişten günümüze büyük depremler 
yaşamış ve yaşanmaya devam etmektedir. 

Erbaa, Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı üzerinde yer alır. KAF kuzeyde Sibirya Levhası 
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güneyde ise Arap ve Anadolu Levhasını sıkıştırması ile meydana gelmiştir. Bu fay Türkiye’nin 
kuzey kesiminde, yaklaşık 1100 km uzunluğunda boydan boya Saroz Körfezi’nden başlayarak 
Van Gölü’nün batısına kadar uzanır. Fayın güzergâhı batıda Biga Yarımada’sında Yenice-
Gönen kesimi ile başlar, Manyas ve Geyve arasında bir kesiklik yaptıktan sonra batıda 
Mudurnu suyu, Abant, Soğanlı vadileri, doğuda Destek Boğazı, Kelkit, Elmalı vadileri 
boyunca uzanır, Boyalı ve Havza arsında Ilgaz Dağlarını keser ve Bolu, Gerede, Kargı, Kamil, 
Havza, Ladik, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Suşehri, Erzincan, Karlıova, Varto ve Bulanık 
kasabalarının içinden ya da çok yakınından geçer (Ketin, 1976) (Şekil 6). 

 

 
Şekil 6. Türkiye’de fay hatlarının dağılışını gösteren harita. (Atalay, 1987) 

            
1939 depremi: 27.12.1939 tarihinde saat 02.00’de 7,9 şiddetindeki deprem Erzincan 

merkezli yaşanmış ve Erbaa Şehrini de etkilemiştir. 1939 depremiyle 2600’den fazla kişi 
hayatını kaybetmiştir. Erbaa da ise merkez Kazasında 319, Kozlu Bucağında 6, Karayaka 
Bucağında 49, Hayati Bucağında 3 kişi hayatını kaybetmiştir (Saatçiğil, 1946-1947). 1939 
depreminin gece olması ve ahşap evlerin yıkılmasıyla sobadan çıkan yangınlar sebebiyle 
depremin hasarını daha da artmıştır. 

 
1940 Erbaa Depremi: 1 Ocak 1940 tarihinde yaşanılan depremde Erbaa ve çevresi çok fazla 

yıkım ve can kaybı yaşamıştır. 6,2 büyüklüğündeki depremde Erbaa’nın dışında Tokat merkez, 
Artova, Niksar, Reşadiye’de etkilenmiştir. Bu depremle Erbaa’da 881 kişi hayatını 
kaybetmiştir (Üzen, 2010). 1940 yılında artçı depremler zaman zaman yaşanmış ve can kaybı 
ve bina yıkılmaları yaşanmıştır. 

 
1942 Depremi: fay güzergâhı Erbaa şehrinin kuzeyinde Kelkit Çayı boyunca uzanarak 

Niksar’a ulaşır.  Bu fay üzerinde 20 Aralık 1942 yılında, akşam 17.00 sularında merkez üssü 
Erbaa-Niksar olan, 7,2 büyüklüğünde, 30 saniye süren deprem meydana gelmiştir. Bu 
depremde 534 can kaybı yaşanmıştır (Şenol, 2019). Merkez üssü Erbaa olduğu için depremin 
etkisi fazla hissedilmiş bu depremle Erbaa Şehri haritadan silinmiştir. (Şekil 7-8) 
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Şekil 7-8. 1942 depremi sonucunda Erbaa Şehri’nde oluşan enkaz ve yıkılan evler.  

Kaynak: Saatçiğil, 1946-47 
 
Yeni Erbaa Şehri’nin Kuruluşu 
18 Temmuz 1944 tarihinde 4623 sayılı ‘Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınabilecek 

Önlemler Kanunu’ çıkarılmasıyla Erbaa eski yerinden yaklaşık 2 km güneyindeki (Ardıçlık 
olarak adlandırılan yere) daha dayanıklı zemine taşındı (Aktel, 2010). Taşınma sürecinde, o 
dönemin zenginleri, evleri, şatoları ve onlara ait olan meyve bahçeleri, şadırvanlar gibi 
taşınmazları olduğu için eski kasabanın zenginleri yeni şehre göçmek istemediler ve gidenleri 
de caydırmaya çalıştılar. O dönemin Tokat Valisi İzzeddin Çağpar, Erbaa’nın taşınmasında 
cabalar göstermiş ve ‘ihtiyarların bedduasını, gençlerin duasını alacağım’ sözleriyle durumu 
özetlemiştir (Kaya,2013). 

Dönemin Valisi, Yeni Erbaa’nın kurulması kararını yazılı beyanı ile açıklamıştır. (Şekil 10) 
Yeni Erbaa’nın inşası sebebiyle Millî Bankamızdan yardım talep etmiştir. Yeni Erbaa Alman 
plancının hazırladığı plana uygun yapılmıştır. (Şekil 9) 

 

  
Şekil 9.Yeni Erbaa Şehri’nin ilk imar planı.       Kaynak: Saatçiğil, 1946-47 
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Şekil 10.  Yeni Erbaa’nın kurulması kararı.  Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivinden alınmıştı 
 
 
Yeni şehir Kaymakamlık Konağının 15.04.1944 tarihinde saat 15.00’te ‘Ardıçlık Mevki’ne’ 
temelin atılmasıyla inşa edilmeye başlanmıştır (Şekil 11-12). 
 

Şekil 11-12. Kaymakamlık Konağı’nın açılışı ve konağın 2021 yılındaki görünümü. Kaynak: Özbeyli,2012 
 
Yeni şehir, geniş ve düz bir sahaya kurulmuştur. Evler genellikle tek ya da iki katlı ve 

ahşaptır. Kasaba ilk kurulduğunda 10 mahalleden oluşmakta ve bu mahalleler meydanı 
çevrelemiştir. Deprem bölgesi olduğu için evler tek veya iki katlı ahşap karkas sistemiyle inşa 
edilmiştir. (Şekil 13-14) 
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         Şekil 13-14. Deprem sonrası yeni Erbaa Şehri için imar çalışmaları.     Kaynak: Özbeyli, 2012 
 
İki mahalleden oluşan şehir yeniden kurulunca 10 mahalleden meydana gelmiştir. Bu 

durumun meydana gelmesinde deprem sonrası küçük barakalarda yaşamak zorunda kalan 
aileler yeni kasabaya taşınınca ayrı yaşamak istemiştir. Bunun sonucunda 800 hanelik eski 
kasaba yeni kasabada 1100 hane olarak parçalanmıştır (Saatçiğil, 1945-46: 60). Şehir yatay 
olarak hızlıca büyüme göstermiştir. 

Zamanla büyüyen şehir önce batı ve güney yönlü gelişme göstermiştir.1960 yılında 
gelişimini güneye çeviren şehir, Eski Erbaa şehrini de artık içine almıştır. 2020 yılı itibari ile 
Erbaa İlçesi 21 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahallelerden Kelkit ve Erek Mahalleleri eski 
Erbaa’nın olduğu alandadır. 2020 yılında şehrin gelişim yönü yeni hastanenin batı yönüne inşa 
edilmesi ile birlikte daha çok bu yöne yani batıya doğru gelişim göstereceği tahmin 
edilmektedir. 

 
Güney Yamaçlara Tırmanan Erbaa 
Yeni Erbaa şehri kurulduktan sonra gelişimini batı ve güney yönlü olarak devam ettirmiştir.  

Şehrin dayanıklı yamaçlara yerleşilmesi amaçlanmıştır. Güney yönde gelişmesi için belediye 
desteğiyle 2007 yılında Tepe Şehir konutları inşa edilmiştir. Bu konutlar, insanların kolay ev 
sahibi olabilmesi için uygun fiyatlı, 3 katlı, apartmanlar arası mesafeli, deprem bölgesine 
uygun konutlardır. (Şekil 15) 

 

 
          Şekil 15. Güney yamaçlara inşa edilen Tepe Şehir ve Yeni Hayat evlerinden bir görünüm. 
         Kaynak: https.//www.facebook.com/watch/?v=10155991463864785. 
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Teşviklerden bir diğeri de Erbaa’nın güney kesime inşa edilen TOKİ evleri ve güneydoğuya 

Yeni Hayat Konutları inşa edilmiştir. Bu çalışmalar da şehrin güney yönlü büyümesini 
desteklemek amacıyla yapılmıştır. Fakat ne kadar dayanıklı alana yerleşmeler kurulsa da 
Erbaa’nın kuzey yönlü gelişimin önün geçilememiştir. 

 
Tekrar Eski Erba’ya Göç  
Yeni Erbaa 1944 yılında inşa edildiğinde eski şehirde yaşamak yasaktı. Tüm şehir halkı yeni 

şehre taşınmak zorundaydı. Fakat zamanla şehrin büyümesi ve depremin unutulması 1960 
yılından itibaren güney yönünde yani eski kasabaya doğru yerleşilmeye başlandı. 

Eski kasabaya yapılan ilk yerleşmeler Hasan Uğurlu Barajı’nın yapılması ile birlikte 
Yeşilırmak kenarına yerleşilmiş Alinek, Dokuzçam, Çatalan, Şükür ve Bey Kaya köylerinin 
bazı mahalleri sular altında kalacağından Erbaa Şehir merkezi ile Bölücek köyü arasında 
bulunan devlet hazinesine taşınması ile başlamıştır (Bulut, 1992: 57). Tabi ki yerleşilmeye 
başlanılan eski kasaba bununla kalmamış bu köylerden aynı bölgeye göçler devam etmiştir. 

Eski kasabanın hızlı bir şekilde göç almasında en temel unsur deprem bölgesi olduğu için 
ucuz arazi varlığıdır. Bunun yanı sıra verimli toprakların varlığı, su kaynakları bakımından 
zengin ve şehre yakın olması eski kasabanın hızlı büyümesini sağlamıştır. Bu büyüme yatayda 
olduğu gibi dikeyde de görülmektedir. Çalışma alanında, imar planına göre en fazla iki kata 
kadar müsaade varken arazi çalışmalarında üç katlı evlerin varlığı göze çarpmaktadır. (Şekil 
16) Eski Erbaa hızlı nüfuslanması sonucunda bu nüfusun ihtiyaçları için belediye bayındırlık 
hizmetlerini de yapmak durumunda kalmıştır. Bu alanda ilk ve ortaokul, cami ve yollar 
yapılmıştır. (Şekil 17) 

 

Şekil 16. Kelkit Mahallesi’nde inşaatı devam eden 
meskenler. 

Şekil 17. Kelkit Mahallesi’nde Hacı Fatma Uslu 
Ortaokulu. 

 
Yapılan arazi çalışmalarında Eski Erbaa’da yaşayan vatandaşlarımızın çoğu inşat ustalığı, 

tarım ve hayvancılık ile uğraşarak geçimini sağlamaktadır. Erkeklerin çoğunluğu şehir dışına 
ve yurt dışına usta olarak çalışmaya gidince evde kalan kadın ve çocuklar tarım ve hayvancılık 
yaparak ev ekonomisine destek olmaktadır. Bunun yanında kendi meyve ve sebzelerini 
kendileri yetiştirmekte ve mahallelerde bulunan fırınlarda ekmeklerini kendileri yapmaktadır.  

 
Günümüzde gelindiğinde ise eski kasabanın bulunduğu alanda şehir tekrardan canlanmış ve 

Erbaa’nın iki büyük mahallesi eski kasabanın olduğu kısma kurulmuştur. (Şekil 18) Bu 
mahalleler; Erek ve Kelkit mahalleleridir. Eski Erbaa yeni Erbaa ile günümüzde tamamen 
birleşmiş durumda ve bu alanda yapım aşamasında çok sayıda evlerin olması günümüzde de 
hızlı büyümeye devam ettiğinin göstergesidir. Yapılan arazi çalışmalarında eski kasabadaki 
mahallelerin hepsinin aynı köyden akraba ya da tanıdık olması dikkat çekmiştir. Eski kasabanın 
deprem bölgesi olduğu için ucuz arazileri varlığını duyan akrabalar bu alanlara taşınmaya 
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başlamıştır. 
 

 
Şekil 18. Eski Erbaa Şehri’nin 2021 yılında görünümü ( kuzeye bakış.) 

Kaynak: https.//www.facebook.com/watch/?v=10155991463864785. 
 

Sonuç ve Öneriler 
Erbaa Şehri, Kelkit Çay’ın taşıdığı alüvyal malzeme üzerine kurulmuştur. Çevresi ise fay 

zonları ile kuşatılmıştır. Bu fayların hareketlenmesi sonucunda büyük depremler yaşamıştır. 
Yaşanılan depremler kış aylarında olması ve kış mevsiminde ısınmak amacıyla soba 
kullanıldığından dolayı yangınlar çıkmış depremin afet boyutu daha da büyümüştür. Sık 
tekrarlanan ve çok can kaybı yaşayan Erbaa Şehri 1944 yılında daha dayanıklı yapısı olan 2 
km güneye taşınmıştır.   

Yeni imar planı ile düzenli bir şehir oluşturmak istenilmiş ve bu planın en kuzey kesiminden 
bir sınır oluşturulmuştur. Bu sınırdan daha kuzeye yerleşmek yasaklanmış ve şehrin güney 
yamaçlara doğru yer yapısı daha dayanıklı olduğu için genişlemesi istenilmiştir. Fakat ne kadar 
Eski kasaba yerleşime yasaklansa da vatandaşlar siyasi boşluklardan faydalanarak deprem 
bölgesi tekrardan taşınmışlardır.  

Yetkililer Erbaa Şehri’nin güney yamaçların daha dayanıklı yer yapısına sahip olmasından 
ötürü şehrin gelişim yönünü güney olarak belirlenmiştir. Bu nedenle yerel yönetim yani 
belediyenin desteğiyle halkın alım gücüne uygun konutlar inşa etmiştir. Bu konutlara rağmen 
şehrin gelişim yönü kuzeye yani eski yerine çevirmiştir. Güney kesimle oturan 
vatandaşlarımızla yapılan mülakatlar sonucunda bu alanın neden gerektiği kadar ilgi görmediği 
yani alanın itici özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Tepe Şehir konutlarında oturan 
vatandaşlarımız bu alanın yer yapısının sağlam, konutların üç katlı, apartmanlar arası yeşil 
alanın varlığı ve güvenilir olduğu için memnunlardır, tek sorunları belediye otobüslerinin 
gelme sıklığının az olması bu nedenle şehir içi ulaşımının zorlaşması yakındıkları tek 
durumdur. Yeni Hayat Konutlarında oturan vatandaşlarımızın çoğunluğu ise bu alanda 
yaşamaktan memnun değildir. Burada yaşamalarının sebebinin ucuz kiradan dolayı ya da daha 
ucuza daire sahibi olduklarından dolayı bu alanı tercih ettiklerini dile getirdiler. En büyük 
sıkıntı yine şehir içi ulaşım sorunudur. Belediye araçlarının gelme sıklığının hafta içi saatte bir 
hafta sonu ise iki saatte bir olması ve akşam saat yediden sonra araç olmaması en büyük 
sıkıntıyı oluşturur. Bunun yanında çevresinde evler ya da ağaçlar olmadığı için rüzgâr açık alan 
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olduğundan dolayı kış aylarında ısınma problemi yaşanmakta ve sokak hayvanlarının çok 
yaygın olmasından ötürü site dışına çıkamamalarını vatandaşlarımızın çözülmeyi bekleyen 
sorunlarıdır.  

 Yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü şehir istenilen yönde gelişmemiş, taşınılan eski 
yerleşim alanın şehre yakın olması, hız geri taşınmayı kolaylaştırmıştır. Bu alana ilk 
yerleşmeleri Bulut’ta göre (1992) Suat Uğurlu baraj suları altında kalan Erbaa’nın köylerinden 
gelen vatandaşlarımız yerleştirilmiştir. Zamanla ucuz arazi varlığı, verimli topraklar, mera 
alanları, su kaynaklarının bolluğu gibi olumlu sebeplerle insanları çeken bir alan halini almıştır. 
Fakat bu alanın geçmişte depremle yıkılıp insanların taşındığı göz ardı edilmiştir. Depremin 
yaşattığı afet unutulmuş, deprem bölgesi değilmiş gibi kat sınırlanması, meskenlerin dayanıklı 
yapılması ve evler arası mesafe gibi önem arz eden unsurlara dikkat edilmeden yerleşilmiştir. 

Erbaa şehrinin kurulduğu alan deprem bölgesi olduğu için dikey büyümeye hiçbir yerde 
müsaade edilmemeli kat sınırlamasına titizlikle uyulmalıdır. Dikey büyüyemeyen şehirde 
yatay büyüme hızlı gerçekleşme gösterecektir. Bu nedenle eski kasabada arazi geçmişte de 
yerleşim yeri olduğu için parçalı kalmıştır. Bu alanlar, deprem yönetmenliğine uygun olması 
halinde yerleşime açılabilir. Ne olursa olsun yönetmelik esnetilmemeli deprem gerçeği 
unutulmamalıdır. 
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Özet: İris, cornea ile lens arasında gözün renkli kısmı olarak görülür ve gözün ayarlanabilir 
açıklığını oluşturur. İrisin bireye özgü yapısının olması, yaşam süresince değişmemesi gibi 
karakteristik özellikleri biyometrik sistemlerde tercih edilmesini sağlamaktadır. İris tanıma 
sistemi, gözün rengini veren bölüm ve kaslardan meydana gelen tabakanın görüntüsünü alarak 
farklı görüntü yöntemlerinin işlenmesine dayanmaktadır. Bulgular: Pubmed veri tabanının 
arama kısmına “"iris recognition"” yazıp ‘species’ kısmından ‘humans’ filtresi uygulandığında 
listelenen 78 adet makale incelenmiştir. 2004-2020 yılları arasında yayınlanan makalelerin 74 
tanesi araştırma 4 tanesi derleme türündedir. Makaleler 34 farklı dergide yayınlanmış olup, bu 
dergilerin 29 tanesi SCI-E (Science Citation Index-Expanded) ve 5 tanesi diğer Uluslararası 
indeksler kapsamındadır. Sonuç: İris her bireyde özgün yapıda olduğundan kimlik tespitinde 
güvenilir bir araçtır. Bu derleme Pubmed veri tabanında iris tanımlama konusunda bulunan 
araştırmaların bütünsel bir analizini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İris, İris tanmlama, Pubmed 

Abstract: The iris appears between the cornea and the lens as the colored part of the eye and 
it forms the adjustable opening of the eye. The characteristic features of the iris, such as having 
a personal structure and not changing during life, make it preferred in biometric systems. The 
iris recognition system is based on the application of different image processing methods by 
taking the image of the part that gives the eye color and the layer consisting of muscles. Result: 
When typing "iris recognition" in the search part of the Pubmed database and applying the 
"humans" filter from the "species" part, 78 articles were listed. 74 of the articles published 
between 2004-2020 are research and 4 of them are review. The articles have been published in 
34 different journals and 29 of them are in the scope of SCI-E (Science Citation Index-
Expanded) and 5 of them are in the scope of International indexes. Conclusion: Since iris is 
unique in individuals, it is a reliable tool for identification. This review provides a holistic 
analysis of research on iris identification in the Pubmed database. 

Keywords: Iris, Iris Recognition, Pubmed 

I. GİRİŞ 

Orbita’nın ön bölümünde yer alan küre şeklindeki bulbus oculi’nin çapı yaklaşık 2,5 cm'dir. 
Bulbus oculi’nin büyük kısmı sıkı bağ dokusundan oluşan sclera tarafından sarılmıştır. Ön 
tarafta, bulbus oculi’nin yuvarlak şekli saydam yapıdaki cornea’nın oluşturduğu kabarıklık 
tarafından kesintiye uğrar. İris ile cornea arasında kalan boşluğa camera anterior, iris ile lens 
arasında kalan boşluğa ise camera posterior denir. Camera anterior ile camera posterior, 
iris'deki pupilla (göz bebeği) adı verilen bir delik aracılığıyla bağlanırlar. Camera 
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posterior’daki corpus ciliare’nin siliyer epiteli tarafından salgılanan humor aquosus isimli 
şeffaf sıvının sirkülasyonu camera posterior'dan camera anterior’a doğrudur. Yani humor 
aquosus, lens ile iris’in arka tarafı arasından pupilla’yı geçerek camera anterior’a akar. Bulbus 
oculi’nin duvar yapısındaki tunica vasculosa bulbi, çok sayıda kan ve lenf damarları içerir. Bu 
tabaka ön tarafta iris olarak sonlanır [1-3]. 

İris gözün ayarlanabilir açıklığını oluşturur ve cornea aracılığı ile gözün renkli kısmı olarak 
görülür. Arka kısmı pigmentli yapı tarafından kaplıdır ve merkez açıklığına pupilla denir. 
Pupilla’nın küçülüp büyümesi, bağ dokusundan oluşan iris stroması içerisinde yerleşen düz 
kaslar tarafından sağlanır. Pupilla çevresinde halka şeklinde yerleşen kas lifleri m. sphincter 
pupillae'yı oluşturur ve kasılması sırasında pupilla çapının küçülmesini sağlar (miyozis). M. 
sphincter pupillae, ganglion ciliare’den gelen postganglionik parasempatik sinir lifleri (nn. 
ciliares breves) tarafından inerve edilir. İris’in arka yüzüne daha yakın konumda bulunan m. 
dilatator pupillae, ışınsal tarzda dışarı doğru seyreden düz kas liflerinden oluşur ve m. sphincter 
pupillae’nın lifleriyle karışır. Bu kasın kontraksiyonu ile pupilla açıklığı genişler (midriyazis). 
Ganglion cervicale superius'tan gelen postganglionik sempatik sinir lifleri tarafından inerve 
edilirler (nn. ciliares longi). Bu lifler ayrıca ganglion ciliare’den sinaps yapmadan geçerek 
bulbus oculi'ye ulaşırlar [1,2]. 

İris’in ön yüzünde, pupilla’ya yakın olan koyu renkli küçük bir halka (anulus iridis minor) 
ve bunun dışında da açık renkli büyük bir halka (anulus iridis major) bulunur. Pupilla’yı 
çevreleyen ve kenarına çentikli bir görünüm veren kıvrıntılara plicae iridis denilmektedir [2]. 
İris üzerindeki diğer ayırt edici özellikler şunlardır; crypt; kenar katmanının düzensiz haldeki 
çukurları, nevi; kenar katmanının düzensiz haldeki tepecikleri ve freckle; kromatoforların 
(pigment içeren hücreler) gruplaşması [4]. Iris’in kanla beslenmesi iki arter halkası tarafından 
gerçekleştirilir, dışta bulunanına circulus arteriosus iridis major, içte yer alanına circulus 
arteriosus iridis minor denir. İki arter halkası anastomozlarla birbirlerine bağlanmaktadırlar [3]. 

İris Tanıma 
İris’in bireye özgü bir yapısı vardır. Bu karakteristik yapının yaşam süresince değişmeyerek 

özgünlüğünü koruması nedeniyle, biyometrik tanıma sistemlerinde tercih edilmesini 
sağlamaktadır. İlk olarak Flom ve Safir tarafından yapılmış bir çalışmada iris’in kendine özgü 
bir morfolojik yapıya sahip olduğu kanıtlamıştır [5-7]. 

İris tanıma sistemleri, gözün rengini veren bölüm ve kaslardan meydana gelen tabakanın 
görüntüsü alınarak birbirinden farklı görüntü işleme yöntemlerinin uygulanmasına 
dayanmaktadır. İris tanıma sistemleri, temassız olarak çalışmaları ve yaklaşık 200 anatomik 
referans noktası ile tarama yaparak daha doğru veri sağlamaları gibi avantajlara sahiptir [8,9]. 
Fakat bu sistemlerin kurulması ve bakımının pahalı olması, iris tanıma için cihaza uygun 
mesafede bulunulması ve gözün doğru açıda yakalanması gerekliliği, gözlük ya da lens 
kullanıcılarında irisin hatalı okunabilmesi, tanıma işlevinin ortamın aydınlığından etkilenmesi 
bu sistemlerin dezavantajını oluşturan unsurlardır. Ayrıca gözleri görmeyen kişilerde, iris 
tarama yöntemleri ile kimlik tanıması yapılamamaktadır [10-12]. 

İris Kodun Oluşturulma Basamakları ve Kimliğin Belirlenmesi 
1. İris’in Fotoğraflanması 
Kişi kameraya gözü tam açık şekilde yaklaşır. Kamera ilk olarak irisin siyah-beyaz bir 

fotoğrafını çeker [5,11,12]. 
2. İris Analizinde Fotoğrafın İşlenmesi  
Bilgisayara aktarılan fotoğraf bir yazılım programı ile işlenir. Bu işlem sırasında iris 

belirlenerek geri kalan kısımlar çıkartılmaktadır [5,11,12]. 
3. İris Kodunun (IrisCode) Oluşturulması 
Kompleks algoritmaya sahip bir yazılım, iris fotoğrafını “demodulasyon” ismi verilen işlevle 
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bir dizgiye çevirir ve küçük bir boyuta indirger. Böylece kişinin iris kodu oluşturulmuş olur ve 
veri tabanlarında diğer kodlar ile hızlı eşleştirme yapılmasına olanak sağlar. Bu şekilde kişinin 
iris kodu şifrelenmiştir ve başka şekillerde kullanımı olanaksız hale gelmiştir [5,11,12]. 

4. Kişinin Kimliğini Belirlenmesi  
İris kodunun yanlış eşleştirilmesinden kaçınmak için, otomatik olarak ayarlanan güvenlik 

eşiği sayesinde veri tabanı ne kadar büyük olursa olsun sistem saniyeler içerisinde karşılaştırma 
yapar. İris’in herhangi bir nedenle zarar görmüş olduğu olgularda, kontak lens kullanımı, 
kimlik belirleme sırasında ışık etkisi nedeniyle gelişebilecek artefaktlar gibi olumsuz 
durumlarda bile sistem, geçerli bulduğu alanları yakalayıp kişiyi tanıyabilecek hassasiyete 
sahiptir [5,11,12].  

II. BULGULAR 

Pubmed veri tabanının arama kısmına “"iris recognition"” yazılarak ‘species’ kısmından 
‘humans’ filtresi uygulandığında 78 adet makale listelenmiştir. Makalelerin 74 tanesi araştırma 
4 tanesi derleme türündedir. Makalelerin yayınlandığı yılların dağılımı Şekil 1’de 
gösterilmiştir.  

Şekil 1. Makalelerin yayınlanma yıllarına göre dağılımı 
 
Makaleler 34 farklı dergide yayınlanmıştır. Makalelerin çoğunun (14 tanesi) “IEEE 

Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence” dergisinde yayınlanmış olduğu 
tespit edilmiş olup, bunu “Applied Optics”, “Sesors”, “IEEE Transactions on Image 
Processing”, “IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics”, “Plos One” “The 
Scientific World Journal” dergileri takip etmiştir (Şekil 2). Bu dergilerin indeks dağılımı şekil 
3’te gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Makalelerin yayınlandığı dergilerin dağılımı 

 

Şekil 3. Dergilerin indeks dağılımı 
 

Çalşmalara Genel Bakş 
Makaleler incelendiğinde, çoğu çalışmanın iris tanıma yöntemlerinin kullandığı programlara 

ve işlevlerine yönelik olduğu görüldü. Biz de bu derlemede, iris tanımlama sistemlerinin bazı 
hastalıklarda nasıl etkilendiğini araştıran makaleleri özetlemek istedik. 

Azimi ve arkadaşları diyabet hastalığı olan kişilerde iris tanımlamasını araştırmışlardır. 
Diyabetten etkilenen gözlerin hepsinde, iris’te sistemsel olarak tanımlamayı bozacak değişiklik 
olmadığını söylemişlerdir. Diyabetli kişilerin iris’lerinde belirgin bir bozukluk olmasa da 
sağlıklı kişilerin iris tanımlamasında sistem doğruluğunun daha yüksek olduğunu 
vurgulamışlardır [13].  

Aslam ve arkadaşları göz hastalıklarının iris tanımlamasına etkisini araştırdıkları bir 
çalışmada, hastalardan tedaviye başlamadan önce ve tedavi sonrası iris görüntüleri almışlardır. 
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İris tanıma prosedüründe korneal ödem, konjunktivit gibi birçok oftalmik hastalıklarda oldukça 
başarılı olunduğunu ancak iris’in akut inflamasyonu olan bazı hastalarda problemlerle 
karşılaşıldığını bildirmişlerdir [14]. 

Roizenblatt ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, katarakt ameliyatı öncesi ve sonrası alınan 
iris görüntülerini karşılaştırıp, iris kimlik tanıma yönteminin cerrahi işlemler sonrası etkilenip 
etkilenmediğini araştırmışlardır. Ameliyat öncesi ve sonrası iris kodu analizlerinde 
matematiksel farklar bulmuşlardır. Katarakt ameliyatlarının iris dokularını değiştirse de 
dokunun biyometrik özelliklerinin matematiksel karşılaştırmalarını yapan iris tanıma 
sistemlerinin bu değişiklikleri tespit ederek kimlik tanımada başarılı olduğunu bildirmişlerdir.  
Postoperatif irisin tanınmadığı vakalara da rastlamışlar ve sistemin bu ameliyatlı irisleri sahte 
olarak tanımladığını vurgulamışlardır [15].  

Kenya’da HIV (human immunodeficiency virus) pozitif oldukları tespit edilmiş ve bakıma 
alınmış hastalar arasında yapılan bir araştırmada, hastaların irisin görüntüleri alınarak iris 
kodları oluşturulmuştur. Bu kişiler her girişinde iris taraması yapılarak hastaneye alınmıştır. 55 
hafta sonundaki iris ilk iris ile karşılaştırıldığında %4.7 oranında ilk taramada kişiyi reddetse 
de iris tanıma sisteminin kimlik tespitini %96.7 oranında doğru olarak gerçekleştirdiği, %0.5 
yanlış eşleme (başka bir hastanın kimliği ile) yaptığı saptanmıştır. Bu çalışmada elde edilen 
veriler aracılığıyla iris tanıma sisteminin hassasiyeti %94,7 olarak bildirilmiştir. Ayrıca iris 
tanıma sistemlerinin hasta takibinde elektronik tıbbi kayıtlara etkin bir şekilde ulaşılmasını 
sağlayacağı ve rutin sağlık bilgi işlem sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilebileceği 
belirtilmiştir [16]. 

 

III. SONUÇ 

İris kimlik tespitinde güvenilir bir araçtır. İris taramasıyla elde edilen veriler, kodlanıp 
sınıflandırarak bireye özgü olarak veri tabanlarına kaydedilmektedir. Bazı hastalıkların iris 
tanıma sistemlerine olan etkilerini incelediğimizde bu sistemlerin yine de güvenilirliğini 
devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Bu derleme Pubmed veri tabanında iris tanımlama konusunda 
yapılan araştırmaları incelemiş ve yayınlandığı indeksleri bildirmiştir. İnsan sağlığını etkileyen 
birçok hastalığın iris tanıma sistemlerine olan etkisi üzerine bir veri sunmuştur.  
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Özet : Töz değil biçim olan dil; insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıtadır ve 
kendi kanunları, kendi kaideleri içinde gelişen canlı bir varlıktır. Dil kendi kanunlarına 
uymayan zorlamaları kabul etmez. Dil; milletin dünya görüşünü, kültürünü ve söz varlığını 
yani dünyayı anlayış ya da anlatış biçimini yansıtan daima canlı olarak varlığını sürdürebilen 
kendi kuralları içerisinde gelişen ve değişen en önemli iletişim aracıdır. İnsanlar duygu ve 
düşüncelerini, yazı veya sözle ortaya koyar. İnsanların ifadelerinde gösterdiği beceri, insanın 
kişiliğinin ve eğitim düzeyinin göstergeleridir. Konuşma esnasında az enerji harcama 
çabasında olan insanoğlu bazen alıntı kelimeleri telaffuz ederken, soyut kavramları 
somutlaştırırken, anlatmak istediklerinin etki gücünü artırmak isterken daha çok çaba 
sergilemektedir. Bu çalışmada çok çaba yasası hakkında bilgi vererek çok çabanın fonetik, 
morfolojik, söz diziminde gerçekleşme biçimlerini ve sebeplerini örneklendirerek gösterme 
amaçlanmıştır. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi ile hazırlanmıştır. Veri toplama aracı olarak 
doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Dil ekonomisinin karşıtı olan çok çaba yasası da 
kelime israfı olarak düşünülmemeli dilimize etki, güç ve açıklık getirici unsur olarak 
görülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Çok Çaba Yasas, Ses Olaylar, Zorunlu Öge. 

Abstract: Language is a natural tool which is outside of human origins, and it is a living being 
whose laws develop within its own rules. The language does not accept coercion that does not 
comply with its laws. Language is the most important communication tool that reflects the 
nation's worldview, culture, and word existence, that is, the way it understands or narrates the 
world, and that evolves and changes within its own rules that can always survive. People 
express their feelings and thoughts in writing or verbally. Humans, who try to spend less energy 
while speaking, sometimes try to increase the power of what they want to express while 
pronouncing the words quoted. In this study, it is aimed to show the phonetic, morphological, 
syntax realization forms and reasons of much effort by giving information about the law of 
effort. Qualitative research method was used in this study. The data collection tool of the study 
is document analysis. The law of too much effort, which is the opposite of language economy, 
should not be thought of as a waste of words, but we should see our language as an element of 
influence, power and clarification. 

Keywords: Too Effort Law, Sound Events, Compulsory Element 
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I. GİRİŞ 

Dil; milletin dünya görüşünü, kültürünü ve söz varlığını yani dünyayı anlayış ya da anlatış 
biçimini yansıtan daima canlı olarak varlığını sürdürebilen kendi kuralları içerisinde gelişen ve 
değişen en önemli iletişim aracıdır. İnsanlar duygu ve düşüncelerini, yazı veya sözle ortaya 
koyar. İnsanların ifadelerinde gösterdiği beceri, insanın kişiliğinin ve eğitim düzeyinin 
göstergeleridir. İnsanlar iletişim kurarken çağımızın bir gereği kabul edilen hız ve en az enerji 
harcayarak anlatmak istediklerini en kısa zamanda yerine getirebilmek amacıyla en az çaba 
yasasını kullanımını dildeki ekonomiyi daha fazla gerçekleştirmektedir. Bu nedenle bu konu 
üzerinde birçok araştırmacının çalıştığını görmemiz mümkündür. Ancak derin yapıda varlığını 
bildiğimiz dilsel göstergeleri yüzey yapıda kullanmamak dinleyicinin ya da okuyucunun anlam 
karmaşasasına girmesine neden olabileceği için anlatıcı eksik birimleri yüzey yapıda 
tamamlama zorunluluğunu hissettiği için Aksan’nın da belirtiği gibi ‘’daha çok çaba 
harcamaya yönelme ‘’eylemini gerçekleştirir [1]. Ayrıca dil birçok soyut kavramın yer aldığı, 
değişik yargıları belli dilbilgisi kurallarıyla meydana getirilmiş karmaşık, ayrıntılı yapıyı 
ortaya koyarken de daha fazla çaba harcamaktadır [2].  

Çalışmanın konusu olan en çok çaba yasası hakkında araştırmacılarımızın tanım ve görüşleri 
şöyledir: 

Karaağaaç [3] ses değişmelerinin nedenlerini sıralarken “en az çaba ve en çok çaba etkisi’’ 
maddesinde konuyu ele almıştır. “Dillerin, ses ve anlam yapılarıyla bir ayırma ve itme zinciri 
veya birleştirme ve çekme zinciri oldukları görülmektedir. Birleşmelerde en az çaba, 
ayrılmalarda ise en çok çaba yasaları geçerlidir’’. “Çeşitli dil birliklerinin farklı yer ve 
zamanlarda, farklı ortamlarda kullanılmaları, dillerin ses yapısında, dal ses ve dal biçimleri 
ortaya çıkarırken, dillerin anlam yapısında da dal anlamları, iğretilemeli anlamları ortaya 
çıkarır. Bölünen anlam alanları ve artan anlamlar, en çok çaba ile sözlerde ses ve biçim 
değişikliklerine gidilir ve yine en az çabanın ortaya çıkardığı eş ve benzer seslilikten, eş ve 
benzer anlamlılıktan kaçınmak üzere en çok çaba harcanır.’’  

Öztürk [4] “Dil ne kadar kısa zamanda ve az çabayla iletiyi gerçekleştirme çabasında ise, o 
kadar da doğru ve güçlü ileti çabasındadır. Bu iki çaba sonucunda dilde sürekli değişimler 
meydana gelmektedir.’’ ifadesini kullanarak dilde daha çok çaba gerektiren başlıca değişimleri 
ses, biçim, söz dizimi açısından incelediği sınıflandırmasını şu şekilde maddelendirmiştir: 

1. Daha çok çaba gerektiren ses değişimleri 
1.1. Ünlülerde: Kalınlaşma, genişleme, yuvarlaklaşma, türeme 
1.2. Ünsüzlerde: Ünsüz türemesi, ikizleşme, benzeşmezlik 
2. Biçim bilgisinde en çok çaba sonucunda meydana gelen değişimler 
2.1. Ek yığılması 
2.1.1. Aynı ekin üst üste gelmesi 
2.1.2. Aynı işlevi gören iki farklı ekin birleşmesi 
2.1.3. Alıntı kelimelerde ortaya çıkan yığılmalar 
2.2. Ek genişlemesi 
2.2.1. Bir ekin tek başına gördüğü işlevin ek veya edatla birleşerek gerçekleştirilmesi 
2.2.2. Bağlayıcı ünlünün ek ünlüsü hâline gelmesi 
2.2.3. Ünsüz türemesi ile aynı işlevi gören ikinci bir ekin ortaya çıkması 
2.2.4. Dilde etimolojik ayrımlama yapmak yerine fonetik ayrımlama yapılması sonucunda 

eklerin genişlemesi 
2.3. Alıntı kelimelerde yığılmalar 
3. Söz diziminde daha çok çaba isteyen değişimler 
3.1. Aynı anlamda alıntı kelime ile Türkçe kelimelerin birlikte kullanılması 
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3.2. Aynı kelimenin veya yakın anlamlı kelimelerin tekrarı ile oluşturulan ikilemeler 
Çok çaba yasası en küçük birim olan sesten, en büyük birim olan metne kadar hem yazı 

dilinde hem konuşma dilinde tarihî lehçelerde ve çağdaş lehçelerde bulgular elde etmemiz 
mümkündür. Sözün etkisini artırmak, abartmak, duygularımızın daha iyi anlaşılabilmesini 
sağlamak amacıyla bazen gereğinden fazla çaba harcarız. Bu çabalar ses, morfoloji ve söz 
dizimi genel sınıflandırması içinde şu başlıklarla ifade edilebilir: 

Kalnlaşma: Hem ünlü hem ünsüzlerde görülen değişimdir. Sesin çıkış yeri arka damaktır. 
Ünlülerde kalınlaşmayı Karaağaç [5] şöyle açıklamıştır: ‘’ Ağız boşluğunun ön bölümünde ve 
dilin ön bölümünden damağa doğru yükseltilmesiyle çıkarılan ön veya ince ünlülerin, ağız 
boşluğunun arka bölümünde ve dilin arka bölümünden damağa doğru yükseltilmesiyle 
çıkarılan art veya kalın ünlü durumuna gelmesi olayıdır. ‘’ emanet> amanet, ateş> ataş, göz> 
goz, güçcük> guçcük… Ünlü kalınlaşması şu seslerde değişikliğe neden olmuştur:  e>a, i>ı, 
ü>u, ö> o. 

Maldar [6], Çağdaş Kıpçak Lehçeleri Üzerine tez çalışmasında şöyle sonuç çıkarmıştır:
e>a değişmesi Kıpçak lehçelerinin birçoğunda, genelde alıntı kelimelerde görülmektedir. 
Bunun genelde alıntı kelimelerde olması düşündürücüdür. Damak uyumunun etkisiyle alıntı 
kelimelerdeki bazı e’lerin a’ya dönüştüğü örneklerde de görülmektedir. Ancak o zaman şu 
soru akla gelmektedir: Neden e’ler a’ya dönüşüyor da a’lar e’ye dönüşmüyor. Böyle olsaydı 
da damak uyumu gerçekleşecekti. Yukarıdaki soru için “Bazı sözcüklerdeki e’lerin niçin kalın 
sıraya geçtikleri konusunda bir açıklama yapılamamaktadır. Bu tür sözler genellikle yabancı 
asıllı olduklarından muhtemelen işitilişlerinde tam bir incelik tespit edilememiş ve kalın 
sırada oldukları telakkisi yagınlaşmıştır: ecel >ajal ‘ecel’, sefer >sapar . 

Ünsüz kalınlaşması veya ünsüzü arkaya alma dillerde sık görülen olay değildir, başka 
yerlerde çıkan seslerin art damağa alınması olayıdır: yine> gene… [7]. Dilde sesleri 
çıkarırken az çaba tercih edilse de kalın ünlüler ince ünlüleri etkileyerek kalınlaştırdığı gibi 
bazı sesler çıkarılırken de dil fazla çaba harcama gayretine giriyor. öğle >ovle, çiğnemek> 
çıynamak [8]. 

Grtlakslaşma: Sesin hırıltılı ses haline dönüşmesi olayıdır: yakşı> yahşı, yok> yoh, bak> 
bah… 

Titreşimli patlamalı ünsüzler en çok çaba gerektien seslerdir.   
Yuvarlaklaşma: Oğuz grubu lehçelerinde sık görülen hadisedir. Eski Anadolu Türkçesinde 

bu olaya sık rastlanılmıştır: başlıg> başlu, çez> çöz, kavı> kavun, bilip> bilüp, bilebiz> 
bilevüz. Öztürk [9], yuvarlaklaşmanın da kelimelerin asli halinden daha fazla çaba istediğini 
belirtmiştir. 

Ünlü Türemesi: “Sesler gramer birlikleri içinde yan yana düşerken bazan birbirleriyle 
doğrudan doğruya birleşmez ve aralarına bağlanmayı sağlayacak ilave bir ses alırlar. Bu 
hadiseye ses türemesi denir.’’ [10]. “Türkçenin gelişim süreci içerisinde özellikle yabancı 
kelimelerde gerek sözcük başında gerekse sözcük ortasında birtakım ünlülerin türediği görülür. 
Ünlü türemesinin temel sebebi dilin ses sistemine (ses dizimine) uymayan yapıların 
giderilmesidir” [11]. 

Konur [12] tez çalışmasında ele aldığı ses türemesi olayından şöyle bahsetmiştir:’’ Türkiye 
Türkçesinde (+CIk/+CUk) biçim biriminin kullanımında damak ve dudak uyumuna uygun 
olarak ünlü türemesi görülmektedir: az+cık> azıcık, dar+cık> daracık, bir+cik> biricik vb. 
Azerbaycan Türkçesinde de (+cIK/+cUK) biçimbiriminin kullanımında damak ve dudak 
uyumuna uygun olarak ünlü türemesi görülmektedir: az+cıq> azcıq 

Türkiye Türkçesinde ünsüzle biten tabanlarla (+msI/+msU) biçimbirimi arasında damak 
ve dudak uyumuna uygun olarak ünlü türemesi gerçekleşir: yeşil+msi> yeşilimsi, 
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hamur+msu> hamurumsu, göl+msü> gölümsü vb. 

Türkiye Türkçesinde ünsüzle biten tabanlarla (+mtrak) biçimbirimi arasında damak ve 
dudak uyumuna uygun olarak ünlü türemesi gerçekleşir: beyaz+mtırak>beyazımtırak, 
yeşil+mtırak>yeşilimtırak vb.  

Türkiye Türkçesinde (+ (I)z/+ (U)z) biçimbiriminin kullanımında ünsüzle biten tabanlarla 
(+z) biçimbirimi arasında damak ve dudak uyumuna uygun olarak ünlü türemesi 

gerçekleşir: ben+z> beniz… 
Türkiye Türkçesinde ünsüzle biten tabanla (-ntI/-ntU) biçim birimi arasında damak ve 

dudak uyumuna uygun olarak ünlü türemesi görülmektedir: kal- ntı> kalntı, es-nti> esinti, 
kur-ntu> kuruntu  

Türkiye Türkçesinde bu biçim kullanımında ünsüzle biten tabanlarla (-m) biçimbirimi 
arasında damak ve dudak uyumuna uygun olarak ünlü türemesi görülmektedir: kıvır-m> 
kıvırm, seç-m> seçim, oluş-m> oluşum, öl-m> ölüm vb. 

Türkiye Türkçesinde ünsüzle biten tabanla (-mlI/-mlU) biçimbirimi arasında damak ve 
dudak uyumuna uygun olarak ünlü türemesi görülmektedir: kıvır- mlı> kıvrımlı, ol-mlu> 
olumlu, git-mli> gidimli vb. 

Türkiye Türkçesinde (+(I)k-/+(U)k-) biçimbirimin kullanımında ünsüzle biten tabanla 
(+k) biçimbirimi arasında damak ve dudak uyumuna uygun olarak ünlü türemesi 
görülmektedir:  aç+k> ack-, geç+k-> gecik-, bur+k-> buruk-. 

Öztürk [13] çalışmasında Eker’in ünlü türemesinin söyleyişi kolaylaştıran en az çaba yasası 
sonucu ortaya çıkan bir değişim olmadığını ifade etmek için’’…tam tersi Türkçenin hece 
yapısına aykırı kelimeyi Türkçeleştirmek için hece sonunda yan yana gelmeyen ünsüzler 
arasına bir ünlü türetmek hece sayısını artırmaktır; dilde artan ses ve hece, artan çaba, daha 
çok enerji harcamak demektir, bu sebeple de çok çaba örnekleri içinde 
değerlendirilmiştir.’’açiklamasında bulunmuştur. Ayrıca ünlü türemesinin  son seste (Daha 
çok alıntı kelimelerde: serv>sevi ‘’servi’’), ön seste (Daha çok r, l ünsüzü ile başlayan alıntı 
kelimelerde gerçekleşen türeme: rahat> ırahat, rızk> ırızgı…), iç seste (Daha çok söyleniş 
zorluğu olan alıntı kelimelerde kontrol> konturol, modern> moderen…), son seste (eger> 
eğere, o kadar> o gadara) gerçekleşen değişimin Türkçenin ses özelliklerine uydurma çabası 
gerektirdiği için kelimede artan ünlünün daha çok çaba, enerji isteyen değişim olduğunu 
belirtmiştir. 
Ünsüz Türemesi, Ünsüz İkizleşmesi: Arapçadan dilimize girmiş son ünsüzü şeddeli yani ikiz 
ünsüzlü kelimeler Türkçede ikizliğini kaybeder ve tek ünsüzle kullanılır: hiss>his, zann>zan 
gibi. Ancak bu kelimeler ünlüyle başlayan bir ek ya da yardımcı eylem aldıklarında tekrar 
asıllarına dönerek ikiz ünsüzlü telaffuz edilirler. Arada türeyen bu ikinci ünsüz dilimizde eş 
zamanlı ünsüz türemesini meydana getirir: zan etmek>zannetmek, his etmek>hissetmek [14]. 

 Ünsüz ikizleşmesinin sebebi konusunda araştırmacılar görüş birliğine varamamışlardır: İlk 
hece zayıflığı, pekiştirme gerçekleştirme isteği, kaybolan ünlüyü telafi etme, ünsüz uzamasını 
gerçekleştirme… 

 Ergin [5] başta konsanant türemesi olayını vokalle başlayan bir gramer birliğinin başına 
bazan fazladan konsanant getirilmesi hadisesi olarak tanımlanmıştır: inmek>yinmek, 
ayva>hayva. 

Ek Yğlmas: Bir ekin veya aynı görevi yüklenmiş şekilce farklı eklerin kelime içinde arka 
arkaya sıralanması olayıdır. Eklerin bir devirdeki işlekliklerini kaybetmeleri nedeniyle 
yerlerini aynı görevdeki başka bir eke bırakması yani ilk ek birleştirildiği kelime ile 
kaynaştırılması ya da sonradan gelen ek ile kaynaşarak birleşik bir ek oluşturulması bazen de 
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ekin farklı görev üstlenerek gelmesiyle de gerçekleştiği ifade edilmiştir: erenler(erkekler), 
evlâtlar, kimisi, birisi [16]. 

Dönüşlülük Ekinin Kendi Zamiri ile Beraber Kullanlmas: Bugün Türkiye Türkçesinde 
kullanılan dönüşlülük zamiri “kendi” sözcüğüdür. Bu zamir de aslında bir şahıs zamiridir. 
Şahıs kavramını pekiştirerek belirtir. Bu nedenle bu zamire dönüşlü zamiri denir [17].  

 Cümlede “kendi” zamiri yanında ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi şahıs zamirleri 
kullanıldığında dönüşlülük zamiri daha güçlü bir pekiştirme zamiri özelliği kazanır [18].  

Ben sana kendi kalemimi vereceğim [19].  
Sözcük Tekrar, Pekiştirme: Aynı cinsten iki kelimenin arka arkaya getirilmesiyle oluşurlar. 

Ergin [20] tekrarları aynen tekrarlar (yavaş yavaş, gürül gürül, koşa koşa), eş mânâlı tekrarlar 
(açık saçık, falan filan, eğri büğrü), zıt mânâlı tekrarlar (iyi kötü, büyük küçük), ilaveli tekralar 
(adam madam, su mu, şart şurt) olarak ele almıştır. Niteleme sıfatlarında pekiştirme yani 
anlamı güçlendirme işlevi, pekiştirme sıfatları ile karşılanır. ‘’Pekiştirme bir tür ikilemedir. 
İkilemede genellikle iki sözcük belirli kurallara göre yan yana getirilerek ikilenir. Pekiştirmede 
ise hece ikilenir, tekrarlanır, ama aynı hecenin tekrarlanmasından doğacak sakıncadan 
kurtulmak için hecenin biri pekiştirme ünsüzü “p, m, s, r” ile değişik bir biçime bürünür, anlamı 
kuvvetlendirmek, yoğunlaştırmak, dikkatleri sözcüğün üzerine çekmek için Türkçe pekiştirme 
hecelerinin ses durumunu çok eski yüzyıllardan beri kurallara bağlanmıştır” [21]. Karaağaç 
[22] Türkçede yineleme öbeklerinin gelişigüzel değil, belirli ses bilgisi kurallarıyla 
bağlandığını, sesten cümleye kadar her dil biriminin yinelenmesinin yapılmasının mümkün 
olduğunu, zamirler, çekim edatları ve bağlama edatları dışında dil birimleriyle yapıldığını, 
yinelemedeki ögeler arasına virgül ya da kısa çizgi konulmayacağını, her ögenin vurgusunun 
eşit olduğunu, ögelerin yerinin değişmez olduğunu belirtmiştir: Güle güle gidiniz. Güzel çirkin 
aramam. İşinde gücünde, iş güç…  
İsimle Birleşik Fiil Yapan Yardmc Fiiller: İsim soylu bir kelimeyle et-, eyle-, ol-, bulun, 

yap- yardımcı fiillerinin birleşmesinden oluşan fiillerdir. Asıl ve en çok kullanılan yardımcı fiil 
ol- ve et- ‘tir [23]. Bazen dilde ekonomiye gitmeyip daha fazla çaba gösteririz: Hastalandı 
yerine hasta oldu, etkiledi yerine etki etti, umutlandı yerine umut etti yardımcı fiillerini 
kullanmayı tercih edebilmekteyiz. 

Cümlenin Zorunlu Ögesi: “Cümlenin kurucu/temel ögesi olan yüklemin yönetim 
çerçevesine giren ve yüklemin anlamının tamamlanması için cümlede yer alması elzem olan 
ögelere zorunlu ögeler denir. Yüklemin anlamının tamamlanması ve doğru bir cümle 
oluşturabilmesi için mutlaka gerekli olan bu ögeler tamamlayıcı özellik taşır. Bir cümlede 
hangi zorunlu ögelerin bulunması gerektiğini tayin eden yüklemdir. Dolayısıyla cümleyi kuran 
yüklemin anlamının tamamlanması için istediği ögelerin cümlede bulunması zorunludur. Bu 
ögeler cümlede bulunmadıkları zaman anlamda bir eksiklik veya daralma olur. Bağımsız 
tümleçler ise yükleme sorulan hiçbir soruya vermedikleri ve yüklemden bağımsız olarak 
cümlede yer aldıkları için seçimlik ögelerdir. Bunların dışındaki ögeler cümlede kullanılan 
yükleme bağlı olarak zorunlu öge olabilirler. Türkçede öznesiz cümleler dışındaki cümlelerde 
özne genellikle zorunlu öge olarak yer alırken yüklem ve bağımsız tümleç dışındaki düz 
tümleç, dolaylı tümleç ve zarf tümleçleri de kullanılan yüklemin yönetim çerçevesine girdikleri 
zaman zorunlu öge olabilirler. Bir cümlede sadece temel ve zorunlu ögeler bulunabilir. Zorunlu 
öge sayısı cümlenin yükleminin değerliliğine bağlıdır. Buna göre aynı cümlede bir veya birkaç 
zorunlu öge bulunabilir. Bir cümlede sadece temel ve zorunlu ögeler bulunabilir. Zorunlu öge 
sayısı cümlenin yükleminin değerliliğine bağlıdır. Buna göre aynı cümlede bir veya birkaç 
zorunlu öge bulunabilir. 
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1. Yazık değil mi bunca emeğe. 
Bunca emeğe/dolaylı tümleç, yazık değil mi/yüklem 
Temel öge: Yüklem, Zorunlu Öge: Dolaylı tümleç 
2. Bakkal bozuk malları bana sattı. 
Bakkal/özne, bozuk malları/düz tümleç, bana/dolaylı tümleç, sattı/yüklem 
Temel öge: Yüklem, Zorunlu Ögeler: Özne/düz tümleç/dolaylı tümleç 
3. Bir torbada elli kilo un var. 
Elli kilo un/özne, bir torbada/dolaylı tümleç, var/yüklem 
Temel öge: Yüklem, Zorunlu Ögeler: özne/dolaylı tümleç  
Temel öge, kurucu öge; zorunlu ögeler, tamamlayıcı ögeler; seçimlik ögeler ise, anlam ve 

anlatımı zenginleştirici ögelerdir [24].  
Sonuç 

Dil, kendi kuralları ve sistemleri ile bir bütündür. Çağımızın gereği olarak hız, az sözle çok şey 
anlatabilme olumlu bir durum olsa da dilin kurallarına uymak zorunda kaldığımız ya da 
anlatmak istediklerimizin dinleyici ya da okuyucu tarafından eksiksiz olarak kavranmasını 
istediğimiz konuları anlatırken ya da sözümüzün etkisini artırmak istediğimiz durumlarda çok 
çaba isteyen değişimlere başvururuz. Dili kullanma amacımız her zaman için bir şeyi en az 
sürede anlatmak değil; dilin güzelliklerinin, zenginliğinin varlığını bilerek korumaya çaba 
göstermek de olmalıdır.  
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Özet: Ölçme işlemi mühendislik ve otomasyon uygulamalarında önemli bir yere sahiptir ve 
ölçme işlemi fiziksel bir büyüklüğün sayısal olarak belirlenmesi işlemidir. Mekatronik ölçme 
uygulamalarında da birçok farklı ölçümün yapılması gerekebilmektedir. Bu ölçümlerin 
yapılmasında algılayıcılar (sensörler) kullanılır ki sensörler, bulunduğu ortamdaki fiziksel veya 
kimyasal değişimleri elektrik sinyallerine çeviren araçlardır. Bu çalışmada, mekatronik 
uygulamalarda birçok farklı ölçümün bir arada yapılmasına olanak sağlayan işlevsel bir 
mekatronik ölçüm setinin tasarımı ve kurulumu yapılmıştır. Özellikle temel seviyede eğitim 
alan öğrencilere yönelik, ölçme işlemlerinde kullanılacak uygun sensör seçimi, devre tasarımı 
yapabilme ve mikrodenetleyici programlamayı öğrenebilme kabiliyetlerini kazanabilmeleri 
amaçlanmıştır. Buna göre, ölçmede kullanılabilecek uygun sensörler, mikrodenetleyici seçimi, 
sensörlerin mikrodenetleyici ile elektronik devre bağlantı şemalarının nasıl yapılabileceği ve 
mikrodenetleyicinin programlanması gösterilmiş ve anlatılmıştır. Bu amaçla, uzunluk, sıcaklık 
ve nem, ışık şiddeti, su seviyesi ve motor mili devir sayısı gibi temel ölçümlerin yapılabildiği 
ve bu sensörlerin bir arada bulunduğu bir setin tasarımı ve kurulumu yapılmıştır. Tasarlanan 
bu set ile sensörlerden alınan ölçüm değerleri programlanan mikrodenetleyici ile dijital bir 
ekrandan okunabilmektedir. Ayrıca ölçüm değerlerinin mobil cihazlardan da okunabilmesi için 
bir mobil uygulama arayüzü tasarımı da yapılmıştır. Temel seviyedeki bu ölçüm seti ile 
öğrencilere ölçüm için nasıl programlama yapabileceği ve elde edilen değerlerin de aynı 
zamanda mobil cihazlara nasıl aktarılabileceği gösterilmiş ve anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ölçüm seti; Sensör; Uygulamal öğrenme 

Abstract: The measurement process has an important place in engineering and automation 
applications and it is a process that physical magnitude is determined numerically. Many 
different measurements may also be required in mechatronic measurement applications. The 
sensors are used in making these measurements, and sensors are devices that convert the 
physical or chemical changes in their environment into electrical signals. In this study, a 
functional mechatronics measurement set that allows many different measurements to be made 
together in mechatronics applications has been designed and set-up. This set was designed in 
particular for students studying at basic level, in order to gain the ability to select appropriate 
sensors and make a circuit design in measurement processes and to learn microcontroller 
programming. Accordingly, appropriate sensors that can be used in measurement, selection of 
microcontroller, how to make electronic circuit connection diagrams of sensors with 
microcontroller and programming of the microcontroller are shown and explained. For this 
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purpose, the set has been designed and set up in which basic measurements such as length, 
temperature and humidity, light intensity, water level and motor shaft speed can be measured 
and these sensors can be used together. The measurement values which are taken from the 
sensors can be read from a digital screen with the programmed microcontroller by this set. 
Besides this, a mobile application interface has been designed so that the measurement values 
can also be read from the mobile devices. It was shown and explained how students can make 
program for measurement and how obtained values can be transferred to mobile devices by 
this basic level measurement set.  

Keywords: Measurement; Measurement set; Sensor; Applied learning 

I. INTRODUCTION 

Nowadays, the use of sensors in many measurement applications is increasing day by day. The 
sensors are defined as the eyes and ears of the system for a mechatronic system, and they are 
gain the eyesight and measurement ability to a system. The actuators, which are used in the 
system, are gain the mobility to the Mechatronic system. And, all of these serve as important 
structural elements in Mechatronics Engineering due to their functions in the system structure 
[1].  The sensor works based on a transduction principle; a conversion of energy from one form 
to another. According to this, they use the mechanical, optical, thermal or magnetic inputs and 
then convert to electrical magnitudes. Because of these features, they are widely used for 
measurement in almost every field such as automation, health, automotive, aerospace and 
aviation, military field, industrial applications, robot projects, smart home systems projects and 
student-based applied projects [2-6].  

An information can be obtained by reading the measurement values obtained from a system 
through sensors on a digital screen. For example, in a robotic application using sensors or a 
training set at a basic level, an electronic development board to which the sensors will be 
connected is also needed. That’s why, Arduino® development board, which is one of the most 
preferred open source development platforms due to its low cost, is preferred for such 
applications. Thanks to this card, many projects designed become applicable and many sensor 
data can be also obtained [2,6,7,8,9,10]. With these application projects, it is also possible to 
design and implement many different experimental sets [7,11,12,13].  

As seen from the above literature survey, researchers have carried out project-based studies 
such as sensors, electronic development cards and experiment set design, including applied 
training or making training sets. In this application-oriented study, a functional Mechatronics 
measurement set that allows many different measurements to be made together in Mechatronics 
applications has been designed and set-up. With this designed functional set, six different 
measurement values are taken from the sensors and these measurement values can be read from 
a digital screen with the programmed microcontroller. In addition, a mobile application 
interface has been designed so that the measurement values can be read from mobile devices. 
With this basic level measurement set, it was shown and explained how students can program 
for measurement and how obtained values can be transferred to mobile devices at the same 
time. 
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II. HARDWARE DESIGN AND ASSEMBLY 

Sensors and their features 

In this study, a measurement set was designed and set-up, in which measurement values such 
as length, temperature and humidity, light intensity, water level and motor shaft speed can be 
obtained and all of these sensors are on a set. The most economical and most used sensors in 
the market were determined and used in this set design. The sensors and electronic part names 
are given are given in Table I. 
 

Table I 
 The sensors and electronic parts 

Number Sensor and Electronic part names Quantity 
1 HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor 1 
2 DHT11 Temperature and Humidity Sensor 1 
3 LDR (Photoresistor) 1 
4 Liquid Level Sensor 1 
5 IR20 Infrared Sensor 1 
6 10K Potentiometer 1 
7 DC motor 1 
8 16x2 LCD display screen with I2C module 1 

 
Ultrasonic distance sensor 
HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor works with the logic of distance calculations according 
to the sound waves of bats and dolphins. The Trig (output) pin on the sensor sends sound waves 
and the sound waves return to the Echo (Input) pin of the sensor after hitting the obstacle, and 
thus the distance between them is calculated. The sensor works with 5 volts and can measure 
between 2 cm and 400 cm. 
 
Temperature and humidity sensor 
DHT11 Temperature and Humidity Sensor, it gives the temperature and humidity values of the 
environment. It is one of the most used sensors due to its low cost and easy to use. And also, 
measurement results can be sent digitally to the compatible microcontrollers by this sensor. 
 
LDR (Photoresistor)   
LDR (Light Dependent Resistor), or Photoresistor that are used to detect light and change the 
operation of a circuit dependent upon the light levels. LDR, which changes its electrical 
resistance in response to changes in the light intensity. The values are read by connecting to 
the analog pin of the microcontroller. 
 
Liquid level sensor 
Liquid Level Sensor like many sensors, uses the change of resistance on it and reports the 
amount of liquid. It provides the liquid amount information to the user by using the analog pins 
of the microcontroller. 
 
Infrared sensor 
IR20 Infrared sensor is an electronic device, that emits in order to sense some aspects of the 
surroundings. An IR sensor can measure the distance of an object as well as detects the motion. 
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It can be used in many areas such as motor shaft speed measurement, object detection.  
 
Potentiometer 
The potentiometer is one of the basic electronic materials and is used in circuits that require 
adjustment (speed, sound, brightness, etc.). It is another name is regulator resistor.  

 
The use of sensors and determination of connection diagrams 
In the measurement set setup, Ardunio® Uno, which is the most widely used in the market and 
preferred due to its economical price, was used as a microcontroller. One of the most important 
steps in making the set is the establishment of connections between the sensors and the 
microcontroller. The properties of the sensors (datasheet) were examined while connecting 
with the microcontroller and data output or input states were determined. Then, connections 
were made to the analog or digital pins on the microcontroller. The connection between sensors 
and microcontroller are given in Table II. 

 
Sensors connected to Analog pin on Arduino;  
Potentiometer, LDR (Photoresistor), Liquid Level Sensor, LCD Display (I2C). 

 
Sensors connected to Digital pin on Arduino;  
Ultrasonic Distance Sensör, Temperature and Humidity Sensor, Infrared Sensor, Bluetooth 
Module. 
 

Table II 
 The connection between sensors and microcontroller 

Sensor Digital Analog 
HC-SR04 Trig 12  
HC-SR04 Echo 13  
Temperature-Humidity 2  
Infrared Sensor 3  
Bluetooth-RX TX  
Bluetooth-TX RX  
Potentiometer  A0 
Liquid Level Sensor  A1 
LDR (Photoresistor)  A1 
LCD-SDA  A4 
LCD-SCL  A4 

 
Electronic circuit diagrams of sensors 
The sensors used in the set setup and the connection diagrams with the Arduino® Uno 
microcontroller and 16x2 LCD display screen with module connection diagram are given in 
Table III. 
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Table III 
Connection diagrams of sensors to Arduino Uno® microcontroller 

Sensor Picture of the Sensor Connection schemes of sensors to 
Arduino Uno 

Ultrasonic Distance 
Sensor 

 

Temperature and 
Humidity Sensor 

 

LDR (Photoresistor) 

 

Liquid Level Sensor 

 

Infrared Sensor 
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Potentiometer 

 

16x2 LCD Display (I2C) Module 

 

 
Set-Up of measurement set 
The outer design of the measuring set and the socket inputs for the sensors are designed in 
Fusion 360, which a three-dimensional design program. Then, the parts were printed by 3D 
printer. The photos of the measurement set are given in Figure 1. 
 

 
Figure 1. The photos of the measurement set 

 

III. RESULTS 

Programming microcontroller and communication with mobile application 
After the circuit connections of the measurement set between the sensors and the 
microcontroller were completed, the microcontroller was programmed. While the 
programming, all sensors and components connected with the microcontroller, and then pins 
and their states (Input or Output) on the microcontroller are transferred in the Arduino IDE 
program. The necessary libraries were downloaded from outside the program and added to the 
program while the programming. Figure 2 shows the sensors and their connections. 
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Figure 2. The sensors and their connections. 
 
For the LCD screen #include <Wire.h>, #include <LiquidCrystal_I2C.h>, for temperature and 
humidity sensor include <dht11.h> are used these libraries. A Bluetooth module was used to 
transfer the measurement values obtained from the sensors to the developed mobile application. 
The values measured from the sensors were transferred to the mobile device via the RX and 
TX pins of the microcontroller. These transferred values were sent from the microcontroller to 
mobile devices in the "string" data type. At the same time, the sensor values measured are 
digitally displayed on the LCD screen. The data stream was ensured by providing Bluetooth 
communication between the microcontroller and mobile devices in the developed mobile 
application. The application named "Bluetooth Electronic" was chosen as a mobile application, 
considering the coding, Bluetooth communication and ease of use to the students. The visuals 
and data types needed were determined in this application, and a mobile device interface was 
designed. After the Bluetooth connection is completed, the "string" type sensor values taken 
from the microcontroller are matched with the relevant section on the mobile device, and the 
sensor values measured are read. Arduino codes are shown in Figure 3a, mobile device 
connection with Bluetooth module is shown in Figure 3b and mobile device interface is shown 
in Figure 3c. 
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a b 
 

c 
Figure 3. a) Arduino codes, b) mobile device connection with Bluetooth module, c) mobile device 

interface. 
 

IV. CONCLUSIONS 

In this study, with this measurement set designed and set-up, it is aimed that students studying 
at the basic level are able to make basic measurements and learn the sensor types practically. 
For this purpose, a measurement set has been set-up in which many sensors are used together 
and functionally various measurements can be made, and the measured values can be read from 
a digital screen and mobile device. With this basic level measurement set, it has been shown 
and explained which types of sensors can use for measurements by students, how to set up 
circuit diagrams for these sensors, how to write a program for microcontroller, and how to 
obtained values can also be transferred to mobile devices using the Bluetooth communication 
protocol.  

 
This measurement set, which has been developed, also allows many sensor modules to be 

added on it by making socket connections. For example, light sensor (LDR) and Liquid Level 
sensor are used as analog inputs on this set. Instead of these sensors, sensor types such as rain 
sensor and soil moisture sensor can be read from these inputs and reflected on digital and 
mobile screens. Instead of digital pins such as Temperature and Humidity sensor, Ultrasonic 
distance sensor used in the set, sensors that can read digital values can be used, and thus the 
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readings can be reflected on the digital and mobile screen. 
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Özet: Bu araştırma 2016 ve 2017 yıllarında Ankara-Yenimahalle, Ankara-İkizce  ve Bolu 
ekolojik koşullarında 15 adet saf hat ve 5 adet standart (Dinçer, Remzibey-05 05, Balcı, Linas 
ve Olas) aspir çeşidi ile Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak 
yürütülmüştür.  Denemede genotiplerin yağ asitleri bileşenlerinin genotip x çevre etkisi 
araştırılmıştır. Yıl faktörü istatistiksel anlamda önemli çıktığından yıllardaki aynı lokasyonlar 
ayrı çevre olarak değerlendirilerek genotipler 6 farklı çevrede incelenmiştir. Yağ asitlerinden 
palmitik ve stearik asitlerde çevre etkisi önemsiz çıkmıştır. En yüksek ve en düşük oleik asit 
miktarı sırasıyla %59,9 ile Olas çeşidinde ve  %10,33 ile 8 No.lu genotipte belirlenmiştir. En 
yüksek ve en düşük linoleik asit miktarı yine aynı çeşitlerde sırasıyla %73,75 ile 8 No.lu 
genotipte ve %26,51 ile Olas çeşidinde tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aspir, Carthamus tinctorius L., yağ asitleri kompozisyonu 

Abstract: This research was conducted in Ankara-Yenimahalle, Ankara-İkizce and Bolu 
ecological conditions in 2016 and 2017 with 15 pure lines and 5 standard (Dinçer, Remzibey-
05 05, Balcı, Linas and Olas) safflower cultivars with 3 replications according to the Random 
Blocks Trial Design. In the experiment, genotype x environmental effects of fatty acid 
components of genotypes were investigated. Since the year factor was statistically significant, 
the same locations in the years were evaluated as separate environments and genotypes were 
examined in 6 different environments. The environmental effects of palmitic and stearic acids 
were found to be insignificant. The highest and lowest amount of oleic acid was determined in 
Olas cultivar with 59.9% and genotype 8 with 10.33%, respectively. The highest and lowest 
amounts of linoleic acid were determined in genotype 8 with 73.75% and in Olas variety with 
26.51% in the same cultivars, respectively. 

Keywords: Safflower, Carthamus tinctorius L., fatty acids composition 

I. GİRİŞ 

Aspir antik dönemden bu yana yağ, boya, tekstil ve tıp alanlarında kullanılan (Mahasi vd. 
2006), tek yıllık, kendine döllenen diploid (2n=24) bir bitkidir. Aspirin şu an linoleik ve oleik 
olmak üzere iki farklı tipi üretiliyor ise de yabani akrabalarının tümü (yaklaşık % 80 linoleik 
asit) linoleik tiptir. Linoleik asit çift doymamış bağ içermekte olup insan vücudunda 
üretilemeyen esansiyel bir yağ asididir. Ancak oleik asite (18:1) göre daha hızlı okside 
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olmaktadır. Linoleik tip aspir yağı, gıda yanında boya, polimer gibi oleokimyasal endüstride 
de kullanılmaktadır (Geçgel vd. 2007). Son zamanlarda artan ve yüksek oleik asit içeren, oleik 
tip aspirlerden elde edilen aspir yağı,  oksidasyona daha dirençli olduğundan gıda amaçlı olarak 
yaygınlaşmaktadır.  
Çalışmamızda, değişik iklim ve toprak koşullarına sahip çevrelerde aspir hat ve çeşitlerinin 
yağ asitleri kompozisyonuna ait adaptasyon ve stabilite durumlarının araştırılması 
amaçlanmıştır. 
 

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırma 2016-2017 yıllarında Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Yenimahalle 
Deneme Alanı, yine aynı enstitünün Araştırma ve Uygulama Çiftliği İkizce Deneme Arazisi 
ve Bolu ili merkezi olmak üzere 3 lokasyonda yürütülmüştür. 2016 ve 2017 yılı Mart-Ekim 
ayları arasında toplam yağış miktarı sırasıyla Ankara lokasyonunda 241.1 mm ve 197.1 mm, 
Bolu lokasyonunda 297.1 mm  ve 347 mm, İkizce lokasyonunda ise 232.6 mm ve 143.4 mm 
olarak gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemde en yüksek sıcaklıklar her iki yılda tüm 
lokasyonlarda Temmuz ayında yaşanmış, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla Ankara 
lokasyonunda 37.1 °C ve 38.3 °C , Bolu lokasyonunda 36.5 °C ve 37.5 °C , İkizce 
lokasyonunda 35.9 °C ve 35.4 °C  seviyelerine yükselmiştir. Mart-Ekim döneminde en düşük 
sıcaklıklar her iki yıl ve 3 lokasyonda Mart ayında görülmüş olup 2016 ve 2017 yıllarında 
sırasıyla Ankara’da -2.4 °C ve -1.5°C, Bolu’da -3.8 °C ve -3.3°C, İkizce lokasyonunda ise  -
5.7  °C ve -4.4 °C seviyelerinde görülmüştür.  
Deneme alanlarından İkizce ve Yenimahalle lokasyonlarına ait  toprağın killi-tınlı, potasyum 
oranı yüksek, organik madde içeriği bakımından fakir; Bolu lokasyonuna ait toprağın ise killi, 
nispeten potasyumu düşük özellikte olduğu, tüm lokasyonlara ait toprakların alkali karakterde, 
tuz sorunu olmayan, bir miktar yarayışlı fosfor içereği olan bir özelliğe sahiptir. Denemede 15 
kg/da saf azot,  6 kg/da saf fosfor, diamonyum fosfat (DAP) ve amonyum nitrat (NH4NO3)  
olarak verilmiştir (Arslan 2014). 
Araştırmada, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünde tek bitki seleksiyonu 
neticesinde elde edilmiş ve yağ verimi bakımından öne çıkmış 15 adet saf hat ve standart olarak 
da Türkiye’de ekimi yapılan Dinçer 5-18-1, Remzibey-05-05, Balcı, Linas ve Olas aspir 
çeşitleri olmak üzere toplam 20 aspir genotipi  kullanılmıştır (Çizelge 1). 
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Çizelge 1 Araştırmada kullanılan aspir genotipleri saf hatları ve orijinleri. 
Hat Numarası Pı Kodları/Çeşit İsim Orijin 

8 304593 Afganistan 
10 304593 Afganistan 
56 Elbistan-Hasankendi Türkiye 
75 Cart-104 Kanada 
76 Cart-104 Kanada 
83 560167 Idaho, U.S.A 
114 388908 İran
117 405985 İran
125 572434 California, U.S.A 
133 Bd-98.1 U.S.A 
135 537712 Arizona, U.S.A 
143 525458 Montana, U.S.A 
155 537701 Idaho, U.S.A 
163 568816 Çin
61 L.C P-77 Meksika 

 
Parsel boyu  6 m  olup, sıra arası 25 cm olacak şekilde 6 sıralı olarak ekilmiştir. Ekim 3 kg/da 
tohum olacak şekilde parsel mibzeri ile yapılmıştır (Babaoğlu, 2006).  
Yağ asitleri analizleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Yağlı Tohumlu Bitkiler 
Birimi Laboratuvarı’nda gaz  kromatografisi ile belirlenmiştir.  
Yağ asitleri kompozisyonunun belirlenmesi için; 0.1 g yağa 10 ml n-hekzan eklenip 
çalkalanarak üzerine 0.5 ml 2N metanollü KOH ilave edilip karıştırılıp 30 dakika bekletilerek  
esterleşme sağlanmıştır. Üst fazdan alınan örnekler  Shimadzu AOC-20i otomatik enjektörüne 
yerleştirilmiştir. Yağ asidi kompozisyonunu belirlemede Shimadzu  GC-2010 (Japonya), alev 
iyonizasyon dedektörü (FID)  ve   Teknokroma  Kapillar kolon (100 m x  0.25 mm ve 0.2 μm  
film kalınlığı) kullanılmıştır. Taşıyıcı gaz olarak helyum 0.94 ml/dakika akış hızı ile 
uygulanmıştır. Split oranı 1:100  olarak ayarlanmıştır. Çalışma sıcaklıkları enjeksiyon bloğu  
ve detektör için 250 °C olarak ayarlanmıştır. Kolon fırınının İzotermal kondisyonu,  140  °C’de 
5 dakika bekleyip 4  °C /dk  ısı artış hızıyla 240  °C  çıkarak 20 dk bekleyecek şekilde 
programlanmıştır. Yağ asitlerinin tanımlanmasında standart olarak Restek 35077, Food  
Industry  FAME mix ( ABD) kullanılmıştır.  
Yapılan gözlem ve ölçümler sonucu elde edilen veriler JMP-11 paket programı kullanılarak 
varyans analizine tabi tutulmuş ve aralarında farklılık bulunan ortalamalar MSTAT-C paket 
programında LSD çoklu karşılaştırma testi ile gruplandırılmıştır. Stabilite değerlendirmesi 
oleik asit oranı ve linoleik asit oranı özelliklerinde yapılmıştır. Regresyon katsayısı (bi) ile 
özelliklerin genel ortalaması baz alınarak oluşturulan stabilite grafiğinin değerlendirilmesinde 
9 bölgeden oluşan bölgesel değerlendirme şablonu baz alınmıştır. 
 

III. BULGULAR VE TARTIŞMA 

2016 ve 2017 yıllarında İkizce, Bolu ve Yenimahalle lokasyonlarında (6 Çevrede)  yetiştirilen 
aspir genotiplerinin sabit yağlarına ait yağ asitlerinin çeşit ve miktarlarına ait dağılımlarında 
palmitik, stearik, oleik ve linoleik asitler oransal olarak önem arzetmektedir. Doymuş, tekli 
doymamış ve çoklu doymamış yağ asitlerinin toplam miktarları bakımından 
değerlendirildiğinde; doymuş yağ asitlerinin toplam miktarı en yüksek  % 17.78 ile Ç3’de 
(2016-İkizce) 163 No.lu genotipte, en düşük miktar ise % 6.84 ile  Ç4’de (2017-İkizce) Balcı 
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genotipinde tespit edilmiştir. Tekli doymamış yağ asitlerinin toplam miktarı en yüksek  % 
66.39 ile Ç3 (İkizce-2016)’de Olas çeşidinde, en düşük miktar ise % 8.7 ile Ç4 (İkizce-
2017)’de 114 No.lu genotipte tespit edilmiştir. Çoklu doymamış yağ asitlerinin toplam miktarı 
en yüksek  % 76.89 ile Ç4’de (2017-İkizce) Linas çeşidinde, en düşük miktar ise % 20.84 
Ç3’de (2016-İkizce) Olas çeşidinde tespit edilmiştir. 
Başlıca yağ asitleri olan palmitik asit, stearik asit, oleik asit ve linoleik asitler ayrı ayrı analiz 
edilmiştir. 
 

A. Palmitik asit oran (%) 
Deneme sonuçlarından elde edilen aspir tohumlarının palmitik asit oranına (%) ait değerlerin 
varyans analizi çizelge 4.67 de verilmiştir. Palmitik asit oranının genotipler arasındaki (çevre 
içi)  farklılıklarını gösteren ortalama değerler ve oluşan gruplar (Çizelge 2) aşağıda tablo 
halinde verilmiştir. 
 
Çizelge 4.67 Çevrelerdeki genotiplerin yağlarında bulunan palmitik asit oranına ilişkin varyans 
analizi sonuçları. 
 

VARYASYON KAYNAĞI S.D. K.T. K.O. F 
Çevre 5 9.45 1.89 1.50 
Tekerrür (Çevre) 12 15.15 1.26 7.61 
Genotip 19 65.00 3.42 20.61** 
Genotip x Çevre 95 41.66 0.44 2.64** 
Hata  228 37.84 0.17   
Genel 359 169.10 0.47   
Varyasyon Katsayısı 7.05 

** 0.01 ihtimal seviyesinde önemlidir. 
 
Çizelge 2’de görüldüğü gibi varyasyon kaynakları olan genotip ile genotip x çevre     
interaksiyonunun etkisinin palmitik asit oranı üzerine istatistiksel olarak %1 ihtimal düzeyinde 
önemli olduğu ancak çevrenin etkisinin istatistiki açıdan önemsiz olduğu görülmüştür. 
 
Çizelge 3. Palmitik asit oranının genotipler arasındaki (çevre içi)  farklılıklarını gösteren 

ortalama değerler ve oluşan gruplar. 

GENOTİPLER 
ÇEVRELER** Genotip 

Ort.** Bolu 
2016 (Ç1)

Bolu 
2017 (Ç2) 

İkizce 
2016 (Ç3)

İkizce 
2017 (Ç4)

Yenimahalle 
2016 (Ç5)

Yenimahalle 
2017 (Ç6) 

8 5.34 c-f 5.78 b-d 6.50 a-c 6.32 ab 6.39 ab 6.54 a 6.15  a-c 
10 5.99 b-d 5.95 b-d 6.59 a 6.25 ab 6.64 a 6.50 ab 6.32  a 
56 5.29 d-f 6.08 bc 5.53 d-g 5.53 a-g 5.75 b-e 5.67 b-g 5.64  ef 
61 5.05 ef 5.63 b-d 5.36 e-g 4.99 f-i 4.61 f 5.27 gh 5.15  hi 
75 6.02 a-d 5.78 b-d 6.46 a-c 6.38 a 6.35 a-c 5.49 e-h 6.08  a-d 
76 5.87 b-e 7.77 a 5.89 a-f 5.37 c-g 5.94 a-e 5.28 f-h 6.02  a-d 
83 5.51 b-f 5.38 c-e 5.66 c-f 4.35 i 5.32 d-f 5.32 f-h 5.26  gh 
114 5.02 ef 6.32 b 5.43 d-g 4.84 g-i 5.44 d-f 5.53 d-g 5.43  f-h 
117 5.40 c-f 5.52 b-e 6.17 a-e 5.12 e-i 5.98 a-e 5.79 a-g 5.66  ef 
125 5.61 b-f 5.67 b-d 6.06 a-e 6.07 a-d 5.95 a-e 5.83 a-g 5.86  c-e 
133 6.87 a 6.15 bc 5.57 d-f 5.49 b-g 5.52 c-e 5.59 c-g 5.86  c-e 
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135 6.32 ab 6.09 bc 5.72 b-f 5.93 a-e 6.43 ab 6.39 a-d 6.15  a-c 
143 4.82 f 5.19 de 4.69 g 4.39 hi 5.26 ef 4.64 h 4.83  i 
155 6.34 ab 6.14 bc 6.55 ab 6.21 a-c 6.49 ab 6.35 a-e 6.35  a 
163 6.16 a-c 6.19 bc 6.50 a-c 5.71 a-f 6.48 ab 6.42 a-c 6.24  ab 

BALCI 6.10 a-d 6.23 bc 6.25 a-d 5.95 a-e 6.41 ab 6.22 a-e 6.19  a-c 
DİNÇER 6.07 a-d 6.12 bc 5.49 d-g 4.71 g-i 6.12 a-e 6.02 a-g 5.76  d-f 
LİNAS 5.76 b-e 5.83 b-d 6.29 a-d 5.23 d-h 6.13 a-d 6.14 a-f 5.90  b-e 
OLAS 5.02 ef 4.76 e 5.06 fg 5.00 f-i 5.29 d-f 5.70 a-g 5.14  hi 

REMZİBEY 5.41 c-f 5.64 b-d 5.67 c-f 5.27 d-g 5.75 b-e 5.88 a-g 5.60  e-g 
AÖF 0.86 0.35 

**Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 ihtimal seviyesinde önemli değildir. 
 
Çizelge 3 incelendiğinde palmitik asit oranı açısından 2016 yılı Bolu lokasyondaki genotipler 
6 farklı istatistiksel grup oluşturmuşlardır. 133 (en yüksek % 6.87), 75, 135, 155 ve 163 No.lu 
genotipler ile Balcı ve Dinçer çeşitlerinin aynı grupta yer aldığı, 143 No.lu genotipin ise en 
düşük palmitik asit değerine (% 4.82) sahip olduğu görülmektedir. 2017 yılı Bolu 
lokasyonunda 5 farklı istatistiksel grup oluştuğu 76 No.lu genotipin a grubunda olup en yüksek 
palmitik asit oranına (% 7.77) sahip olduğu, Olas çeşidinin ise en düşük palmitik asit oranına 
(% 4.76) sahip olduğu görülmektedir. 2016 yılı İkizce lokasyonunda 7 farklı istatistiksel grup 
oluşmuş 10 (en yüksek %6.59), 8, 75, 76, 117, 125, 155 ve 163 No.lu genotipler ile Balcı ve 
Linas çeşitleri aynı grupta yer almış, 143 No.lu genotip ise en düşük değeri (% 4.69) vermiştir. 
2017 yılı İkizce lokasyonunda 9 farklı istatistiksel grup oluşmuş 75 (en yüksek % 6.38), 8, 10, 
56, 125, 135, 155 ve 163 No.lu genotipler ile Balcı çeşidi aynı grupta yer almışlar, 83 No.lu 
genotip ise en düşük değeri (% 4.35) vermiştir. 2016 yılı Yenimahalle lokasyonunda 6 farklı 
istatistiksel grup oluşmuş olup 10 (en yüksek % 6.64), 8, 75, 76, 117, 125, 135, 155 ve 163 
No.lu genotipler ile Balcı, Linas ve Dinçer çeşitleri aynı grupta yer almışlar, 61 No.lu genotip 
ise en düşük (% 4.61) değeri vermiştir. 2017 yılı Yenimahalle lokasyonunda 8 farklı 
istatistiksel grup oluşmuş olup 8 (en yüsek % 6.54), 10, 117, 125, 135, 155 ve 163 No.lu 
genotipler ile tüm standart çeşitler aynı grupta yer almışlar, 143 No.lu genotip ise en düşük 
değere (% 4.64) sahip olmuştur.  
Genotiplerinin çevre ortalamalarına bakıldığında 9 farklı istatistiksel grup oluşmuş, 155 (en 
yüksek % 6.35), 8, 10, 75, 76, 135 ve 163 No.lu genotipler ile Balcı çeşidi aynı grupta yer 
almışlar, 143 No.lu genotip ise en düşük değere (% 4.83) sahip olmuştur. Çevreler arasındaki 
fark istatistiki açıdan önemsiz çıkmıştır. 
Aspir genotiplerinin palmitik asit oranı konusunda yapılmış olan diğer çalışmalara 
bakıldığında; Samancı ve Özkaynak (2003) Antalya’da yaptıkları çalışmada %8.27-13.87 ile 
bizim elde ettiğimiz palmitik asit oranı değerlerinden daha yüksek değerler elde etmişlerdir. 
Bunun yanında Valesco ve Fernandez-Martinez (1999) İspanya’da 32 aksesyonda yaptığı 
çalışmasında % 3.4-10.2, Johnson vd. (1999) ABD’de 797 aspir introdüksiyon materyalinde 
yapmış olduğu çalışmada % 3.9-6.8, Coşge vd. (2007)’nin Ankara koşullarında Dinçer, 
Remzibey-05-05 ve Yenice çeşitleri ile yaptıkları çalışmalarında % 5.7-6.69, Erbaş (2007) 
Isparta’da ilinde Dinçer ve Remzibey-05 çeşitleri ile yaptığı çalışmada % 2.2-18.8, Atabey 
(2009) Ankara ekolojik koşullarında Yenice, Dinçer ve Remzibey-05-05 çeşitleri ile yaptığı 
çalışmada % 5.85-6.17, Khan vd. (2009) Almanya’da 40 farklı ülke orjinli 193 aspir aksesyonu 
ile yapmış olduğu çalışmada % 5.8-6.5, Mohsennia ve Jalilian (2012) İran’da yapmış olduğu 
çalışmada % 6.34, Yadav (2012) Hindistan orjinli 24 adet aspir aksesyonunda yapmış olduğu 
çalışmada % 4.1-12.5 ile bizim yapmış olduğumuz çalışmaya benzer palmitik asit oranı 
değerleri elde etmiştir. 
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B. Stearik asit oran (%) 
Deneme sonuçlarından elde edilen aspir tohumlarının stearik asit oranına (%) ait değerlerin 
varyans analizi çizelge 4.69’de verilmiştir. Stearik asit oranının genotipler arasındaki (çevre 
içi)  farklılıklarını gösteren ortalama değerler ve oluşan gruplar (Çizelge 4) aşağıda tablo 
halinde verilmiştir. 
 

Çizelge 4 Çevrelerdeki genotiplerin yağlarında bulunan stearik asit oranına ilişkin varyans 
analizi sonuçları. 

VARYASYON KAYNAĞI S.D. K.T. K.O. F 
Çevre 5 20.30 4.06 1.80 
Tekerrür (Çevre) 12 27.10 2.26 17.11 
Genotip 19 25.98 1.37 10.36** 
Genotip x Çevre 95 27.35 0.29 2.18** 
Hata  228 30.09 0.13   
Genel 359 130.82 0.36   
Varyasyon Katsayısı 14.15

** 0.01 ihtimal seviyesinde önemlidir. 

Çizelge 4’de görüldüğü gibi varyasyon kaynakları olan genotip ile genotip x çevre     
interaksiyonunun etkisi stearik asit oranı üzerine etkisinin istatistiksel olarak %1 ihtimal 
düzeyinde önemli olduğu ancak çevrenin etkisinin istatistiki açıdan önemsiz olduğu 
görülmüştür.  
Çizelge 4.70’de genotipler arası (Çevre içi) stearik asit değerlerinin gruplandırılması 
görülmektedir. 2016 yılı Bolu lokasyonunda en yüksek değer 143 No.lu genotipte (%3.28) en 
düşük değer Olas çeşidinde (% 2.17) görülmüştür. 2017 yılı Bolu lokasyonunda en yüksek 
değer 76 No.lu genotipte (% 3.31) en düşük değer ise Dinçer çeşidinde (% 2.35) görülmüştür. 
2016 yılı İkizce lokasyonunda en yüksek değeri 163 No.lu genotip (% 4.46), en düşük değeri 
ise Olas çeşidi (% 1.85) vermiştir. 2017 yılı İkizce lokasyonunda en yüksek değer 143 No.lu 
genotipte (% 2.94) en düşük değer Dinçer çeşidinde (% 1.7) görülmüştür. 2016 yılı 
Yenimahalle lokasyonunda en yüksek değere 117 No.lu genotip (% 3.41) en düşük değere ise 
61 No.lu genotip (% 1.74) sahip oluştur. 2017 yılı Yenimahalle lokasyonunda genotipler 
arasında stearik asit oranı açısından istatistiki anlamda bir fark görülmemiştir.  
 
Çizelge 4.70 Stearik asit oranının (%) genotipler arasındaki (çevre içi)  farklılıklarını gösteren 

ortalama değerler ve oluşan gruplar. 

GENOTİPLER 
ÇEVRELER** Genotip 

Ort.** Bolu 
2016 (Ç1) 

Bolu 
2017 (Ç2) 

İkizce 
2016 (Ç3) 

İkizce 
2017 (Ç4) 

Yenimahalle 
2016 (Ç5) 

Yenimahalle 
2017 (Ç6) 

8 2.38 b-d 2.37 d 2.45 f-h 2.06 bc 2.09 cd 2.29 a 2.27  f-h 
10 2.56 a-d 2.38 cd 2.23 gh 2.05 bc 1.99 cd 2.1 a 2.22  h 
56 2.61 a-d 3.09 a-d 3.65 bc 2.34 a-c 2.44 b-d 2.53 a 2.78  a-d 
61 2.77 a-d 2.85 a-d 3.47 b-e 2.11 bc 1.74 d 2.26 a 2.53  c-h 
75 2.68 a-d 2.77 a-d 2.64 fg 2.63 ab 2.52 bc 2.25 a 2.58  b-f 
76 2.44 b-d 3.31 a 2.72 e-g 2.17 a-c 2.27 b-d 2.62 a 2.59  b-e 
83 2.48 b-d 2.74 a-d 2.25 gh 1.99 bc 2.37 b-d 2.53 a 2.39  e-h 
114 2.31 cd 2.68 a-d 3.5 b-d 2.12 bc 2.02 cd 2.31 a 2.49  c-h 
117 2.46 b-d 3.04 a-d 4 ab 2.71 ab 3.41 a 2.56 a 3.03  a 
125 2.38 b-d 2.39 cd 2.75 d-g 2.4 a-c 2.18 b-d 2.27 a 2.39  e-h 
133 3.1 ab 2.88 a-d 2.56 f-h 2.09 bc 2.09 cd 2.49 a 2.54  c-g 
135 3.06 a-c 3 a-d 3.17 c-f 2.63 ab 2.64 a-c 2.78 a 2.88  ab 
143 3.28 a 3.18 ab 3.78 a-c 2.94 a 2.92 ab 2.41 a 3.08  a 
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155 2.46 b-d 2.68 a-d 2.62 f-h 2.3 a-c 2.25 b-d 2.51 a 2.47  d-h 
163 2.88 a-d 3.15 a-c 4.46 a 2.44 a-c 2.56 bc 2.63 a 3.02  a 

BALCI 2.48 b-d 2.45 b-d 2.33 gh 2.17 a-c 2.14 cd 2.44 a 2.34  e-h 
DİNÇER 2.54 a-d 2.35 d 2.13 gh 1.7 c 2.42 b-d 2.45 a 2.26  gh 
LİNAS 2.74 a-d 2.78 a-d 3.72 a-c 2.31 a-c 2.57 bc 2.65 a 2.79  a-c 
OLAS 2.17 d 2.72 a-d 1.85 h 2.19 a-c 1.95 cd 2.49 a 2.23  gh 

REMZİBEY 2.42 b-d 2.57 a-d 2.71 e-g 2.16 bc 2.27 b-d 2.54 a 2.45  e-h 
AÖF 0.770 0.314 

**Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 ihtimal seviyesinde önemli değildir. 
 
Çalışmada yer alan genotiplerin tüm lokasyonlardaki ortalamaları değerlendirildiğinde 8 farklı 
istatistiksel grup oluşmuş, 143 (en yüksek % 3.08) , 117, 163 ve 56 No.lu genotip aynı grupta 
yer almışlar, 10 No.lu genotip ise en düşük değere (%2.22) sahip olmuştur. 
Aspir genotiplerinin stearik asit oranları ile ilgili yapılmış olan diğer çalışmalara bakıldığında; 
Valesco ve Fernandez-Martinez (1999) İspanya’da 32 aksesyonda yaptığı çalışmasında % 0.8 
- % 9.9 arasında, Johnson vd. (1999) ABD’de 797 aspir introdüksiyon materyalinde yapmış 
olduğu çalışmada % 1.1 - % 4.5 arasında, Samancı ve Özkaynak (2003) Antalya’da yaptıkları 
çalışmada % 2.2 - % 3.42 arasında, Coşge vd. (2007)’nin Ankara koşullarında Dinçer, 
Remzibey-05-05 ve Yenice çeşitleri ile yaptıkları çalışmalarında  %  2.2 - % 2.06 arasında, 
Erbaş (2007) Isparta’da ilinde Dinçer ve Remzibey-05 çeşitleri ile yaptığı çalışmada % 0.9 - % 
9.8 arasında, Atabey (2009) Ankara ekolojik koşullarında Yenice, Dinçer ve Remzibey-05-05 
çeşitleri ile yaptığı çalışmada  % 2.11 - % 2.27 arasında, arasında, Mohsennia ve Jalilian (2012) 
İran’da yapmış olduğu çalışmada % 2.44, Yadav (2012) Hindistan orjinli 24 adet aspir 
aksesyonunda yapmış olduğu çalışmada %0.7-7.1 ile bizim yapmış olduğumuz çalışmaya 
benzer stearik asit oranları elde etmişlerdir. Diğer taraftan Khan vd. (2009) Almanya’da 40 
farklı ülke orjinli 193 aspir aksesyonu ile yapmış oldukları çalışmada % 1.7-2.1 ile bizim elde 
ettiğimiz stearik asit oranlarından daha düşük değerler elde etmişlerdir. 
 
C. Oleik asit oran (%) 
Deneme sonuçlarından elde edilen aspir tohumlarının oleik asit oranına (%) ait  değerlerin 
varyans analizi Çizelge 4.71’de verilmiştir. Oleik asit oranının genotipler arasındaki (çevre içi)  
farklılıklarını gösteren ortalama değerler ve oluşan gruplar (Çizelge 4.72) ile oleik asit oranının 
çevreler arasındaki (genotip içi)  farklılıklarını gösteren ortalama değerler ve oluşan gruplar 
(Çizelge 5) aşağıda tablolar halinde verilmiştir.  
 

Çizelge 5 Çevrelerdeki genotiplerin yağlarında bulunan oleik asit oranına ilişkin varyans 
analizi sonuçları. 

VARYASYON KAYNAĞI S.D. K.T. K.O. F 
Çevre 5 616.24 123.25 6.29** 
Tekerrür (Çevre) 12 235.26 19.61 3.35** 
Genotip 19 81247.80 4276.20 730.76** 
Genotip x Çevre 95 10082.40 106.13 18.14** 
Hata  228 1334.19 5.85   
Genel 359 93515.93 260.49   
Varyasyon Katsayısı 11.59

** 0.01 ihtimal seviyesinde önemlidir. 
 
Çizelge 5’de görüldüğü gibi varyasyon kaynakları olan çevre ve genotip ile bunların     
interaksiyonunun etkisi oleik asit oranı üzerine istatistiksel olarak %1 ihtimal düzeyinde 
önemli bulunmuştur.  
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Çizelge 6 Oleik asit oranının (%) genotipler arasındaki (çevre içi)  farklılıklarını gösteren 
ortalama değerler ve oluşan gruplar. 

GENOTİPLER 

ÇEVRELER**
Genotip 
Ort.** 

Bolu 
2016 (Ç1) 

Bolu 
2017 (Ç2) 

İkizce 
2016 (Ç3) 

İkizce 
2017 (Ç4) 

Yenimahalle 
2016 (Ç5) 

Yenimahalle 
2017 (Ç6) 

8 9.93 g 11.07 h 9.27 f 10.3 d 9.66 f 11.73 g 10.33  j
10 11.72 e-g 12.19 gh 9.46 f 10.96 d 9.2 f 10.89 g 10.74  ij
56 12.63 e-g 12.94 gh 11.82 f 24.62 c 13.18 d-f 18.77 cd 15.66  f
61 26.99 cd 49.85 ab 49.38 c 40.93 b 59.59 a 54.24 a 46.83  c
75 11.33 e-g 12.66 gh 10.23 f 12.96 d 13.68 d-f 12.43 fg 12.21  h-j
76 13.23 e-g 20.63 ef 10.25 f 10.51 d 16.43 c-e 17.25 c-f 14.72  fg
83 31.09 c 28.79 d 20.6 d 38.58 b 62.91 a 40.74 b 37.12  d

114 10.63 fg 12.16 gh 8.51 f 8.61 d 11.67 ef 13.72 d-g 10.88  ij
117 39.73 b 39.84 c 12.23 ef 9.98 d 17.03 cd 18.08 c-e 22.81  e
125 11.15 e-g 11.53 h 9.56 f 13.73 d 12.51 d-f 13.1 e-g 11.93  ij
133 15.95 e 14.32 gh 13.14 ef 13.63 d 13.25 d-f 13.93 d-g 14.04  f-h
135 11.11 e-g 12.10 gh 13.64 ef 12.27 d 10.22 f 12.62 fg 11.99  h-j
143 55.89 a 49.67 b 54.95 b 66.18 a 54.35 b 37.89 b 53.15  b
155 12.03 e-g 13.24 gh 11.34 f 10.88 d 13.48 d-f 15.41 d-g 12.73  g-i
163 11.08 e-g 12.02 gh 8.88 f 10.34 d 12.19 d-f 12.67 fg 11.2  ij

BALCI 11.37 e-g 11.37 h 9.92 f 11.67 d 13.4 d-f 14.38 d-g 12.02  h-j
DİNÇER 12.17 e-g 14.08 gh 9.64 f 12.09 d 13.62 d-f 14.42 d-g 12.67  g-i
LİNAS 15.60 ef 17.02 fg 13.37 ef 12.24 d 13.09 d-f 15.62 d-g 14.49  fg
OLAS 54.50 a 54.96 a 65.92 a 64.07 a 60.58 a 59.35 a 59.9  a 

REMZİBEY-05 22.98 d 24.50 de 17.13 de 26.71 c 20.37 c 20.77 c 22.08  e

AÖF 5.131 2.095
**Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 ihtimal seviyesinde önemli değildir. 
 
Çizelge 6 incelendiğinde lokasyonlar bazında genotiplerinin oleik asit oranlarındaki 
farklılıkların istatistiksel olarak gruplandırıldığı görülmektedir. 2016 yılı Bolu lokasyonunda 5 
farklı grubun oluştuğu 143 No.lu genotipin en yüksek oleik asit oranına (% 55.89) sahip olduğu 
Olas çeşidinin de aynı grupta olduğu, 133 No.lu genotipin ise en düşük oleik asit oranına (% 
15.95) sahip olduğu görülmektedir. 2017 yılı Bolu lokasyonunda 8 farklı grubun oluştuğu Olas 
çeşidinin en yüksek oleik asit oranına (% 54.96) sahip olduğu 61 No.lu genotipin de aynı grupta 
yer aldığı, 125 No.lu genotipin ise en düşük oleik asit oranına (% 11.53) sahip olduğu 
görülmektedir. 2016 yılı İkizce lokasyonunda 6 farklı grubun oluştuğu olas çeşidinin en yüksek 
(% 65.92) oleik asit oranına sahip olduğu 114 No.lu genotipin ise en düşük oleik asit oranına 
(%8.51) sahip olduğu görülmektedir. 2017 yılı İkizce lokasyonu dört farklı grup oluşturmuş, 
143 No.lu genotip en yüksek (% 66.18) oleik asit oranını vermiş, Olas çeşidi de aynı grupta 
yer almış, 114 No.lu genotip ise en düşük oleik asit değerini (% 8.61) almıştır. 2016 yılı 
Yenimahalle lokasyonunda genotipler 6 farklı grup oluşturmuş olup 83 No.lu genotip en 
yüksek değeri (% 62.91) almakla birlikte, Olas ve 61 No.lu genotip de aynı grupta yer almış 
en düşük oleik asit oranını ise 10 No.lu genotip (% 9.2) göstermiştir. 2017 yılı Yenimahalle 
lokasyonunda 7 farklı grup oluşmuş olup en yüksek değeri Olas çeşidi (% 59.35) almakla 
birlikte 61 No.lu genotip de aynı grupta yer almıştır. En düşük değeri ise 10 No.lu genotip (% 
10.89) almıştır. 
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Herbir genotipin çevrelerdeki ortalamaları açısından değerlendirildiğinde 10 farklı grup 
oluşmuş olup, en yüksek oleik asit ortalaması değerini Olas çeşidi (% 59.9) vermiştir. En düşük 
oleik asit ortalaması ise 8 No.lu genotipte (% 10.33) görülmüştür.  
Çevreler arasındaki ortalamalar değerlendirildiğinde istatistiksel olarak 4 farklı Grup 
oluşmuştur. Ç5 (Yenimahalle-2016)’de en yüksek (% 25.22), Ç3 (İkizce-2016)’de  ise en 
düşük oleik asit oranı (% 18.46) görülmüştür. 
Aspir genotiplerinin oleeik asit oranları ile ilgili yapılmış olan diğer çalışmalara bakıldığında; 
Valesco ve Fernandez-Martinez (1999) İspanya’da 32 aksesyonda yaptığı çalışmasında % 5.6-
86.9, Johnson vd. (1999) ABD’de 797 aspir introdüksiyon materyalinde yapmış olduğu 
çalışmada % 6.2-81.9, Samancı ve Özkaynak (2003) Antalya’da yaptıkları çalışmada % 21.22-
51.42 arasında, Coşge vd. (2007)’nin Ankara koşullarında Dinçer, Remzibey-05-05 ve Yenice 
çeşitleri ile yaptıkları çalışmalarında % 10.53-32.11 arasında, Erbaş (2007) Isparta’da ilinde 
Dinçer ve Remzibey-05 çeşitleri ile yaptığı çalışmada % 11.1-53.8 arasında, Atabey (2009) 
Ankara ekolojik koşullarında Yenice, Dinçer ve Remzibey-05-05 çeşitleri ile yaptığı çalışmada  
% 11.25-37.18 arasında, Khan vd. (2009), Almanya’da 40 farklı ülke orjinli 193 aspir 
aksesyonu ile yapmış olduğu çalışmada (2009) % 11.9-14.8 arasında, Mohsennia ve Jalilian 
(2012) İran’da yapmış olduğu çalışmada % 13.95, Yadav (2012) Hindistan orjinli 24 adet aspir 
aksesyonunda yapmış olduğu çalışmada %8.1-24.33 ile bildirdikleri sonuçlarda, bizim 
çalışmamızın bulgularında da görüldüğü gibi oleik asit oranlarının minimum ve maksimum 
değerleri arasındaki büyük fark dikkati çekmektedir. Bunun sebebi çalışmalarda kullanılan 
genotipler içerisinde oleik ve linoleik tip aspir genotiplerinin bulunmasıdır. 
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Şekil 1. Aspir genotiplerinin ortalama oleik asit oranı ve regresyon katsayısına göre 
adaptasyon durumu 

 
Şekil 1’de genotiplerin konumlarına bakıldığında; 61 ve 83 genotiplerinin iyi çevrelere iyi 
uyum gösteren genotipler olduğu görümekle birlikte, Linas, Remzibey-05 çeşitleri ile 56 ve 
117 No.lu genotiplerin tüm çevrelere orta uyum gösteren genotipler olduğu, 133 No.lu 
genotipin ise kötü çevrelere orta uyumlu olduğu görülmektedir. Dinçer, 114, 163, 75, Balcı, 
125, 155, 8, ve 10 genotipleri tüm çevrelerde oleik asit açısından düşük olan değerlerini 
korumuşlardır. İyi çevrelere kötü uyum gösteren Dinçer çeşidi, iyi çevrelere orta uyum 
gösteren genotip ise 76 No.lu genotip olarak görülmektedir. Kötü çevrelere kötü uyum gösteren 
genotip 135 No.lu genotip olmuştur.  

 
D. Linoleik asit oran (%) 
Deneme sonuçlarından elde edilen aspir tohumlarının linoleik asit oranına (%) ait değerlerin 
varyans analizi Çizelge 4.78’de verilmiştir. Linoleik asit oranının genotipler arasındaki (çevre 
içi)  farklılıklarını gösteren ortalama değerler ve oluşan gruplar  ( Çizelge 7) ile linoleik asit 
oranının çevreler arasındaki (genotip içi)  farklılıklarını gösteren ortalama değerler ve oluşan 
gruplar (Çizelge 4.80) aşağıda tablolar halinde verilmiştir.  
 
Çizelge 7. Çevrelerdeki genotiplerin yağlarında bulunan linoleik asit oranına ilişkin varyans 

analizi sonuçları. 
VARYASYON KAYNAĞI S.D. K.T. K.O. F 
Çevre 5 338.79 67.76 5.63** 
Tekerrür (Çevre) 12 144.37 12.03 1.79 
Genotip 19 78745.70 4144.51 617.48** 
Genotip x Çevre 95 8725.49 91.85 13.68** 
Hata  228 1530.34 6.71   
Genel 359 89484.70 249.26   
Varyasyon Katsayısı 4.1 

** 0.01 ihtimal seviyesinde önemlidir. 

 
Çizelge 7’de görüldüğü gibi varyasyon kaynakları olan çevre ve genotip ile bunların     
interaksiyonunun etkisi linoleik asit oranı üzerine istatistiksel olarak % 1 ihtimal düzeyinde 
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önemli bulunmuştur.  

 
Çizelge 8. Linoleik asit oranının (%) genotipler arasındaki (çevre içi)  farklılıklarını gösteren 

ortalama değerler ve oluşan gruplar. 

GENOTİPLER 

ÇEVRELER** 

Genotip Ort.** 
Bolu 
2016 (Ç1) 

Bolu 
2017 (Ç2) 

İkizce 
2016 (Ç3) 

İkizce 
2017 (Ç4) 

Yenimahalle 
2016 (Ç5) 

Yenimahalle 
2017 (Ç6) 

8  71.06 ab 75.96 a 74.78 a 75.72 ab 71.06 ab 73.90 a 73.75 a 

10  70.53 ab 69.63 b 73.90 a-c 72.06 a-c 72.08 ab 74.73 a 72.16 a-d 

56  69.39 ab 71.77 ab 70.96 a-d 65.29 d 71.34 ab 67.03 b-d 69.29 e 

61  57.20 c 36.12 e 35.45 f 44.49 f 25.99 de 31.98 fg 38.54 h 

75  69.93 ab 73.82 ab 71.64 a-c 72.53 a-c 71.20 ab 71.26 a-c 71.73 a-d 

76  72.39 a 59.31 c 71.17 a-c 73.27 a-c 67.26 b 72.34 ab 69.29 e 

83  51.28 d 58.00 c 63.85 e 37.99 g 21.03 e 45.34 e 46.25 g 

114  71.48 a 74.72 ab 74.32 ab 76.29 a 71.18 ab 73.38 a 73.56 ab 

117  45.90 d 47.18 d 68.97 b-e 65.66 d 66.90 b 66.23 cd 60.14 f 

125  72.14 a 75.00 ab 72.57 a-c 74.50 a-c 73.13 a 70.11 a-d 72.91 a-c 

133  65.94 b 72.23 ab 68.89 b-e 73.72 a-c 71.03 ab 72.10 ab 70.65 de 

135  72.95 a 73.21 ab 70.53 a-d 74.54 a-c 71.11 ab 72.20 ab 72.42 a-d 

143  28.97 e 34.54 e 28.02 g 21.59 h 30.90 d 33.99 f 29.67 i 

155  73.11 a 72.65 ab 71.41 a-c 74.06 a-c 70.03 ab 69.95 a-d 71.87 a-d 

163  70.27 ab 72.02 ab 69.52 a-d 70.42 b-d 73.13 a 72.14 ab 71.25 c-e 

BALCI  70.41 ab 73.43 ab 69.26 b-e 74.61 a-c 68.66 ab 71.60 a-c 71.33 b-e 

DİNÇER  71.43 ab 70.33 b 68.42 c-e 69.45 cd 70.36 ab 71.13 a-c 70.19 de 

LİNAS  68.68 ab 71.37 ab 69.02 b-e 76.60 a 70.23 ab 69.82 a-d 70.95 c-e 

OLAS  30.82 e 31.99 e 20.26 h 23.90 h 25.42 de 26.68 g 26.51 j 

REMZİBEY  58.68 c 62.11 c 65.67 de 56.88 e 59.76 c 64.69 d 61.30 f 

AÖF  5.49 2.24 
**Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 ihtimal seviyesinde önemli değildir. 
 
Çizelge 8’de genotiplerin linoleik asit oranlarındaki farklılıkların lokasyonlar bazında 
gruplandırıldığı görülmektedir. Çizelge incelendiğinde, 2016 yılı Bolu lokasyonunda 5 farklı 
grubun oluştuğu 155 No.lu genotipin en yüksek linoleik asit oranına (%73.11), 143 No.lu 
genotipin ise en düşük linoleik asit oranına (%28.97) sahip olduğu görülmektedir. 2017 yılı 
Bolu lokasyonunda 5 farklı grubun oluştuğu 8 No.lu genotipin en yüksek linoleik asit oranına 
(% 75.96) sahip olduğu 56, 75, 114, 125, 133, 135, 155, 163 No.lu genotipler ile Balcı ve Linas 
çeşitlerinin de aynı grupta yer aldığı, Olas çeşidinin ise en düşük oleik asit oranına (% 31.99) 
sahip olduğu görülmektedir. 2016 yılı İkizce lokasyonunda 8 farklı grubun oluştuğu 8 No.lu 
genotipin en yüksek linoleik asit oranına (% 74.78) sahip olduğu 56, 75, 76, 114, 125, 135, 
155, 163 No.lu genotiplerin de aynı grupta yer aldığı, Olas çeşidinin ise en düşük linoleik asit 
oranına (% 20.26) sahip olduğu görülmektedir. 2017 yılı İkizce lokasyonu 8 farklı grup 
oluşturmuş, Linas çeşidi en yüksek (% 76.6) linoleik asit oranını vermiş, 114, 8, 10, 75, 76, 
125, 133, 135, 155, No.lu genotipler ile Balcı çeşidinin de aynı grupta yer aldığı, Olas çeşidinin 
ise en düşük linoleik asit oranına (% 23.9) sahip olduğu görülmektedir. 2016 yılı Yenimahalle 
lokasyonunda genotipler 5 farklı grup oluşturmuş olup 125 ve 163 No.lu genotipler aynı ve en 
yüksek değeri (% 73.13) almakla birlikte, 8, 10, 56, 75, 114, 133, 135, 155 No.lu genotipler ile 
Balcı, Dinçer ve Linas çeşitleride aynı grupta yer almış, en düşük linoleik asit oranını ise 83 
No.lu genotip (% 21.03) göstermiştir. 2017 yılı Yenimahalle lokasyonunda 7 farklı grubun 
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oluştuğu 10 No.lu genotipin en yüksek linoleik asit oranına (% 74.73) sahip olduğu 8, 75, 76, 
114, 125, 133, 135, 155, 163 No.lu genotipler ile Balcı, Dinçer ve Linas çeşitlerinin de aynı 
grupta yer aldığı, Olas çeşidinin ise en düşük linoleik asit oranına (% 26.68) sahip olduğu 
görülmektedir. 
Herbir genotipin çevrelerdeki ortalamaları açısından değerlendirildiğinde 10 farklı Grup 
oluşmuş olup, en yüksek linoleik asit ortalaması değerini 8 No.lu genotip (% 73.75) almakla 
birlikte 10, 75, 114, 125, 135, 155 No.lu genotiplerin de aynı grupta yer aldığı, en düşük 
ortalamaya ise Olas çeşidinin (% 26.51) sahip olduğu görülmektedir. 
Çevrelerin linoleik asit ortalamaları değerlendirildiğinde istatistiksel olarak 2 farklı Grup 
oluşmuştur. “a” grubuna giren 5 çevreden biri olan Ç3 (İkizce-2016)’de en yüksek (% 63.93), 
Ç5 (Yenimahalle-2016)’de ise en düşük linoleik asit oranı (%61.09) görülmüştür.  
Aspir genotiplerinin farklı çevrelerdeki linoleik asit oranları ile ilgili yapılmış olan diğer 
çalışmalara bakıldığında; Valesco ve Fernandez-Martinez (1999) İspanya’da 32 aksesyonda 
yaptığı çalışmasında % 7.1 - % 88.7, Johnson vd. (1999) ABD’de 797 aspir introdüksiyon 
materyalinde yapmış olduğu çalışmada % 11 - % 83.1, Samancı ve Özkaynak (2003) 
Antalya’da yaptıkları çalışmada % 66.67 - % 38.03, Coşge vd. (2007) Ankara koşullarında 
Dinçer, Remzibey-05-05 ve Yenice çeşitleri ile yaptıkları çalışmalarında % 58.73 - % 80.86, 
Erbaş (2007) Isparta’da ilinde Dinçer ve Remzibey-05 çeşitleri ile yaptığı çalışmada % 38- % 
82.1, Atabey (2009) Ankara ekolojik koşullarında Yenice, Dinçer ve Remzibey-05-05 çeşitleri 
ile yaptığı çalışmada  % 48.50- % 77.02  , Khan vd. (2009), Almanya’da 40 farklı ülke orjinli 
193 aspir aksesyonu ile yapmış olduğu çalışmada (2009) ) % 74.2 - % 78.4, Mohsennia ve 
Jalilian (2012) İran’da yapmış olduğu çalışmada % 75.62, Yadav (2012) Hindistan orjinli 24 
adet aspir aksesyonunda yapmış olduğu çalışmada % 64.9-80.2 ile bildirdikleri sonuçlarda, 
bizim çalışmamızın bulgularında da görüldüğü gibi linoleik asit oranlarının minimum ve 
maksimum değerleri arasındaki büyük fark dikkati çekmektedir. Bunun sebebi çalışmalarda 
kullanılan genotipler içerisinde oleik ve linoleik tip aspir genotiplerinin bulunmasıdır. 
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Şekil 2. Aspir genotiplerinin linoleik asit oranı (%) ve regresyon katsayısına göre adaptasyon 
durumu 

 
 
Şekil 2’de genotiplerin konumlarına bakıldığında; Remzibey-05 ve 76  genotiplerinin tüm 
çevrelere orta uyum gösteren genotipler olduğu, 56 ve 117 No.lu genotipin ise kötü çevrelere 
orta uyumlu olduğu görülmektedir. 83 ve 61 No.lu genotipler iyi çevrelere kötü uyum 
göstermişlerdir. Kötü çevrelere kötü uyum gösteren genotip 143 No.lu genotip olmuştur. Diğer 
tüm genotipler tüm çevrelerde yüksek olan linoleik asit oranlarını korumuşlardır. Olas çeşidi 
de düşük olan linoleik asit oranını tüm çevrelerde korumuştur. 
 

IV. SONUÇ 

2016 ve 2017 yıllarında Yenimahalle, İkizce ve Bolu lokasyonlarında yapılmış olan bu 
çalışmada her lokasyonun 2 yılı, 2 farklı çevre olarak değerlendirilmiş olup toplam 6 çevrede 
yürütülmüştür. Her bir çevre içerisindeki genotipler birbirleri ile karşılaştırılıp analiz edilip 
gruplandırılarak o çevre içerisinde hangi genotipin daha iyi performans gösterdiği görülmüş, 
bunun yanında her bir genotipinde tüm çevrelerdeki değerleri analiz edilerek gruplandırılması 
yapılarak o genotipin hangi çevrede daha iyi olduğu belirlenmiştir. 
Palmitik asit oranı bakımından genotiplerin tüm lokasyonlardaki ortalamaları 
değerlendirildiğinde 9 farklı istatiksel grup oluşmuş, 155 (en yüksek % 6.35), 8, 10, 75, 76, 
135 ve 163 No.lu genotipler ile Balcı çeşidi aynı grupta yer almışlar, 143 No.lu genotip ise en 
düşük değere (% 4.83) sahip olmuştur. Çevreler arasındaki fark istatistiki açıdan önemsiz 
çıkmıştır. Stearik asit oranı bakımından genotiplerin tüm lokasyonlardaki ortalamaları 
değerlendirildiğinde, 143 No.lu genotip en yüksek (% 3.08) , 10 No.lu genotip ise en düşük 
değere (% 2.22) sahip olmuştur. Çevreler arasındaki fark istatistiki açıdan önemsiz çıkmıştır. 
Oleik asit oranında herbir genotipin çevrelerdeki ortalamaları değerlendirildiğinde, en yüksek 
oleik asit ortalaması değerini Olas çeşidi (% 59.9) vermiş olup, en düşük ortalamayı ise 8 No.lu 
genotip (% 10.33) vermiştir. Linoleik asit oranı bakımından herbir genotipin çevrelerdeki 
ortalamaları açısından değerlendirildiğinde, en yüksek linoleik asit ortalaması değerini 8 No.lu 
genotip (% 73.75) aldığı, en düşük ortalamaya ise Olas çeşidinin (% 26.51) sahip olduğu 
görülmektedir. Linoleik asit bakımından 117,143, Olas, 61 ve 83 nolu genotiplerin dışında 
bütün genotiplerin linoleik asit açısından benzer performans gösterdikleri görülmüştür. Bu 
özellik yönünden ideal çevrenin ise Ç4 (İkizce-2017) olduğu belirlenmiştir.  
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Abstract With the possibilities brought by the 21st century, the rapid progress of technology, 
and the increasing amount of world population, the energy dependence is increasing. The fact 
that fossil fuels formed by coal, natural gas, petroleum, and their derivatives are exhaustible, 
and their limited reserves remain, directs us to inexhaustible renewable energy. Compared to 
other renewable energy sources, solar energy has many advantages such as being more 
accessible, producing electricity independently of the grid, and being available anywhere in 
the world. Electricity generation from solar energy is achieved using photovoltaic panels (PV) 
and their performance depends on various factors such as the semiconductor material used, 
solar radiation, and operating temperature. But, the efficiency of the panels decreases with the 
increase in temperature, and for this reason, different approaches are recommended to cool the 
PV panels and increase their efficiency. In this study, which of the methods used to increase 
the efficiency of solar panels is more effective is examined. The effect of the operating 
temperature of the cells on the electrical and thermal performance of the PV systems and the 
applicable different cooling techniques were investigated experimentally and numerically; It 
has been determined that the water cooling system has a significant effect on the PV panel 
performance. According to the results obtained, the highest increase in PV panel performance 
is obtained with water-based cooling techniques, and the effectiveness rate varies between 10% 
and 20% on average. As a result, it has been observed that the water-cooling technique is an 
effective way to increase the efficiency of the PV panel. 

Keywords: Solar energy, Photovoltaic panel (PV), Efficiency.

I. INTRODUCTION 

Considering the limited resources and environmental pollutant effects of fossil fuels, 
renewable energy source systems need to be expanded and developed [1,2]. Renewable energy 
sources have lower greenhouse gas emissions when generating electricity compared to fossil 
fuels [3]. In addition, the costs of electrical energy produced by renewable energy sources show 
a steady decline in recent years with the developments in technology [3,4]. Accordingly, it is 
anticipated that conventional electricity generation systems using fossil fuels will be replaced 
by renewable energy-based power plants. Solar energy is among the most interesting types of 
renewable energy sources due to its various advantages such as predictability, availability, and 
ability to be used for small-scale electricity generation [5,6,7] 

Because photovoltaic panels (PV) have a significant share in electricity generation, it is 
important to explore systematic approaches to improve their efficiency and power generated. 
Increasing the efficiency of power generation systems is one of the main concerns of various 
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studies [8]. Studies have shown that the efficiency of PV panels will increase by lowering their 
temperature [9,10]. An increase in the temperature of the PV panel will cause a large voltage 
drop, a small increase in current, resulting in a decrease in the electrical power produced by the 
PV [11,12,13]. In addition to the technical benefits of increasing the efficiency of PV cells, the 
leveled cost of electricity (LCOE) and payback period of PV projects can be reduced by 
increasing their efficiency performance [14]. Due to the temperature-dependent performance 
of PV panels, various approaches such as using water as a cooling fluid and placing heat pipes 
are recommended to increase panel efficiency. In recent years, some review studies on PV 
cooling technologies have been published; however, most of them are focused on PV/T systems 
[15]. Cooling methods such as vibrating heat pipes and wick structures are used to increase the 
electrical efficiency of the panels without aiming to obtain thermal energy for other purposes. 
In addition, some new ideas such as air pre-cooling and liquid cooling with various nanofluids 
and channel shapes have been introduced in recent years [16]. 

In the study of Reference [17], it was investigated whether there was an increase in efficiency 
by cooling with water on 2 photovoltaic panels. In this study, they achieved a 47% increase in 
efficiency with changes in current and voltage values, as a result of cooling one panel with 
water and not cooling the other panel with water. In the study of Reference [18] at the 
Polytechnic University in Spain, they performed air cooling using two photovoltaic panels. The 
panels were cooled first by the natural convection method and then by the forced convection 
method. As a result of their experimental studies, they observed that the forced convection 
method had an efficiency increase of 3-5% compared to the natural convection method. In the 
study of Reference [19] in Niger, they took the average of the electrical energy obtained on 
cloudy days for 4 months using a 25W solar panel and obtained a 25% loss compared to the 
maximum efficiency. In addition, as a result of the experiment they obtained by cleaning one 
panel from 2 photovoltaic panels and not cleaning the other panel during the 23 days of June; 
They found that there was a 10% decrease in the electrical power value. In the study conducted 
by Reference [20] in Malawi, they examined the daily irradiance values by placing the panels 
at 0, 15, 20, and 25-degree angles using a pyranometer. As a result, they concluded that the 
panels would achieve the highest irradiance value when placed at an angle of 25 degrees in the 
south direction. In addition, when they compared the values between 0 and 25 degrees and 
around noon, they achieved a 20% increase in inefficiency. With the study of Reference [21] 
in Turkey, they wanted to reduce the panel surface temperature with water to increase the panel 
efficiency. In the measurements made at three different fluid speeds (0.015kg/s, 0.044kg/s, and 
0.069kg/s), the thermal efficiency of the system varied between 49.9% and 52.11%, and the 
electrical efficiency of 12% with a maximum power increase of 12.9W. detected an increase. 

 
II. PARAMETERS AFFECTING THE EFFICIENCY OF PHOTOVOLTAIC PANELS 

Several parameters have an impact on solar panel efficiency. Radiation amount, ambient and 
module surface temperature, wind speed, humidity, shading, dust, mounting height, etc. 
Among various variables, the amount of solar radiation and temperature factors are the most 
important and the most effective parameters. 

The amount of power produced by a solar cell is directly dependent on the irradiation 
received. The intensity of solar radiation varies during the daytime and generally reaches its 
maximum values at noon. The highest level of solar radiation for a module occurs when its 
surface is oriented perpendicular to the sunlight [22]. Therefore, the angle of inclination of PV 
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cells should be chosen according to the geographical location to obtain optimum electricity 
generation rates. 

 
Figure 1. Characteristic of Solar P. V: Effect of solar radiation 

 
One of the most important factors affecting the efficiency of PV cells is operating temperatures. 
This temperature, wind speed, ambient temperature, solar radiation, etc. It can vary depending 
on the factors [23]. Semiconductors are the main structural components of PV cells and are 
affected by temperatures due to their natural properties, and an increase in temperature directly 
causes a decrease in inefficiency. The efficiency decrease is mainly due to the linear decrease 
in the open-circuit voltage with the increase of the cell temperature. Based on the literature 
reviews performed, it appears that cell productivity decreases by about 0.5% per 1◦C increase 
in cell temperature [22]. Various methods have been presented to keep the cell temperature as 
low as possible to prevent decreased efficiency. In the following section, these methods are 
classified as active and passive, and detailed independently. 
 

 
Figure 2. Factors that affect the efficiency of photovoltaic module. 
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II. COOLING TECHNIQUES FOR PV PANEL 

PV panels are affected by external climate variables such as a change in surface temperature, 
sunlight, wind speed, humidity, atmospheric temperature, and dust. Improvement of efficiency 
can be achieved by lowering the operating temperature, as it is more difficult to change other 
relevant parameters. For example, solar radiation is an uncontrollable parameter in the 
construction of photovoltaic panels on building facades with vertical and non-directional 
surfaces. Various cooling techniques have been applied to make photovoltaic panels more 
efficient by eliminating the temperature rise problem. 

The cooling of PV panels is an important factor in the design and operation of the solar cell. 
The cooling method should be in such a way as to keep the cell temperature at a minimum level 
and with a homogeneous distribution [23]. PV panels cooling techniques are examined under 
2 main headings as active and passive cooling. 
Passive cooling is a natural technique for heat dissipation and modulation without the use of 
an energy source or power. The process during passive cooling involves the transfer of heat 
from where it is produced and its dissipation to the environment. Simple passive cooling 
techniques include the use of metals with high thermal conductivity (aluminum and copper), 
fins, or other extruded surfaces to increase heat transfer to the ambient atmosphere. Complex 
passive cooling techniques consist of phase change materials and the use of heat pipes to 
transfer heat efficiently. Passive cooling techniques; air passive cooling, water passive cooling, 
and conductive passive cooling are examined in three categories. 
Active cooling systems involve the use of energy to cool the photovoltaic module and consume 
power. In this system, a chiller is used to circulate and transfer heat from one place to another. 
The refrigerant is either a gas (air) or a liquid (water or other chemicals). Most of the methods 
are based on air or water cooling. Therefore, the main consumption system is a pump or fan 
required to circulate liquid. In general, active cooling systems provide more power and thermal 
energy production, but power is also consumed in the system itself and should be considered. 
 

TABLO I 
SOME LITERATURE STUDIES RELATED TO INCREASING THE EFFICIENCY OF 

THE PANELS 
Reference Working models PV type Productivity 

increase
[21] PV/T cooling system (water) Monocrystallic 12% 
[24] PV/T hybrid system inspection (water-air) Polycrystalline %6,5-7,5  
[25] Wind impact inspection on PV surface (air) Not specified 9% 
[26] PV temperature effect inspection Not specified 0,85  
[27] PV temperature effect inspection Monocrystallic -  
[28] PV/T cooling system (water) Not specified %13,8  
[29] PV/T cooling system (water) Monocrystallic 7% 
[30] PV temperature effect inspection (air) Monocrystallic -  
[31] PV/T cooling system (water) Monocrystallic 9% 
[32] PV/T hybrid system inspection (water-air) Not specified 7% 
[33] Active cooling in PV modules (air) Polycrystalline %12,5 
[34] PV temperature effect inspection (air) Polycrystalline -  
[35] PV temperature effect inspection (air) Monocrystallic %10,01 
[36] Factors affecting PV efficiency (air) Polycrystalline %4,35 
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[37] PV/T cooling system (water) Monocrystallic %4,7-5,2
[38] PV/T cooling system (water) Polycrystalline %3,26-12,5

 
III. RESULT 

The efficiency of solar PV cells is affected by various factors such as the materials used, 
ambient conditions, and operating temperature. Among these parameters, temperature plays an 
important role in the performance of the cell and should be kept as low as possible. Since it is 
important to use an appropriate solution, various passive and active approaches in the literature 
are comprehensively reviewed in this study. The key findings are summarized as follows: 
• The biggest advantage of passive cooling methods is that they do not require extra power 
consumption while providing a simple structure. 
• When high-performance heat transfer and improved cooling speed are required, active 
methods are preferred. 
• In active approaches, water and air are used as fluids for cooling in the cell. 
• The efficiency of active cooling methods is affected by the geometry of the cooling channels, 
mass flow rates, and the type of coolant used. 
• In active cooling situations, the application of nanofluids further increases the heat removal 
rates from the cell. 
• Liquid spraying is an effective active method that cools the cell by using the latent heat of the 
liquid and helps to increase the energy production efficiency of the cell by cleaning the cell 
surface from dust and residues. 
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ÖZET 
Epilepsi ırk, cins, yas, cinsiyet ve sınıf farkı gözetmeksizin her insanda ortaya çıkabilen, 
konvülzif nöbetlerin görüldüğü morbiditesi yüksek, tanı ve tedavi yöntemleri mevcut, çeşitli, 
kronik bir hastalıktır. Epileptik hastaların normal bir hayat sürdürmesi bazı noktalara dikkat 
edilerek çoğunlukla mümkündür. Ancak toplumdaki bilgi eksikliği bazen hastaların hayatını 
zorlaştırmakta ve verimsizleştirmektedir. Epilepsi hastalarında hastalıklarından utanma, 
nöbetlerini engelleyememe, kalabalıkta nöbet geçirme; arkadaşlarını, eşini, işini kaybetme 
korkusu, araç kullanımındaki engeller yaşamla ilgili sorunlarını oluşturur. Hemşireliğin önemi 
bu noktada ortaya çıkmaktadır. Epileptik bireylerin olumsuz tutumlardan, önyargılardan 
etkilenmesini önlemek için önce hemşirelerin epilepsi hakkında yeterli, kapsamlı bilgiye sahip 
olması gerekmektedir. Bu araştırma öğrenci hemşirelerin epilepsiye ilişkin bilgi ve tutumlarının 
değerlendirmesi amacıyla tanımlayıcı nitelikte planlanmış bir araştırmadır. Araştırma evrenini 
İstanbul’da bir hemşirelik yüksekokulunda öğrenimlerini sürdürmekte olan 1, 2, 3, 4. Sınıf 
öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olan anket araştırmacı tarafından hazırlanan, 
öğrencilerinin epilepsiye ilişkin bilgi ve tutumlarını değerlendiren 39 sorudan oluşmaktaydı. 
Verilerin istatistiksel analizi SPSS kullanılarak gerçekleştirildi. Lisans öğrenimini sürdürmekte 
olan hemşirelik öğrencilerin epilepsi ve epilepsiye karşı müdahale bilgileri yeterli düzeyde 
olduğu görülmüştür. Sınıf ve yaş  arttıkça öğrencilerin epilepsiye ilişkin bilgi düzeyinin 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı bulunmuştur. Epilepsili birini tanıyan öğrencilerin 
epilepsiye ilişkin tutumlarının pozitif uca daha yakın olduğu saptanmıştır. Epilepsi hastalarının 
yaşamında sınırlılık görüldüğünü ifade edenler, epilepsili hastaların kendilerini izole ettiklerini 
ve diğer bireylerle aynı işlerde çalışamayacaklarını bildirdikleri saptandı. Hemşirelik eğitimi 
veren okulların müfredat programlarının epilepsi konusunda zenginleştirilmesi, epilepsi 
hakkında hazırlanan eğitimlerin hastalığın tüm boyutlarıyla ele alınmasını sağlayacak içerik 
planı hazırlanması önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler- Epilepsi, Hemşire, Öğrenci, Bilgi, Tutum 
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ABSTRACT 
Epilepsy is a chronic sickness that could happen to anybody, regardless of race, sex, ageand 
class, with convulsive seizures, and with a high ratio of death despite the available diagnosis 
and treatments. Epilepsy patients can generally live a normal life if they take care of some 
important points. On the other hand, the society’s lack of knowledge make the patients lives 
even more difficult and make it inefficient. Epilepsy patients’ biggest problems are their 
embarrasment of their condition, not being able to prevent their seizures, have a seizure in a 
crowded place the fear of losing their jobs, their spouses, having problems driving their cars. 
Here comes the importance of nursing. To prevent epileptic people having negative attitude and 
prejudices, first the nurses have to have an extended knowledge about this condition. This 
research is a complementary, identifying research with the aim to inform student nurses 
evaluate their information and attitude. The universe of the research consists of the 1-4th grade 
students in a nursery post graduate institute in Istanbul. The tool to gather information is a 39 
article questionnaire by the researcher which evaluates the students’ knowledge and attitude 
towards the epilepsy. The analysis of the inpout is done by SPSS istatistical tool. The 
undergraduate nurses are observed to have sufficient knowledge about epilepsy to treat epilepsy 
patients. As the class and age rises, the knowledge is observed to raise with a statistically 
expected level. Students who know an epilepsy patient show more positive attitude than the 
average towards the condition. Some of them declared that there were certain boundaries in 
epilepsy patients’ lives and that they isolate themselves and can not be working in same jobs 
with other normal people. It is recommended that the content of educational programmes in 
nurse scholls should be enriched in terms of epilepsy content and the trainings about epilepsy 
should include the condition in all aspects. 
Keywords- Epilepsy, Nurse, Student, Knowledge, Attitude. 
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ÖZET 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 virüsünün küresel bir 

pandemiye dönüştüğünün ilan edilmesi ile tüm eğitim kurumları zorunlu ve acil olarak 
uzaktan eğitime geçiş sürecini başlatmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Covid-19 
pandemisi sürecinde uzaktan eğitimin lisans son sınıf öğrencileri üzerindeki psikolojik 
etkilerini incelemektir. Çalışma küresel pandemi ilan tarihi 11 Mart 2020 ile araştırmaya konu 
üniversitelerin ara sınav bitiş tarihi 18 Mayıs 2020 tarihleri, farklı coğrafyalarda bulunan 5 
Devlet, 5 Vakıf Üniversiteleri ve 40 öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın kuramsal kısmı 
literatür taranarak oluşturulmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme ve gözlem 
yöntemleri ile çoklu veri toplama tekniği kullanılarak elde edilen veriler yorumlanmıştır. Elde 
edilen bulgular, lisans son sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitimde kullanılacak olan öğretim 
teknikleri ile ilgili yeterli bilgi sahibi olamamaları, bulundukları bölgede teknolojik altyapının 
yetersizliği, uzaktan eğitimde kullanılacak ölçme teknikleri ile ilgili bilgi eksikliği, teknolojik 
altyapı ve cihazlarda fırsat eşitliğinin olmaması, geçmiş dönemlerde uygulamalı olarak alınan 
derslerin teorik olarak aktarılacağı ve pandemi nedeni ile mezuniyetleri sonrasında iş bulma 
konusunda endişeli oldukları görüşmeler ve gözlemlemeler sonucunda elde edilmiştir. 
Çalışmanın sonuç kısmında Türkiye’de Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimin lisans 
son sınıf öğrencileri üzerinde belirgin bir baskıya, psiko-sosyal gelişimlerinde duraksamaya 
ve pandemi sonrası normal yaşamları ile ilgili büyük kaygılara neden olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda ilgililere bazı önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler— Uzaktan eğitim; Eğitim sorunlar; Eğitim psikolojisi 
 

ABSTRACT 
 

By the World Health Organization on March 11, 2020, all educational institutions 
started the process of transitioning to remote education, mandatory and urgently, with the 
Covid-19 virus declared to be a global pandemic. The aim of this study is to study the 
psychological effects of remote education on license students during the Covid-19 pandemic 
process in Turkey. The study is 5 States, 5 Foundation Universities and 40 students in 
different geographies, with the date of the global pandemic declaration on March 11, 2020, 
limited to May 18, 2020. Data obtained using multiple data collection techniques, using 
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interview and observation methods, from qualitative search methods, has been interpreted. 
The findings are that license students are not familiar with the teaching techniques that will be 
used in remote education, lack of technological infrastructure in the region where they are, 
lack of knowledge about measurement techniques to be used in remote education, lack of 
opportunity in technological infrastructure and devices, the courses taken in practice in the 
past semester were theoretical and were obtained by discussions and observations where they 
were concerned about finding a job after their graduation due to the reason of the pandemic. 
The conclusion of the study was that in the Covid-19 pandemic process in Turkey, remote 
education has caused significant pressure on license students, hesitation in psycho-social 
development and major concerns about their normal life after pandemic. In line with these 
results, some recommendations have been made to the interests. 
Keywords- Distance education; Education problems, Education psychology
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ÖZET 
Günümüz dünyasında, kent yaşamını sosyal, fiziki ve üstelik hayati olarak küresel, bölgesel ve 
yerel ölçeklerde etkileyen salgın hastalıklar, ekonomik krizler, savaş sonrası gözlenen 
demografik değişimler, küresel ısınma ya da diğer iklim krizleri gibi birçok etken 
bulunmaktadır. Dirençlilik kavramı bu ve benzeri parametrelerde gözlemlenebilecek ani 
değişikliklere karşı kentlerin yapısal, altyapısal ve somut olmayan elemanlarının, direnç 
gösterebilme kapasitelerini incelemektedir. Buna bağlı olarak kentlerin kırılma noktası olarak 
adlandırılabilecek zayıf yönlerinin tespiti ve geliştirilmesi prensibine dayalı oluşturulabilecek 
bütüncül yaklaşımlardır.  
Bu tez çalışması, Türkiye’de özellikle tarihi alanlarda koruma ve imar çalışmaları sonrasında 
gözlemlenen ani ve olumsuz değişimlerin dirençlilik bağlamında incelenmesini ve 
değerlendirilmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda, koruma ve sağlıklaştırma çalışması 
tamamlanmış bir tarihi alan örneği olarak seçilen Ankara’da Hamamönü’nde belirlenmiş 
çalışma alanında tarihi alanlarda ortaya çıkan değişimlerin sistem parametrelerinin 
belirlenmesi, bina-çevre-insan, çevrebilim ve demografi yönlerinden direnç mekanizması 
açısından değerlendirilmesi ve bu mekanizmaların olası gelişim yollarının incelenmesi 
hedeflenmiştir. Amaç, koruma çalışmaları sonrasında ortaya çıkan ve tarihi alanların somut ve 
somut olmayan miras niteliklerinde bozulma ve kayıplara sebep olan değişimlerin önlenerek, 
daha sağlıklı ve kalıcı ya da dirençli bir koruma anlayışı ile ne şekilde korunması gerektiğinin 
ölçütlerini incelemektir. Bu bağlamda, Ankara’da Hamamönü Mahallesi örneğinden yola 
çıkılarak bir model oluşturulması, bölgede meydana gelen koruma ve sağlıklaştırma 
uygulamaları sonrası fiziksel ve sosyolojik değişimlerin değerlendirilmesi ve bu bağlamda 
meydana gelen olumsuz değişimlerin elimine edilerek, koruma ve sağlıklaştırmanın 
kalıcılığının arttırılması amaçlanmaktadır.  
Tez çalışması, dirençlilik kapsamında ölçülebilir parametreler olan; nüfus, göç, demografi, kriz 
sonrası ekonomik memnuniyet, kullanıcı memnuniyeti, yapısal ve altyapısal yenilemelerin 
uzun vadede verimliliği gibi yönlerin proje ve uygulama öncesi ve sonrası durumlarının 
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karşılaştırmalı analizi ve değerlendirmesi ile çözüm önerilerinin belirlenmesini kapsamaktadır. 
Bu çalışma kapsamında ortaya çıkacak metot ve verilerin, gelecekte yapılması planlanan başka 
koruma ve sağlıklaştırma projelerinde yere ve zamana özgü değişmelere karşı daha dayanıklı, 
kalıcı, kısacası daha dirençli olması açısından örnek olması ve rehberlik etmesi beklenmektedir. 
Tarihi alanların korunması ve sağlıklaştırılması çalışmalarında, ‘sürdürülebilirlik kavramı’, 
özellikle somut ve somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında anahtar rol 
üstlenmektedir. 
Bununla birlikte, 2019 sonunda başlayıp hızla tüm dünyaya yayılan COVID-19 pandemisi ve 
sonrasındaki sürecin değerlendirilmesi kapsamında dirençliliğe dair etkilerinin ele alınması ve 
değerlendirilmesi de çalışmanın bir diğer vurgusudur. 
Hamamönü Tarihi Alanı örneği bağlamında;  

1) Koruma ve sağlıklaştırma çalışmalarından önceki durum (2006 öncesi), 
2) Koruma ve Sağlıklaştırma Projesi’nin kapsamı ve uygulama süreci (2006 – 2008),  
3) Proje ve Uygulama Sonrası 12 yıllık sürede (2008- 2020) ortaya çıkmış olan durumun 

analizi ve değerlendirilmesi  
4)    Ayrıca, pandemi öncesi ve sonrasının değerlendirilmesi ele alınmaktadır. 

Bu çalışma sonucunda, koruma ve sağlıklaştırma yapılan tarihi çevrelerdeki proje ve uygulama 
sürecinde ve sonrasında, projenin dirençlilik kapasitesinin belirlenmesi ve dirençlilik 
bağlamında parametrelerin olumlu veya olumsuz gelişimlerinin irdelenmesi ve bu doğrultuda 
çıkarımlara varılması hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler— Dirençlilik, tarihi çevre, koruma ve sağlklaştrma alanlar, , Hamamönü, 
Ankara) 
 

ABSTRACT 
In today's world, there are many factors such as epidemic diseases, economic crises, 
demographic changes due to wars, global warming, or other climate crises that affect urban life 
socially, physically, and vitally at global, regional, and local scales. The concept of 'resilience' 
examines the resistivity/durability of structural, infrastructural, and intangible characteristics of 
the cities against sudden traumatic changes that can be observed in these similar conditions. 
Accordingly, these are holistic approaches that can be formed based on identifying and 
developing weaknesses that can be called the breaking point of cities.  
This study aims to examine and evaluate the sudden and negative changes observed after the 
conservation and rehabilitation studies in the historical areas of Turkey within the context of 
resilience. In this sense, it is aimed to determine the system parameters of the changes occurring 
in historical areas, to evaluate these mechanisms in terms of building-environment-human, 
environmental science and demography, and to examine their developmental paths in terms of 
resistance mechanism in the study area of Hamamönü Quarter in Ankara, as a case of historical 
areas where the conservation and rehabilitation studies has been completed. The aim is to 
examine the criteria of how to conserve the historical areas with a healthier and permanent or 
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resistant understanding of conservation by preventing changes that occur after conservation 
studies and cause deterioration and loss in the tangible and intangible heritage qualities of the 
historical areas. It is aimed to create a model based on the example of Hamamönü in Ankara, 
to evaluate the physical and sociological changes after the conservation and rehabilitation 
practices in the region, and to increase the permanence of protection and rehabilitation by 
eliminating the negative changes that occur.  
In the thesis, the parameters that can be measured within the scope of resilience such as 
population, migration, demography, post-crisis economic satisfaction, user satisfaction, long-
term efficiency of structural and infrastructural renovations will be comparatively analyzed and 
evaluated as of before and after situations of the project and the implementation, as well as the 
determination of solution suggestions.  
The methods and data that will emerge within the scope of this study are expected to be an 
example and guide in terms of being more resistant, permanent, in short, more resistant to 
changes specific to place and time, in other conservation and improvement projects planned in 
the future. "The concept of sustainability" plays a key role in transferring the tangible and 
intangible cultural heritage to future generations in the studies of conservation and improvement 
of historical sites. 
However, in the context of evaluating the COVID-19 pandemic, which started at the end of 
2019, spread rapidly all over the world, and the subsequent process, is another emphasis of the 
study. 
In the context of Hamamönü site. 

1) Situation before the conservation and rehabilitation studies (before 2006), 
2) Scope and implementation process of the Conservation and Rehabilitation Project 

(2006 - 2008), 
3) Analysis and evaluation of the situation that has arisen in a 12-year period (2008-

2020) after the project and the implementation (2008-2020) 
4) Evaluation of before and after COVID-19 pandemic is discussed. 

As a result of this study, it is aimed to determine the resilience capacity of the project and to 
examine the positive or negative developments of the parameters in the context of resilience 
and to make inferences in this direction during and after the project and implementation process 
in historical environments where conservation and rehabilitation is realized. 
Keywords - Resilience, historic environment, conservation and rehabilitation areas, 
Hamamönü, Ankara
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ÖZET 
Giriş ve amaç: Engellilik, doğuştan ya da sonradan çeşitli nedenlerle bedensel, zihinsel, 

ruhsal, duyusal ya da sosyal yetilerin çeşitli derecelerde topluma uyum sağlama noktasında ve 
günlük faaliyetleri karşılama noktasında güçlüğü durumudur. Bu çalışma, engelli çocuğa 
sahip ailelerin yaşadığı yükleri etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Araştırma verileri 4-15 Mart 2021 tarihleri arasında “Türkiye Ulusal Tez Merkezi’’ 
veri tabanında hemşirelik alanında tam metni yayınlanan tezlerin, „engelli çocuk‟, ve „aile 
yükü‟ anahtar kelimeleri kullanılarak taranması ile elde edildi. Türkiye’de 2000-2020 yılları 
arasında yayınlanmış ve araştırma kriterlerine uyan altı tez araştırmanın örneklemini 
oluşturdu. Araştırma kapsamına alınan tezler veri tabanına kayıt yılları, araştırma amacı, 
engelli çocuğa sahip ebeveynlerin aile yükünü etkileyen faktörler manuel olarak 
değerlendirildi. 
Bulgular: Araştırma kriterlerini karşılayan (hemşirelik alanında yapılması, tam metne ulaşılan, 
örneklem grubunun engelli çocuğa sahip olan ebeveynler ve aile yükünün değerlendirildiği) 6 
çalışma çalışmaya dahil edildi. İncelenen 6 çalışmada toplam 1282 ebeveyn(anne-baba) 
çalışmaya dahil olmuştur. Çalışmalarda aile yükünü etkileyen faktörler; anne yaşı, annenin 
herhangi bir hastalığının olması, ebeveyn eğitim düzeyi- çalışma durumu, çocuğun yaşı, çocuk 
sayısı, akraba evliliği, çocuğun engel tipi, hastalık süresi, zihinsel yetersizlik derecesi, özel 
eğitim alma süresi, babaların eğitim düzeyi, ailenin ekonomik durumu, evde bakım ücreti 
alması, zihinsel yetersiz çocuğun tedavisi ve bakımı ilgili bilgi alma durumu, ebeveynin 
algıladığı sosyal destek ve öz yeterlik algısı, ebeveynin hastalığa yönelik eğitimi ve grup 
etkileşimi olduğu görülmüştür. 
Sonuç: Engelli çocuğa sahip olmak ailelerde fiziksel, sosyal, ekonomik, ruhsal, eğitim ve 
kardeş sorunları görülmektedir. Ailelerin gereksinimleri karşılanmadıkça ailelerin yükünde 
artış görülmektedir. Hemşireler ailelerin gereksinimleri doğrultusunda hemşirelik girişimlerim 
planlanmalı ve aileleri ilgili kuruluşlara yönlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler—Engelli çocuk, Aile yükü 
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ABSTRACT 
Background and aim: Congenital or acquired disability is the difficulty of one's physical, 
mental, spiritual, sensory or social abilities in adapting to society and meeting daily activities.  
Method: Research data has been collected by screening keywords:  "children with 
disabilities", and "family burden" within the full text of published theses in the nursing field 
in the "Turkey National Thesis Center'' database between the 4th and 15th March 2021. The 
six theses fulfilling the inclusion criteria and published in Turkey between the years of 2000 
and 2020 comprised the sample of the research. Theses included in the scope of the study 
have been evaluated manually in terms of the years of registration in the database, the purpose 
of the research, and the factors affecting the family burden of parents with disabled children. 
Results: Six studies meeting the inclusion criteria (conducted in the field of nursing, access to 
the full text, evaluating the parents of the sample group with a disabled child and family 
burden) were included in the study. A total of 1282 parents were included in the 6 studies 
examined. Factors affecting family burden in studies were: mother’s age; mother's illness; 
parental education level-working status; child's age; the number of children, consanguineous 
marriage; disability type of the child; duration of illness; degree of mental disability; duration 
of special education; education level of fathers; economic status of the family; getting paid for 
home care; the state of getting information about the treatment and care of the mentally 
disabled child; the perception of social support and self-efficacy perceived by the parents; the 
education of the parents regarding the disability and group interaction. 
Conclusion: Having a disabled child causes physical, social, economic, spiritual, educational 
and sibling issues in families. The burden of those families is likely to increase as long as 
their needs are not met. Nurses, therefore, should plan their nursing interventions in line with 
the needs of the families of disabled children and should direct these families to relevant 
institutions. 
Keywords- Disabled child, Family burden 
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ÖZET 
 

Amaç: Üst çene geriliği ve alt çenenin büyük ve/veya ileride olması ile karakterize Sınıf III 
iskeletsel bozukluğun düzeltimi için uygulanan ortognatik cerrahi, hastaların orta yüz 
bölgesinde önemli estetik düzelme sağlamaktadır. Üst çenenin ileri hareketi ile profilde 
oluşan değişim göreceli olarak burun profilinin de iyileşmesini sağlamaktadır. Bu 
araştırmanın amacı Sınıf III maloklüzyonun maksiller ilerletme ile düzeltimi sonrasında burun 
açıları, burun tipi ve burun profili parametrelerinde oluşan değişimleri belirlemektir. 

Yöntem: 2010-2019 yılları arasında iskelet Sınıf III maloklüzyonun tedavisi için üniversite 
kliniğimize başvuran 28 erişkinin (18 erkek, 10 kadın; ortalama yaş: 21.1 ± 1.5yıl) ameliyat 
öncesi (T1) ve ameliyattan 6-12 ay sonraki (T2) dijital lateral sefalometrik radyografileri 
bilgisayar yazılımında analiz edilmiştir. Hipodiverjan yüz tipine sahip bireyler LowA grubuna 
(n=14); hiperdiverjan bireyler HighA grubuna (n=14) dahil edilmiştir. SNA, SNB, Burun ucu 
açısı (NTA), Nazal projeksiyon (NProj), Nazolabial açı (NLA) ve Nazal profil tipi (NP) 
ölçülerek karşılaştırılmıştır. Grup-içi zaman-içi değişim bağımlı örneklem t-testi ile; gruplar-
arası pre/postop ölçüm değişim ortalamaları arasındaki fark iki bağımsız örneklem-t testi ve 
Mann-Whitney u-testi ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: SNA, SNB değişimleri tüm grupta anlamlıdır (p<0.05). LowA grubunda 
NLA’da anlamlı bir artış olurken, NFA’da anlamlı bir azalma bulunmuştur. HighA grubunda 
nasal parametrelerde anlamlı fark bulunmamıştır. Gruplararası, NLA ölçümünün değişim 
ortalamaları arasındaki fark anlamlı olarak LowA grubunda HighA’ya göre daha fazladır. 

Sonuç: Hipodiverjan yüz tipine sahip bireylerde maksiller ilerletmenin ölçülen nazal 
parametrelere olan etkisi istatistiksel olarak daha anlamlı bulunmuştur. Stereofotogrametri 
yöntemi ile 3-boyutlu analizler daha detaylı sonuçlar verecektir.  

 
Anahtar Kelimeler— Ortognatik cerrahi, Angle Snf III maloklüzyon, Eksternal burun 
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ABSTRACT 
Objective: Orthognathic surgery is undertaken to correct anteroposterior, vertical, and 

transverse anomalies of maxilla and mandible. Surgery has significant effects on overlying 
soft-tissue envelope. Aim of this research was to determine differences in parameters of nasal 
angles, nose types and nasal profiles in patient with Class III malocclusion who underwent 
bimaxillary orthognathic surgery.  

Method: The study sample was derived from the population of patients who presented to 
our university clinic for evaluation and management of skeletal Class III malocclusion 
between years 2010-2019. Preoperative (T1) and 6-12 months postoperative (T2) digital 
lateral cephalometric radiographs of 28 adult subjects (18 male, 10 female; mean age: 21.1 ± 
1.5 years) were analyzed. Two groups formed (n=14 each): LowA group included 
hypodivergent facial type; and HighA included hyperdivergent facial type. SNA, SNB, Nasal 
tip angle (NTA), Nasal projection (NProj), Nasolabial angle (NLA), Nasal profile type (NP) 
were measured and compared at T2-T1. Paired samples t-test was used for intragroup 
evaluations. Mann-Whitney u-test and two independent samples t-test were used for 
intergroup comparisons.  

Findings: SNA, SNB improved significantly in all subjects (p <0.05). In LowA, NLA 
increased and NFA decreased significantly. No significant difference was found in HighA. 
Intergroup comparison showed that average change of NLA in LowA group was higher than 
HighA. 

Conclusion: The effects of maxillary advancement on measured parameters were 
statistically and clinically more significant in individuals with hypodivergent face type. 
Stereophotogrammetric methods will provide more detail in 3-dimension. 

Keywords: Orthognathic surgery, Angle Class III malocclusion, External nose 
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ABSTRACT 

In this study, mucilage obtained from the seeds of quince (Cydonia oblonga) was applied to 
ready-to-eat pear fruit (Pyrus communis) as an edible film coating and the effect of the coating on 
the quality characteristics of the fruits was investigated. Pears were washed and cut into sizes 
suitable for consumption before coating. Weight loss, firmness, color, antioxidant activity, total 
phenolic content and sensory analysis were performed during 10 days of storage (+ 4ºC) for 
uncoated (control) and coated samples. When the results were analyzed, significant differences 
were found between the uncoated and the coated samples in terms of weight loss in favor of the 
coated samples after the 7th day. The highest weight loss was determined as 11.05% for uncoated 
samples and 10.30% for coated samples at the end of storage. It was observed that the firmness 
decreased significantly as the storage time increased for the uncoated and coated samples, but 
there was no significant difference between the sample groups during the storage period. It was 
determined that the color change in pears was delayed significantly from the 4th day with the 
coating. Similarly, significant differences were found between the sample groups in terms of total 
phenolic substance content in favor of the coated samples after the 4th day. At the end of storage, 
the total amount of phenolic substance was determined as 241.75 mg gallic acid equivalent for 
uncoated samples and 292.20 mg gallic acid equivalent for coated samples. Antioxidant activity in 
the coated and uncoated samples decreased significantly as the storage time increased, but a 
significant difference was detected between the uncoated and coated samples on the 10th day of 
storage, and the antioxidant activity values (% inhibition) were determined as 43.02% and 
53.67%, respectively. The sensory properties of the pears were evaluated by trained panelists 
using a 5-point scale. It was determined that the appearance, texture and flavour characteristics of 
the uncoated and coated samples were below the lower limit of 3 points on the 7th and 10th days, 
respectively, and were not accepted by the panelists. As a result, it was determined that quality 
properties were maintained longer in freshly cut and ready-to-eat pears with edible film coating 
application and that the shelf life of coated pears (7 days) was extended compared to uncoated 
samples (4 days). The results obtained in this study indicated that the use of quince seed mucilage 
as an edible coating material in minimally processed fruits has a protective effect. 

Keywords- Edible film coating; Pear; Quince seed; Mucilage
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ÖZET 
Bu çalışmada, ayva (Cydonia oblonga) çekirdeklerinden elde edilen müsilaj materyali 

yenilebilir film kaplama olarak tüketime hazır armut meyvesine (Pyrus communis) 
uygulanmış ve kaplamanın meyvenin kalite karakteristikleri üzerine olan etkisi araştırılmıştır. 
Kaplama öncesi armutlar yıkanmış ve tüketime uygun boyutlarda kesilmiştir. Kaplanmamış 
(kontrol) ve kaplanmış örneklerde 10 günlük depolama süresince (+4ºC) ağırlık kaybı, sertlik, 
renk, antioksidan aktivite ve toplam fenolik madde analizleri gerçekleştirilmiş ve örnekler 
duyusal olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, kaplanmamış ve kaplanmış 
örnekler arasında ağırlık kaybı bakımından 7. günden sonra kaplanmış örnekler lehine anlamlı 
farklılıklar tespit edilmiştir. En yüksek ağırlık kaybı depolama sonunda kaplanmamış 
örneklerde %11.05, kaplanmış örneklerde %10.30 olarak belirlenmiştir. Kaplanmamış ve 
kaplanmış örneklerde depolama süresi uzadıkça sertliğin önemli ölçüde azaldığı görülmüş 
ancak örnek grupları arasında depolama süresince anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. 
Armutlardaki renk değişiminin kaplama ile 4.günden itibaren önemli ölçüde geciktirildiği 
saptanmıştır. Benzer şekilde örnek grupları arasında toplam fenolik madde içeriği bakımından 
4.günden itibaren kaplanmış örnekler lehine anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Depolama 
sonunda toplam fenolik madde miktarı kaplanmamış örneklerde 241.75 mg gallik asit 
eşdeğeri, kaplanmış örneklerde ise 292.20 mg gallik asit eşdeğeri olarak belirlenmiştir. 
Kaplanmış ve kaplanmamış örneklerde antioksidan aktivite depolama süresi uzadıkça önemli 
ölçüde azalmış ancak depolamanın 10.gününde kaplanmamış ve kaplanmış örnekler arasında 
önemli bir fark tespit edilmiş ve antioksidan aktivite değerleri (%inhibisyon) sırasıyla %43.02 
ve %53.67 olarak belirlenmiştir. Armutların duyusal özellikleri 5 puanlık bir skala 
kullanılarak eğitimli panelistler tarafından değerlendirilmiştir. Kaplanmamış ve kaplanmış 
örneklerin görünüş, doku ve lezzet özelliklerinin sırasıyla 7.günde ve 10.günde alt sınır olan 3 
puanın altında olduğu ve panelistlerce kabul görmediği tespit edilmiştir. Sonuçta, yenilebilir 
film kaplama uygulaması ile birlikte taze kesilmiş ve tüketime hazır armutlarda kalite 
özelliklerinin daha uzun süre muhafaza edildiği ve kaplanmış armutların raf ömrünün (7gün) 
kaplanmamış örneklere kıyasla (4 gün) uzadığı belirlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen 
sonuçlar ayva çekirdeği müsilajının yenilebilir kaplama materyali olarak minimum işlenmiş 
meyvelerde kullanımının koruyucu bir etkisi olduğunu işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler—Yenilebilir film kaplama;  Armut; Ayva çekirdeği; Müsilaj 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, günün ihtiyaçlarına göre değişen, dinamik bir bütçeleme sistemi 

olarak Program Bütçe sistemine ilişkin uygulayıcıların görüşlerini incelemektir. Bu sebeple 
çalışmada öncelikle bütçe hakkı, bütçe kavramı, bütçe sistemleri, bütçe ilkeleri ve politika 
bütçe ilişkisi incelenmektedir. Bütçe kelime olarak ilk defa İngiltere’de ortaya çıkmıştır. 
Türkiye ‘de ilk başlangıç olarak kabul edilen tarih ise 1908 II. Meşrutiyet’tir. Ülkemizde ilk 
olarak Klasik (Geleneksel) Bütçe Sistemi uygulanmıştır.1973 yılında Program Bütçe 
Sistemine geçilmiştir fakat başarılı bir uygulama olmamıştır. 2003 yılında kabul edilen 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Performans Esaslı Bütçe sistemine geçiş 
yapılmıştır. 2021 yılı itibari ile de yeni bir bütçe sistemi olan Program Bazlı Performans Bütçe 
uygulamaya konulacaktır. Kaynakların daha etkin kullanabilmesi için elde edilen performans 
bilgileri ile bütçe de ayrılan kaynaklar arasında ilişki kurmaya Program Bazlı Performans 
Bütçe adı verilmektedir. Buradan hareketle çalışmanın ilerleyen aşamalarında kamu mali 
yönetimi sistemindeki değişimlere Türk Kamu Mali Yönetim Sisteminin uyumu, Türkiye’de 
Program Bütçe deneyimi, Performans Bütçe Sistemi Uygulaması, Kamu Mali Yönetiminde 
Yer Alan Kurumlar, Temel Politika Belgeleri (Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Orta 
Vadeli Mali Plan ), Türkiye’de bütçe süreci ve yeni geçilen Program Bazlı Performans Bütçe 
Sisteminin işleyişi incelenmektedir. 

 Bu doğrultuda çalışmada, Kırıkkale Üniversitesi’ndeki yeni kamu yönetimi 
sisteminde politika-plan-bütçe ilişkisinin kuvvetlendirilmesi, kamuda politika üretme 
kapasitesinin çoğaltılması, performans esaslı iş ve hizmet üreten kamu yönetiminin 
sağlanması ve bütçe hakkının dinamik bir şekilde kullanılabilmesi açısından, Program Bazlı 
Performans Bütçe Sisteminin uygulanması yarı yapılandırılmış anket çalışmasıyla sisteme 
ilişkin görüşler alınarak analiz edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler; Bütçe Sistemleri, Performans Esasl Bütçe, Program Bazl 
Performans Bütçe Sistemi.
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ABSTRACT 
The purpose of this work is : examining the opinions of the practitioners is changing 

according to the needs of the day on the Program Budget system as a dynamic budgeting 
system. Because of this reason our work first chapter was mentioned as budget right budget 
concept budget systems budget principles and policy budget relationship. The budget Word 
Firstly came up in England. The date of acceptance of this word in Turkey is 1908. First, the 
classical (traditional) budget system was applied in our country. In 1973, it was passed to 
Program Budget System, but it wasn’t a successfull application. In 2003, it was adopted and 
passed to the Performance Based Budget System with the PFMCL (Public Financial 
Management and Control Law) numbered 5018. As of 2021, a new budget system, a Program 
Based Performance Budget, will be implemented. For the use of resources more effectively 
and to establish a relationship between the obtained performance information and the 
allocated resources in the budget, Based Performance Budget program name has been given. 
To work in this direction, changing of the public domain method system, the harmony of the 
turkish public property management system, program budget experience in Turkey, 
performance budget system application, institutions involved in the public domain method , 
key policy documents ( Development Plan , Medium Term Program , Medium Tern Financial 
Plans ) , budget process in Turkey and the functioning of the new program- based 
performance budget system has been examined.   

To work in this direction, in Kırıkkale University, in the new public administration 
system fort he strengthening the policy-plan budget relationship, increasing the capacity of 
policy producing in the public sector, in terms of ensuring that the public administration that 
produces performance – based works and services and that the budget right can be used 
dynamically, and by making recommendations on the implementation of the Program – Based 
Performance Budget System and by examining the budget systems from the past to the 
present, the basic characteristics of our new budget system will be analyzed through semi-
structured surveys by obtaining opinions about the system. 

Keywords: Budget Systems, Performance Budget, Program-Based Performance 
Budget System. 
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ÖZET 
Hasta eğitimi,  hasta kişiyi ve aileleri ameliyat öncesi ve sonrası dönemde, tedavisi sürecinde, 
bilgi eksikliğini gidermeyi ve bakımdaki engelleri ortadan kaldırıp sorumluluk kazandırmayı 
amaçlar. Hemşireler tarafından verilen planlı taburculuk eğitimi, hastaların kaygılarını azaltarak 
kendi bakımlarındaki hataları düzeltir ve komplikasyonları engellemek için son derece önemlidir. 
Dolayısıyla kaliteli hasta sonuçları nitelikli hasta eğitimin bir göstergesidir. Hasta eğiminde 
güncel yöntemler üç aşamadan oluşur. Bunlar, sözel eğitim, yazılı broşür/materyal ve multimedya 
tabanlı eğitimdir. Yazılı broşür şeklinde verilen eğitim aynı zamanda sözel eğitimi de içine 
almaktadır. Hemşirelik sürecinde bir çok sağlık modeli kullanılmaktadır. Bu modeller ile 
oluşturulan eğitim broşürü hastaya bütüncül yaklaşım ile gereksinimi olan  eğitimin saptanmasını 
sağlar. Tele-hemşirelik tele-sağlık uygulamasının içinde son derece önemlidir. Bir tele sağlık 
hizmeti olan telekonferans yöntemi, ameliyat sonrası taburcu olan hastaların evlerinden takip 
edilmesine olanak sağlar. Telekonferans yönteminin avantajı takip edilen hastaların coğrafi 
konuma bağlı zaman kaybını aşarak bakımdaki engelleri kaldırır ve bakımlarının devamını sağlar. 
Dezavantajı ise hastaya hemen müdahale edilememesi ve maliyetinin de yüksek olmasıdır. 
Yapılan bir araştırmada tele-hemşireliğin kronik bir hastalık olarak hipertansiyonun yönetimi için 
bir çözüm olduğu ifade edilmiştir. Farklı bir çalışmada ise birden çok kronik hastalığı olan 
hastalara hemşireler öncülüğünde tele-evde bakım programı oluşturulmuş ve hasta bakım 
sonuçlarında iyileşmeler olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bir sistematik incelemede hemşirelik ile 
ilgili yapılan tezlerde tele-hemşirelik girişimlerinin etkisini değerlendirilmiştir. İnceleme 
sonucunda bazı uygulamalarının telefon ile kısıtlı olduğunu fakat hasta sonuçlarında olumlu 
sonuçlar yarattığı bildirilmiştir. Tele- hemşirelik girişimlerinin ameliyata ve hastalığa adapte 
olmada, kaygıyı ve komplikasyonları azaltmada, yaşam kalitesini yükseltmede ve hastaneye tekrar 
yatışları azaltmada etkin olduğu rapor edilmiştir. Cerrahi girişim sonrası hasta gereksinimlerinin 
sürekliliğinin sağlanmasında, tele-konferans yöntemi ile hasta takibi bakım sonuçları için oldukça 
gerekli ve önemli olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler—Bileşen; Biçimlendirme; Tasarm; Şekillendirme; Ekle (anahtar 
kelimeler) 
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ABSTRACT 
Patient education aims at eliminating the lack of information and providing 

responsibility by removing the obstacles in care, during the pre-operative and postoperative 
period and the treatment process. Planned discharge training given by nurses is extremely 
important in reducing patients' anxiety, correcting mistakes in their care and preventing 
complications. Therefore, quality patient results are an indicator of qualified patient 
education. Current methods in patient inclination consist of three stages. These are verbal 
education, written brochure / material and multimedia-based training. The education provided 
in the form of a written brochure also includes verbal education. Many health models are used 
in the nursing process. The training brochure created with these models allows the patient to 
determine the training she needs with a holistic approach. 

Tele-nursing is extremely important in tele-health practice. The teleconferencing 
method, which is a telehealth service, allows patients who are discharged after surgery to be 
followed from their homes. he advantage of the teleconferencing method is that it overcomes 
the time loss due to the geographical location of the patients being monitored, it removes the 
obstacles in care and ensures the continuity of their care. The disadvantage is that the patient 
cannot be intervened immediately and the cost is high. In a study, it was stated that tele-
nursing is a solution for the management of hypertension as a chronic disease. In a different 
study, a tele-home care program was created under the leadership of nurses for patients with 
multiple chronic diseases, and it was found that there were improvements in patient care 
results. In a systematic review, the effect of tele-nursing interventions in theses on nursing 
was evaluated. As a result of the examination, it was reported that some of the applications 
were limited to the phone, but had positive results in patient outcomes. Tele-nursing 
interventions have been reported to be effective in adapting to surgery and disease, reducing 
anxiety and complications, increasing quality of life, and decreasing hospital readmissions. It 
is seen that patient follow-up with tele-conference method is very necessary and important for 
the care results in ensuring the continuity of patient needs after surgery. 

Keywords- Tele-nursing; tele-health; Teleconference
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ÖZET 
Yoğun çalışmalarla birlikte işin gerçekleşmesi esnasında çeşitli nedenlerle çalışan ruh ve 
beden sağlığının etkilenerek iş kazası ve meslek hastalıklarını önleyen 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunlarına 
bağlı bir şekilde sistemli ve bilimsel çalışmaların tümüne İş Sağlığı ve Güvenliği 
denilmektedir. Üretimde güvenliğin sağlanmasının yanında üretimi gerçekleşen ürünlerinde 
güvenli olması İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşmasında kaza ve meslek hastalıklarında 
düşüşlerin gerçekleşmesinde rol oynamaktadır. 
Bu çalışmada Mobil Taşlama ve Torna Makinesi üretimi gerçekleşirken İş Sağlığı ve 
Güvenliği kültürü göz önüne alınarak insan, doğa ve diğer canlılar için zararı olabilecek tüm 
koşulların indirgenebilmesi amacıyla risk analizi yöntemi olan Hata Türleri ve Etkileri Analizi 
kullanması ele alınmıştır. Bu analizin tasarım, üretim, test ve kontroller de dahil olmak üzere 
ürünün oluşturulması ve oluşan nihai ürünün kullanımın da tüm ayrıntılarıyla risklerin 
gözlemlenmesinin sağlanıp bu risklerin ortadan kaldırılması, daha az tehlikeli ile ikame 
edilmesi, engellenmesi veya etkisinin düşürülmesi amacıyla proaktif yaklaşılarak önlemler 
alınmalıdır. Bu çalışmanın sağlıklı ve güvenli üretim yapmak niyetinde olan tüm 
araştırmacılara fayda sağlaması ve ülkemiz makine üretime katkı sağlanarak üretimi 
gerçekleşen makine hakkında bilgi verilerek teknolojik düzeyin artırılmasına katkı sağlanması 
amaçlanmıştır. 
Uygulanan risk analizi yöntemi ile hataların önlenmesi ile birlikte aynı zamanda kalite 
süreçlerinde de iyileşmeler gözlemlenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler— İş Sağlğ ve Güvenliği, Mobil Taşlama ve Torna Makinesi, Risk 
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ABSTRACT 
The realization of the work is called occupational healt and safety of systematic and scientific 
studies in accordance with the Ossupational Health and Safety Law No.6331 and Social 
Insurance and General Health Insurance Laws No.5510, which prevent work accidents and 
occupational diseases by affecting the mental and physical health of the working for various 
reasons. In addition to ensuring that it is ensured in production, the safety of the product to be 
realized plays a role in the occurrence of occupational health and safety accidents and 
decreases in occupations. During the production of this evice Mobile Grinding and Turning 
Machine, Occupational Health and Safety culture is taken into consideration, the use of Error 
Types and Effects Analysis, which is a risk analysis method that can reduce all conditions for 
human, natüre and other living things. This analysis includes testing and controls, including 
design, manufactur,ng, testing and controls, tests and controls, including tests and including 
when approaching by taking proactive approach to ensure that riskd are monitored and 
removed, substituted with less dangerous, prevented or mitigated. Fort his purpose, it is aimed 
to benefit all researchers who intend to make healthy and safe production and to contribute to 
the increase of the tecnological level by providing information about the machine realized by 
contributing to the machine production in our country. With the applied risk analysis method, 
improvements have also been observed in quality processes. 
 
Keywords- Occupational Health and Safety, Mobile Grinding and Turning Machine, Risk 
Analysis, Eror Types and Effects. 
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ÖZET 
Göçmenlerin göç ettikleri ülkeye uyum sağlayarak, kültürel ve psikolojik değişim yaşamasına 
kültürleşme denmektedir.  Ancak kültürleşme, her göçmen grupta görülmez. Bazı göçmen 
gruplar, marjinalleşme, asimilasyon, çift-kültürlülük gibi seçeneklere yönelebilirler. Bu 
yönelim, göçmen grubun taşıdığı düşünce ve inançlarla da yakından alakalıdır. Dolayısıyla bir 
göçmen grubun sahip olduğu Oryantalist düşüncelerin, kültürleşme sürecine olabilecek 
etkisine dikkat etmek gerekir. Bu araştırmada, 1933-1945 yılları arasında Almanya’dan 
Türkiye’ye göç eden Yahudi bilim insanlarının kültürleşme sorunu konu edilmiştir. 
Makalenin araştırma sorusu “Alman kökenli göçmen Yahudi bilim insanları Türkiye’deki 
toplumla nasıl bir kültürleşme süreci yaşamışlardır?” şeklindedir. Bu bağlamda, 
göçmenlerden iki bilim insanının yazdığı anı kitapları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir: 
Ernest Hirch (1902-1985) ve Fritz Neumark (1900-1991).  
Yapılan incelemede, kitaplarda bazı Oryantalist öğelerin varlığıyla karşılaşılmıştır. Örneğin, 
Fritz Neumark kitabında Oryantalist bir düşünce olan “keyif yapma” alışkanlığından 
bahsetmekte ve Türklerin “saatlerce rüya görür gibi seyrederek” istirahat ettiklerini 
söylemektedir. Bundan başka, bir Doğu alışkanlığı olan "çok eşlilik olgusu"na da değinmekte 
ve tek eşliliğin ülkede yerleşmediğini anlatmaktadır. Kadınların genel olarak "sosyal açıdan 
küçümsendiği", “çarşaf giydikleri, "aşağı konumlarının bir belirtisi olarak erkeğin birkaç adım 
arkasında yürüdükleri” gibi hususları öne çıkarmaktadır ki tüm bunlar, Oryantalist bakış 
açısının tezahürleri olarak görülebilir. Bundan başka, Neumark, kendisiyle birlikte Türkiye’ye 
gelen diğer Alman bilim insanlarında Türklere yönelik küçümseyici ve önyargılı tutumun var 
olduğundan bahseder. Neumark’a göre Türkiye’ye iltica eden Almanların çoğu "gönül kırıcı 
bir şekilde kaba ve burnu büyük davranışlarda bulunuyordu”. Alman bilim insanlarının bir 
kısmı Türkiye’ye alışamamış ve toplumla bir bağ kuramamıştır. “Fil dişi kulelerinde yaşayan” 
bu kişilere örnek olarak Röpke ve Rustow’un isimlerini vermektedir.  
Ernst Hirsch de kitabında, benzer şekilde Alman profesörlerin kendilerini "bulunmaz Hint 
kumaşı" gibi gördüğünü söylemektedir. Hatta kendilerinin "eşi emsali" olmadıklarını 
düşünmektedirler. Bu ülkedeki gelenekleri ve görenekleri "hor görerek, 
homurdanmakta"dırlar. Hirsch, Alman profesörlerin Bebek, Pera ve Kadıköy’de 
kümelendiğini; Bebekliler, Peralılar ve Kadıköylüler olarak anıldıklarını söyler.  Toplumdan 
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ayrı olarak yaşayan bu grupların Türkiye’yi "mangalda kahve pişiren", "bir tepsiye dizdiği 
fincanlarla kahveyi tek tek büro odalarına taşıyan bir kahveci”, “sırtındaki yükün altında iki 
büklüm yürüyen bir hamal” ya da “Kapalıçarşı çevresindeki dar sokaklarda anıran bir eşek” 
tasvirleriyle tanımladıklarını da yazar. 
Hirsch, kendi gibi göçmen olan bu grubun bir "göçmen zihniyeti"ne sahip olduğunu, bu 
zihniyetin de "bizim orda adet neyse ona sıkı sıkıya sarılmak" şeklinde tezahür ettiğini 
belirtir. Kimi meslektaşların geldikleri ülkedeki ürünleri ve meyveleri dahi tatmakta 
direndiklerini anlatmaktadır. Yeni geldikleri ülkeye alışmaya çalışmayarak, kendi adetlerini 
sürdürdükleri ve bu durumun da onları toplumdan soyutladığını söylemektedir. Hirsch, 
yaşadıkları ülkenin adetlerine uyum göstermeye çalışmayan meslektaşlarından birinin, pazar 
günü ders vermemeye kalkıştığını yazmaktadır. Kendisini bu "çılgınlık"tan şu soruyla 
alıkoymuştur: "Acaba Almanya’da adventist inançlı profesörlerle öğrencilere cumartesi tatil 
midir?". Ve sonunda Alman bilim adamlarının "sivri akıllı" ve "tuhaf" oldukları söylentisi 
etrafta da yayılmıştır. Sokağa çıkma yasağı olduğu sırada denize giden Profesör Shwarz’ın, 
yabancı olduğu ve Türkçeyi bilmediği yönündeki kendini savunmasından da bahsetmektedir. 
Hirsch’e göre bu savunma, "sanki hala kapitülasyonlar yürürlükteymiş gibi, yabancı olmayı 
imtiyazlı bir koruma nedeni" olarak gören bir düşüncenin ürünüdür. Hirsch, Profesörlerin bu 
"kendine mahsus havası"nın toplumla ilişki kurmalarını engellediğini belirtmektedir. Zamanla 
"entegre olmayan küçük bir azınlık" oluşturmuşlardır. Bu küçük azınlık topluma uymayı 
reddetmiş ve ilk fırsatta yurt dışına gitmeyi tercih etmişlerdir.  Hal böyle olunca da Alman 
aileler ve Türk aileler arasında yakınlaşma gerçekleşmemiştir. 
Yapılan bu incelemede, Hirsch’in Neumark’a göre daha az Oryantalist düşünce taşıdığı 
anlaşılmıştır. Nitekim Hirsch, ülkesi Almanya’ya dönse de Türkiye’den her zaman “ikinci 
vatanım” olarak bahsetmiş ve Türkçeyi iyi öğrenerek, Türkçe eserler vermiştir. Ancak 
kitabında, diğer Alman bilim insanları konusunda yazdıkları, bu insanların Oryantalist bir 
bakış açısına sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, yapılan incelemeyle, siyasal, 
sosyal ve ekonomik nedenlerin yanında göçmenlerin taşıdığı Oryantalist düşüncelerin, bu 
göçmen grubun Türk toplumuyla kültürleşmesine engel olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, 
Avrupa’dan Doğulu ülkelere yapılan göçlerde Oryantalist düşüncenin toplumsal 
bütünleşmeye mâni olabileceğini belirtmek gerekir. Bu bağlamda, Oryantalist bakış açısının, 
kültürleşmenin önündeki önemli engellerden biri olduğu bu çalışmanın ortaya koyduğu 
önemli bir bulgudur. 

Anahtar Kelimeler— Göçmen, Alman, Yahudi, Oryantalizm, Kültürleşme.

ABSTRACT 
 

The adaptation of immigrants to the country they migrated to and experiencing cultural and 
psychological change is called acculturation. Orientalist ideas of an immigrant group can 
have an influence over acculturation. In this study, acculturation issue about the immigration 
of Jewish scientists during the period of 1933-1945 from Germany to Turkey will be focused. 
The research questions of the article is as follows: "What kind of acculturation process did 
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migrant Jewish scientists of German origin in Turkey experience with Turkish society?”. For 
this purpose, memoirs written by two immigrant scientists will be analyzed through content 
analysis method. These are Ernest Hirch (1902-1985) and Fritz Neumark (1900-1991). Fritz 
Neumark mentions the habit of “enjoying” in his book and says that Turks rest “watching like 
a dream for hours”. Furthermore, he also refers to the "phenomenon of polygamy", which is 
an Eastern habit, and explains that monogamy is not settled in the country. His reference to 
issues such as "social underestimation of women", “wearing chadors”, "walking a few steps 
behind the man as a sign of their inferior position" can be seen as the manifestations of the 
Orientalist perspective.Further, Neumark says that other German scientists who came to 
Turkey had a biased attitude to Turkey. Most of the asylum seekers in Turkey, according to 
Neumark, behaved rudely to Turks. The German scientists were a heart breaker with arrogant 
behaviors. Big parts of the German scientists who could not adapt to Turkey and did not 
establish a bond with the public. Röpke and A.Rustow are the names that Neumark give as 
migrants "live in ivory towers".Similarly, Ernst Hirsch writes that German professors see 
themselves as "invaluable Indian fabric" and that they are not in a "peer-to-peer" relationshp. 
The traditions and customs in this country are "despised and muttered." Hirsch states that this 
group, which is an immigrant like herself, has an "immigrant mentality" and this mentality 
manifests as "holding tightly to whatever is customary in their home-country". He tells that 
some colleagues resist even tasting the products and fruits in this host country. She says that 
by not trying to get used to the country they came to, they continued their own customs and 
this situation both isolated them from the society.He writes that one of his colleagues, who 
was not trying to conform to the customs of the country in which they lived, attempted not to 
teach on Sundays. Hirsch stopped this "madness" with the question: "Is it Saturday a holiday 
for professors and students of adventist faith in Germany?" And finally, the rumor that 
German scientists are "pointy-smart" and "weird" spreads around. Shwarz, who went to the 
sea with a bathrobe during the curfew, sees himself as a foreigner and does not speak Turkish, 
"as if capitulations were still in force”. For Hirsch, it is an effort to consider being a foreigner 
a privileged reason for protection". Hirsch says that Professors' "peculiar aura" prevents them 
from engaging with society. Over time they have formed a "small unintegrated minority". 
This small minority "refuses to fit into society". As such, there is no rapprochement between 
German families and Turkish families.As a result of the examination, it was revealed that 
political, social and economic reasons prevent this immigrant group from acculturation. This 
article found that Orientalist perspective that exists in the immigrant group is one of the most 
important obstacles for acculturation. The fact that the Orientalist point of view is one of the 
important obstacles to acculturation is an valuable finding revealed by this article. 
Keywords- Migrant, Jew, German, Orientalism, Acculturation.
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ÖZET 
Covid-19 salgını sırasında, okullarda ve üniversitelerdeki eğitimde birçok değişiklik olmuştur 
ve mevcut teknoloji sistemlerine dayanarak çoğu eğitim faaliyeti sanal olarak sağlanmaktadır. 
Ters yüz sınıf modeli, mevcut teknoloji sistemlerine göre kolaylıkla tasarlanıp uygulanabilen 
öğrenme kuramlarına dayalı aktif eğitim modellerinden biridir. Bu modelde öğrencinin rolü 
daha belirgin hale gelmektedir. Ters yüz sınıf modelinin etkililiği genel hatlarıyla 
gösterilmiştir, ancak akademik disiplinler arasında özellikle psikoloji alanında var olan 
farklılıklar, bu alandaki farklı teori ve yaklaşımlar ile yeni bilimsel gelişmelerin yanı sıra özel 
beceriler edinme ihtiyacından dolayı, ters yüz sınıf modelinin bu alandaki etkinliğini 
belirleyebilmek adına söz konusu modelin öğrencilerin öğrenmelerindeki etkinliği üzerine 
özel çalışmalar tasarlamak ve uygulamak gereklidir. Bu çalışma, Covid-19 salgını sırasında 
psikolojik eğitim alanında ters yüz sınıf modelinin kullanımına ilişkin sistematik bir 
derlemedir. Bu sistematik incelemenin amacı, Covid-19 hastalığı salgını sırasında psikolojik 
eğitimde ters yüz sınıf öğrenme modelinin etkinliğini değerlendirmektir. Makaleler; Scopus, 
PubMed ve Google Scholar dâhil olmak üzere üç veritabanında gözden geçirilmiştir. Erişimi 
randomize kontrollü çalışmalarla sınırlandırmak için metodolojik filtreler kullanılmıştır. 
Makaleleri bulmak için girilmiş olan anahtar sözcükler: dönüştürülmüş* ya da, tersine* ya da 
dönüştürmek* ve sınıf* ya da öğrenmek* ya da öğretim* ya da kavratmak* ya da model ya da 
teori* ya da eğitim ve üniversite ya da yüksek öğretim ya da lisans ve psikoloji ya da akıl 
sağlığı ve Covid-19 ya da SARS-CoV-2 olmuştur. Sonraki aşamada makale başlık ve özetine 
göre el ile tarama yapılmamış, son aşamada ise dâhil etme ve hariç tutma kıstaslarına göre 
makalelerin tam metni gözden geçirilerek nitelikli makaleler seçilmiştir. Hariç tutma 
kıstasları: 1- Makaleler İngilizce olmamalıdır 2- Üniversite merkezlerinde çalışma 
yapılmamış olmalıdır. Dâhil etme kıstasları ise 1- Üniversite eğitimi 2- Sanal veya sanal ve 
yüz yüze (tümleşik) eğitim 3- Deneysel veya yarı deneysel çalışma planı 4- Makalelerin 
İngilizce olması olmuştur. Ocak 2020'den Mart 2021'e kadar olan tüm makaleler gözden 
geçirilmiştir. Ters yüz sınıf modeli ile ilgili toplam 6025 makale bulunmuş, makalenin başlığı 
ve özetine göre yapılan taramaları takiben kalan 9 makale, dâhil etme ve hariç tutma 
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kıstaslarına göre nitelendirilerek 5 adet makale seçilmiştir. Son olarak makaleler baştan sona 
incelendikten ve kalitesi değerlendirildikten sonra 2 adet makale seçilmiştir. Bu çalışma, ters 
yüz sınıf modelinin psikoloji dersleri için sanal eğitimde etkili bir eğitim yöntemi olduğunu, 
ancak bu alandaki makalelerin az olması nedeniyle, ters yüz sınıf modelinin psikoloji 
eğitiminde etkinliğini göstermek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler—Ters Yüz Snf Modeli; Tersine Snf Modeli;  Aktif Eğitim; 
Dönüştürülmüş Snf Modeli 

ABSTRACT 
During the Covid-19 outbreak, there were many changes in education in schools and universities, 
and based on existing technology systems, most educational activities are provided virtually. 
Flipped classroom model is one of the active education models based on learning theories that can 
be easily designed and implemented according to existing technology systems. The role of the 
student in this model becomes more prominent. The effectiveness of the flipped classroom model 
has been shown in general, but due to the differences that exist between academic disciplines, 
especially in the field of psychology, due to different theories and approaches and new scientific 
advances in this field, as well as the need to acquire special skills, it is necessary to design and 
implement specific studies on the effectiveness of the flipped classroom model in students' 
learning to determine its effectiveness in this field. This study is a systematic review regarding the 
use of the flipped classroom model in the field of psychological education during the Covid-19 
disease outbreak. The purpose of this systematic review is to evaluate the effectiveness of the 
flipped classroom model of learning in psychological education during the Covid-19 disease 
outbreak. Articles were reviewed in three databases, including Scopus and PubMed and Google 
Scholar. Methodological filters were used to limit retrieval to randomized controlled trials. 
Keywords for finding articles included inverted* or, reverse* or flip* and class* or learn*or 
teach* or instruct* or model or theor* or education and university or higher education or under 
graduate and psychology or mental health and Covid-19 or SARS-CoV-2. In the next stage, 
screening is done manually based on the title and abstract of the article, and finally, based on the 
inclusion and exclusion criteria and reviewing the full text of the articles, qualified articles were 
selected.Exclusion criteria include 1- Articles should not be in English 2- Studies have not been 
done in university centers   and inclusion criteria include 1- University education 2- Virtual or 
virtual and face-to-face (combined) education 3- Experimental or semi-experimental study plan 4- 
Articles in English. All articles from January 2020 to March 2021 were reviewed. A total of 6025 
articles on flipped classroom model were found, which after screening based on the title and 
summary of the article, 9 articles remained, which were qualified according to the inclusion and 
exclusion criteria so that  5 articles were chosen. Finally, after thoroughly reviewing the article 
and evaluating their quality, 2 articles were selected. This study showed that the flipped classroom 
model is an effective educational method in virtual education for psychology courses, but due to 
the small number of articles in this field, more studies are needed to show the effectiveness of the 
flipped classroom model in psychology education. 

Keywords- Flipped Classroom;  Reverse Classroom;  Active Education;  Inverted Classroom
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ÖZET 
Günümüzde tüm dünyada ölümle sonuçlanan vakaların başında kardiyak acil vakaları yer alır. 
Bu tür  acillerde zamanın kaybedilmeden gerekli ve etkin bakımın uygulanabilmesi hayati bir 
önem taşır. Kalp hastalıkları en kısa sürede tanımlanabildiği ve en yakın sağlık merkezi ile 
koordinasyon sağlanıp vakit kaybetmeden sevkiyatı yapılabildiği takdirde tedaviye yönelik 
çalışmalar başarıyla gerçekleştirilebilir.  
Kalp hastalıklarının tanımlanması sürecinde en çok kullanılan parametrelerin başında hastaya 
ait EKG bilgileri gelmektedir.  Bu sebeple bu çalışmada  kalp rahatsızlığı olan kişilerin 
uzaktan takibi için hasta, doktor ve sağlık merkezini kapsayan mobil bir iletişim ağı 
tasarlanmış ve oluşabilecek herhangi bir anomali durumunda hasta, doktor ve ilgili sağlık 
merkezlerinin erken uyarı amaçlı bilgilendirilmesinin sağlanabilmesi amacıyla da hastaya ait 
EKG kayıtlarının gerçek zaman hızında bulut ortamına aktarılması ve bu kayıtların mobil 
cihazlarda görünür hale getirilme işlemi gerçekleştirilmiştir.  
Bu bağlamda mevcut çalışmada EKG işaretleri Matlab ortamında yazılımsal olarak simüle 
edilmiş, örneklenmiş ve bu değerler bulut platformuna aktarılmış, Android studio yazılımıyla 
gerçekleştirilen mobil telefon uygulaması yoluyla da veritabanına gönderilen EKG 
kayıtlarının mekana bağlı kalınmaksızın tabipler ve ilgili sağlık kuruluşları tarafından  
gözlemlenebilmesi mümkün hale getirilmiştir.  
Tasarlanan sistem oldukca esnek ve ölçeklenebilirdir. Performans/fiyat avantajları yanında 
hızlı ve mobilite özelliğinin var olması sistemin oldukca cazip hale gelmesini sağlamıştır.  
Anahtar Kelimeler: EKG, Nesnelerin İnterneti, Firebase, Android studio, Gerçek zamanl 
veri iletimi 

ABSTRACT 
Today, cardiac emergency is the leading cause of death all over the world. In these emergency 
cases, efficient and effective care has a vital role. The treatment implementations can be 
carried out successfully, if heart diseases can be identified in the shortest time possible and 
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can be transported  by coordinating with the nearest health center without loosing time.  
Due to the fact that the ECG information of the patient is one of the most used parameters in 
the process of defining heart diseases, A mobile communication network, between patients 
and doctors and medical care centers, has been developed for remote monitoring of patient's 
health status by the way of sending the ECG data to the database system and it makes possible 
to inform the medical stuff automatically when any emergency situations occur. 
In this context, ECG signals were simulated and sampled in Matlab environment, and these 
values were transferred to the cloud platform.  ECG records were sent to the database via the 
mobile phone application which was realized with Android studio software in order to make it 
possible to be observed by physicians and related health institutions regardless of the location. 
The designed system is considerably flexible and scalable. In addition to performance / price, 
the property of mobility has made it very attractive. 
Keywords- ECG, Internet of Things, Firebase, Android studio, Real Time Data Transmission. 
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ÖZET 

20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren artmaya başlayan küreselleşme adımları ve bu 
çerçevede ülkelerin uluslararası pazarlardaki payını artırma çabası, özellikle gelişmekte olan 
ülkeleri ticaret hacimlerini ve pazar paylarını artırmak amacıyla birtakım politikalar 
geliştirmeye itmiştir. Bu bağlamda temelleri çok eski tarihlere dayanan serbest bölge kavramı, 
yeni dış ticaret olgusunda kendisine önemli bir pozisyon bulmuştur. Farklı amaçlar 
çerçevesinde farklı türlerde karşımıza çıkan serbest bölgeler, ülkelerin mevcut dış ticaret 
politikalarından ve ülke mevzuatlarından ayrıştırılıp bölge kullanıcıları, özellikle de bölgedeki 
üreticiler açısından birçok teşvik sunarak bölge içerisinde işlem yapmayı cazip hale 
getirmektedirler. Bahsedilen bu teşviklerin de bölgelerde uygulanması ve hem üretim 
maliyetleri hem de bürokrasiden kaynaklı fırsat maliyetlerinin düşürülmesi ile serbest bölgeler 
uluslararası birer çekim merkezi haline gelmektedirler. Serbest bölgelerin Türkiye ekonomisi 
üzerindeki etkilerini veri zarflama analizi (VZA) yöntemi ile ölçerek değerlendirmesini 
yapacağımız çalışmamızın ilk bölümünde, serbest bölge kavramı açıklanarak serbest bölgelerin 
kuruluş amaçları ve türlerinden bahsedilecek; ikinci bölümünde dünyada ve Türkiye’de serbest 
bölgelerin genel tarihçesine baktıktan sonra Türkiye’deki serbest bölgelere değinilecektir. 
Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde ise serbest bölgelerin veri zarflama analizi (VZA) 
çerçevesinde etkinlikleri ölçülerek performans sıralamaları yapılacaktır. Tüm bu çalışmalar en 
nihayetinde, Türkiye’deki serbest bölgelerin etkinlik sıralamasını gösterecek ve günümüz 
koşullarında -özellikle istihdam ve ticaret hacimleri açısından- ülke ekonomimize ne gibi 
katkılar verdiği anlaşılacaktır. Çalışmamızın, okuyuculara ve konunun çalışıcılarına bu 
çerçevede fayda sağlayacağı düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler—Serbest Bölge; Veri Zarflama Analizi; Verimlilik Ölçümü; Etkinlik 
Sralamas 

ABSTRACT 
 

In the second half of the 20th century, increasing globalization steps and efforts to rising the 
share of countries in international markets within this context, especially developing countries 
has led to develop some policies in order to increase their trade volumes and market shares. In 
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this context, the Free Zone, which is based on ancient history, has found a position with the 
basic knowledge of the new external phenomenon. Free Zones, which appear in different types 
for different purposes, are separated from the existing foreign trade policies and regulations of 
the countries and offer many incentives for the users of the zone, especially the producers in the 
region, making it attractive to operate in the region. Free Zones are becoming an international 
attraction center due to the reduction of both production costs and opportunity costs stemming 
from bureaucracy. In the first part of the thesis, the concept of free zones will be explained and 
the establishment purposes and types of free zones will be mentioned; in the second part of the 
thesis look at the overall history of free trade zones in Turkey and world will be dealt to the 
free zones in Turkey. In the third and last part of our study, the activity ranking of free zones 
will be made within the framework of data envelopment analysis (DEA). Our research 
ultimately, our country's economy in the current conditions - especially in terms of employment 
and trade volumes- of the free zones in Turkey will be found to give contributions and it will 
benefit the readers and the workers of the subject within this framework.  
Keywords—Free Zone; Data Envelopment Analysis; Efficiency Measurement; Activity Ranking 
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  ÖZET 
Günümüz modern dünyasında da, doğal afetler can ve mal kaybına sebep olmaya devam 
etmektedir. Bu çalışmada, Aksaray ili sınırları içerisinden geçen ve deprem üreten, Tuzgölü fay 
zonu ile heyelan bölgeleri arasındaki ilişki irdelenmiştir. Arazi gözlemleri ve Coğrafik bilgi 
sistemi (CBS) ile heyelan bölgeleri belirlenmeye çalışılmış ve Tuzgölü fay zonu ile ilişkisi 
ortaya konmuştur. Bu incelemeler sonucunda, heyelan bölgeleri, genel olarak formasyonların 
litolojik özelliklerine ve morfolojiye göre yoğunluk göstermekte olup, fay zonu üzerinde bu 
yoğunluğa sıklıkla rastlanmamıştır. Ancak nadir de olsa, fay zonu üzerinde de heyelan alanları 
mevcuttur. Bu alanlarda da litolojik özellikler belirleyici faktördür. Gevşek ve az tutturulmuş 
kayaçlardan oluşan birimlerde heyelan oluşumları gözlenmektedir. Kiltaşı ve çamurtaşı 
seviyelerinin fazla olduğu, Mezgit ve Uzunkaya formasyonları, heyelan riski olan alanları 
oluşturmaktadır. Ayrıca CBS ile oluşturulan heyelan bölgelerinin, jeolojik-litolojik olarak 
arazide de gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yamaç eğiminin fazla olduğu ve ayrışmamış-sert 
kayaçlardan oluşan bölgeler, CBS ortamında, heyelan alanı olarak görülmektedir. Bazı 
alanların, arazi ile uyumsuzluğu bu nedenledir.  
Aksaray ili ve çevresi heyelan alanları açısından çok riskli alan değildir. Heyelan tehlikesi ve 
riski olan bölgeler için, detaylı arazi çalışması gereklidir. Arazi çalışmaları, hem fay hatları hem 
de heyelan tehlikesi olan alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. Bu çalışmada, genel olarak il merkezi 
ve çevresinde yoğunlaştırılmış ve bu alanlar değerlendirilmiştir. Genel olarak litolojik bulgular 
önemli olmaktadır. 
Anahtar Kelimeler- Aksaray, Tuzgölü Fay Zonu, Heyelan, Cbs. 
 

ABSTRACT 
 

In today's modern world, natural disasters continue to cause loss of life and property. In this 
study, the relationship between the Tuzgölü fault zone and the landslide zones that pass through 
the Aksaray borders and produce earthquakes has been examined. Land observations and 
geographic information system (GIS) have been tried to determine landslide zones and relations 
with Tuzgölü fault zone have been revealed. As a result of these investigations, the landslide 
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zones are dense in general according to the lithological properties of the formations and 
morphology, and this density is not often found on the fault zone. However, even if rare, there 
are landslide areas on the fault zone. In these areas, lithological characteristics are the 
determining factor. Landslide formations are observed in units consisting of loose and less 
fastened rocks. Mezgit and Uzunkaya formations, where claystone and mudstone levels are 
high, constitute areas with landslide risk. In addition, the landslide zones created with GIS must 
be observed in the geological-lithological environment. Areas with high slope and consisting 
of undissociated-hard rocks are seen as landslide areas in GIS environment. This is why some 
areas are incompatible with the land. 
Aksaray province and its surroundings are not very risky areas in terms of landslide areas. For 
areas with landslide danger and risk, detailed fieldwork is required. Field studies should be 
concentrated on both fault lines and landslide hazard areas. In this study, it was concentrated in 
the city center and its surroundings and these areas were evaluated. In general, lithological 
findings are important. 
Keywords- Aksaray, Tuzgölü Fault Zone, Landslide, Gis. 
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ÖZET 
Milli kimliğin sürekliliği açısından oldukça önemli değerler olarak kabul edilen maddi ve 
manevi kültürel miras, kuşaklar boyunca yaşama biçimlerinde ortaya çıkmış farklılıklar sonucu 
meydana gelen toplumsal uygulamaların günümüze kadar süregelmesiyle varlığını 
sürdürmektedir. Büyük oranda yerel kimliğin öne çıkarılmasını mümkün kılan turizm, kültürel 
çeşitliliğin korunmasına aracılık eder. Bu araçlardan bir tanesi de turizmde büyük bir rolü olan 
acentalardır. Turistlerin beklentilerinin karşılanabilmesi gittikleri destinasyonda oraya has bir 
takım kültürel uygulamalar ile karşılaşmalarına da bağlıdır. Bu noktada somut olmayan kültürel 
miras unsurları turistlerin beğenisini kazanabilmektedir. Acenteler da turistlerin somut olmayan 
kültürel miras üzerine elde ettiği deneyimlere aracılık etmektedir. Bu çalışma, Nevşehir’de 
somut olmayan kültürel mirasın aktarımı noktasında acentaların rolünü araştırmayı 
amaçlamaktadır. Araştırmada yöntem olarak karma yöntem biçimi kullanılmıştır. Nevşehir’de 
bulunan 75 acenta ile anket yapılmıştır. Yapılan anket spss uygulaması ile analiz edilmiştir. 
Çalışmada nicel araştırma yönteminin beraberinde nitel araştırma yöntemi desenlerinden durum 
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda 15 tane acenta ile yarı yapılandırılmış 
görüşmeler yapılmıştır. Aynı zamanda araştırmacı alan notları tutularak ve gözlem yapılarak 
veriler toplanmıştır. Nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan 
araştırma sonucunda, acentaların somut olmayan kültürel mirasın aktarımı noktasında rolü 
olduğu, ancak maddiyata dönüşemeyen kültürlerimizin turistlere yeterince aktarılamadığı ve 
aktarılamayan kültürel değerlerimiz için gerekli projeler yapılarak aktarımının 
sağlanabilmesinin olanaklı olduğu, gerek acenta sahiplerinin gerek acentada çalışan diğer 
personellerin turizm konusunda eğitimli olması gerektiği, bazı kültürlerimizin yok olmaya yüz 
tuttuğu ve bu yüzden turistlere de yansıtılamadığı gibi bulgulara ulaşılmıştır. Sonuç olarak 
acentaların somut olmayan kültürel mirasın aktarımı noktasın da rolü vardır. Ancak bu rolün 
doğru olabilmesi acentaların eğitimli ve bilinçli insanlarca yönetiliyor olması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler— Acenta; Somut Olmayan Kültürel Miras; Turizm 

 
ABSTRACT 

Material and spiritual cultural heritage, which is considered to be very important values in terms 
of the continuity of national identity, continues its existence with the continuity of social 
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practices that have emerged as a result of the differences in living styles over generations. 
Tourism, which makes it possible to highlight local identity to a great extent, mediates the 
preservation of cultural diversity. One of these tools is agencies that play a big role in tourism. 
Meeting the expectations of the tourists also depends on their encounter with a number of 
cultural practices specific to the destination. At this point, intangible cultural heritage elements 
can be appreciated by tourists. Agencies also mediate tourists' experiences on intangible cultural 
heritage. This study aims to investigate the role of agencies in the transfer of intangible cultural 
heritage in Nevşehir. The mixed method form was used as a method in the study. A survey was 
conducted with 75 agencies in Nevşehir. The questionnaire was analysed with SPSS 
application. Along with the quantitative research method, the case study method, one of the 
qualitative research methods, was used in the study. In this context, semi-structured interviews 
were made with 15 agencies. At the same time, data were collected by taking researcher field 
notes and making observations. Content analysis method was used in the analysis of qualitative 
data. As a result of the research, it is possible that agencies have a role in the transfer of 
intangible cultural heritage, but that our cultures that cannot be transformed into materiality 
cannot be adequately transferred to tourists and that it is possible to transfer our cultural values 
that cannot be transferred to tourists, that both the agency owners and other staff working in the 
agency should be trained in tourism, Findings have been reached as it is about to disappear and 
therefore cannot be reflected on tourists. Consequently, agencies also play a role in the transfer 
of intangible cultural heritage. However, for this role to be correct, agencies must be managed 
by educated and conscious people.  

Keywords — Agency; Intangible Cultural Heritage; Tourism 
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ÖZET 

Dünya’da  gelişen teknoloji ile birlikte birçok elektronik yenilikler yaşam alanlarına kadar 
ulaşmış bulunmaktadır. İlerleyen teknoloji ile birlikte bu yaşam alanları birer akıllı sisteme 
dönüşme yoluna girmiş bulunmaktadır. Günümüzde akıllı bir ev denilince, ferdlere  
binanın kullanım kolaylıkları üzerinde denetim ve kontrol olanağı sağlamak için geliştirilen 
otomasyon sistemlerinin tümü anlaşılır. Bu doğrultuda akıllı otomasyon sistemleri ev 
sahipleriyle iletişim halini günün her anında devam ettirir. Bunun da insan yaşamına fazlasıyla 
konfor katmasının yanında zamandan tasarruf etme fırsatını da sağlamış olur. Bunlara ek olarak 
bu sistemler ferdlere hızlıca geri bildirimler yaparak maddi ve manevi açıdan gelebilecek birçok 
olumsuz durumu da minimum düzeye indirgeyebilir. Gelecek yıllarda da bu tür akıllı 
otomasyon sistemleri çok daha fazla insanlarla etkileşim halinde olacaktır. Evler, arabalar, 
okullar, kütüphaneler hatta caddelere kadar, tüm bu alanların akıllı birer sisteme dönüştürülerek 
insan yaşamına dahil edilmesi sözkonusudur. 
Bu çalışmada "Nesnelerin İnterneti" konsepti yardımıyla evde bulunan garaj kapısının ve 
aydınlatma sistemlerinin kontrolleri, bahçe toprağının nem seviyesinin ölçülmesi ve buna göre 
sulama sisteminin otomatik olarak gerçekleştirilmesi, evin yangına karşı yangın sensörüyle 
kontrol edilmesi ve herhangi olumsuz bir durumda kullanıcıyı mesajla uyarması işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu kontrollerin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm sensörler maket ev 
üzerine yerleştirilmiş wi-fi üzerinden kullanıcı mobil telefonu entegrasyonu sağlanmıştır.   
Anahtar Kelimeler: Akll Ev Sistemi, Nesnelerin İnterneti, Elektronik Otomasyon, Gelecek 
Teknoloji. 

ABSTRACT 
 

With the developing technology in the world, many electronic innovations have reached the 
living spaces. With the advancing technology, these living spaces have started to turn into smart 
systems. Nowadays, when it comes to a smart home, automation systems developed to provide 
individuals with control and control over the ease of use of the building come to mind. In this 
direction, smart automation systems maintain the communication with the homeowners at every 
moment of the day. In addition to adding a lot of comfort to human life, it has another important 
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benefit such as saving time. In addition to these, these systems can minimize many negative 
situations that may come from material and moral aspects by providing quick feedback to 
people. In the coming years, such smart automation systems will be interacting with many more 
people. Houses, cars, schools, libraries and even streets, all these areas are transformed into 
intelligent systems and included in human life. 
In this study, with the help of the "internet of things" concept, the controls of the garage door 
and lighting systems in the house, the measurement of the moisture level of the garden soil and 
the automatic realization of the irrigation system accordingly, the house is controlled with a fire 
sensor against fire, and the user is warned in any adverse situation. All the sensors used in the 
realization of these controls are placed on the model house and smart phone integration is 
provided via wi-fi. 
Keywords: Smart Home System, Internet of Thing, Electronic Automation, Technology of 
Future. 
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ABSTRACT 
Among various nitrogen-containing heterocycles, both benzoxazolone and isatin derivatives 
attract a significant attention of pharmaceutical chemists since they have wide range of 
biological properties due to the possibility of making various modifications on their core 
structure. Isatin derivatives are known to exhibit biological effects such as anticancer, 
tuberculostatic and anticonvulsant activity. Similar to isatin derivatives, benzoxazolones were 
proven to show anticancer, analgesic, anti-inflammatory and anti-epileptic activity. In the 
present work, new Mannich bases of benzoxazolone and isatin derivatives were prepared with 
different 4-substituted piperazines and evaluated for their possibility of showing cytotoxic 
activity using CLC-Pred tool and for their drug likeness with ADME analysis using QikProp 
software. The structures of these compounds were characterized by FT-IR, elemental analysis, 
ESI-Mass Spectrometry, 1H and 13C NMR. The results showed that some of the compounds 
were found to exhibit a potential of significant cytotoxicity against several human cancer cell 
lines especially non-small cell lung cancer. Almost all of the newly synthesized compounds had 
a high drug score with desirable ADME properties. It could be concluded that Mannich bases 
of benzoxazolone and isatin derivatives with different piperazine moieties were expected to 
exhibit cytotoxic activities if they will be further investigated experimental methods such as 
MTT assays and they could be promising novel therapeutic agents for cancer treatment. 

Keywords—Isatin; Benzoxazolone; Piperazine; Cytotoxicity; Mannich bases; CLC-Pred
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ÖZET 
Bu çalışmada, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok bakımdan etkileri görülen covid-
19 sürecinin Nevşehir ilindeki insanlar üzerine sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve psikolojik 
bakımdan etkilerinin incelenmesi ve insanların covid-19 sürecini nasıl algıladıklarını ve neler 
düşündüklerini araştırılması amaçlanmıştır. Bu araştırma kapsamda nitel araştırma 
desenlerinden biri olan fenemoloji yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak için 
Nevşehir ilinde bulunan 12 kişi ile yüz yüze sosyal mesafe kurallarına uygun şekillerde bireysel 
ve odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların ortak özelliği Nevşehir 
ilinde yaşıyor olmalarıdır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler analiz edilirken nitel veri 
analiz tekniklerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda 
katılımcıların bu süreçte kültürel kimlikleri dolayısıyla sosyal mesafeye çok fazla uyamadıkları, 
alışkanlıklarını kolay kolay değiştiremedikleri, maskeyi kullanmakta zorluk çektikleri, sosyal 
medyaya ve film sitelerine olan yoğunluklarının bu süreçte katlanarak arttığını, doğaya duyulan 
özlemlerinin arttığı, süreç başında pandeminin getirebileceklerinden korktukları fakat 
sonrasında bir rahatlamaya girdikleri ve boşvermişliklerinin olduğunu, süreç öncesi hayat 
koşturmacasıyla yapamadıkları her şeyi bu süreçte yaptıkları, devletin bu süreçte izlediği 
politikalardan sağlık alanındakileri başarılı bulduklarını ama diğer politikalarına eleştirisel 
gözle baktıklarını ifade ettikleri görülmüştür. Sonuç olarak, katılımcıların bu süreçte sosyal 
mesafe ve maske kurallarına tam olarak uyamadıkları, sosyo-ekonomik düzeyde destek 
alamadıkları ve pandemi sürecini süreç ilerledikçe ciddiye alamadıkları ve bu konuda 
motivasyonlarının kaybolduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler—Covid-19; Fenemoloji; Sosyo-kültürel; Sosyo-ekonomik 

 
ABSTRACT 

 
In this study, it was aimed to examine the socio-cultural, socio-economic and psychological 
effects of the covid-19 process, which has effects in many ways in our country as well as in the 
whole world, on the people in the province of Nevşehir, and to investigate how people perceive 
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the covid-19 process and what they think. In the scope of this research, the phenomenology 
method, one of the qualitative research designs, was used. In the study, individual and focus 
group interviews were held with 12 people in Nevşehir province in accordance with the social 
distance rules. The common feature of the participants in the study is that they live in the 
province of Nevşehir. Content analysis method, one of the qualitative data analysis techniques, 
was used while analyzing the data obtained as a result of the interviews. As a result of the 
research, the participants were unable to adapt to social distance due to their cultural identities, 
they could not easily change their habits, they had difficulty in using masks, their intensity on 
social media and movie sites increased exponentially in this process, their longing for nature 
increased, they feared what the pandemic could bring at the beginning of the process, but 
afterwards It was observed that they stated that they had been involved and let go, that they did 
everything they could not do with the rush of life before the process, that they found success in 
the health field among the policies followed by the state in this process, but that they looked at 
other policies with a critical eye. Consequently, it can be said that the participants did not fully 
comply with the social distance and mask rules, could not get support at the socio-economic 
level, and could not take the pandemic process seriously as the process progresses, and their 
motivation on this matter lost. 

Keywords- Covid-19; Phenomenology; Socio-cultural; Socio-economic
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ÖZET 
Amaç: Bu çalışmanın amacı COVID-19 evde hapsedilmesinin pediatrik yaş grubunda miyopi 

artışı üzerine olan etkisini araştırmaktır. 
Metod: Bu amaçla poliklinikte son bir yıl içerisinde muayene edilen 18 yaş ve altında miyopik 

hastaların dosyaları geriye dönük incelendi. Hastaların dosyalarından Mart - Mayıs ayları arasında 
2018, 2019, 2020 ve 2021 yıl muayenelerinde tespit edilen subjektif refraksiyon değerleri 
incelendi. Yıllar arasındaki miyopik ilerleme manifest refraksiyon sferik ekivalan (MRSE) değeri 
üzerinden hesaplanarak analiz yapıldı. Refraksiyon kusuru dışında oküler hastalık, 1 dioptri ve 
üzerinde silendirik kırma kusuru, dejeneratif miyopi, oküler cerrahi öyküsü, oküler travma öyküsü 
ve kollagen doku hastalığı varlığı çalışma dışı bırakılma kriterleri olarak belirlendi.   

Sonuç: Çalışmaya alınan kriterlere uygun 310 hastanın yaş ortalaması 15.08±2.02 yıl olup, 218'i 
(%70.3) kadın 92'si (%29.7) erkekti. Hastaların ortalama MRSE değerleri 2018'de -1.83±1.19, 
2019'da -2.14±1.26, 2020'de -2.46±1.36 ve 2021'de -3.12±1.36 olarak bulundu.  Buna göre 2018-
2019 yılları arasında -0.31±0.21 D (P<0.001), 2019-2020 yılları arasında -0.31±0.25 D (P<0.001), 
2020-2021 yılları arasında ise -0.65±0.29 D (P<0.001), miyopi artışının olduğu gözlendi. 

Tartışma: Çocukluk çağında miyopi her dönemde ilerleyici gözükse de, COVID-19 pandemi 
döneminde muhtemel kapalı ortamda daha fazla zaman geçirme ve artan yakın aktivitenin etkisi 
ile daha belirgin olarak ilerleme göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Miyopi, Covid 19, Kapal Alan Aktivitesi, Miyopi İlerlemesi 
 

ABSTRACT 
 

Purpose: The aim of this study is to investigate the effect of COVID-19 Home Confinement 
on the increase of myopia in the pediatric age group. 

Methods: For this purpose, the files of myopic patients under 18 years of age who were 
examined in the outpatient clinic in the last year were analyzed retrospectively. Subjective 
refraction values determined from the patients' files in 2018, 2019, 2020 and 2021 examinations 
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between March and May were examined. Myopic progression over the years was analyzed by 
calculating the manifest refraction spherical equivalent (RMSE) value. Exclusion criteria were 
ocular disease, refractive error of 1 diopter or more, degenerative myopia, ocular surgery 
history, ocular trauma history, and collagen tissue disease. 

Results: The mean age of 310 patients who met the criteria included in the study was 15.08 
± 2.02 years, and 218 (70.3%) were female and 92 (29.7%) were male. The mean MRSE values 
of the patients were found to be -1.83 ± 1.19 in 2018, -2.14 ± 1.26 in 2019, -2.46 ± 1.36 in 2020 
and -3.12 ± 1.36 in 2021. Accordingly, between 2018-2019, -0.31 ± 0.21 D (P <0.001), between 
2019-2020 -0.31 ± 0.25 D (P <0.001), between 2020-2021 -0.65 ± 0.29 D (P <0.001) it was 
observed that there was an increase in myopia. 

Conclusion: Although myopia in childhood seems progressive at all times, it has progressed 
more significantly during the COVID-19 Home Confinement , possibly with the effect of 
spending more time in closed environment and increasing indoor activity. 

Keywords: Myopia, Covid 19, Indoor Activity, Myopia Progression
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ÖZET 
Amaç: Aktif akışkan basınç kontrollü sistem (AABKS) ve yerçekimi temelli akışkan sistem 

(YTAS) kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon cerrahisinde ortalama cerrahi süresi, 
kümülatif tüketilen enerji (KTE), aspirasyon süresi ve tahmini aspirasyon sıvısı parametrelerini 
karşılaştırmak. 

Yöntemler: Senil nükleer katarakt tanısı ile kliniğimize başvuran 202 hastanın 202 gözü 
çalışmaya dahil edildi. Fakoemülsifikasyon cerrahisi deneyimli tek bir cerrah tarafından 
Centurion Vision System cihazı ve İnfiniti Vision System cihazı kullanılarak yapıldı. Her vaka 
sonrası ortalama cerrahi süresi, KTE, aspirasyon süresi ve tahmini aspirasyon sıvısı 
parametreleri kaydedildi. Komplikasyon gelişen vakalar çalışma dışı bırakıldı. 

Bulgular: AABKS grubunda hastaların yaş ortalaması 64,15±3,83 yıl, ortalama cerrahi 
süresi 11.88±5,44 dk, KTE 11.63±9,37, aspirasyon süresi 3.91±1,49 dk ve tahmini aspirasyon 
sıvısı 71,89±27,56 ml olarak kaydedildi. YTAS grubunda hastaların yaş ortalaması 64.99±3.80 
yıl, ortalama cerrahi süresi 14.35±3.93 dk, KTE 13.60±7.61, aspirasyon süresi 5.56±1.8 dk ve 
tahmini aspirasyon sıvısı 101.23±15.62 ml olarak kaydedildi.  

Sonuç: AABKS hem düşük enerji kullananımı hemde daha kısa cerrahi süresi ile postop 
cerrahi sonuçları YTAS’a göre daha başarılı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Aktif Akşkan Basnç Kontrollü Sistem, Yerçekimi Temelli Akşkan 
Sistem, Fakoemülsifikasyon, Katarakt 

ABSTRACT 
 

Purpose: To compare the mean surgical time, cumulative dissipated energy (CDE), 
aspiration time and estimated aspiration fluid parameters in phacoemulsification surgery using 
Active-Fluidic Pressure Control System (AFPCS) versus Gravity-Fluidics System (GFS).  

Methods: 202 eyes of 202 patients who were admitted to our clinic with the diagnosis of 
senile nuclear cataract were included in the study. Phacoemulsification surgery was performed 
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by an experienced surgeon using the Centurion Vision System device and the Infiniti Vision 
System device. After each case, mean surgical time, CDE, aspiration time and estimated 
aspiration fluid parameters were recorded. Complicated cases were excluded from the study.  

Results: The mean age of the patients in the AFPCS group was 64.15 ± 3.83 years, the mean 
surgery time was 11.88 ± 5.44 min, the CDE was 11.63 ± 9.37, the aspiration time was 3.91 ± 
1.49 min, and the estimated aspiration fluid was 71.89 ± 27.56 ml. The mean age of the patients 
in the GFS group was 64.99 ± 3.80 years, the mean surgical time was 14.35 ± 3.93 min, the 
CDE was 13.60 ± 7.61, the aspiration time was 5.56 ± 1.8 min, and the estimated aspiration 
fluid was 101.23 ± 15.62 ml. 

Conclusion: AFPCS has been found to be more successful than GFS with both low energy 
consumption and shorter surgical time and postop surgery results. 

Keywords: Active Fluidics System, Gravity  Fluidics System, Phacoemulsification, Cataract
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ÖZET 
Bu çalışmada, sürekli kaotik sistem örneklerinden olan Sprott B kaotik sisteminin kaos 

analizi 0/1 test kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kaos analizinin literatürde çokça 
tercih edilen Lyapunov üstelleri, Poincare haritası, faz-uzay gösterimi gibi yöntemler haricinde 
bir yöntem kullanılmıştır. Sprott B kaos sinyalinin Matlab Simulink benzetimi gerçekleştirilmiş 
ve dinamik veriler elde edilmiştir. 

Kaos için 0-1 testi, deterministik bir sistemin düzenli ve kaotik dinamikleri arasında ayrım 
yapma yöntemlerinden biridir. Diğer yaklaşımların aksine, sistemin dinamik yapısı önemli 
değildir. Bu nedenle test doğrudan deneysel verilere, sıradan diferansiyel denklemlere veya 
kısmi diferansiyel denklemlere uygulanabilir. Elde edilen sonuçlar 0 veya 1'e yakın grafiksel 
sonuçlar olarak elde edilir. 0 doğrusal sistem verilerini temsil ederken ve 1 doğrusal olmayan 
dinamik davranışı gösteren sistemleri temsil etmektedir. Kolay uygulanması, değerlendirilmesi 
ve geniş uygulama alanıyla, bu yöntem ile kaosu tespit etmek için kullanmak daha popüler hale 
gelmektedir. Kaos analizinde kullanılan 0/1 test metodu ile, deterministik ayrık ve sürekli 
sistemlerde kaos kontrolü için yeni bir yöntemdir. Test uygulanmasında sistem boyutu önemli 
değildir. Ayrıca bir sistemin temel matematiksel modeli bilinmediğinde de uygulanabilir. Test 
parametreleri olan p ve q değerlerinin dizilerine dayanarak, q'ya karşı p'nin iki boyutlu grafikleri 
oluşturulur. Buna göre sistem kaos davranış gösteriyorsa şekil düzensiz olurken doğrusal 
sistemlerde düzenli şekiller elde edilir. Ayrıca 0/1 test metodunda hesaplanan K değeri 0'a yakın 
sonuçlar için doğrusal sistemleri temsil ederken 1’e yakın değerler ise kaotik davranışları temsil 
etmektedir. 

Elde edilen verilerin matematiksel analiz yöntemleri kullanılarak sistemin kaos veya 
periyodikliği incelenmiştir. Çalışma neticesinde Matlab Simulink ile gerçekleştirilen 
simülasyon sonuçları ve elde edilen grafikler karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler—Doğrusal olmayan sistemler; Sprott B; Kaos analizi, 0/1 Test. 
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ABSTRACT 
In this study, the chaos analysis of the Sprott B chaotic system, which is one of the examples 
of the continuous chaotic system, was carried out using the 0/1 test. In the study, a method other 
than Lyapunov exponentials, Poincare map, phase-space representation, which are widely 
preferred in the literature, of chaos analysis were used. Matlab Simulink simulation of the Sprott 
B chaos signal has been carried out and dynamic data have been obtained. 
The 0-1 test for chaos is one of the ways to distinguish between the ordered and chaotic 
dynamics of a deterministic system. Unlike other approaches, the dynamic nature of the system 
is not important. Therefore, the test can be applied directly to experimental data, ordinary 
differential equations or partial differential equations. The results obtained are obtained as 
graphical results close to 0 or 1. 0 represents linear system data and 1 represents systems with 
nonlinear dynamic behavior. With its easy application, evaluation and wide range of 
application, this method is becoming more popular to use to detect chaos. With the 0/1 test 
method used in chaos analysis, it is a new method for chaos control in deterministic discrete 
and continuous systems. System size is not important in test application. It can also be applied 
when the basic mathematical model of a system is unknown. Two-dimensional plots of q versus 
p are created based on the series of test parameters p and q values. Accordingly, if the system 
behaves in chaos, the shape will be irregular, while regular shapes are obtained in linear 
systems. In addition, the K value calculated in the 0/1 test method represents linear systems for 
results close to 0, while values close to 1 represent chaotic behaviors. 
Using the mathematical analysis methods of the data obtained, the chaos or periodicity of the 
system has been investigated. As a result of the study, the simulation results performed with 
Matlab Simulink and the graphs obtained were given comparatively. 
Keywords- Nonlinear systems; Sprott B; Chaos analysis; 0/1 Test. 
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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de okul dışı öğrenme ortamları dersi üzerine yapılan yüksek 
lisans ve doktora tezlerinin çeşitli kriterlere göre değerlendirmesini yapmaktır. Lisansüstü 
tezlere Yükseköğretim Kurulu web sayfasının tez tarama kısmına ‘‘Okul Dışı Öğrenme 
Ortamları’’ yazılarak ulaşılmıştır. Çalışmada bu şekilde ulaşılan 2012-2020 yılları arasında 
yazılmış ve yayımlanma izni bulunan 23 tez içerik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Veriler 
betimsel (açıklayıcı) analiz yöntemi ile analiz edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 
çalışmaların çoğunun 2019 yılında tamamlandığı ve tez başlıklarında kullanılan kelime 
sayısında 11-20 kelime aralığının tercih edildiği, çalışmaların ağırlıklı olarak kadın 
araştırmacılar tarafından gerçekleştirildiği, tezlerde erkek danışmanların ağırlıkta olduğu, 
danışmanların birçoğunun Prof. Unvanına sahip olduğu, tezleri onaylayan kurullarda jüri 
sayısının genellikle 3 üyeden oluştuğu ve jürilerin de birçoğunun Dr. Öğretim üyesi unvanına 
sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmaların çoğunlukla Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 
yapıldığı, okul dışı öğrenme ortamları alanında daha çok yüksek lisans çalışmalarının yapıldığı, 
tezlerin yazıldığı bölgeler arasında İç Anadolu Bölgesinin ağırlık gösterdiği anlaşılmıştır. 
Çalışmaların sayfa sayısı aralığında 0-100 sayfa aralığının yoğun olduğu, çalışmalarda 0-100 
örneklem aralığının daha fazla tercih edildiği, daha çok öğrenci görüşü alma şeklinde yarı 
deneysel desen ile tutum ölçeği kullanılarak yapılan çalışmalar olduğu gibi sonuçlara 
ulaşılmıştır. Tezlerin yazıldığı üniversiteler arasında Gazi Üniversitesi ve Hacettepe 
üniversitesi öne çıkmıştır. Ayrıca tezlerde ele alınan alt problem sayısı aralığında 11-20 aralığı 
yoğunluk gösterirken; öneri sayısı aralığında 6-10 aralığı yoğunluk göstermiştir 

Anahtar Kelimeler— Lisansüstü eğiti; Okul dş öğrenme ortamlar; tez değerlendirme. 
 

ABSTRACT 
 

The aim of the study outside of school learning environments in Turkey masters and doctoral 
theses done on the course is to make an assessment based on various criteria. Postgraduate 
theses have been reached by writing "Out-of-School Learning" in the thesis browsing section 
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of the web page of the Council of Higher Education. In this study, 23 theses written between 
2012-2020 and had permission to be published were analyzed with the content analysis method. 
The data were tried to be analyzed with the descriptive analysis method. According to the 
results, most of the studies were completed in 2019 and 11-20 word ranges were preferred for 
the number of words used in the thesis titles, the studies were mainly carried out by female 
researchers, male advisors were predominant in theses, and most of the consultants were prof. 
The number of juries in the boards that approve the theses is usually 3 members, and most of 
the juries are Dr. It was concluded that he had the title of lecturer. It has been understood that 
most of the studies were carried out at the institute of educational sciences, more post-graduate 
studies were conducted in the field of out-of-school learning environments, and the central 
Anatolian region dominated among the regions where theses were written. It was found that the 
0-100 page range in the page count range of the studies was dense, the 0-100 sampling range 
was more preferred in the studies, and the studies conducted using a quasi-experimental design 
and attitude scale, mostly in the form of taking student opinions, were found to be results. Gazi 
University and Hacettepe University stood out among the universities where the theses were 
written. In addition, while the range of 11-20 is concentrated in the number of sub-problems 
dealt with in theses; It showed intensity in the range of 6-10 suggestions. 
Keywords- Out of school learning environments; postgraduate education; thesis evaluation 
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ÖZET 
Giriş İnvajinasyon proksimaldeki barsak segmentinin distal segment içerisine girmesi ile 
karakterize bir klinik tablodur (1). Erişkinlerde intestinal invajinasyon nadir olup tüm 
invajinasyonların %5 ini, tüm hastane başvuruların %0.02-0.003’ünü ve acil cerrahi gerektiren 
bağırsak tıkanmalarının yalnızca %1-3’ünü oluşturur (2,3). Intestinal invajinasyon nedenleri ve 
kliniği yetiskinler ile çocuklar arasında farklılık gösterir. Yetiskinlerde invajinasyon bulguları 
diger intestinal obstrüksiyon bulguları ile karısabilir. Bu nedenle, yetiskinlerde çocukların aksine 
tanı koymak güçtür ve sıklıkla operasyon sırasında tanı kesinleştirilebilir (4). Olgumuzda acil 
servise akut gelişen karın ağrısıyla başvuran tetkiklerinde invajinasyon saptanan ancak takibinde 
spontan regrese olan erişkin erkek hastayı nadir bir olgu olduğu için sunduk. 
Olgu 20 yaşında erkek hasta acil servisimize yaklaşık bir saat önce başlayan şiddetli karın ağrısı 
şikayetiyle geldi. Hastanın ilk muayenesinde defansı mevcuttu, rebaund yoktu. Gaz gaita çıkışı 
olan hastanın bulantı kusma ve kanlı gayta şikayeti yoktu. Özgeçmişinde özellikli bir durum yoktu. 
Labaratoar bulguları; WBC:16000 µL , hb:14.2 g/dL, plt:231000 µL , biyokimya parametreleri 
normal aralıktaydı. Batın USG’de anormal bulguya rastlanmadı. Takiplerinde karın ağrısı 
gerilememesi üzerine hastaya kontrastlı batın BT çekildi. Batın BT’sinde karın sol orta kadranda 
ince bağırsak anslarında invajinasyon ile uyumlu buldu saptandı ve hasta genel cerrahi ile konsülte 
edildi (Şekil 1). Semptomatik tedavi ile takip edilen hastanın takibi sırasında karın ağrısı geriledi. 
8 saat sonra kontrol wbc: 11.8 ve çekilen kontrol batın BT’sinde invajinasyon bulgusunun regrese 
olduğu görülmüş ve hasta bu bulgularla transient invajinasyon lehine değerlendirilmiştir. Hastamız 
takip amaçlı genel cerrahi servisine yatırılmış ve 1 gün sonra orali rejim 2 diyetle açılıp gaz gaita 
deşarjı olması üzerine poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edilmiştir. 
Sonuç İntestinal invajinasyon erişkinlerde pediatrik gruba göre oldukça az görülür. Çocuklarda 
akut apandisit tablosundan sonra en sık rastlanan ikinci akut karın nedeni olmasına rağmen, 
erişkinlerde bu durum nadir görülmektedir (2). Çocuklarda invajinasyon sıklıkla ani başlayan 
intermittent kolik ağrı, kusma, kanlı mukuslu dışkılama ve ele gelen kitle ile ortaya çıkmasına 
karşın erişkinlerde akut, subakut veya kronik nonspesifik semptomlarla ortaya çıkabilir, diğer 
intestinal obstrüksiyon bulguları ile karışabilir (5). Semptomları silik olabilir ve bu nedenle tanı 
konması zordur.  Acil hekiminin tanı koyabilmesi için vakaya şüpheli yaklaşması ve tanı 
yöntemlerine sık başvurması gerekir. Karın ağrısı ile acil servise müracaat eden bazı hastalarda 
yapılan muayene ve rutin tetkikler ile karın ağrısının sebebi ortaya konamayan durumlarda 
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invajinasyon olabileceği düşünülmelidir. Acil servisten taburcu edilen karın ağrılı bazı olguların 
transient invajinasyon olabileceği tarafımızca düşünülmektedir. 

 
Şekil 1. Batın BT’de invajinasyon görüntüsü 

Anahtar Kelimeler: Transient invajinasyon, Karn ağrs, Akut batn 
 

ABSTRACT 
 

Introduction Intestinal invagination is a clinical condition in which a part of the intestine folds 
into the distal section of itself (1). Intestinal invagination is a rare entity in adults that constitutes 
5% of all invaginations, 0.02-0.003% of all hospital admissions and 1-3% of bowel obstructions 
requiring immediate surgery (2,3).  Etiology and clinical representation of intestinal 
invagination varies among adults and children. In adults, findings of invagination and other 
intestinal obstructions can be confounding. Thus, contrary to children, it is difficult to make the 
diagnosis in adults and frequently the final diagnosis can be established during the surgery (4). 
Our case is about a male patient who was referred to the emergency room with acute abdominal 
pain, which was detected as invagination and resolved spontaneously during the follow-up. We 
represent this patient as it is a rare case. 
Case A 20-year-old man came to our emergency department because of severe abdominal pain 
which had started about an hour ago. During the first physical examination, guarding was 
detected, however, there was no rebound. The patient, who was able to pass stool and gas, did 
not have complaints of nausea-vomiting or bloody stool. His medical history was unremarkable. 
Laboratory values were obtained as following: WBC: 16,000/mcL, Hemoglobin: 14.2 g/dL, 
Platelet: 231,000/mcL and biochemical parameters were within the normal reference range. 
There was no pathological finding in the abdominal ultrasonography. As his abdominal pain 
persists during the follow-ups, an abdominal computed tomography (CT) with intravenous 
contrast was obtained. In the abdominal CT scan, invagination of small intestine loops in the 
left middle quadrant was detected and the patient was consulted general surgery (Figure 1). The 
patient was observed with symptomatic therapy and his abdominal pain was resolved. After 8 
hours, WBC was decreased to the level of 11,800/mcL and the invagination finding was 
regressed in the second abdominal CT, which lead the patient to be considered as “transient 
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invagination”. The patient was hospitalized for follow-up and oral intake was started from the 
stage 2 diet on the second day. After the stool and gas passage was observed, the patient was 
discharged with the recommendation of outpatient clinical visit. 
Result Intestinal invagination in adults seen less frequently than pediatric population. Despite 
it is the second most common etiology of acute abdomen after acute appendicitis in pediatrics, 
it is a rare condition in adults (2). In the pediatric age group, intestinal invagination most 
frequently presents with sudden onset of intermittent colic pain, vomiting, blood and mucus in 
stool, palpable mass, while it may cause acute, subacute, or chronic nonspecific symptoms in 
adults, which can confound with findings of other intestinal obstruction pathologies (5). Due to 
indistinct symptoms, it can be difficult to make the final diagnosis. For an emergency physician 
to confirm the diagnosis, clinical suspicion and appropriate diagnostic methods are essential. 
When the etiology of abdominal pain cannot be detected, the diagnosis of intestinal invagination 
should be considered in the emergency ward setting. We consider that in some patients with 
abdominal pain that discharged from the emergency room, transient intestinal invagination is 
the main pathology. 

 
Figure 1. Invagination image in Abdominal CT 

Keywords: Transient invagination, Abdominal pain, Acute abdomen 
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ÖZET 
Seramik sektöründe karolar genel itibariyle nihai ürünlerin kalitesi ve estetik görünümleri ile 
ön plana çıkmaktadır. Inkjet dijital baskı teknolojisinin seramik sektöründe kullanılmasıyla 
birlikte seramik ürünlerin dekoratif özelliklerinde özgün çalışmaların yapılmasına olanak 
sağlamış ve tasarımların uygulamasını kolaylaştırmıştır.  Dijital baskı teknolojisinde kullanılan 
farklı mürekkep renklerinin üst üste gelecek şekilde yapılan tasarımlar, ürüne zenginlik 
katmaktadır. Tasarım çalışmalarında farklı renkler ve desenler bir arada kullanılmakta ve karo 
üzerine uygulama seri şekilde ve temassız baskı aktarımını sağlayan dijital baskı makinesi ile 
sağlanmaktadır. Dijital baskı ile tasarımın karo üzerine aktarılması ve sonrasında pişirimi 
gerçekleştirilen karonun nihai yüzeyinde, yüzey hatalarının olmaması ve renk aktivitesinin 
yüksek olması istenilmektedir. 
Bu çalışmada, MnO içeren ve MnO içermeyen siyah mürekkep pigmentleri ile siyah dijital 
baskı mürekkepleri geliştirilmiş ve dijital mürekkeplerin yoğunluk, viskozite, yüzey gerilimi ve 
tane dağılım ölçüm değerlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Siyah mürekkebin renk 
aktivitesinin yüksek olmasını sağlamak amacıyla, aynı aplikasyon üzerine Co-Al ve Co-Si 
pigment içerikli kobalt dijital mürekkep ile üst üste baskıları alınmıştır. MnO’lı siyah pigment 
ile üretilen siyah mürekkebin pişirim sonrası karo yüzeyinde tek baskı yapılmış hali ve mavi 
mürekkep ile üst üste baskı alınmış hallerinde yoğun miktarda porozite sorunu görülürken, 
MnO’siz siyah pigment ile üretilen dijital mürekkep yüzeylerinde yüzey porozitesi sorunu 
görülmemiştir. MnO bileşiğinin polisaj sırı yüzeyine etkisi incelenmiş, sır içerisinde MnO 
varlığının poroz yapı oluşumuna etkisi dijital mikroskop ile görüntülenmiştir. 

Anahtar Kelimeler— Seramik, İnkjet , Siyah Pigment , Dijital Mürekkep 
 

ABSTRACT 
In the ceramic industry, tiles generally come to fore with the quality and aesthetic appearance 
of the final products. With the use of inkjet digital printing technology in the ceramic industry, 
it has enabled original works on the decorative features of ceramic products and facilitated the 
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application of designs. Designs made in a way that different ink colors used in digital printing 
technology overlap ped visual add richness to the product. Different colors and patterns are 
used together in design works and the application on the tile is obtained by a digital printing 
machine that provides fast and non-contact printing transfer. It is expected that the design to be 
transferred to the tile with digital printing and the final surface of the fired tile, should not have 
any surface defects and must a high color activity. 
In this study, by using black ink pigment with MnO and without MnO; black digital printing 
inks were developed and the density, viscosity, surface tension and particle distributions were 
compared. In order to ensure the high color activity of the black ink, they were printed on the 
same application with cobalt digital ink containing Co-Al and Co-Si pigments. It has been 
observed that black digital ink with MnO has intense porosity problem just like blue ink 
overprinted together. While the digital ink surfaces produced with MnO-free black pigment 
have no surface porosity problem; The effect of the MnO compound on the glaze surface was 
examined, and the effect of the presence of MnO in the glaze on the formation of porous 
structure was visualized with a digital microscope. 
Keywords: Ceramic, Inkjet , Black Pigment , Digital Ink. 
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ÖZET 
İşletmeler artan son kullanıcı memnuniyeti, müşteri gereksinimleri, küresel rekabetler ve 

maliyet baskıları gibi zorlukların üstesinden gelmek, pazardaki ürünleri ile başarı sağlamak ve 
bu başarıyı sürdürebilmek için tedarikçileri ile birlikte çalışmalıdır. Bu nedenle işletmelerin 
tedarik zincirinin ilk ve en önemli basamağı olan tedarikçilerinin performanslarını ölçmesi, 
performansı düşük tedarikçileri tespit edip performanslarını artırmaya çalışması işletmenin 
hedeflerine ulaşabilmesi için son derece önemli bir faaliyettir. Tedarikçi değerlendirme ve 
seçme problemi hakkında literatürde 1960’lardan itibaren çalışmalar yapılmıştır. Literatürde 
uzun süredir bu problemin ele alınmasına rağmen, halen bu problemle ilgili çalışmalar 
yayınlanmaya devam etmektedir. Bu durum bize tedarikçilerin performanslarının işletme 
performansı üzerindeki son derece etkisi olduğunu kanıtlamaktadır. Bu amaçla çalışmada 
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede var olan tedarikçilerin performansları 
literatürde yeni bir yaklaşım olan nötrosofik küme yaklaşımı ile birlikte bulanık Analitik 
Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi ve Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemleri kullanılarak 
ölçülmüştür.  

Çalışmada karar vericilerin tercihlerinde görülen belirsizlik ve tutarsızlık ile başa çıkabilmek 
adına yeni bir yaklaşım olan nötrosofik küme yaklaşımı kullanılması tercih edilmiştir. 
Literatürde nötrosofik bulanık AHP ve VZA yönteminin birlikte kullanıldığı sınırlı sayıda 
çalışma vardır. Bu çalışma literatürdeki boşluğu doldurarak literatüre katkı sunmayı 
amaçlamaktadır. Tedarikçilerin performanslarının ölçülebilmesi için öncelikle performans 
değerlendirmesinde kullanılacak olan kriterlerin belirlenmesi gerekir. Çalışmada uzman 
görüşleri ve literatür araştırması sonucu tedarikçileri değerlendirmede kullanılacak 4 ana kriter 
(teslimat, kalite, esneklik, tedarikçi ilişkisi) ve 17 alt kriter belirlenmiştir. Seçilen tedarikçi 
değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları bulanık AHP yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. 
İşletme için en önemli katma değeri yüksek malzemeleri tedarik eden 12 tedarikçi belirlenmiş 
ve VZA yöntemi kullanılarak seçilen kriterlere göre tedarikçilerin performansları ölçülmüş ve 
performans değerlendirme sonuçlarına göre tedarikçilerin sıralaması belirlenmiştir. Bu 
tedarikçilerden etkin olan ve etkin olmayan tedarikçiler belirlenmiştir. Etkin olmayan 
tedarikçilerin performansının artırılması için önerilerde bulunulmuştur. Çalışma uygulama 
kolaylığı açısından otomotiv endüstrisindeki yöneticilerin tedarikçi değerlendirmesi için 
kullanabileceği pratik bir yöntemdir. 
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hiyerarşi prosesi; Veri zarflama analizi;, Tedarikçi performans değerlendirme 

ABSTRACT 
 

Enterprises must work together with their suppliers to overcome challenges such as increased 
end-user satisfaction, customer requirements, global competition, cost pressures and to achieve 
and sustain the success with their products in the market. For this reason, it is an extremely 
important activity for enterprises to measure the performance of their suppliers, which is the 
first and most important step of the supply chain, to identify suppliers with low performance 
and to try to increase their performance in order to achieve company’s goal. Studies have been 
conducted in the literature for the problem of supplier evaluation and selection since the 1960s. 
Although this problem has been addressed in the literature for a long time, studies on this 
problem still continue to be published. This situation proves us that the performance of the 
suppliers has a profound effect on the business performance. For this purpose, the performance 
of suppliers in an enterprise operating in the automotive industry was measured using the 
neutrosophic cluster approach, which is a new approach in the literature, and the fuzzy 
Analytical Hierarchy Process (AHP) method and Data Envelopment Analysis (DEA) methods. 
In this study, in order to deal with the uncertainty and inconsistency seen in decision makers' 
preferences, the neutrosophic cluster approach, was used together with the fuzzy Analytical 
Hierarchy Process (AHP) method and Data Envelopment Analysis (DEA) methods. There are 
a limited number of studies in the literature in which neutrosophic fuzzy AHP and DEA are 
used together. This study aims to contribute to the literature by filling the gap in the literature.  
In the study, 4 main criteria (delivery, quality, flexibility, supplier relationship) and 17 sub-
criteria were determined to be used in evaluating suppliers as a result of expert opinions and 
literature research. The 12 suppliers that supply the most important value-added materials for 
the business were determined and the performance of the suppliers was measured according to 
the criteria selected using DEA method and the rankings of the suppliers were determined 
according to the performance evaluation results. Active and non-active suppliers of these 
suppliers have been identified. Suggestions have been made to increase the performance of 
ineffective suppliers. The study is a practical method that managers in the automotive industry 
can use for supplier evaluation for ease of application 
Keywords- Neutrosophic fuzzy set theory; Triangular neutrosophic numbers; Analytical 
hierarchy process; Data envelopment analysis; Supplier performance evaluation 
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ÖZET 
Günümüzde hızla değişen teknoloji ve dünyada yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle güçlü ağ 
yapısına sahip köklü Telekom firmaları büyük bir rekabet içerisine girdi. Sadece Telekom sektörü 
için değil Bankacılık, E-ticaret, Lojistik vb. gibi müşteri sayısıyla doğrudan ilişkili olan sektörler 
için de müşteri kayıp analizi ve buna neden olan kriterler kritik bir öneme sahip oldu. Özellikle 
salgın ve çevresel bazı faktörler (doğal afet vb.) sebebiyle insanların her an, bulunduğu yerden 
birbirleriyle hızlı ve kesintisiz bir şekilde iletişim sağlama ihtiyacı ve bu ihtiyacı karşılayacak 
alternatiflerin artması, tüm telekomünikasyon şirketlerinin odak noktasını, müşterilerini elde 
tutmak için geniş bir müşteri veri tabanı oluşturmak ve bu veriyi doğru bir algoritmayla analiz 
etmek noktasında öncelik kazandı. Firmalar için rekabetin arttığı piyasa koşullarında, müşteri 
kayıplarının yaşanmaması daha da kritik bir öneme sahip oldu.  Konu hem akademik araştırmacılar 
hem de endüstriyel uygulayıcılar için büyük ilgi görmekte ve müşteri kaybına neden olan kriterler 
analiz edilerek yeni projelerin geliştirilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması hedeflenmektedir. 
Buradaki temel motivasyon, işletmelerin mevcut müşterileri elde tutmaya duydukları büyük 
ihtiyaçtır ve yeni müşteriler edinmenin yüksek maliyete yol açmasıdır. Bu kapsamda yapılan 
çalışmalarda uygulanan farklı metodolojiler ve tercih edilen algoritmaların birbirlerinden farklı 
sonuçları, müşteri kaybına neden olan en önemli kriterlerin net bir şekilde belirlenmesinde bir 
eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu tez çalışmasında Telekom sektöründe 
müşteri kaybına neden olan kriterlerin analizi farklı bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Sektörde 
belirli bir deneyime sahip alanında uzman kişiler tarafından literatür çalışmaları da incelenerek 7 
ana kriter ve 30 alt kriter belirlenmiştir. Çalışmada tek Değerli Nötrosofik Küme teorisi ile Çok 
Kriterli Karar Verme yöntemlerini içeren bütünleşik bir model geliştirilerek kriterler 
değerlendirilmiştir. Nötrosofik Analitik Hiyerarşi Süreci, seçim kriterlerinin ağırlıklarını 
belirlemede ve ağırlığı en yüksek kriterin en önemli kritere sahip olduğunu bizlere gösterecektir. 
Elde edilen analiz çıktıları ışığında çalışmanın sonuç kısmında, stratejik karar verme ve 
planlamanın vazgeçilmez bir parçasını oluşturabilecek başarılı bir müşteri elde tutma politikası ve 
konuya ilişkin çözüm önerileri sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler— Nötrosofik Küme Teorisi, Tek Değerli Nötrosofik Küme, Nötrosofik 
Analitik Hiyerarşi Süreci, Müşteri Kayp Analizi 
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ABSTRACT 

Today, due to the rapidly changing technology and the Covid-19 epidemic in the world, well-
established Telecom companies with a strong network structure have entered into the great 
competition. Not only for the Telecom industry but also for Banking, E-commerce, Logistics, 
etc. Customer loss analysis and the criteria that caused this have been of critical importance for 
sectors that are directly related to the number of customers such as. Especially due to epidemic 
and some environmental factors (natural disasters, etc.), the need for people to communicate 
with each other quickly and without interruption from where they are, and the increase of 
alternatives to meet this need, a large customer database to keep the focus of all 
telecommunication companies and their customers. has become a priority in creating and 
analyzing this data with a correct algorithm. In market conditions where competition is 
increasing, it has become even more critical for companies not to experience customer losses. 
The subject is of great interest to both academic researchers and industrial practitioners, and it 
is aimed to develop new projects and offer solutions by analyzing the criteria that cause 
customer loss. The main motivation here is the great need of businesses to retain existing 
customers and the high cost of acquiring new customers. The different methodologies applied 
and the different results of the preferred algorithms in the studies conducted within this scope 
appear as a deficiency in clearly determining the most important criteria that cause customer 
loss. Therefore, in this thesis, the analysis of the criteria that cause customer loss in the telecom 
sector is handled with a different approach. 7 main criteria and 30 sub-criteria were determined 
by examining the literature studies by experts who have a certain experience in the sector. In 
the study, an integrated model that includes single-valued Neutrosophic set theory and multi-
criteria decision-making methods was developed and the criteria were evaluated. The 
Neutrosophic Analytical Hierarchy Process will show us that the most important criterion is the 
most important criterion in determining the weights of the selection criteria. In the conclusion 
part of the study, in the light of the analysis outputs obtained, a successful customer retention 
policy that can form an indispensable part of strategic decision making and planning, and 
solution suggestions will be presented. 
Keywords- Neutrosophic Set Theory, Monovalent Neutrosophic Cluster, Neutrosophic 
Analytical Hierarchy Process, Customer Loss Analysis
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ÖZET 
Amaç: Aksesuar kemikçikler, kemik ve eklem yakınlarında bulunan sıklıkla konjenital iskelet 
varyasyonlarıdır. Ana kemiğin ossifikasyon merkezinden kaynaklanan ikincil bir merkez olarak 
görünür. Ana kemiğe bitişik veya ayrılmış olabilir. El bileği, omuz, kalça veya diz gibi çeşitli 
eklemlerin yakınında bulunabilse de ayak ve ayak bileğinde rölatif olarak daha sık karşımıza 
çıkar. Travma varlığında genellikle avülsiyon kırıkları ile karıştırılırlar. Ağrılı kırıkların bir 
sonucu olarak bu kemikler enfekte olabilir veya yerinden çıkabilir, ayrıca bağ dokusu 
hastalıklarına da neden olabilir. Bu yüzden aksesuar kemiklerin lokalizasyonları ve ilişkili 
patolojileri iyi bilinmelidir. Bu çalışmada amacımız ayak bileğindeki aksesuar kemiklerin 
dağılımını ortaya koyarak en sık görülenlerinin görüntüleme bulgularını gözden geçirmektir. 
Yöntem: Ocak 2020-Aralık 2020 tarihleri arasında çeşitli endikasyonlarla Ayak bileği MR 
görüntülemesi yapılmış 176 olgu (ort yaş:43;18 – 72) retrospektif olarak aksesuar kemik varlığı, 
insidansı, dağılımı ve birlikteliği açısından değerlendirildi. Çalışmanın analizleri SSPS 13,0 
(Chicago IL.) istatiksel analiz programında yapıldı. Kategorik değer alan değişkenlerin gruplar 
arasında karşılaştırılmasında Pearson ki-kare ve Fisher’in kesin ki-kare testi kullanıldı. 
Çalışmada p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
Bulgular: 176 olgunun 102 (%57,9)’si kadın,74(%42,1) ‘ü erkekti ve 109 (%61,9) olguda 
aksesuar kemik saptandı. En sık görülen aksesuar kemikler sırasıyla aksesuar navikular kemik 
42(%38,5), os trigonum 38(%34,8), os peroneum 22(%20,1), os vesalianum 3 (%2,75), os 
subtibiale 2(%1,8) ve os interkuneiforme 2(%1,8) idi. Aksesuar kemikler, tüm kadın olguların 
%39,8’inde ve tüm erkek olguların %31,2 ’ünde görüldü. Kadınlarda ve erkeklerde en sık 
görülen aksesuar kemikçik aksesuar navikular kemikti. Lokalizasyon, cinsiyet ve aksesuar 
kemikçik varlığı arasında farklılıklar analiz edildi ve istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptanmadı. Aksesuar navikuler kemik görülenlerin içinde ise en sık karşımıza çıkan 23(%54,7) 
olgu ile Tip 2 os navikulare idi. Olguların %9,5 inde iki farklı aksesuar kemiğin ve %2,4 ünde 
üç farklı aksesuar kemiğin bir arada olma durumu saptandı. Os trigonum saptadığımız olguların 
10 tanesinde posterior impingement sendromu bulguları ile uyumlu olarak yumuşak dokuda 
ödem, sinkondirozisin her iki yüzünde kistik ve sklerotik vasıfta dejeneratif değişiklikler vardı. 
Aksesuar navikular kemik saptadığımız olguların 3 tanesinde ise ayak medial kesiminde ağrı 
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ile birlikte kemik iliği ödemi bulgusu vardı. Bunlardan bir tanesine ise tibialis posterior 
tendonunda kısa segment yapı içi yırtık eşlik ediyordu (Şekil 1,2). 
Sonuç: Sonuç olarak, ayak bileğinde yerleşim gösteren çok sayıda aksesuar kemikçik vardır. 
Çalışmamızda olgularımızın %61,9’ unda aksesuar kemikçik saptadık. Bu kadar sık karşımıza 
çıkmaları ve semptomatik olabilmeleri nedeniyle aksesuar kemikçikleri tanımak ve 
varyasyonlarını bilmek önemlidir. Ayrıca yanlışlıkla avulsiyon kırıkları olarak değerlendirip 
gereksiz tedavi girişimlerini önlemek için de aksesuar kemiklerin lokalizasyonları iyi 
bilinmelidir. Radiografinin yanısıra BT ve MR gibi ileri yöntemler de arada kalınan ya da 
semptomatik olgularda tanıya yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler-Aksesuar kemikler, Ayak bileği, Manyetik rezonans görüntüleme  
 

ABSTRACT 
Purpose: Accessory ossicles are congenital skeletal variations which appears as a secondary 
ossification center originating from the main bone. It may be adjacent to or separated from the 
main bone. Although it can be found adjacent to various joints such as wrist, shoulder, hip or 
knee, it is relatively common in the foot and ankle. They often mimic avulsion fractures in the 
presence of trauma leading to misdiagnosis. As a result of painful fractures, these bones can 
become infected or dislocated, also can cause connective tissue diseases. Therefore, localization 
and associated pathologies of accessory bones should be well known. This paper aimed to 
reveal the distribution of accessory bones in the ankle and to review the imaging findings of the 
most common ones. 
Material-Methods: Between January 2020 and December 2020, 176 cases(mean age: 43; 18-
72) who underwent ankle MRI with various indications were retrospectively evaluated in terms 
of the presence, incidence, distribution and association of accessory bones. Analyzes of the 
study were performed using the SSPS 13.0 (Chicago IL.). The comparisons of categorical 
variables between the two groups of patients were performed using a chi-square or Fisher’s 
exact test when expected cell counts were < 5. The threshold of significance was 0.05. 
Results: 102 (57.9%) of 176 cases were female, 74 (42.1%) were male, and accessory bone 
was found in 109 (61.9%) of all cases. The most common accessory bones are accessory 
navicular bone 42 (38.5%), os trigonum 38 (34.8%), os peroneum 22 (20.1%), os vesalianum 3 
(2.75%), os subtibiale 2 (1.8%) and os intercuneiforme 2 (1.8%), respectively. Accessory bones 
were seen in 39.8% of all female cases and 31.2% of all male cases. The most common 
accessory ossicle in women and men was accessory navicular bone. Differences between 
localization, gender, and presence of accessory ossicles were analyzed and no statistically 
significant difference was found. Type 2 os navicular bone was the most common among those 
with accessory navicular bone with 23 (54.7%) patients. Coexistence of two different accessory 
bones was found in 9.5% and three different accessory bones in 2.4% of the patients. In ten of 
the cases where we detected os trigonum, there were cystic and sclerotic degenerative changes 
on both sides of synchondriosis and soft tissue edema around them, consistent with the findings 
of posterior impingement syndrome. 
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In three of the cases we detected accessory navicular bone, there were signs of bone marrow 
edema together with pain in the medial part of the foot. One of them was accompanied by a 
short segment intrastubstance tear in the tibialis posterior tendon. 
Conclusion: In conclusion, there are many accessory ossicles located in the ankle. In our study, 
we found accessory ossicles in 61.9% of our cases. It is important to recognize the existence of 
these ossicles and to know their variations, as they can be an important cause of a patient’s 
symptoms. Being cognisant of these ossicles also prevents us from misdiagnosing them as 
fractures in the setting of foot pain, which is a commonly encountered situation. In addition to 
radiography, advanced imaging methods such as CT and MRI can be helpful in establishing the 
diagnosis in difficult cases. 
Keywords- Accessory ossicles., Ankle, Magnetic resonance imaging 

ŞEKILLER:    
ŞEKIL I:35 yaşında kadın olgu 2 aydır devam eden ayak bileğinde ağrı şikeyeti ile başvuruyor. 
Sagittal plan T1 ağırlıklı spin eko ve yağ baskılı T2 ağırlıklı manyetik rezonans imajlarda talus 
posterior komşuluğunda os trigonum ile uyumlu aksesuar kemikçik(siyah ok) ve sinkondiroz 

yüzlerinde dejeneratif değişiklikler–kemik iliği ödemi izleniyor(beyaz ok). 
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ŞEKIL II: 48 yaşında erkek olguya 15 gündür devam eden ağrı şikayeti nedeni ile yapılan Ayak bileği 
MR görüntülemede; sagittal plan T2 ağırlıklı yağ baskılı ve T1 ağırlıklı spin eko imajlarda os 

peroneum ile uyumlu aksesuar kemikçik ve stres reaksiyonu izleniyor (beyaz oklar). 
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ÖZET 
Pulmoner tromboemboli(PTE); pulmoner arteriyel yatakta vücudun herhangi bir yerinden 

köken alan materyalin neden olduğu obstrüksiyona denir. Myokard enfarktüsü ve felçten sonra 
üçüncü en sık  kardiyovasküler ölüm sebebidir. PTE tanısı sonrası tedavide antikoagülan 
tedaviler kullanılır. Bizim çalışmamızdaki asıl odak noktamız da PTE tedavisinde kullanılan 
antikoagülan tedavilerin etkinlikleri, yan etki profilleri ve rekürrens özelliklerini analiz 
etmektir. 

Bu amaçla; tüm olgularımız düşük risk grubu ve orta düşük risk grubu olan hastalardan 
oluşturuldu ve  antikoagülan tedavi olarak direk oral antikoagülan ilaç (DOAK), düşük molekül 
ağırlıklı heparin (DMAH), varfarin kullanan olgular olarak 3 gruba ayırıldı. Tüm olgularımız 
18 yaş üstü eşlik eden kalp ritm bozukluğu olmayan olgulardan oluştu. Bu üç grup tedavi 
etkinlikleri ve yan etkiler ve rekürrens açısından değerlendirildi. Ayrıca tanı anındaki 
demografik özellikler ve laboratuvar verileri bu üç grupta analiz edildi. Tüm olgularımızın tanı 
anından sonra 6 ay izlemleri değerlendirildi. İstatistik programı olarak 22. versiyon SPSS 
kullanıldı. Analiz edilen veriler p ≤0.05 ise istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Çalışma grubumuz; biri apiksaban ve 34’ü rivoraksaban olmak üzere 35 olgu (%33) DOAK 
grubunu , 34 olgu (%32.1) DMAH grubunu ve 37 olgu (%34.9) varfarin grubunu oluşturdu. 
Toplam 106 olgu gruplar arası yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş olup, 44 olgu erkek (% 41.5), 
ortalama yaş 61.69±14.49’du. Radyolojik olarak tanı şekli 89 olguda (%84) bilgisayarlı 
tomografi angiografi ve 17 olgu (%16) ventilasyon perfüzyon sintigrafisiydi. Olguların 
altısında(%5.7) kanser mevcuttu. 15 olguda (%14.2) derin ven trombozu vardı. 75 olgu (%70.8) 
düşük risk grubunda ve 31 olgu (%29.2) orta düşük risk grubundaydı. Klinik tahmin aracı olan 
PESİ skoru tüm gruplar için ortalama 71.54±20.87 olup , 37 olgu (%34.9) PESİ-sınıf 1, 41 olgu 
(%38.7) PESİ-sınıf 2, 19 olgu (%17.9) PESİ-sınıf 3, 8 olgu (%7.5) PESİ-sınıf 4, 1 olgu (%0.9) 
PESİ-sınıf 5 şeklindeydi. Kanama komplikasyonu olarak DOAK grubunda 8 olguda (%40),  
DMAH grubunda 6 olguda (%30)  ve varfarin grubunda 6 olguda (%30) toplam 20 olguda 
(%18.9) minör kanama izlendi (p=0,753). Major kanama sadece akciğer kanseri olan DOAK 
grubu ilaç kullanan bir olguda izlendi(p=0,359). Altı aylık izlemde hiçbir olguda rekürrens 
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gözlenmedi. Laboratuvar olarak tam kan sayımı, kan üre azotu(BUN), kreatinin, ALT, AST, 
troponin gibi bazal testler değerlendirildi.  Laboratuvar özellikleri hem 3 grup arasında hem de 
kanama yan etkisi olan ve olmayan olgular şeklinde ayrılarak oluşturulan subgruplar arasında 
değerlendirildi ve bu analizler sonucunda çalışmamızda  laboratuvar değerleri ile bu tarif edilen 
gruplar arasında herhangi bir ilişki olmadığı bulundu.  

Sonuç olarak; tüm olgularımız PTE risk sınıfı olarak düşük risk grubu ve orta düşük risk 
grubu olgularından oluşmakta olup çalışmamızın asıl odak noktası olan antikoagülan 
tedavilerin etkinlik , kanama yan etkinlikleri ve rekürrens özellikleri bakımından benzer 
özellikler gösterdiği bulundu.     

Anahtar Kelimeler—Pulmoner tromboemboli; DOAK; DMAH; Varfarin; Etkinlik; Yan 
etkiler; Rekürrens  

 

ABSTRACT 
 

Pulmonary thromboembolism (PTE); Obstruction caused by material originating from any 
part of the body in the pulmonary arterial bed. It is the third most common cause of 
cardiovascular death after myocardial infarction and stroke. Anticoagulant treatments are used 
after the diagnosis of PTE. The main focus of our study is to analyze the efficacy, side effect 
profiles, and recurrence characteristics of anticoagulant treatments used in PTE treatment. 

Therefore; All of our cases consisted of patients with the low risk group and moderate-low 
risk group and were divided into 3 gr oups as those using a direct oral anticoagulant drug 
(DOAK), low molecular weight heparin (LMWH), and warfarin as anticoagulant treatment. All 
of our cases include patients who are over 18 years old and who are healthy in terms of 
concomitant cardiac arrhythmia. These three groups were evaluated in terms of treatment 
efficacy, side effects, and recurrence. Also, demographic characteristics and laboratory data 
during the time of diagnosis were analyzed for these three groups. All of our patients were 
followed up for 6 months after the diagnosis. SPSS version 22 was used as the statistics 
program. Analyzed data were considered statistically significant if p 0.05. 

Our working group; 35 cases (33%), one apixaban and 34 rivoraksaban, constituted the 
DOAK group, 34 cases (32.1%) the LMWH group and 37 cases (34.9%) the warfarin group. A 
total of 106 cases were matched between groups in terms of age and gender, 44 cases were male 
(41.5%), the average age was 61.69 ± 14.49. Radiological diagnosis was computed tomography 
angiography in 89 cases (84%) and ventilation perfusion scintigraphy in 17 cases (16%). Six 
(5.7%) of the cases had cancer. Deep vein thrombosis was present in 15 patients (14.2%). 75 
cases (70.8%) were in the low risk group and 31 cases (29.2%) were in the medium low risk 
group. The mean PESI score, which is a clinical predictor, was 71.54 ± 20.87 for all groups, 37 
cases (34.9%) PESI-class 1, 41 cases (38.7%) PESI-class 2, 19 cases (17.9%) PESI-class 3, 8 
cases (7.5%) was PESI-class 4, 1 case (0.9%) was PESI-class 5. As a bleeding complication, 
minor bleeding was observed in 8 cases (40%) in the DOAC group, 6 cases (30%) in the LMWH 
group and 6 cases (30%) in the warfarin group in a total of 20 cases (18.9%) (p = 0.753). Using 
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DOAC group medication, major bleeding was observed only in a patient with lung cancer (p = 
0.359). Recurrence was not observed in any of the cases during the six-month follow-up. Basal 
tests such as complete blood count, blood urea nitrogen (BUN), creatinine, ALT, AST, troponin 
were evaluated in the laboratory. Laboratory characteristics were evaluated both between 3 
groups and between subgroups formed by separating cases with and without bleeding side 
effects. As a result of these analyzes, it was found that there was no relationship between 
laboratory values and these described groups in our study. 

In conclusion; all of our cases consist of PTE risk group as low risk group and moderate low 
risk group. It was found that anticoagulant treatments, which are the main focus of our study, 
showed similar characteristics in terms of efficacy, bleeding side-effects and recurrence 
characteristics. 
Keywords- Pulmonary thromboembolisim, DOAK, LMWH, Warfarin, Efficacy, Side-effects, 
Recurrence
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ÖZET 
Bu çalışmada STEM temelli Algodoo etkinliklerinin yedinci sınıf öğrencilerinin bilimsel 

yaratıcılıklarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Dijital çağ olarak adlandırılan 
yaşadığımız yüzyılda Endüstri 4.0’ın etkisini hızla artırması ile teknolojinin baş döndürücü bir 
hızda ilerlemesi bilimsel, toplumsal yapılarda etkilerinin hissedilmesi eğitim ekosistemini de 
güncellemeye yönlendirmiştir. Dolayısıyla, bütün değişimler bireylerden beklenen rolleri de 
etkilemiş ve hedefler farklılaşmıştır. 

2010 yılı ve sonraki yıllarda doğan çocuklar ‘’Alfa kuşağı’’ olarak tanımlanmıştır. Bu 
kuşaktaki mevcut öğrencilerin problem çözme, yaratıcılık gibi 21. Yy. becerilerini kazanmaları 
ve geliştirmeleri beklenmektedir (Eroğlu, 2018). Teknoloji temelli eğitimin kaçınılmaz olduğu 
günümüz dünyasında bireylerin STEM gibi alanlarda üretkenliklerini gösterebilmeleri 
hedeflenmektedir. Hedeflenen becerileri öğrencilerin kazanması ve geliştirmesi için mevcut 
eğitim sisteminin STEM temel alınarak dijital tabanda düzenlenmesi, STEM temelli 
etkinliklerin planlanması ve uygulanması, öğrencilere etkileri belirlenerek ortaya konması 
gerekmektedir. Bu sebeple, bu araştırmanın amacı, STEM temelli dijital ders içerikleri 
geliştirmek, ders planları oluşturmak ve STEM eğitim yaklaşımının derslere uyumunu 
sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, geliştirilen etkinliklerin bilimsel yaratıcılık değişkenine 
etki edeceği düşünülmüştür. Bilimsel yaratıcılığın STEM eğitim yaklaşımı amaç ve ilkeleri ile 
örtüştüğü göz önüne alınarak araştırmaya dahil edilmiştir. Dolayısıyla, öğrencilerin dijital bir 
web programı olan Algodoo simülasyon programı kullanılarak STEM temelli Algodoo 
etkinlikleri yoluyla bilimsel yaratıcılıkları artırılması hedeflenmiştir. STEM temelli 
etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için algodoo programının tercih edilmesi 2015 yılında en iyi 
STEM eğitimi uygulaması olarak seçilmesinden kaynaklanır (Özer, 2019). Ayrıca algodoo iki 
boyutlu, çoğunlukla fizik konuları için düzenlenmiş ve ücretsiz olması bu programın 
kullanılmasında önem arz etmektedir. Kapsam olarak fizik alanında ‘’Işığın madde ile 
etkileşimi’’ ünitesi seçilmiştir. Literatürde ışık konusunun soyut kavramlar içerdiğinden dolayı 
zor bir konu olduğunu, fen programında dördüncü sınıftan yedinci sınıfa kadar yer aldığını ve 
araştırmacılar tarafından çalışılması önerilen bir konu olduğunu söylenmiştir (Kılınç, 2014). Bu 
sebeple, STEM temelli algodoo etkinliklerinin öğrencilerin bilimsel yaratıcılıklarına katkısı 
olup olmayacağı ışığın madde ile etkileşimi ünitesinde incelenmek istenmiştir. Bu amaçla, bu 
çalışmada 2019/2020 öğretim yılında Kayseri ili Sarıoğlan ilçesinde yer alan demografik açıdan 
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düşük düzeyde olan bir ortaokulda öğrenim gören yedinci sınıf öğrencilerinin, ışığın madde ile 
etkileşimi ünitesinde bilimsel yaratıcılıkları üzerine STEM temelli Algodoo etkinliklerinin 
etkisi araştırılmıştır. Veri toplama aracı olarak STEM temelli Algodoo etkinliklerinin yedinci 
sınıf öğrencilerinin bilimsel yaratıcılıklarına etkisinin belirlenmesi amaçlandığından amaca 
uygun olarak ‘’Bilimsel Yaratıcılık Testi’’ uygulanmıştır. Konunun öğretim aşamasında 
kontrol grubunda bulunan öğrencilere ise, mevcut ilköğretim fen bilimleri dersi öğretim 
programına dayanarak öğretim uygulanmış olup Milli Eğitim Bakanlığı fen bilimleri ders kitabı 
kaynak olarak kullanılmıştır. Her iki öğretim metodunda ders planları ve kazanımlar dikkate 
alınmıştır. Deney ve kontrol grubuna dersin fen bilimleri öğretmeni tarafından öğretimin 
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Bilimsel yaratıcılık test analizleri deney grubu öğrencileri 
yönünde eğilim göstermiştir. Sonuç olarak STEM temelli Algodoo etkinliklerinin yedinci sınıf 
öğrencilerinin bilimsel yaratıcılıklarını artırmıştır diyebiliriz.  

Bu çalışmada STEM temelli etkinlikler ‘’Işığın madde ile etkileşimi’’ ünitesi dikkate 
alınarak hazırlanmıştır. Araştırmacılar farklı ünite veya konular için etkinlik örnekleri ortaya 
konulması önerilmektedir. STEM temelli etkinlikler ile öğrencilerin Algodoo programı 
üzerinde bilimsel yaratıcılıklarına etkisi incelenmiştir. Algodooya eşlik edecek başka bir 
yöntem incelenmesi önerilmektedir. Son olarak bu çalışma yedinci sınıf öğrencileri ile 
çalışılmıştır. Dolayısıyla araştırmacılara farklı sınıf seviyeleri ile ilgili örnekler konulması 
önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Algodoo; Bilimsel Yaratclk; STEM 
Bu çalışma SYL-2019-9505 nolu ve "Işığın Madde İle Etkileşimi Ünitesindeki Algodoo ile 
Zenginleştirilmiş STEM Uygulamalarının Bilimsel Yaratıcılık Üzerine Etkisi" başlıklı proje 
kapsamında Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Koordinatörlüğünce desteklenmiştir.  
 

ABSTRACT 
 

In this study, it was aimed to determine the effect of STEM-based Algodoo activities on the 
scientific creativity of seventh grade students. In the century we live in, which is called the 
digital age, the rapid increase in the impact of Industry 4.0 and the dizzying pace of technology 
have led to the update of the education ecosystem. Hence, all the changes affected the roles 
expected of individuals and the goals differed. 

Children born in 2010 and beyond are defined as "Alpha generation". Problem solving and 
creativity of the present students in this generation. They are expected to acquire and improve 
their skills (Eroğlu, 2018). In today's world where technology-based education is inevitable, it 
is aimed for individuals to be able to show their productivity in areas such as STEM. In order 
for students to acquire and develop the targeted skills, the current education system should be 
organized on a digital basis based on STEM, planning and implementing STEM-based 
activities, and determining the effects on students. For this reason, the purpose of this research 
is to develop STEM-based digital course contents, to create lesson plans and to adapt the STEM 
education approach to the lessons. In line with this purpose, it is thought that the activities 
developed will affect the scientific creativity variable. Considering that scientific creativity 
coincides with the aims and principles of STEM education approach, it has been included in 
the study. Therefore, it is aimed to increase the scientific creativity of students through STEM-
based Algodoo activities using Algodoo simulation program, which is a digital web program. 
The preference of the Algodoo program in order to carry out STEM-based activities is due to 
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the fact that it was selected as the best STEM education application in 2015 (Özer, 2019). In 
addition, algodoo is two-dimensional, mostly designed for physics subjects and it is important 
to use this program that it is free. The unit "Interaction of light with matter" has been chosen in 
the field of physics as scope. The literature states that the subject of light is a difficult subject 
because it includes abstract concepts, it is included in the science program from the fourth to 
the seventh grade, and it is a subject recommended by researchers (Kılınç, 2014). For this 
reason, it was aimed to examine whether STEM-based algodoo activities could contribute to 
students' scientific creativity or not in the unit of interaction of light with matter. For this 
purpose, in this study, the effect of STEM-based Algodoo activities on the scientific creativity 
of the seventh grade students studying at a low demographically low secondary school in the 
district of Sarıoğlan in Kayseri province in the 2019/2020 academic year on the interaction of 
light with matter unit was investigated. Since it is aimed to determine the effect of STEM-based 
Algodoo activities on the scientific creativity of seventh grade students as a data collection tool, 
"Scientific Creativity Test" was applied in accordance with the purpose. In the teaching phase 
of the subject, the students in the control group were taught based on the current primary school 
science course curriculum, and the science textbook of the Ministry of National Education was 
used as a source. Lesson plans and achievements were taken into account in both teaching 
methods. Teaching was provided to the experimental and control groups by the science teacher 
of the lesson. Scientific creativity test analysis tended towards experimental group students. As 
a result, we can say that STEM-based Algodoo activities increased the scientific creativity of 
seventh grade students. 

In this study, STEM-based activities have been prepared by considering the unit "Interaction 
of light with matter". Researchers are recommended to present activity examples for different 
units or topics. The effects of STEM-based activities on the scientific creativity of students on 
the Algodoo program were examined. It is recommended to study another method to 
accompany algodoo. Finally, this study was conducted with seventh grade students. Therefore, 
it is recommended that researchers include examples of different grade levels. 
Keywords: Algodoo; Scientific Creativity; STEM 
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ÖZET 
Yerleşim alanları kuruluşlarından günümüze kadar sosyal, kültürel, ekonomik ve doğal 
faktörler çerçevesinde, farklı değişim ve dönüşümler geçirmişler ve bu evrim sonucunda, 
mekânın kendine özgü bir kimliği oluşmuştur.  Bu bağlamda, mekânsal kimlik çok bileşenli bir 
kavram olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde, yerleşim alanlarının özgün niteliklerinin 
korunması ve bu yönde doğru kararların alınması, bölgesel kalkınma, yerel kimliğin 
güçlenmesi, sosyo-kültürel değerlerin korunması ve insan-çevre ilişkisinin gelişmesi açısından 
büyük önem taşımaktadır. Özgün kimliği korunmuş yerleşim alanlarında, aidiyet duygusu 
gelişmekte, sosyal bir birlik oluşmakta ve güçlü sosyal ilişkiler şekillenmektedir. Aynı 
zamanda, kalkınma ve turistik faaliyetler açısından, ulusal, bölgesel ve bireysel düzeyde 
ekonomik gelişmeler sağlamaktadır. Son yıllarda, küreselleşme çağında, yerleşim alanları pek 
çok sosyo-kültürel, ekonomik, teknolojik ve politik faktörlerin etkileşimi sonucunda 
değişmektedirler ve bu değişiklikler mekansal kimliği olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
çalışmada, Nevşehir ili, Ürgüp ilçesine bağlı, kültürel ve doğal varlıklar açısından oldukça 
zengin olan Mustafapaşa kasabası özelinde, mekansal kimlik analizi yapılmıştır. Çalışmada, 
özgün niteliklere sahip olan kasabanın kimliğinin korunması ve güçlendirilmesi yönünde 
strateji ve önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, mekânsal kimlik işlevsel ve 
algısal olmak üzere iki farklı düzeyde incelenmiştir. İlk aşamada, bölgenin genel özellikleri, 
kalkınma projeleri ve koruma planları değerlendirilmiş, sonraki aşamada ise, alandaki yerel 
halk, turist ve öğrencilere anket uygulanmıştır. Aynı zamanda, kasabadaki bazı yetkin kişiler 
ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Mevcut veriler, anketler ve görüşmeler ile elde edilen veriler 
doğrultusunda Mustafapaşa kimliğinin olumlu yönde güçlendirilmesi için öneriler 
geliştirilmiştir. Bu bağlamda, mekansal kimliğin korunmasında, yerel yönetimlerin görevleri ve 
yetkileri ele alınmış, mekansal kimliğin korunması, güçlendirilmesi ve bölgenin sosyo-kültürel 
ve sosyo-ekonomik olarak canlandırılmasında katılımcı bir sürecin gerekliliği vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler—Kimlik; Koruma; Yerel Yönetim; Katlm 
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ABSTRACT 
Settlements have undergone different changes and transformations within the framework of 
social, cultural, economic and natural factors from their establishment until today, and as a 
result of this evolution, a unique identity of the space has been formed. In this context, spatial 
identity can be defined as a multi-component concept. Today, preserving the original qualities 
of residential areas and making the right decisions in this direction are of great importance in 
terms of regional development, strengthening local identity, protecting socio-cultural values , 
and developing the human-environment relationship. In residential areas with preserved 
original identity, a sense of belonging creates, social unity is formed, and strong social relations 
are formed. At the same time, it provides economic developments at the national, regional, and 
individual levels in terms of growth and touristic activities. In recent years, in the age of 
globalization, residential areas have changed as a result of the interaction of many socio-
cultural, economic, technological, and political factors, and these changes affect spatial identity 
negatively. In this study, spatial identity analysis has been made for Mustafapaşa town, which 
is very rich in terms of cultural and natural assets, located in Ürgüp district of Nevşehir 
province. The study aimed to develop strategies and suggestions to protect and strengthen the 
identity of the town, which has unique characteristics. In the study, spatial identity has been 
examined at two different levels as functional and perceptual. In the first stage, the general 
characteristics of the region, development projects, and conservation plans were evaluated, and 
in the next step, a survey was applied to the local people, tourists, and students in the area. At 
the same time, interviews were held with some competent people in the town. In line with the 
available data, surveys, and interviews, suggestions were developed to positively strengthen the 
identity of Mustafapaşa. In this context, in the preservation of spatial identity, the duties and 
powers of local governments were discussed, and the necessity of a participatory process in 
protecting and strengthening the spatial identity and revitalizing the region in socio-cultural and 
socio-economic terms was emphasized. 
Keywords- Identity; Conservation; Local government; Participation
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ÖZET 
 Geçmişten günümüze özellikle sanayileşme ve kentleşme ile birlikte köylerden kentlere 

yoğun göçlerin yaşanmıştır. Kentlere olan göçler ve nüfus artışı sonucunda, kentsel alanlarda 
trafik, çarpık kentleşme, alt yapı ve enerji kaynaklarının yetersizliği, çevre kirliliği ve suç artışı 
gibi sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, fiziksel ve çevresel temelli farklı boyutlarda çeşitli 
sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların çözümlenmesinde ortaya konulan öneri ve stratejiler 
genel olarak sürdürülebilirlik çerçevesinde gelişmiştir. Ancak, son yıllarda teknolojik 
gelişmeler ile birlikte Akıllı kent kavramı gündeme gelmiştir. Akıllı kentler temel olarak, iki 
kavram üzerinden gelişmektedir: sürdürülebilirlik ve bilgi iletişim teknolojileri. Kentsel 
sorunları öngörmek, tanımlamak ve hızlı bir şekilde çözümlemek için sistematik bir yönetimin 
oluşturulması gerekmektedir. Akıllı kent yönetiminde, kentsel yaşam kalitesinin arttırılması 
için örgütler arasında hızlı ve dinamik bir etkileşimin sağlanması amaçlanmıştır. Son yirmi yılın 
gündeminde olan Akıllı kent modelinin amacı, kentsel sorunlara dışarıdan müdahale olmadan, 
kentin kendini yönetebilmesini sağlayarak sürdürülebilir bir kent modeli oluşturmaktır. Akıllı 
kent uygulamalarında, finansal kaynaklar, uzman insan ve teknolojik altyapı yetersizliği üç 
önemli sorun olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, farklı örnekler üzerinden mevcut 
yetersizliklerin giderilmesi yönünde yapılan araştırmalar incelenmiş ve akıllı kent yönetiminde, 
daha etkin olabilecek öneri ve stratejiler önerilmiştir. Çalışmada, akıllı kent kavramı, Cohen’in 
tanımladığı akıllı insan, akıllı ulaşım, akıllı yönetişim, akıllı yaşam, akıllı çevre ve akıllı 
ekonomi olarak altı bileşen üzerinden tanımlanmış ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, 
akıllı kentlerin önemi ve amacı vurgulanmıştır. Dünya ve Türkiye’de uygulanan ve önerilen 
akıllı kent sistemleri incelenmiştir. İçerik analizi sonucunda, Kapadokya bölgesinde yer alan, 
Nevşehir iline bağlı Ürgüp ilçesinde, kent yönetimi ve hizmet sunumunda, özellikle akıllı 
turizm kapsamında bütüncül bir yaklaşım ile öneri ve stratejiler geliştirilmiştir. Araştırmaya 
konu olan Ürgüp ilçesinin belirtilmesindeki amaç, Kapadokya’nın turizm memleketi olması ve 
bölgenin çok fazla ziyaretçi almasından dolayı daha farklı ve çeşitli kentsel sorunlar ile karşı 
karşıya kalmasıdır. Bu çalışmanın amacı, turistik faaliyetlerden kaynaklı yaşanan sorunları en 
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aza indirgemek ve özellikle akıllı turizm uygulamaları çerçevesinde öneriler geliştirerek, Ürgüp 
ilçesinde sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasıdır. 

Akıllı turizm kapsamında, turist ve turistik faaliyetlerine ilişkin veriler CBS uygulamaları 
gibi bir veri tabanına işlenmektedir. Bu verilerin işlenmesi sonucunda, turistlere 
kişiselleştirilmiş hizmetler sunulabilmekte ve turistlerin güvenliği her açıdan 
sağlanabilmektedir. Ayrıca, bu uygulamalar sayesinde, turistler gitmek istedikleri hedeflere 
daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmektedirler. Böylece hem zaman ve hem enerji 
tasarrufu sağlanmış olmakta, trafik ve çevre kirliliği gibi sorunlarda minimize edilmektedir. Bu 
çalışmada, Ürgüp ilçesi için geliştirilen önerilerin bazılarını bu şekilde açıklamak mümkündür: 

● Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı açısından, turistlerin elektrikli araçlar ile 
taşınması veya akıllı bisiklet sistemlerinin geliştirilmesi,  

● CBS sisteminin belediyede etkin bir şekilde kullanılması ve sensörlar yardımıyla bilgi 
alışverişi sağlanarak trafik sıkışıklığının izlenilip yönetilmesi,  

● Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettikleri yerlerin ziyaret saati ve ziyaret sıklığına göre 
takip edilmesi ve eş zamanlı veriler ile daha etkin bir turistik ulaşım ağının oluşturulması 
ve turistlerin hareket kabiliyetlerinin arttırılması,  

● İlçenin farklı turistik yerlerinde konumlanan kablosuz sinyal cihazlarıyla turistlere daha 
interaktif bir deneyimin yaşatılması,  

● İlçenin farklı yerlerinde yerleştirilen kablosuz sinyal cihazlarıyla turistlere farklı dillerde 
çeviri hizmetinin sunulması,  

● İlçenin farklı yerlerinde ses ve görüntü kaydı yapan kabinlerin yerleştirilmesi ve turistlerin 
ilçede bulundukları süre içerisinde yaşadıkları deneyimler ile ilgili görüşlerinin alınması, 

Bu akıllı uygulamalar sunucunda, bölgede turistlerin memnuniyeti artmakta ve böylece turistik 
faaliyetler canlanmaktadır. Ayrıca, çevre dostu ve enerji verimliği çerçevesinde yapılan 
uygulamalar, bölgede turistlerin geldiği dönemlerde, trafik ve çevre kirliliği gibi sorunları 
minimize edilirken, aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlamış olur.  

Anahtar Kelimeler—Akll kent; Kent yönetimi; Sürdürülebilirlik; Akll turizm; Ürgüp 
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ABSTRACT 
There have been intense migrations from villages to cities from past to present, especially with 
industrialization and urbanization. As a result of migration to cities and population growth, 
various socio-cultural, socio-economic, physical and environmental problems have emerged in 
urban areas such as traffic, unplanned urbanization, insufficiency of infrastructure and energy 
resources, environmental pollution and an increase in crime. The suggestions and strategies put 
forward in solving these problems have generally been developed within the framework of 
sustainability. However, with the technological developments in recent years, smart city 
concept has come to the fore. Smart cities basically develop over two concepts: sustainability 
and information communication technologies. Systematic management should be established 
to predict, define and rapidly resolve urban problems. Smart city management aims to provide 
a fast and dynamic interaction between organizations to increase the quality of urban life. The 
aim of the smart city model, which has been on the agenda of the last twenty years, is to create 
a sustainable city model by ensuring that the city can manage itself without external intervention 
in urban problems. In smart city applications, the lack of financial resources, expert human 
resources and technological infrastructure stand out as three important problems. In this study, 
the research made to overcome the existing deficiencies through different examples was 
examined, and more effective suggestions and strategies were proposed in smart city 
management. In the study, the concept of smart city has been defined over six components as 
Cohen defined as smart people, smart transportation, smart governance, smart life, smart 
environment and smart economy, and within the framework of sustainability principle, the 
importance and purpose of smart cities are emphasized. Smart city systems applied and 
proposed in the world and Turkey have been examined. As a result of the content analysis, 
suggestions and strategies were developed with a holistic approach in city management and 
service provision, especially within the scope of smart tourism, in Ürgüp district of Nevşehir 
province in the Cappadocia region. The purpose of determining the district of Ürgüp, which is 
the research subject, is that Cappadocia is a tourism country and the region is faced with 
different and various urban problems due to the high number of visitors. This study aims to 
minimize the problems arising from touristic activities and ensure sustainable development in 
Ürgüp district by developing suggestions, especially within smart tourism practices. Within the 
scope of smart tourism, data on tourist and touristic activities are processed into a database such 
as GIS applications. As a result of the processing of these data, personalized services can be 
offered to tourists, and tourists' security can be ensured in every aspect. In addition, thanks to 
these applications, tourists can reach their destinations faster and safer. Thus, both time and 
energy savings are achieved, and traffic and environmental pollution are minimized. In this 
study, it is possible to explain some of the suggestions developed for the district of Ürgüp in 
this way: 
• Transporting tourists by electric vehicles or developing smart bicycle systems in terms of 
energy efficiency and use of renewable energy, 
• Using the GIS system effectively in the municipality and monitoring and managing traffic 
congestion by exchanging information with the help of sensors, 
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• Tracking the places visited by local and foreign tourists according to their visit time and 
frequency of visits, and creating a more effective touristic transportation network with 
simultaneous data and increasing the mobility of tourists 
• Providing tourists with a more interactive experience with wireless signal devices located in 
different touristic places of the district, 
• Providing translation services in different languages to tourists with wireless signal devices 
installed in different parts of the district, 
• Placing sound and image recording booths in different parts of the district and getting the 
opinions of tourists about their experiences during their stay in the district, 
In this smart application server, the satisfaction of tourists in the region increases and thus, 
tourist activities are revived. In addition, practices made within the framework of 
environmentally friendly and energy efficiency provide energy savings while minimizing 
problems such as traffic and environmental pollution during the periods when tourists come to 
the region. 
Keywords- Smart city; City government; Sustainability; Smart tourism; Ürgüp
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ÖZET 
Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından 1-100 nm aralığındaki boyutlara sahip 
parçacıklar ‘nano’ olarak tanımlanmaktadır. Nanoparçacıkların (NP’ların) çeşitlilikleri ve farklı 
boyutlarda olmaları geniş bir kullanım alanının oluşmasına katkı sağlamıştır. Günümüzde 
NP’ler sahip oldukları özellikler nedeniyle başta tıp, gıda, elektronik, sanayi ve kozmetik olmak 
üzere birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Nanoteknolojide NP’ler büyük bir öneme sahip olmalarının yanısıra potansiyel toksik etkilere 
de sahiptirler ve bu durum sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Oküler hastalıklar yaşam 
kalitesini olumsuz yönde etkileyen ciddi hastalıklar arasındadır. Giderek artan görme 
bozuklukları, göz hastalıklarının tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesini sağlamıştır. Bu 
yöntemlerden biri de nanotabanlı yöntemlerdir. Yöntemin en önemli parçasından biri; NP’ların 
ilaç taşıyıcı sistem olarak kullanılması ve geliştirilmesidir. Çeşitli NP türleri arasında, silika 
nanopartiküller (SiO2 NP'ler) en çok kullanılanlardan biridir.  
Retinal pigment epiteli (RPE) görme sisteminin zengin damar ağları, sayısız önemli görevleri 
ile özelleşmiş hücreleridir. Fotoreseptör hücreleri ile birlikte koryokapillaris tabakası arasında 
bulunan, fotoreseptörlerin fonksiyonunu sürdürmesinde yaşamsal dokuyu oluşturan, görme 
sisteminin bütünlüğünün korunmasında besin kontrolünü (dışkan-retina bariyerinin 
oluşturulması) sağlar. Bu çalışmada SiO2 NP’larının RPE hücreleri üzerine sitotoksik etkisinin 
araştırılması amaçlandı.  
Çalışmada ARPE-19 insan retinal pigment kültür hücreleri kullanıldı. NP’ların 
karakterizasyonu alan taramalı elektron mikroskop, zeta sizer ve X ışınları kırınım teknikleriyle 
yapıldı. Ortalama çapı 7.5 nm olan SiO2 NP’larının etkilerini belirlemek için kontrol (SiO2 

eklenmeyen), düşük doz (50 µg/mL), orta doz (100 µg/mL) ve yüksek doz (150 µg/mL) olmak 
üzere dört grup belirlendi. Tüm gruplarda hücre proliferasyonu xCELLinge gerçek zamanlı 
hücre analiz sistemiyle, apoptotik aktivite akım sitometri yöntemiyle incelendi. NP’ların hücre 
döngüsündeki etkisini belirlemek için akım sitometrik hücre döngüsü analizi gerçekleştirildi. 
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Yapılan istatistiksel analizler sonucunda SiO2 NP’larının RPE hücre proliferasyonunu doza 
bağlı olarak önemli oranda inhibe ettiği, apoptozu indüklediği ve G0 fazında hücre siklusu 
arrestine yol açtığı gözlendi. 
Bu çalışmada SiO2 NP’larının hücre proliferasyonunu azaltarak, apoptoza ve hücre döngüsünde 
areste neden olarak insan RPE kültür hücrelerinde doza bağlı sitotoksik etkiye neden olduğu 
gösterilmiştir. Bu nedenle çeşitli retinal hastalıklarda ilaç taşıyıcı ya da implant maddesi olarak 
kullanılacağında olası sitotoksik etkisinin dikkate alınarak tasarımın yapılması hedef dokunun 
korunması açısından önem taşımaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Nanoparçack; Sio2; Retinal Pigment Epiteli; Sitotoksite; Hücre Kültürü 
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ABSTRACT 
Particles with sizes in the range of 1-100 nm are defined as "nano" by the International 
Standardization Organization. The diversity and different sizes of nanoparticles (NPs) have 
contributed to the formation of a wide area of use. Today, NPs are widely used in many fields, 
especially in medicine, food, electronics, industry and cosmetics, due to their characteristics. 
In addition to being of great importance in nanotechnology, NPs also have potentially toxic 
effects and this situation causes health problems. Ocular diseases are among the serious diseases 
that negatively affect the quality of life. Increasing visual disturbances have led to the 
development of new methods in the treatment of eye diseases. One of these methods is nano-
based methods. One of the most important parts of the method; It is the use and development 
of NPs as drug carrier systems. Among the various types of NPs, silica nanoparticles (SiO2 

NPs) are one of the most used. 
The retinal pigment epithelium (RPE) is the rich vascular network of the visual system, 
specialized cells with numerous important functions. It provides nutrient control (formation of 
the outer blood-retina barrier) in the preservation of the integrity of the visual system, which is 
located between the photoreceptor cells and the choriocapillaris layer, which forms the vital 
tissue in maintaining the function of photoreceptors. In this study, it was aimed to investigate 
the cytotoxic effect of SiO2 NPs on RPE cells. 
ARPE-19 human retinal pigment culture cells were used in the study. Characterization of NPs 
was done by field scanning electron microscope, zeta sizer and X-ray diffraction techniques. 
To determine the effects of SiO2 NPs with an average diameter of 7.5 nm, four groups were 
determined as control (no SiO2 added), low dose (50 µg / mL), medium dose (100 µg / mL) and 
high dose (150 µg / mL). Cell proliferation was examined by xCELLinge real-time cell analysis 
system and apoptotic activity by flow cytometry method in all groups. Flow cytometric cell 
cycle analysis was performed to determine the effect of NPs on the cell cycle. 
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As a result of the statistical analysis, it was observed that SiO2 NPs significantly inhibited RPE 
cell proliferation depending on the dose, induced apoptosis and caused cell cycle arrest in the 
G0 phase. 
In this study, it has been shown that SiO2 NPs cause dose-dependent cytotoxic effect in human 
RPE culture cells by reducing cell proliferation, causing apoptosis and cell cycle arrest. For this 
reason, when it is used as a drug carrier or implant material in various retinal diseases, it is 
important to make the design considering the possible cytotoxic effect in terms of protecting 
the target tissue. 
Keywords: Nanoparticle; Sio2; Retinal Pigment Epithelium; Cytotoxicity; Cell culture 
This study was supported by the Scientific Research Projects unit of Mersin University. 
Project No: 2019-1-TR2-3470 
This study was supported by TÜBİTAK 1002 Fast Support Projects unit. 
Project No: 119S076 



IGSCONG’21 17-20 June 2021

- 580 -

 

Büyük Staghorn Böbrek Taşlarında Anatrofik 
Nefrolitotomi Tek Merkez Deneyimi  

Anatrophic Nephrolithotomy Single Center Experience in Large 
Staghorn Kidney Stones 

Resul Sobay*,1 
 

*e-posta adresi:drresulsobay@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6219-9655 
1Üroloji Kliniği, Sağlk Bilimleri Üniversitesi Ümraniye EAH, İstanbul, Türkiye 

 

ÖZET 
Giriş: Staghorn (geyik boynuzu) taşların tedavisi oldukça zordur. Anatrofik nefrolitotomi, 

1970’li yıllarda Gil Vernet tarafından tanımlanmış, böbreğin avasküler (Brodel Hattı) alandan 
parankimal bir insizyonun yapıldığı ve büyük böbrek taşlarının alınmasına izin veren bir cerrahi 
prosedürdür. Endoürolojideki gelişmeler staghorn (geyik boynuzu) böbrek taşlarının 
tedavisinde,  açık cerrahi endikasyonunun alanını oldukça daraltmıştır. Ancak büyük ve 
kompleks böbrek taşlarının tek seansla etkin tedavisinde, anatrofik nefrolitotomi halen tedavi 
seçenekleri arasında yer almaktadır. 

Amaç: Bu çalışmamızda kliniğimizde opere ettiğimiz bir dizi seçilmiş hastanın sonuçlarını 
etkinlik ve morbidite açısından değerlendirmeyi amaçladık.  

Yöntem: 2010-2018 yılları arasında kompleks böbrek taşları nedeniyle anatrofik 
nefrolitotomi uygulanan 12 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların taş 
boyutu, operasyon süresi, kanama miktarı, transfüzyon oranı, taşsızlık oranı ve kreatinin klirens 
değişikliği (MDRD), hastanede kalış süresi retrospektif olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Ortalama taş boyutu 63.5 mm iken hastaların %76’sında tam geyik boynuzu 
formasyonu mevcut idi. Operasyon süresi ortalama 165 dk olarak hesaplandı. Ortalama kanama 
miktarı 224 cc iken transfüzyon oranı %19 idi. Hastanede kalış süresi ortalama 5.4 gün olarak 
hesaplandı. Taşsızlık oranı %90 idi. Kreatinin klirensinde ortalama 5.1 ml/min/m² artış 
saptandı. 

Sonuç: Staghorn böbrek taşlarının tedavisinde anatrofik nefrolitotomi cerrahisi halen 
taşsızlık oranları ve nefron koruma açısından başarılı sonuçlara sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: anatrofik, nefrolitotomi, staghorn, böbrek taş 
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ABSTRACT 
Introduction: Staghorn stones are very difficult to treat. Anatrophic nephrolithotomy is a 

surgical procedure described by Gil Vernet in the 1970s, where a parenchymal incision is made 
from the avascular (Brodel Line) area of the kidney and allows the removal of large kidney 
stones. Advances in endourology have narrowed the field of open surgery indication in the 
treatment of staghorn kidney stones. However, anatrophic nephrolithotomy is still among the 
treatment options for effective treatment of large and complex kidney stones in one session. 

Purpose: To evaluate the results of a series of selected patients operated in our clinic in 
terms of surgical success and morbidity. 

Methods: We included 12 patients who were treated with anatrophic nephrolithotomy for 
complex kidney stones between 2010 and 2018. In our study, the stone size, operation time, 
bleeding amount, transfusion rate, stone-free rate and change in creatinine clearance (MDRD) 
and hospital stay were evaluated retrospectively. 

Results: While the median stone size was 63.5 mm, 76% of the patients had a complete deer 
antler formation. The average operation time was found to be 165 minutes. While the mean 
bleeding amount was 224 cc, the transfusion rate was 19%. Hospital stay was calculated as 5.4 
days on average. The stone-free rate was 90%. An average increase of 5.1 ml / min / m² was 
found in creatinine clearance. 

Conclusion: Anatrophic nephrolithotomy surgery still has successful results in terms of 
stone-free and nephron protection in the treatment of staghorn kidney stones. 
Keywords: anatrophic, nephrolithotomy, staghorn, kidney stones
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ÖZET 
Giriş: Yoğunbakım ünitesinde izlenirken şuuru beklenen düzelmeyi göstermeyen hastalarda 

bir ensefalopati halinin veya nonkonvulzif nöbet aktivitesinin olup olmadığı ayırt edilmesi 
gereken bir durumdur. Covid-19 hastaları içinde, yoğun bakımda izlenirken şuur  bozukluğu 
devam eden hastalarda da aynı ayırıcı tanılar düşünülmekte ve kesin tanı  yapabilmek için 
elektroensefalografi (EEG) çekimi gerekmektedir. Literatürde Covid-19 hastalarına yapılan 
EEG çekimlerinde hastalığa özel bir bulgu saptanmamış olup; anormal zemin aktivitesinin 
bozukluğu %96.1 oranında tespit edilmiştir. Epileptik deşarj oranı ise %20.3 olarak 
saptanmıştır. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı yoğun bakım ünitesinde izlenen ve şuuru açılmayan kesin 
Covid-19 tanısı almış hastaların EEG özelliklerini saptamak ve literatür bilgisi ile 
kıyaslamaktır.  

Yöntem: Mart 2020 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde izlenen kesin 
Covid-19 tanısı almış, 18 yaş üzeri, şuuru açılmadığı için danışılan ve en az bir kez EEG 
çekimleri yapılmış olan hastalar dahil edilmiştir. Hastaların klinik bilgileri ve EEG sonuçları 
retrospektif olarak taranmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya 2’si kadın toplam 9 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 50.5±13.83’ tü. 
2 hastada klinik olarak epileptik nöbet vardı. Kranyal görüntülemelerde 2 hastada akut iskemi; 
2 hastada da perfüzyon bozukluğu saptandı. 5 hastada EEG’de baskılanma ve yavaşlama vardı 
ve bu hastaların tümünün prognozu ölümle sonuçlandı. 3 hastada delta-teta yavaşlama ve 1 
hastada normal zemin ritmi vardı. Bu hastaların prognozu iyileşme ile sonuçlandı.  

Sonuç: Hasta grubumuzda literatürle uyumlu olarak EEG’de zemin aktivitesi bozuklukları 
görülmekle beraber; baskılanmanın (supresyon) olduğu hastaların prognozunun kötü olduğu 
sonucuna ulaşıldı.     

Anahtar Kelimeler— Covid-19, Elektroensefalografi, Ensefalopati, Epilepsi 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Encephalopathy and nonconvulsive seizures are being considered in the 
differential diagnosis of impaired consciousness of the patients, who are monitored in intensive 
care units and do not show the expected improvement.  The same differential diagnoses are also 
considered for the Covid-19 patients, showing impaired consciousness in intensive care units. 
Electroencephalography (EEG) is necessary to make a definite diagnosis. Literature shows 
nonspecific findings of EEG in Covid-19 patients and abnormal background activity was found 
to be 96.1%. Epileptic discharge ratio was reported as 20.3%. 

Aim: The aim of this study is to determine and compare the EEG properties of Covid-19 
patients, who are monitored in the intensive care unit and show impaired consciousness, with 
the literature.   

Method: Patients in the intensive care unit who were over 18 years old, diagnosed with 
definite Covid-19 disease and consulted with impaired consciousness between Mach 2020 and 
May 2021 were retrospectively scanned and patients having at least one EEG were included.  

Results: A total of 9 patients with 2 women were included. The mean age was 50.5±13.83 
years. 2 patients had epileptic seizures. Cranial imagings of the patients showed acute ischemia 
in 2 patients and impairment of perfusion in 2 patients. EEG showed suppression in 5 patients 
and all those patients’ prognosis resulted with death. 3 patients had slow background in theta 
and delta frequency and 1 patient showed normal EEG. The prognosis’ of those patients showed 
good outcome.  

Conclusion: The patient group showed impairment of background activity on EEG which 
was in line with the literature. It is also found in the study that presence of suppression of the 
EEG is related with bad outcome.     
Keywords- Covid-19, Electroencephalography, Encephalopathy, Epilepsy
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Psikososyal Beceri Eğitiminin Şizofreni Tanısı Olan 
Bireylerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Meta-Analiz 

Çalışması İçin Çalışma Protokolü 
The Effect of Psychosocial Skills Training on The Quality of Life of 

Individuals With Schizophrenia: Study Protocol For A Meta-Analysis 
Esen Öngün*,1, Gül Ünsal2, Semra Karaca1 

*: esenongun88@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9761-7132 
1: Sağlk Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

 

ÖZET 
Amaç: Bu meta-analiz çalışması, psikososyal beceri eğitiminin şizofreni tanısı almış bireylerin 

yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır.  

Yöntem: PubMed, PsycINFO Medline, Web of Science, Embase, the Cochrane Central Register 
for Controlled Trials (CENTRAL), EBSCOHOST, ScienceDirect, Scopus, CINAHL, Marmara 
Üniversitesi Kütüphane Kataloğu, ClinicalTrials.gov, International Clinical Trials Registry 
Platform (WHO), YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında literatür taraması yapılacaktır. 
Tarama sonucunda 2020-2021 yılları arasında yapılan, tam metinine ulaşılan Türkçe ve İngilizce 
olarak yayınlanmış, randomize kontrollü çalışmalar ve gri literatür olarak tezler meta-analize dahil 
edilecektir. Meta-analize alınacak çalışmalar PRISMA akış şemasına göre belirlenecektir. Veri 
çekme işlemi ikinci araştırmacı tarafından bağımsız olarak yapılacaktır. Dahil edilecek çalışmalar 
ile ilgili fikir ayrılığı yaşandığında tartışarak anlaşma sağlanacaktır. Anlaşma sağlanamadığı 
durumlarda veriler üçüncü araştırmacı tarafından kontrol edilecektir. Çalışmaların kalitesini 
değerlendirmek için JBI Randomize Kontrollü Çalışmalar İçin Değerlendirme Formu 
kullanılacaktır. Çalışmaların kalitesi iki araştırmacı bağımsız bir şekilde değerlendirecektir. 
Heterojenliği değerlendirmek için Cochrane Q testi ve Higgins I² değeri kullanılacaktır. 
Heterojenlik düşük ve orta düzeyde ise (I² ≤50) sabit (fixed) etkiler, heterojenlik yüksek ise (I² >50) 
rastgele (random) etkiler hesaplanacaktır.  

Bulgular: Meta-analiz için Eylül 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında pilot tarama yapılmıştır. 
Tarama ile anahtar kelimeler denenerek en uygun anahtar kelime kombinasyonu oluşturulmuştur. 
Pilot taramadan sonra PROSPERO (uluslararası veri tabanı)’ya çalışmanın yöntemi bölümü 
gönderilmiş ve gerekli incelemelerden sonra veri tabanına kayıt edilmiş ve kayıt numarası 
alınmıştır. Kayıt numarası: CRD42021235868.  

Sonuç: Dahil etme kriterlerine göre resmi taramalar devam etmektedir. Eylül 2021’ de 
çalışmanın sonuçlanması planlanmaktadır. Bu meta-analiz çalışması, şizofrenide psikososyal beceri 
eğitimi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca 
gelecekteki çalışmaların karşılaştırılabilmesini ve yorumlanmasını destekleyecek yararlı bilgiler 
sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Şizofreni; Psikososyal beceri eğitimi; Yaşam kalitesi  
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ABSTRACT 
Aim: The aim of this meta-analysis is to determine whether psychosocial skills training is 

effective for increasing the quality of life of individuals with schizophrenia.  
Methods: A literature search will be carried out using PubMed, PsycINFO Medline, Web 

of Science databases, Embase, the Cochrane Central Register for Controlled Trials 
(CENTRAL), EBSCOHOST, ScienceDirect, Scopus, CINAHL, Marmara University library 
catalog, ClinicalTrials.gov, International Clinical Trials Registry Platform (WHO), Council of 
Higher Education National Thesis Center will be searched. Studies, which were published 
between 2010-2021, will be included. The search will be limited to Turkish and English 
languages. Studies to be included in meta-analysis will be determined according to the PRISMA 
flow chart. Two researchers will be involved in data extraction for the study. Two researchers 
independently screen records for inclusion. Any disagreements about the inclusion of articles 
will be resolved by discussion between the researchers. If agreement cannot be reached, the 
data extracted will be checked by the third author. The quality will be assessed by using the JBI 
Critical Appraisal Checklist For Randomized Controlled Trials to evaluate the quality of 
evidence. Two researchers will be involved in the quality assessment. The Cochrane Q test and 
Higgins I² statistics will be employed to evaluate heterogeneity. If heterogeneity is moderate or 
less (I² ≤50) fixed effect will be calculated. If heterogeneity is higher (I² >50) random effect 
will be calculated.  

Results: A pilot screening was conducted for meta-analysis between september 2020 and 
january 2021. The most appropriate keyword combination was created by testing keywords 
with scanning. After the pilot screening, the method of the study was sent to PROSPERO 
(international database) and after the necessary examinations, it was recorded in the database 
and the registration number was obtained.  Registration number: CRD42021235868.  

Conclusion: Formal screenings continue according to the inclusion criteria. The study is 
planned to be completed in September 2021. This meta-analysis study will help to better 
understand the relationship between psychosocial skills training and quality of life in 
schizophrenia. It will also provide useful information to support the comparison and 
interpretation of future studies. 

Keywords: Schizophrenia, Psychosocial skills training, Quality of life.  
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Contact Center Automation: Tools and Trends  
Merve DİNÇ 

mervdinc@stu.okan.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1558-8375 
Graduate School of Natural and Applied Sciences, İstanbul Okan University, İstanbul, Turkey 

 

ABSTRACT 
Today's innovative businesses are disrupting the market and challenging traditional business 
and service models. In 2021 and beyond, contact center automation is accelerating, so 
companies need to implement best practices, or risk falling behind the competition. To achieve 
a competitive advantage, companies need to identify existing domain problems, find compatible 
solutions and put an implementation concept into practice. Technological advances in robotic 
process automation (RPA), artificial intelligence (AI), and machine learning (ML) are essential 
to contact center digital transformation. Moreover, intelligent technologies are helping to 
transcend contact center silos and successfully transform the back and front end of the contact 
centers for the better. However, just because you can automate something in the contact center 
doesn’t mean you should. Under these circumstances, one of the high-priority jobs to do from 
an organization is to choose products with a high return on investment that meet customer 
demands. To understand how do call centers benefit from tools and trends, it is critical to 
understand the various implementation ways and use cases. This research focuses on contact 
center automation tools. This paper help to the pros and cons of contact center automation tools 
in more detail. This study provides explain the most important approach to successful contact 
center automation, outlines some of the main types of contact center automation tools being 
implemented in contact centers. 

Keywords—Contact Center Automation; Digital Transformation; Contact Center 
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Perinatal Outcomes of Intrahepatic Cholestasis During Pregnancy: A 

Retrospective Study in Erzincan, East Turkey 

Kemal DİNÇ*,1, Kemine UZEL1  
*: dr.kemaldinc@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-4955-455X 

1:, Tp Fakültesi/ Kadn Hastalklar ve Doğum AD/ Erzincan  Binali Üniversitesi, Erzincan, Türkiye 
 

ÖZET 
Amaç: İntrahepatik gebelik kolestazı (ICP), gebelikte en sık görülen karaciğer hastalığıdır 

ve ani fetal ölüm gibi istenmeyen obstetrik sonuçların riskinde artış ile ilişkilidir. İkinci ve 
üçüncü trimesterin sonlarında görülen kaşıntı, yüksek serum safra asitleri seviyesiyle birlikte 
gebeliğin intrahepatik kolestazının ana semptomudur. Coğrafi varyasyonlara bağlı olarak 
genel intrahepatik kolestazı insidansı muhtemelen % 1 ile % 27.6 arasında değişmektedir, 
çevresel faktörler ve etnik gruplar arasında farklılıklar göstermektedir. 

 Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi üçüncü basamak sağlık ocağında Haziran 2018-Aralık 2020 tarihleri 
arasında intrahepatik kolestazı  ile komplike olan 44 gebe retrospektif olarak araştırıldı. 
Hastane arşiv dosyaları taranarak hasta başvurusu ve hasta ile ilgili veriler toplanmıştır. 

Bulgular: Çalışma süresi boyunca 44 intrahepatik kolestazlı kadın tespit edililip, bu 
gebelerin maternal ve fetal sonuçlar değerlendirildi. Primipar gebe kadın sayısı 27 (% 61) idi. 
Ayrıca 4 (% 9.1) gebe kadında preeklampsi ve 4 (% 9.1) gebe  kadında gestasyonel diabetes 
mellitus (GDM) vardı. Yenidoğanlardan sadece birinde doğumdan sonra sırasıyla 1. Ve 5. 
Dakika Apgar skoru, 0 ve 0 idi ve bu olgu 38 gestasyonel haftada olup, etolojisi bilinmeyen 
intrauterin ölüm olarak rapor edildi. Perinatal ölüm oranı %2.27 idi. Anne ölümleri bu 
çalışmada gözlenmedi. 

Sonuç: Bu çalışma Binali Yıldırım Üniversite Mengücek Gazi Eğitim Araştırma  
Hastanesinde takip edilen gebeliğe bağlı  intrahepatik kolestazılı kadınların maternal ve fetal 
sonuçlarını bildirmeyi amaçladık. İntrahepatik gebelik kolestazının tanısı, klinik bulgular ve 
laboratuvar sonuçlarına göre konulur. Aynı zamanda erken doğum eyleminin bir sonucu 
olarak indüksiyona yetersiz yanıt, ayrıca intrahepatik kolestazlı gebelerde doğum sırasında 
artan fetal distress, bunun sonucu olarakda artan sayıda sezaryen ile doğuma neden 
olmaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler— İntrahepatik kolestaz; Yenidoğan; Gebelik; Perinatal sonuçlar 
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ABSTRACT 
 

Objective: Intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP) is the most common liver disorder in 
pregnancy and is associated with an increased risk of adverse obstetrical outcomes like 
sudden fetal demise. Pruritis in the late second and third trimester is a cardinal symptom of 
intrahepatic cholestasis of pregnancy along with elevated serum bile acids level. It is a The 
general incidence of IC depending on the geographic variations, is probably to vary from 1% 
to 27.6%, show differences between environmental factors and ethnic groups. 
 Material and Methods: The study was performed retrospectively on 44 pregnancies 
complicated by ICP between June 2018 and December 2020, at Binali Yıldırım University 
Mengücek Gazi Education and Research Hospital, a tertiary care maternity center. Data were 
collected on admission and patients by providing hospital archive files. 
Results :Maternal and fetal outcomes were evaluated in 44 women with ICP during the study 
period. The number of primiparous women was 27 (61%). In addition, 4 (9.1%) women had 
preeclampsia and 4 (9.1%) women had gestational diabetes mellitus (GDM). Delivery type of 
37(84.1%) cases was a caesarean section.  Antenatal corticosteroid was givwn to 4 (9.1%) of 
the women  with ICP for the prevention of Respiratory Distress Seyndrome (RDS) in the 
preterm infants. Only one of the neonates had Apgar at the birth 1/5, 0 and 0 respectively and 
this case was reported as intrauterine death with unknown ethology, which was in 38 
gestational age. Perinatal mortality rate was 2.27%. Maternal mortality was not observed.  
Conclusion: This study aimed to report the maternal and fetal outcomes of women with ICP at 
a Binali Yıldırım university hospital center. Intrahepatic cholestasis of pregnancy depends on 
the diagnosis made by clinical signs and laboratory results.We recommend that ICP be 
managed individually. At the same time, inadequate response to induction as a result of early 
labor, and fetal distress during labour in ICP more common causes leading to an increasing 
number of caesarean sections. 
 
 
 
Keywords- Intrahepatic cholestasis; Newborn; Pregnancy; Perinatal outcomes
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İmgelem ve Yeniden Canlandırma Kuramları Bağlamında 
Collingwood’un Tarihselciliği 

Collingwood's Historicism in the Context of Imagination and 
Reproduction Theories 

Enver Erdoğan 
*: enver.4424@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2212-4912 

1: Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Felsefe, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye 
 

ÖZET 
Geçmişte ne olduğunu nasıl bilebiliriz? Geçmişte olanın niçin olduğunu nasıl bilebiliriz? 

Neyin niçin olduğunu bilmenin bizim için değeri nedir? Bu sorular İngiliz düşünür Robin 
George Collingwood’un tarihselci düşünceyi sistemleştirdiği sorulardır. Tarihselcilik, insanı 
anlamak üzerine kendisini konumlandırmıştır. Tarihin bilimselliğini savunmak, bu 
bilimselliğe uygun olan bir yöntem belirlemek çabalarının yanında tarihselcilik; olaylara, 
durumlara ve insanın dâhil olduğu, insanın yarattığı, ürettiği, oluşturduğu tüm alan ve 
etkinliklere insanı anlama gayesi ile yaklaşan anlayışın adıdır. İnsanı anlama gayesi bu 
yaklaşımın ilk ve en önemli itkisidir. Tarihi olay ve durumların, bu olay ve durumların ortaya 
konulduğu etkinliklerin tamamı insanı anlamaya hizmet eden araçlar olarak görülür. 
Collingwood’da geçmişte ne olduğunu imgelem yoluyla bilebiliriz. Geçmişte olanın niçin 
olduğunu bilebilmemiz ise ancak yeniden canlandırma ile mümkündür. Neyin niçin 
olduğunun değeri de insanı anlamada yatmaktadır. Neyin niçin olduğunu insanı anlamak için 
bilmeliyiz. Tarihselciliğin biricik gayesi olan insanı anlamak ancak imgelem ve yeniden 
canlandırma ile mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: İmgelem, Yeniden Canlandrma, Tarihselcilik 
 

ABSTRACT 
 

How can we know what happened in the past? How can we know why what happened in 
the past? What is the value for us to know what is causing it? These are the questions that 
British philosopher Robin George Collingwood systematized historicist thought. Historicism 
has positioned itself on understanding human. In addition to the efforts to defend the 
scientificity of history and to determine a method suitable for this scientific, historicism; ıt is 
the name of the understanding that approaches events, situations and all areas and activities in 
which human beings are involved, created, produced, and created with the aim of 
understanding human. The aim of understanding human is the first and most important 
impulse of this approach. All of the activities in which historical events and situations, these 
events and situations are revealed, are seen as tools that serve to understand people. We can 
imagine what happened in Collingwood in the past. We can only know why what happened in 
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the past through reproduction. The value of what and why also lies in understanding human. 
We need to know what is why to understand human beings. Understanding human, which is 
the sole purpose of historicism, is possible only through imagination and reproduction. 

Keywords- Imagination, Reproduction, Historicism 
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2: Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye 
3: Sağlk Bilimleri Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye 

 

ÖZET 
Bu çalışmada egzoz gazlarına maruz kalan Gümüşhane ilindeki benzin dağıtıcıları, taksi-

otobüs şoförleri ve otomotiv sanayi çalışanlarının karboksihemoglobin (COHb) seviyelerinin 
belirlenmesi, sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmaları için iş sağlığı ve güvenliği (İSG) 
tedbirlerinin önerilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada CO’e maruz kalan 10 benzin dağıtıcısı, 20 
taksi-otobüs şoförü ve 20 otomotiv sanayi çalışanı ile CO’e maruz kalmayan 20 kişilik kontrol 
grubundan kan örnekleri alınmış ve COHb saturasyon yüzdelerinin tayini için 
spektrofotometrik yöntem kullanılmıştır.  COHb seviyelerinin sigara içme alışkanlıkları, süt ve 
süt ürünleri tüketme sıklıkları ve mesleki deneyimleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için 11 
soruluk yarı yapılandırılmış anket uygulanmış, sonuçlar SPSS programı ile değerlendirilmiştir. 

Çalışma ile sigara kullanan kontrol grubundaki bireylerin COHb düzeyleri ile sigara 
kullanmayan kontrol grubundaki bireylerin COHb değerleri arasında anlamlı farklılık ortaya 
konulmuştur. Araştırmada sigara kullanmayan kontrol grubunun COHb seviyelerinin sigara 
kullanmayan örneklem grubuna göre; sigara kullanan kontrol grubunun COHb seviyelerinin 
sigara kullanan örneklem grubuna göre anlamlı düzeyde az olduğu belirlenmiştir. Çalışma ile 
%COHb düzeyinin, mesleki deneyim süreleri, süt ve süt ürünlerini kullanma sıklığı ile ilişkisi 
incelenmiş, bu grupların puanları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Çalışmanın sonucunda egzoz gazına maruz kalanların COHb seviyeleri ile kontrol grubu 
arasında anlamlı farklılıklar ortaya konulmuştur. Çalışmada %COHb düzeyleri, mesleki 
deneyimle ve süt ürünleri kullanma sıklığı değişkenleri ile incelendiğinde bu değişkenlerin 
sonucu etkilemediği görülmektedir. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmak amacı ile; 
CO emisyonunun azaltılması için belirlenen periyotlarda denetlemeler yapılmalı; CO etkileri 
konusunda çalışanlar bilinçlendirilmeli, periyodik sağlık kontrolleri yapılmalı ve kişisel 
koruyucu maskeler kullanılmalı önerilerinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler—İş sağlğ ve güvenliği; Karbonmonoksit maruziyeti; 
Karboksihemoglobin; Kimyasal risk etmenleri 
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ABSTRACT 
 

In this study, it is aimed to determine the blood carboxyhemoglobin (COHb) levels of petrol 
attendants, taxi-bus drivers and automotive industry workers, working in Gumushane city 
center, which are frequently exposed to exhaust gases according to working conditions and to 
make suggestions for appropriate occupational health and safety (OHS) measures to provide a 
healthier and safer working environment. In the study, blood samples which has been taken 
from 10 petrol attendant, 20 taxi-bus driver and 20 automotive industry workers exposed to CO 
and from control group of 20 people which do not exposed to CO, has been analyzed using the 
spectrophotometric method.to determine the COHb saturation levels. To determine the 
relationship between the COHb levels and the smoking routines, the usage of milk and milk-
based products and the occupational experiences, a semi-structured questionnaire with 11 
questions has been applied and the results are examined with the SPSS software. 

By this study, a significant difference of the COHb levels is exhibited between the people in 
control groups of which smoke and which do not. At the research, significantly low amount of 
COHb levels belong to the control group which do not smoke accordingly to the sample group 
which smoke and the COHB levels belong to the control group which smoke accordingly to the 
sample group which do not smoke are identified. With the study, the relationship between the 
%COHb levels and the duration of the occupational experiences, usage frequency of milk and 
milk-based products has been examined and a statically significant difference of the points of 
both groups is not identified.  

As a result of the study, a significant difference of the COHb levels is exhibited between the 
people who are exposed to exhaust gases and the control group. By examining the COHb levels 
with the variables as occupational experience and the usage frequency of milk-based products, 
it is seen that these variables do not affect the results. By the aim of providing a healthful and 
safe working environment, the suggestions are proposed as making periodic controls to reduce 
the emission of CO, raising the awareness of the workers about the CO effects, making periodic 
medical checkups and using self-protection masks. 

Keywords-Occupational health and safety; Carbonmonoxide exposition; 
Carboxyhemoglobin; Chemical risk factors
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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, matematik bölümünde öğrenim görmekte olan matematik 

öğretmeni adaylarının lineer cebir dersinde matris kavram bilgi düzeyleri, matris işlemleri, 
lineer denklem sistemleri ve bazı problemlerin çözümü için elementer satır işlemlerini 
kullanırken yaptıkları hataları belirleyebilmektir. Bu bağlamda matris kavramının temel 
bileşenlerinden elementer (temel) satır işlemlerine odaklanılacaktır. Özel durum çalışması 
olan bu araştırma Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin Fen Fakültesi 
Matematik Bölümü 4. Sınıfın da öğrenim görmekte olan 12 öğrenci ile yürütülmüştür. Covid-
19 pandemisi nedeni ile uzaktan eğitim sürecinde olunduğundan araştırma kapsamında veriler 
5’i kavramsal bilgi, 2’si örneklendirme, 2’si işlemsel bilgi sorusundan oluşan toplam 9 
soruluk açık uçlu bir kamera denetimli sınav aracılığı ile yapılmış ve cevap kağıtları 40 dk 
süre içinde e-mail yoluyla toplanmıştır. Yazılı sınavda elde edilen veriler birbirinden bağımsız 
olarak iki alan uzmanı tarafından analiz edilmiş ve bulgular temalar altında sunulmuştur. 
Yapılan çalışma ile öğretmen adaylarının matris kavramı ile ilgili olarak yüzeysel anlamaya 
sahip olduklarını ve tanımların içeriklerini tam olarak özümsemediklerini, kimi tanımları 
bildikleri halde, örneklendirirken kavram karmaşası yaşadıklarını, verilen bir matrisin birim 
matrise indirgenmesi sırasında işlem hatası yaptıklarını ve yaptıkları işlemleri ifade 
edemediklerini ortaya çıkarmıştır. Öğretmen adaylarının üniversite dönemleri boyunca 
sınavlara yönelik ve ders geçme amaçlı çalışmalarının bir sonucu olarak kullandıkları 
matematik dilinde ve çözümlerin mantıksal diziliminde birtakım hatalarının olduğu 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler—Matris kavram; Matematik Öğretmen Adaylar; Elementer Satr 
İşlemleri; Hata 

ABSTRACT 
    Aim of this study is determining the linear concept knowledge level of the mathematics 
teacher candidates studying in the department of mathematics, matrix operations, linear 
equation systems and the mistakes they make while using elementary row operations to solve 
some problems. In this context, the focus will be on elementary row operations, one of the 
main components of the matrix concept. The study, which is a special case study is restricted 
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with 12 students studying in the 4th grade of Department of Mathematics, Faculty of Science 
of a university located in the Western Black Sea Region. Since there was a distance education 
due to the Covid-19 pandemic, within the scope of the research, a total of 9 questions 
consisting of 5 conceptual knowledge, 2 exemplification and 2 operational knowledge 
questions were conducted through an open-ended camera-supervised exam. Answer papers 
were collected within 40 minutes via e-mail. The data obtained in the written exam were 
analyzed independently by two field experts and the findings were presented under themes. 
The study revealed that pre-service teachers had a superficial understanding of the concept of 
matrix and did not fully assimilate the contents of the definitions, although they knew some 
definitions, they experienced confusion while exemplifying them. Also ıt was revealed that 
they made an operation error while reducing a givenmatrix to the unit matrix and they could 
not express their operations. It has been observed that students have some mistakes in the 
language of mathematics and logical sequence of the solutions they use as a result of their 
studies for exams and passing courses during their university years. 
 
Keywords- Matrice; Mathematics Teacher Candidates; Elementary Row Operations; Mistake 
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Konjenital penil kurvaturda penil plikasyon tedavisi 
Penile plication in patients with congenital penile curvature 
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Tp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Deparment of Urology, School of Medicine, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey 
 

ÖZET 
Amaç: Konjenital penil kurvatur üretral normal olmayan gelişim ve kavernöz cisimlerde 

büyümenin anormal olması ile karakterizedir. Tanıda hikaye çoğunlukla yeterlidir. 
Intrakavernözal enjeksiyon sonrası kesin tanı konulur. Plikasyon tedavisi en çok tercih edilen 
methodlardandır. Bu çalışmada konjenital kurvatur nedeni ile plikasyon uygulanan hastalarda  
deneyimlerimizi paylaşmak amaçlanmıştır. 

Yöntem:  2016-2020 yılları arasında kurvatur onarımı yapılan 4 hasta retrospektif olarak 
incelendi. Hastaların yaşı, kurvatur açısı, kurvatur yönü, hastaneden kalış süres ile  
postoperatif 1 yılda postoperatif açıları, ve komplikasyonlar(süturun ele gelmesi, erektil 
fonksiyon) ve memnuniyet durumları değerlendirildi 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 15.25(14-16) idi. 2 hastada lateral 2 hastada ise ventral 
kurvatur var idi. Hastaların ortalama kurvatur açısı 36.25 idi(30-45). Tüm hastalarda penil 
plikasyon cerrahisi uygulandı. Hastalar postoperatif 1. Günde taburcu oldu.  Postoperatif 
birinci yılda yapılan değerlendirmede 1 hastada 5 derece lateral kurvatur diğer hastada 5 
derece ventral kurvatur gözlendi. İki hastada kurvatur tamamen kür olmuş idi. Hastalardan 1 
tanesinde ele gelen sütür şikayeti olmasına rağmen, hastaların hepsi memnun idi. Hiçbir 
hastada erektil disfonksiyon tespit edilmedi.  

Sonuç: Bu çalışma ile konjenital penil kurvatur hastalığında penil plikasyon yöntemi ile 
kurvatur onarımının, hasta sayısının az olmasına rağmen etkin ve düşük yan etki ile güvenilir 
bir tedavi olduğu ortaya konulmuştur. Plikasyon tedavisi erişkin hastalarda olduğu gibi 
konjenital hastalarda da tercih edilebilir. Tedavi başarısının değerlendirilmesi için daha fazla 
sayıda hastanın tedavi edildiği çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Kurvatur, Penil, Plikasyon 
 

ABSTRACT 
Objective: Congenital penile curvature is characterized by urethral abnormal 

development and abnormal growth of cavernous bodies. Although history is enough, a 
definitive diagnosis was done with intracavernosal injection. Plication treatment is one of the 
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most preferred methods. In this study, we aimed to share our experiences in patients who 
underwent plication due to congenital penile curvature. 

Methods: Four patients who underwent curvature repair between 2016 and 2020 were 
retrospectively analyzed. Patients' age, angle of the curvature, curvature side, length of 
hospital stay and postoperative angle of the curvature was evaluated before and one year after 
surgery. Complications (palpation of the suture, erectile function) and satisfaction status were 
also evaluated. 

 
Results: The mean age of the patients was 15.25 (14-16). 2 patients had lateral and 2 

patients had ventral curvature. The mean angle of the curvature of the patients was 36.25 (30-
45). All patients treated with penile plication surgery. Patients were discharged on 
postoperative day 1. In the postoperative first-year evaluation, 5 degrees of lateral curvature in 
1 patient and 5 degrees of ventral curvature in the other patient were observed. In two 
patients, the curvature was completely cured. Although 1 of the patients had palpable suture 
complaints, all of the patients were satisfied. Erectile dysfunction did not occur in any patient. 

 
Conclusion: In this study, it was revealed that curvature repair with the penile 

plication method in congenital penile curvature disease is an effective and safe treatment with 
low side effects, although the number of patients is low. Penile plication can be preferred in 
congenital patients as well as in adults. Further studies with a large number of patients are 
needed to evaluate the success of the treatment.  

 
Keywords- Curvature, Penil, Plication
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2: Eğitim Fakülte/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Erzincan Binali Yldrm Üniversitesi, Erzincan, 
Türkiye 

 

ÖZET 
Kovid-19 salgın süreci ile birlikte hayatımızda birçok şey değişti. Yapabildiğimiz birçok şeyi 
yapamamaya ve sınırlandırılmış bir hayat yaşamaya başladık. Bize bireysel ve sosyal alanda 
yeni bir yaşam biçimi dayatan salgın, zihinsel kategorilerimizi de oldukça genişletti. Salgın 
kelimesinin zihnimizde oluşturduğu çağrışım yani metaforlar önceki süreçlere kıyasla 
değişiklik gösterdi. Çünkü bireylerin çoğu önceden duyduğu bu kelimeyi birebir yaşama alanı 
buldu. Bu durum bu sürecin pek çok olumsuz etkisinden biriydi. Zihinsel olarak somut 
işlemler evresinde bulunan ilköğretim öğrencilerinin de bu etkiye yüksek seviyede maruz 
kalmaları kaçınılmaz bir sonuçtu.  
 
Her alanı etkileyen salgın süreci eğitim ortamlarının da tamamen değişip dönüşmesine neden 
oldu. Eğitim öğretim faaliyetleri çeşitli sanal portallar yoluyla uzaktan devam etti. Bu 
çalışmada ‘‘Uzaktan eğitim süreci ile ilk kez karşılaşan ilköğretim öğrencilerinin zihinlerinde 
salgın kelimesi neyi ifade ediyor?’’  sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. 
Araştırma, altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerinin  “Salgın” kavramına ilişkin sahip 
oldukları metaforları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını  2020-2021 
eğitim- öğretim yılında İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir ilin ortaokulunda öğrenim gören  
67 öğrenci oluşturmaktadır.  
Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış anket formu yoluyla elde edilmiştir. Açık uçlu anket 
sorusu ‘‘Salgın …………’ya benzer/gibidir. Çünkü .............  ’’formatındadır. Toplanan 
verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde 
edilen metaforlar kategorilere ayrılmış, frekans ve yüzde dağılımları verilmiştir.  
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğrenciler salgın kavramı için 62 metafor 
üretmişlerdir. Salgın kavramı için üretilen metaforların yüzde olarak en fazla olandan ez aza 
doğru sıralanması Yapıştırıcı, Deprem……………………..şeklindedir. Üretilen metaforlara 
ait kategorilerin Doğal afet/Doğa Olayları,  Madde …………………………………  olduğu 
tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler- Metafor; Salgn; Kovid 19; Çağrşm
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ABSTRACT 
With the Kovid-19 epidemic process, many things have changed in our lives.  We started 
living a limited life.  The epidemic, which imposes a new lifestyle on us in the individual and 
social sphere, has also expanded our mental categories.  Because it was a reality that was 
lived one to one.  This was one of the many negative effects of this process.  It was inevitable 
that primary school students, who were mentally in the concrete operations phase, were also 
exposed to this effect at a high level.The epidemic process, which affected every area, caused 
the educational environment to change and transform completely.  Educational activities 
continued remotely through various virtual portals In this study, what does the word epidemic 
mean in the minds of primary school students who encounter the distance education process 
for the first time?  an answer has been sought.   
This study was conducted to determine the metaphors of sixth, seventh and eighth grade 
students regarding the concept of "epidemic." The participants of the study consist of 67 
students studying at a secondary school in a province in the Central Anatolia Region in the 
2020-2021 academic year.   
The research data were obtained through a semi-structured questionnaire. The open-ended 
questionnaire question is similar / like. Because content analysis method was used in 
analyzing and interpreting the data, the obtained metaphors were divided into categories and 
their frequency and percentage distributions were given.According to the findings obtained 
from the study, students produced 62 metaphors for the concept of epidemic. The order of the 
metaphors produced for the concept of epidemic from the highest to the least as a percentage 
is adhesive, earthquake …It has been determined that the categories belonging to the 
produced metaphors are Natural disasters / Natural events, matter … 
 
Keywords - Metaphor; Epidemic; Kovid 19; Association 
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ABSTRACT 
Introduction  
Biomaterials are designed to act with biological systems by evaluating, treating or 

replacing some tissue, organ or body function. Since the hip supports 9 to 12 times a person's 
weight, hip prostheses need to be made mainly of metallic materials.  

Currently, the most used metallic material for orthopedic applications is titanium with the 
respective alloys given which provide better properties. Titanium alloys are classified into 
alpha, alpha-beta and beta alloys which depend on the predominant alpha and beta phases in 
the microstructure at room temperature [1]. Nonetheless, the alloy Ti6Al4V presents certain 
difficulties since aluminum can cause, in high concentrations, dementia or problems to the 
central nervous system in addition to vanadium which is a toxic element and can produce 
adverse effects on tissues [2].  

Purpose 
A study of two samples with different percentage composition, T1 (73 Ti, 20 Mo, 7 Zr, 0 

Si percentage) and T2 (72 Ti, 20 Mo, 7 Zr, 1 Si percentage), produced by a Vacuum Arc 
Remelting (VAR) method, is developed to evaluate the potential biomedical applications of 
these alloys focusing on hip replacement. 

Experimental 
As a previous step to electrochemical and metallographic tests, several processes should be 

performed, such as to embed into an epoxy resin cylinder the samples for cutting and their 
subsequent polishing in two stages: polishing with SiC abrasive papers of progressive grain 
size from 280 to 1200 grit and final polishing with 0.1 micrometer alpha alumina suspension.  

 However, the metallographic test is carried out for two different types of grit emery paper, 
P800 and P1200. In both tests, the samples must have a mirror finish polished. Once the 
samples are prepared, images are taken by utilizing the metallographic microscope, 10 and 20 
times amplification of the actual size of a part of the samples. Then, these samples are 
submerged from 15 to 35 seconds, in a dissolution of a reactive agent called Kroll (water, 
hydrofluoric acid, nitric acid) and they are observed again through the microscope.  
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On the other hand, electrochemical test consists in inserting a specimen into an 
electrochemical cell together with Saturated Calomel Electrode (SCE) as reference and Pt 
electrode as counter electrode, Corrosion potential (Ecorr) was determined and 
Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) was applied [3]. 

Results 
In the metallographic test, the images taken before the corrosive agent attack show some 

porosity and scratches on the samples surface. Nevertheless, two different phases of the 
structure of the compositional variants under study can be observed after chemical etching. 
Moreover, in the corrosion tests, the samples are immersed in Ringer Grifols solution which 
simulates the physiological fluid of the human body. All the electrochemical tests are 
processed by the Ec Lab program to accomplish the values and the graphics. In the linear 
polarization test, potential E versus time graphics are obtained to determine the tendency to 
passivation or corrosion of each sample. Besides, the EIS method is performed on each 
specimen at different potentials to obtain the Bode Impedance graphics.  

Conclusions 
The two samples show a positive behavior in contact with physiological fluids, therefore, 

their possible use in various medical devices should continue to be studied. T2 sample, which 
has a lower percentage of titanium and silicon, show a greater ease of stabilization, although 
the two samples tend to passivation. However, in the EIS method, using Bode-impedance 
graphics, the higher the impedance value result, the higher its corrosion resistance. Sample T1 
has higher corrosion resistance because its impedance value is upper than T2, its process 
occurs in one stage and the impedance phases of the different values given during the EIS are 
similar. The metallographic study confirms the two-phase amorphous structure of the samples 
for different polishing finishes. In view of the data collected and the conclusions presented, it 
is not possible to establish a clear relationship between the degree of concentrations of 
titanium and silicon in the alloys and the behavior against electrochemical corrosion. 

Keywords— Biomaterial; Bode Impedance; Corrosion Potential; Linear Polarization; 
Electrochemical Impedance Spectroscopy; Metallographic Test. 
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ÖZET 
     Mülteci; ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle 
kendisini baskı altında hissederek kendi devletine olan güvenini kaybeden, kendi devletinin 
ona tarafsız davranmayacağı düşüncesi ile ülkesini terk edip, başka bir ülkeye sığınma 
talebinde bulunan ve bu talebi o ülke tarafından 'kabul' edilen kişidir. Türkiye’de 1,6 milyonu 
çocuk olmak üzere 3,6 milyon geçici koruma statüsü altında Suriyeli mülteci bulunmaktadır. 
Bunun yanı sıra, başka ülkelerden gelen ve yaklaşık üçte biri çocuk olan 400.000’e yakın 
kayıtlı sığınmacı ve mülteci vardır. Mülteci çocuklar, barınma, eğitim, açlık, maddi sıkıntı, dil 
bilmeme, ilgi görmeme ve sağlık sorunları ile karşılaşmaktadır. Mülteci çocukların 
karşılaştıkları sağlık sorunları arasında beslenme sorunları (malnütrisyon ya da 
karbonhidratdan zengin beslenmeye bağlı obezite), sağlık hizmetine ulaşmada yaşanan 
sıkıntılar( dil sorunları ve sağlık güvencelerinin olmaması),enfeksiyon hastalıkları(kalabalık 
ve hijyenik olmayan yaşam koşulları, aşılamalarının eksik kalması),psikososyal problemler 
(savaşta anne veya babanın kaybı ve aile içinde rollerin değişmesi, kültürel yapının değişmesi 
ve ötekileştirmeye bağlı uyum problemleri),çocuk evlilikler(ailenin ekonomik yükünün 
artması ve kız çocuklarının resmi olmayan yollarla evlendirilmesi ve erken evlendirilen 
çocuklarda cinsel yolla bulaşan hastalıkların ,istenmeyen gebelik ve düşüklerin olması),çocuk 
askerler( savaşta şiddet mağduru olan çocuk şiddeti uygulayan konumda da yer alması 
yaralanması veya ölümü),çalışan çocuk (çocukların kayıt dışı sosyal güvencesi olmadan ucuz 
iş gücü olarak kullanılması ve iş kazalarına bağlı yaralanma ve ölüm) yer almaktadır. 
Hemşirelerin kültürel bakım modeline göre yaklaşımda bulunmaları, çocukların eğitimlerine 
devam etmelerinin sağlanması, eksik aşılamaların tamamlanması, ana çocuk sağlığının 
sürdürülmesi ve çocukların ihmal ve istismardan korunmasına yönelik hemşirelik 
girişimlerine yer vermeleri önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler— mülteci çocuk, sağlk sorunlar 

ABSTRACT 
Refugees are the people who feel under pressure due to their race, religion, social position, 
political thought or national identity in their country and lose their trust in their own state. 
They, therefore, leave their own countries with the thought that these countries will not be 
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impartial to them, and seek asylum in another country and their this request accepted by that 
country. There are 3.6 million Syrian refugees under temporary protective status, including 
1.6 million children in Turkey. In addition, there are nearly 400,000 registered asylum seekers 
and refugees from other countries, about one-third of whom are children. Refugee children 
face problems with accommodation, education, hunger, financial difficulties, lack of language 
skills, lack of attention and health. Among the health problems faced by refugee children, 
nutritional problems (obesity due to malnutrition or carbohydrate-rich diet), difficulties in 
accessing health care (language problems and lack of health insurance), infectious diseases 
(crowded and unhygienic living conditions, lack of vaccination), psychosocial problems (loss 
of mother or father in war and change of roles in the family, change of cultural structure and 
adaptation problems due to marginalization), child marriages (increase in the economic 
burden of the family and unofficial marriage of girls and the presence of sexually transmitted 
diseases, unwanted pregnancy and miscarriage in children who were married early), child 
soldiers (victims of violence in war, injuries or death of children who are committing 
violence), working children (use of children as cheap labor without informal social security 
and injury and death due to work accidents). Nurses are advised to adopt the cultural care 
model approach, to ensure that children continue their education, complete their incomplete 
vaccinations, maintain maternal child health and include nursing interventions to protect 
children from negligence and abuse. 
 
Keywords- refugee child, health problems 
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ABSTRACT 

Background: The ratio and outcomes no-reflow phenomenon (NRP) in patients with (St 
Elevation Myocardial Infarction) STMI who underwent percutaneous coronary intervention 
(PCI) remains unclear. 

Methods: In this single-center retrospective study, we aimed to investigate the rate of NRP 
during the interventional treatment procedure in STMI patients, to determine the clinical and 
procedural characteristics between those who developed NRP and those who did not, and to 
evaluate its effect on patient outcomes. 

Results: In this study, 372 patients with STMI who underwent PCI were included. 179 
(48.1%) of the patients had an acute anterior myocardial infarction, 193 (51.9%) had an acute 
inferior myocardial infarction.NRP occurred in 89 (19.4%)of them. Creatinine levels (0.79 ± 
0.18 versus 0.74 ± 0.19, p = 0.046), rate of diabetes mellitus (41.7% versus 11.7%, p <0.001), 
SYNTAX score ( 18 ± 8.7 versus 16 ± 7.4, p = 0.05), presedural coronary dissection rates 
(34.7% versus 3.7%, p <0.001), and in-hospital mortality (23%, 6 verus 5.7%, p <0.001) 
ratios were significantly higher in the nor-reflow group Roc curve analysis revealed that  the 
NRP prediciting in hospital  mortality (p:0.001) under the curve area 0.669 (95% CI: 0.563–
0.774). 

Conclusion: NRP developed in 19.4% of STMI patients who underwent PCI and had 
significantly higher hospital mortality (23.6%). Diabetes; SYNTAX score, procedural 
coronary dissection development, high creatinine level were significantly higher in the no-
reflow group. 

 
Keywords-  No-Reflow Phenomenon; St Elevation Myocardial Infarction;Mortality
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ÖZET 
Arka plan: Perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan (St Elevasyonlu Miyokard 
Enfarktüsü) STMI hastalarında no reflow fenomeni (NRF) gelişim oranı ve sonuçları 
belirsizliğini korumaktadır. 
 
Yöntemler: Bu tek merkezli retrospektif çalışmada, STMI hastalarında  girişimsel tedavi 
işlemi sırasında NRF oranını araştırmayı, NRF gelişenler ile gelişmeyen arasındaki klinik  ve 
prosedüral özellikleri belirlemeyi ve hasta sonuçları üzerindeki etkisini değerlendirmeyi 
amaçladı. 
 
Bulgular: Bu çalışmaya PKG uygulanan 372 STMI hastası dahil edildi. Hastaların 179'u (% 
48,1) akut anteriyor miyokard infarktüsü, 193'ü (% 51,9) akut inferiyor miyokard infarktüsü 
kliniğindeydi.Hastaların 89'unda (% 19,4) NRF meydana geldi.Kreatinin seviyeleri (0,79 ± 
0,18'e karşı 0,74 ± 0,19, p = 0,046),diabetes mellitus oranı  (% 41,7'ye karşı % 11,7, p 
<0,001),SYNTAX skoru (18 ± 8,7'ye karşı 16± 7,4, p = 0,05),presedüral koroner  diseksiyon 
gelişim oranları  (% 34,7'ye karşı% 3,7, p <0,001) ve hastanede içi  mortalite (% 23,6'ya karşı 
% 5,7, p <0,001) oranları no-reflow grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu.Roc eğrisi 
analizinde NRF'nin hastane mortalitesinin bağımsız öngördürücüsü olduğu saptandı (p: 
0,001).Eğri altında kalan alan 0,699 (% 95 CI: 0,563–0,774) . 
 
Sonuç: PKG uygulanan STMI hastalarının % 19,4'ünde NRF gelişti ve önemli ölçüde daha 
yüksek hastane içi  mortalite saptandı. Diabetes mellitus,SYNTAX skoru, prosedürel koroner 
diseksiyon gelişimi , yüksek kreatinin düzeyi, no-reflow gelişen  grubupta anlamlı olarak daha 
yüksekti. 

Anahtar Kelimeler- No-Reflow Fenomeni; St Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsü;Mortalite 
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ÖZET 
Organizmaların doğrudan gözlenebilen ve karmaşık süreçlerini ele alan ve doğrudan 
gözlenemeyen süreçleri inceleyen psikoloji bilimi bir sosyal bilim olarak tanımlanır. İnsan 
davranışları hedefleyen ve yanı sıra hayvan davranışları üzerinde de odaklanan psikoloji, fen, 
tıp ve doğa bilimleriyle de yakın ilişkilidir. Zihinsel süreçleri, davranışları ve sebeplerini 
tanımlayan psikoloji bilimi bu süreçlerin oluşumu, değişimi ve gelişimini de tanımlamaya 
çalışır. Efsaneler bilimi anlamını da karşılayan mitoloji belirli bir kültüre ait sembollerden, 
çizimlerden sözlü ve yazılı aktarımlardan ortaya çıkan efsaneleri inceleyen bir bilim dalıdır. 
Mitos, efsane, masal ve epos gibi sözel kolektif bilinci yansıtan mitoloji, psikodinamik 
yöntemlerle beraber metaforik öyküleri çağrıştırır ve bu çağrışım da tarihsel ve sosyokültürel 
bağlamda da incelenebilir. İnsana ve doğaya özgü olan mitoloji bilimi, psikoloji bilimi gibi 
insanın evreni ve dünyayı algılama, açıklama ve anlamlandırma çabasındadır. Uygarlık 
tarihinin başlamasıyla, sürekli etkileşim halinde olan mitoloji ve bilimin ortak çalışmaları 
sonucunda insanın varoluşsal sürecini aydınlatır ve bu süreç sosyoloji, psikoloji ve tıp gibi 
birçok disiplin tarafından incelenir. Psikolojinin ve mitolojinin bilimin etkileşimiyle oluşan 
psikomitoloji ise bireysel ve ortak mitleri diğer bir ifadeyle, insanın ve insanlığın öykülerinin 
ruhsal çözümleme yöntemidir. Kolektif bilinçaltının ürünü olarak mitoloji, psikolojinin bir 
bilim dalı olarak tanımlanmasından önceki süreçte, insanların yaşam dinamiklerine ilişkin 
bulguları sistematize etmesinden dolayı “arke” ve “ilkel” psikoloji dönemi olarak da 
tanımlanabilmektedir. Bu araştırma da mitoloji ve psikoloji biliminin birleşmesiyle oluşan 
psikomitoloji bilimi üzerinde durulacak ve mitoloji bilimin psikoloji literatüründe 
kazandırdığı terminolojiden söz edilecek ve Adonis Sendromu, Orestes Sendromu, Proteus 
Sendromu ve Kassandra Kompleksi, Medeia Kompleksi, Oidipus Kompleksi ve Persephone 
Kompleksi gibi örnekler verilerek bilim ve mitoloji arasındaki semantik ortaklık bir diğer 
ifadeyle, simgesel dil çözümlenmeye çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Psikoloji, Edebiyat, Psikomitoloji, Bilinçalt, Arketip
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ABSTRACT 
The science of psychology is defined as the social science addressing the processes that are 
complex and directly observable and examining the processes that are not directly observed. 
Psychology targeting human behaviour as well as focusing on animal behaviour is also 
strongly associated with science, medicine, and the natural sciences. Defining mental 
processes, behaviours, and their causes, science of psychological also tries to define the 
emergence, change, and progress of these processes. Mythology, which also means the 
science of legends, is a field of science examining the legends emerging from symbols of a 
particular culture, drawings, verbal and written communication. Mythology, reflecting oral 
collective consciousness such as mythos, legend, fairy tales and epos, recalls metaphorical 
stories along with psychodynamic methods, and this calling can also be examined in historical 
and sociocultural contexts. As the science of psychology, the science of mythology that is 
unique for man and nature, also tries to perceive, explain, and make the universe and the 
world meaningful. As a result of the collaborative work of mythology and science, that 
interact with one another constantly since the beginning of civilization, it clarifies the 
existential process of human, and this process has been studied by many disciplines such as 
sociology, psychology, and medicine. Psycho-mythology, emerging as a result of the 
interaction of psychology and mythology, is a psychoanalysis method of individual and 
common myths, in other words, the stories of human and humanity. As a product of the 
collective subconscious, the mythology was also defined as the period of “arche” and 
“primitive” psychology since it systematized the findings of life dynamics of people, in the 
process before psychology. This study will also focus on the science of Psycho-mythology, 
emerging as a result of the interaction of psychology and mythology and address the 
terminology added by the science of mythology to the literature of psychology. By giving 
examples of Adonis, Orestes, Proteus Syndromes and Cassandra, Medeia, Oedipus and 
Persephone Complexes, the study also tries to analyse the semantic partnership between 
science and mythology in other words, the symbolic language.    

Keywords: Mythology, Psychology, Literature, Psycho-mythology, Subconscious, Archetype  
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ÖZET 
Bu araştırmada, 2018 PISA sınavında yüksek düzeyde başarı gösteren Singapur ve orta 

düzeyde başarı gösteren Türkiye öğretmenlerinin, 2018 TALIS’te ölçülen mesleki özellikleri 
arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığı incelenecektir. TALIS’te ölçülen alt başlıklar 
arasından “okul iklimi ve iş tatmini” başlığı altında inceleme yapılacaktır. Öğretmen özellikleri 
cinsiyet, mesleki deneyim ve okulun bulunduğu konum değişkenleri göz önüne alınarak 
inceleme yapılacaktır. PISA sonuçlarına göre Türkiye henüz istenilen düzeyde değildir fakat 
başarısını artırmaya devam etmektedir. Akademik başarının eğitim bileşenlerinden öğretmenle 
doğrudan ilişkili olduğu düşünüldüğünde araştırmanın önemi anlaşılacaktır. Bununla birlikte 
bu araştırma sonunda belirli öğretmen özelliklerinin ve niteliğinin öğrenci başarısını etkileyip 
etkilemediği veya hangi oranda etkilediği görüleceğinden, araştırmanın sonunda elde edilen 
bulgulara göre öğrenci başarısını etkileyen ve değiştirilebilir bazı öğretmen özellikleri tespit 
edilecektir. Elde edilen sonuçlar eğitim-öğretim sürecinin geliştirilmesinde MEB ve YÖK 
tarafından kullanılabilmesi açısından değerli ve önemlidir. Singapur ve Türkiye öğretmen 
özelliklerini karşılaştırmak için çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılacaktır. 
Bulgularda, PISA başarı düzeyi ile TALIS’te ölçülen öğretmen özellikleri arasında pozitif 
yönlü anlamlı bir ilişki bulunması beklenmektedir. Bu ilişkinin cinsiyet bağımsız değişkeni ile 
anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığı, mesleki deneyimin bu farklılıkta etkisinin olup 
olmadığı ve okulun taşra veya merkezde bulunmasının oluşan farklılığı etkileyip etkilemediği 
incelenecektir.  

 
Anahtar Kelimeler—TALIS, PISA başars, Öğretmen özellikleri  
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ABSTRACT 
In this study, it will be examined whether there is a significant relationship between the 
professional characteristics of Singapore teachers who have achieved high level in the 2018 
PISA exam and Turkey who have achieved moderate success, measured in 2018 TALIS. 
Examination will be made under the heading of "school climate and job satisfaction" among 
the sub-headings measured in TALIS. Teacher characteristics will be examined by considering 
the variables of gender, professional experience and location of the school. According to the 
PISA results, Turkey is not at the desired level yet, but continues to increase its success. 
Considering that academic achievement is directly related to the teacher, one of the educational 
components, the importance of the research will be understood. However, at the end of this 
research, it will be seen whether or to what extent certain teacher characteristics and 
qualifications affect student success, and according to the data obtained at the end of the study, 
some teacher characteristics that affect student achievement and can be changed will be 
determined. The results obtained are valuable and important in that they can be used by MEB 
and YÖK in improving the education and training process. Multivariate analysis of variance 
(MANOVA) will be used to compare the characteristics of Singapore and Turkey teachers. In 
the findings, it is expected that there will be a positive and significant relationship between 
PISA achievement level and teacher characteristics measured in TALIS. Whether this 
relationship creates a meaningful difference with the gender independent variable, whether 
professional experience has an effect on this difference, and whether the school is located in 
the province or center affects the difference. 
 
     Keywords- TALIS, PISA achievement, Teacher characteristics
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ÖZET 
Türk Bankacılık Sektörü çağdaş bankacılığın gereklerini günümüzde yerine getiren, 

özerk ve etkin düzenleyici ve denetleyici kurum ve üst kurlara sahip, güçlü sermaye yapısıyla, 
her geçen gün gelişmeye devam etmektedir. Bugün Türk Bankacılık Sektöründe gerçek ve tüzel 
kişilere gelişmiş dünya ülkelerinde sunulan tüm bankacılık iş, işlem ve hizmetlerinin tamamı 
sunulmaktadır. Sektördeki finansal büyüklükler her geçen gün artmaktadır. Aralık 2020 
itibarıyla Türk Bankacılık Sektöründe; 34 Mevduat, 14 Kalkınma ve Yatırım, 6 Katılım Bankası 
olmak üzere toplam 54 banka faaliyet göstermektedir. Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe 
göre (Eylül 2020) şube sayısı 106 adet azalmış, personel sayısı 110 kişi artmıştır. Aralık 2020 
dönemi itibarıyla toplam şube sayısı 11.189 adet ve toplam personel sayısı 203.224 kişidir. Türk 
Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Aralık 2020 döneminde bir önceki yıl sonuna göre 
%36,0 artarak 6.108 milyar TL olmuştur. Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana 
Göstergeleri Mart 2021’de yayınlanan rapora göre Türk Bankacılık Sektörünün, aktif büyüklüğü 
6.488.253 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2020 yılsonuna göre 
381.811 milyon TL artmıştır. Mart 2021 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 
3.777.276 milyon TL, menkul değerler 1.078.120 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bankaların 
kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2020 yılsonuna göre %5,4 
artışla 3.642.921 milyon TL olmuştur.  Türk Bankacılık Sektörü AB ülkeleri ile kıyaslandığında 
büyüme potansiyel oranının çok yüksek olduğu ve bu oranın GSYH’nın artmasıyla beraber daha 
da yukarılara çıkabileceği görülmektedir. Çalışmada Türk Bankacılık Sektörünün tarihsel 
gelişimi hakkında bilgi verildikten sonra Türk ve AB bankacılık sektör verilerinin 
karşılaştırmaları yapılarak Türk Bankacılık Sektörünün yüksek büyüme potansiyeline sahip 
olduğu çıkarımı yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler— Türk Bankaclk Sektörü,Gsyh,Banka,Avrupa Birliği (AB) Bankaclk 
Sektörü, 
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ABSTRACT 
The Turkish banking sector continues to develop every day with its strong capital 

structure, which meets the requirements of modern banking today, has autonomous and 
effective regulatory and supervisory institutions and high exchange rates. Today, all banking 
business, transactions and services offered to individuals and legal entities developed world 
countries are offered in the Turkish banking sector. Financial magnitudes in the sector are 
increasing every day. As of December 2020, a total of 54 banks, including 34 deposits, 14 
Development and investment and 6 participation banks, operate in the Turkish banking sector. 
The number of branches in the banking sector decreased by 106 units compared to the previous 
quarter (September 2020) and the number of staff increased by 110 people. As of December 
2020, the total number of branches is 11,189 and the total number of employees is 203,224. 
The asset size of the Turkish banking sector increased by 36.0% in December 2020 compared 
to the end of the previous year and amounted to TL 6.108 billion. Unconsolidated main 
indicators of the Turkish banking sector according to the report published in March 2021, the 
asset size of the Turkish banking sector was 6,488,253 million rubles. The total assets of the 
sector increased by TL 381.811 million compared to the end of 2020. In March 2021, the largest 
asset item, loans amounted to TL 3,777,276 million and securities amounted to TL 1,078,120 
million. Among the banks ' resources, deposits, which are the largest source of funds, increased 
by 5.4% compared to the end of 2020, to TL 3,642,921 million.  Compared to the EU countries, 
the Turkish banking sector has a very high growth potential, and this ratio can rise even higher 
with the increase in GDP. After providing information about the historical development of the 
Turkish banking sector in the study, comparisons of Turkish and EU banking sector data will 
be made and it will be inferred that the Turkish banking sector has high growth potential.  
 
Keywords- Turkish banking sector,GDP,Bank,European Union (EU) banking sector, 
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ÖZET 
İklim değişikliği nedeniyle baraj yıkılma riski artmaktadır. Ancak birçok baraj örneğinde, bu 

türden analizleri mümkün kılacak hidro-meteorolojik veriler çoğunlukla hiç mevcut olmamakta 
veya sadece barajın planlama aşamasına yönelik toplanan verilerden ibaret şekilde kısıtlı süreli 
olmaktadır. Bu veri yetersizlikleri, baraj risk analizlerinin önündeki temel güçlük olmaktadır. 
Sunulan çalışmada, hidrometrik ölçümü bulunmayan/yetersiz havzalarda baraj yıkılması 
risklerinin değerlendirilmesi amacıyla bütünleşik hidrolojik ve hidrolik modelleme yaklaşımlarına 
dayalı bilimsel yenilikçi bir çerçeve ortaya koyulmaktadır. Bu kapsamda, baraj çalışma alanını 
temsil eden meteorolojik veriler ve jeomorfolojik havza özelliklerinin çıkarılması için hassas bir 
topografya modeline ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yöntem bütünü; mekansal yayılı ekstrem yağış 
öngörüleri, taşkın yayılım tahminleri ve tehlike haritaları oluşturmak amacıyla sentetik hidrolojik 
yöntemler ile birlikte yayılı matematiksel modelleme ve baraj yıkılması hidrolik hesap 
simülasyonlarını birarada değerlendirmektedir. İki boyutlu hidrolik model, farklı baraj yıkılması 
durumlarından kaynaklanan taşkın dalgası gelişiminin modellenmesi amacıyla kullanılmaktadır. 
Bu bağlamda, çeşitli baraj yıkılması tehdit koşulları altında taşkın ile ilgili bileşenlerin (taşkın 
derinliği, hızı ve taşkın dalgalarının varış süreleri) farklılıklarının belirlenebilmesi amacıyla 
senaryo temelli alternatif bir yaklaşım benimsenmiştir. Beş farklı baraj yıkılması senaryosuna 
dayanan simülasyonlar, maksimum akış derinliğinin Ürkmez ilçe yerleşimlerinin yakınında 5 
m'ye kadar ve Tahtalı Barajı mansabında da 10 m'ye kadar varabileceğini, buna karşılık 
maksimum akış hızlarının Ürkmez ve Tahtalı barajları yıkılma senaryo örneklerinde sırasıyla 5 ve 
8 m/sn olabileceğini ortaya koymaktadır. Taşkın dalgaları, Ürkmez için 25 dakikada, Tahtalı 
Barajı yıkılması durumunda ise 50 dakikada, mansaptaki konut yerleşimlerine ulaşım sağlayan 
ana karayoluna erişebilmektedir. Ayrıca yıkılma senaryoları simülasyonları, her iki barajın 
mansap bölgeleri genelinde %80 gibi bir oranı aşan alanların yüksek riskli bölge olarak 
sınıflandırılan su baskını alanlarına dönüşebileceği bulgusuyla, bu alanların baraj yıkılmalarına 
karşı önemli potansiyel risklere maruz kaldığını göstermektedir. Tahtalı ve Ürkmez mansap 
bölgelerinde toplam taşkın alanları 8,4 ve 3,25 km2 olarak tahmin edilmektedir. Çevre düzeni 
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planlamaları ve acil eylem planlamalarına yönelik katkı sağlamak üzere geliştirilen yaklaşım, 
baraj yıkılmasına dayalı taşkın tehlike analizlerinin gerçekleştirilmesinde pratik bir yöntem 
çerçevesi ortaya koymasının yanı sıra, iklim ve arazi kullanım değişikliğinin etkilerinin 
değerlendirmesi amacına yönelik de potansiyel uygulama imkânı sunmaktadır. Önerilen 
yöntemsel çerçeve, karar vericilere, şehir planlamacılara ve taşkından etkilenebilir topluluklara; 
tahliye işlemlerini formüle etmeye yardımcı olmayı ve özellikle yüksek tehlike altındaki alanlar 
için uyarlanmış bir mekansal planlama geliştirmeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler— Baraj Yklmas, Kentsel Yerleşik Alanlar, Hidrolojik/Hidrolik 
Modelleme, İklim Değişikliği, Taşkn Tehlike Haritalar. 

 

ABSTRACT 
The risk associated with dam failure is growing due to climate change. Many dams have either 

no hydro-meteorological data or very little associated only with the dam's planning phase. The 
inadequacy of the observations makes it arduous to perform hazard assessments. In the presented 
study, a combined hydrologic and hydraulic modeling approach is developed in a novel 
operational framework for assessing dam break issues, particularly for ungauged basins. To 
functionally operate, the proposed framework requires only two components, the meteorological 
data representing the dam study area and a reliable topography model for extracting 
geomorphological basin characteristics. The framework also consolidates synthetic hydrologic 
methods, distributed mathematical modelling and hydraulic dam break simulation approaches for 
use in generating spatially-distributed extreme precipitation estimates, flood development patterns 
and hazard maps. A two-dimensional hydraulics model is utilized to model the flood wave 
propagation resulting from varying dam-break events. In this respect, an alternative scenario-
based approach is adopted to quantify differences in flood-related components (i.e., depth, 
velocity, and arrival time) under various dam-break conditions. Model simulations based on five 
different dam failure scenarios reveal that the maximum flow depth could reach up to 5 m in the 
vicinity of the residential areas of the Ürkmez town and up to 10 m in around Tahtali Dam 
downstream with associated maximum flow velocities of 5 and 8 m/s for Ürkmez and Tahtali 
dams, respectively. Flood waves reach the main highway in the residential downstream in 25 mins 
for Ürkmez and 50 mins for Tahtali failure cases. Besides, the simulation shows that both 
downstream regions are subject to significant potential risks against dam-break with the figure of 
more than 80% of the inundation area classified as a high-risk zone. The total flooded area is 
estimated as 8.4 and 3.25 km2 for Tahtali and Ürkmez downstream regions. The developed 
framework, which aims at providing contributions to landscape plans and emergency planning, 
demonstrates its practicality in performing dam break connected flood hazard studies, and it has 
the ability to be expanded to assess the effects of climate and land-use change. The proposed 
operational framework aims to provide decision-makers, urban & emergency planners and 
vulnerable communities in the final end, to help formulate evacuation procedures and to consider 
an adapted site planning in the areas especially associated with very high and high hazard levels. 

Keywords— Dam Break, Urban Built-up Areas, Hydrologic/Hydraulic Modelling, Climate 
Change, Hazard Mapping.
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ÖZET 
Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler, küresel markalar arasında rekabete sebebiyet 

vermektedir. Markalar, pazardaki paylarını arttırabilmek için sporun cazibesinden yararlanarak 
çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu çalışmada; spor endüstrisi içerisinde önemli bir yere 
sahip olan Nike markasının retro ürünlerinin tanıtımı için yaptığı artırılmış gerçeklik teknolojisi 
uygulamaları yer almıştır. Nike markasının, bireyleri ve tüketicilerini etkilemek için tanıtım 
videoları içerisinde kullandığı etkileşim unsurlarının neler olduğunun ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır. Nike markasının retro ürünleri ile birlikte artırılmış gerçeklik teknolojisinin yer 
aldığı: Nike Air Max 2090 Bulut, Air Force I Şehrini Keşfet, Nike Air Max 2090’nını Oluştur, 
Nike Air Max 720 Günü isimli 4 tanıtım videosu örneklemi oluşturmaktadır. Örneklem 
belirlerken yoğunluk örneklem yöntemi kullanılmıştır. Yoğunluk örneklemesi, aşırı veya sıra 
dışı durumlardan ziyade, araştırılan olgunun en iyi veya en zengin bilgi içeren örneklerini 
kapsamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden genellikle heuristik yaklaşım temelli 
araştırmalar yoğunluk örneklemesini kullanmaktadır. Heuristik yaklaşım, araştırmacı ile 
araştırılan olgu arasında araştırmacının örtük bilgisini göz önünde bulundurarak öznel ve 
yaratıcı bağlantılar kurabilmesini sağlayan tek araştırma yaklaşımıdır. Araştırma yöntemi 
olarak ‘‘Temel Nitel Araştırma Modeli’’ uygulanmıştır. Temel nitel araştırmayı yöneten bir 
araştırmacı, insanların yaşamlarını nasıl yorumladığını, dünyalarını nasıl inşa ettiklerini ve nasıl 
deneyim kazandıklarını araştırır. Bu bakımdan temel nitel araştırmanın ana amacı, insanların 
oluşturduğu anlamları ortaya çıkarmak ve yorumlamaktır. Çalışmada desen olarak; doküman 
incelemesi tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırmada kullanılan dokümanlar dört türden oluşur: 
Kamu kayıtları ve kişisel belgeler birinci ve ikinci tür, popüler kültür dokümanları üçüncü tür, 
filmler, videolar, resimleri içeren görsel dokümanlar ise dördüncü türü oluşturur. Bu çalışma, 
dördüncü tür kapsamındaki görsel dokümanlar kısmında yer alan videolardan oluşmaktadır. 
Çalışmamızın bulgular kısmında analiz edilen video görüntülerine, kamuoyuna açık olan sosyal 
ağlar içerisindeki; Google Arama Motoru, YouTube, Vimeo, Dailymotion platformları ile 
birlikte markalara tanıtıcı videolar tasarlayan ajansların web sayfalarından ulaşılmıştır. 
Çalışmamızda elde edilen verilerin analizi; Scola ve Gordon (2018)’un, ‘‘Sporda Retro 
Pazarlama Uygulama Alanı’’ çerçevesinde oluşturduğu 5 ana başlık ve 10 alt başlığa göre 
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak; Nike markası, tüketiciler ile daha fonksiyonel ve eğlenceli 
etkileşim sağlayabilmek için retro ürünlerini artırılmış gerçeklik teknolojisi ile birlikte 
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kullanmıştır. İmgeler başlığı altında; marka ile özdeşleşen Air Max ve Air Force ayakkabı 
modellerinin yeniden tasarımına, oyun günü promosyonları içerisinde ise eşantiyonlar ve temalı 
oyunlar/etkinlikler başlıklarına vurgu yapıldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler- Spor Endüstrisi; Retro Ürünler; Artrlmş Gerçeklik Teknolojisi 
Bu bildiri, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulu tarafından kabul edilen 209 protokol numaralı 

‘‘Spor Endüstrisinde Retro Yaklaşımı ve Dijital Eşleme Uygulamaları’’ isimli, Doç. Dr. Mehmet Mustafa YORULMAZLAR 
danışmanlığındaki Ali ÇEVİK ’in doktora tezinden üretilmiştir. 

 

ABSTRACT 
Technological developments in the world cause competition among global brands. In order 

to increase their market share, brands take advantage of the attraction of sports and engage in 
various activities. In the study, Nike brand, which has an important place in the sports industry, has 
included augmented reality technology applications for the promotion of retro products. The 
research aims to reveal the interaction elements used by the Nike brand in promotional videos to 
influence individuals and consumers. The examples of 4 promotional videos are: Nike Air Max 
2090 Cloud, Air Force I Explore City, Become Nike Air Max 2090, Nike Air Max 720 Day, which 
includes augmented reality technology along with the retro products of the Nike brand. While 
determining the sample, the density sampling method was used. Intensity sampling covers the best 
or the richest examples of the phenomenon under investigation, rather than extreme or unusual 
situations. Heuristic approach among the qualitative research methods generally use density 
sampling. The heuristic approach is the only research approach that enables the researcher to 
establish subjective and creative connections between the researcher and the researched 
phenomenon, taking into account the implicit knowledge of the researcher. "Basic Qualitative 
Research Model" was applied as research method.  A researcher conducting basic qualitative 
research explores how people interpret their lives, build their world, and gain experience. In this 
respect, the main purpose of basic qualitative research is to reveal and interpret the meanings created 
by people. As a pattern in the study; document review technique was used. Documents used in 
qualitative research consist of four types: Public records and personal documents constitute the first 
and second type, popular culture documents constitute the third type, and visual documents 
containing films, videos and pictures constitute the fourth type. This study consists of the videos in 
the visual documents part of the fourth type. Analyzed video images to be included in the findings 
section of our study, within social networks that are open to the public; it was reached from the 
websites of agencies that design promotional videos for brands along with Google Search, 
YouTube, Vimeo, Dailymotion platforms. Analysis of the data obtained in our study; Scola and 
Gordon (2018) has been made according to 5 main headings and 10 subtitles in the framework of 
"Retro Marketing Application Area in Sports". As a result; Nike brand used retro products with 
augmented reality technology to provide more functional and fun interaction with consumers. Under 
the title of images; emphasis has been placed on the redesign of Air Max and Air Force shoe models 
identified with the brand, and on the titles of giveaways and themed games / events within the game 
day promotions. 

Keywords- Sports Industry; Retro Products; Augmented Reality Technology 
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ÖZET 
 

Giriş ve Amaç: Günümüzde adölesanlarda fiziksel olarak aktif olmayan yaşam tarzının 
yaygınlaşması önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Sağlıklı yaşam biçimlerinin 
oluşturulması ve fiziksel olarak aktif yaşam tarzının yaygınlaşması için adölesanlarda fiziksel 
aktivite düzeylerinin belirlenmesi ve fiziksel aktiviteyi etkileyebilecek faktörlerin araştırılması 
oldukça önemlidir. Çalışmamızın amacı,  sağlıklı adölesanların yaş grupları ve cinsiyete göre,  
fiziksel aktivite, fonksiyonel kapasite ve fiziksel performans (alt extremite kuvveti ve 
fonksiyonel denge) seviyelerini belirlemek, yaş grupları ve cinsiyete göre,  fiziksel aktivite 
seviyesinin fonksiyonel kapasite ve fiziksel performans ile ilişkisini incelemektir. 
 
Yöntem: Çalışmaya 12-19 yaş aralığında, 244 kız, 244 erkek olmak üzere toplam 488 sağlıklı 
adölesan katıldı. Kişisel Sosyodemografik Bilgi Formu ile adölesanların sosyodemografik 
bilgileri kaydedildi. Bireylerin fiziksel aktivite seviyeleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi 
Kısa Formu (UAFAA-KF) kullanılarak belirlendi. Fonksiyonel Kapasiteyi belirlemek için           
6 Dakika Yürüme Testi yapıldı. Bireylerin Fiziksel Performansları, alt ekstremite kuvveti 
değerlendirmesi ve fonksiyonel denge değerlendirmesi yapılarak belirlendi. Alt ekstremite 
kuvvetini değerlendirmek için, 30 saniye Otur-Kalk Testi, fonksiyonel dengeyi değerlendirmek 
için Zamanlı Kalk ve Yürü Testi yapıldı. Verilerin analizi TURCOSA ( Turcosa Analytics Ltd 
Co, Turkey, www.turcosa.com.tr) istatistiksel yazılımında gerçekleştirildi. Sayısal 
değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk Testi ile yapıldı. İki grup 
karşılaştırmalarında Mann Whitney U Testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında Kruskal 
Wallis Testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. 

Bulgular:  UAFAA-KF sonuçlarına göre, kızların %15,2’ si, erkeklerin % 12’ si fiziksel olarak 
aktif değildi. Kızların %70,4’ü, erkeklerin %50,8’inin düşük fiziksel aktivite seviyesine sahipti. 
Kızların %14,4’ü, erkeklerin %37,2’si yeterli fiziksel aktivite düzeyine sahipti. UAFAA-KF’a 
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göre fiziksel olarak aktif olmayan ve fiziksel aktivite seviyesi düşük düzeyde kızların 
yüzdesinin,  erkeklere göre istatistiksel olarak  fazla olduğu bulundu (p<0,001). Yeterli fiziksel 
aktivite düzeyine sahip erkeklerin yüzdesinin, kızlarınkine göre fazla olduğu bulundu 
(p<0,001). UAFAA-KF’ a göre aktif olmayan 12-15 yaş grubu adölesanların fiziksel aktivite 
seviyesi ortalaması 294,36±228,96 MET-dk/Hafta,  16-19 yaş grubunda 280,40±211,94 MET-
dk/Hafta’ dır (p=0,874). Düşük aktivite düzeyinde 12-15 yaş grubu adölesanların fiziksel 
aktivite seviyesi ortalaması 1650,57±764,39 MET-dk/Hafta, 16-19 yaş grubu adölesanların 
ortalaması 1616,94±637,48 MET-dk/Hafta’dır (p=0,791). Fiziksel aktivite seviyesi yeterli      
12-15 yaş grubundaki adölesanların fiziksel aktivite seviyesi ortalaması 5472,59±2124,63 
MET-dk/Hafta, 16-19 yaş grubundaki adölesanların ortalaması 6016,42±3270,51 MET-
dk/Hafta’dır (p=0,354). UAFAA-KF’ a göre fiziksel olarak aktif olmayan, aktivite seviyesi 
düşük ve aktivite seviyesi yeterli olarak sınıflandırılan adölesanlarda yaş grupları arasında 
fiziksel aktivite seviyesi ortalaması yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı 
(p>0.05).   Fiziksel aktivite seviyesi ile 6 dk yürüme mesafesi arasında, 12-15 yaş grubu kızlarda 
istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunurken (p=0,018), 16-19 yaş grubu 
kızlarda anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0,05). Fiziksel aktivite seviyesi ile 6 dk yürüme 
mesafesi arasında, 16-19 yaş grubu erkeklerde istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
bulunurken (p<0,001) 12-15 yaş grubu erkeklerde anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0,05). 12-15 
ve 16-19 yaş grubu erkek ve kızlarda,  fiziksel aktivite seviyesi ile 30 saniye Otur Kalk Testi; 
oturup kalkma sayısı ve Zamanlı Kalk Yürü Testinde geçen süre arasında istatistiksel olarak  
anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0,05).  
 
Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, fiziksel aktivite seviyesinin fiziksel 
performansla anlamlı düzeyde bir ilişkisi yoktur. 12-15 yaş grubu kızlarda ve 16-19 yaş arası 
erkeklerde, fiziksel aktivite seviyesinin fonksiyonel kapasite ile bir ilişkisinin olduğu tespit 
edildi. Çalışmada erkek adölesanların kadın adölesanlara göre, daha yüksek fiziksel aktivite 
seviyesine sahip oldukları, fiziksel aktivite seviyesinin yaşla anlamlı bir ilişkisinin olmadığı 
tespit edildi. Çalışmamız, 12-19 yaş grubu sağlıklı adölesanlarda, yaşa ve cinsiyete göre fiziksel 
aktivite seviyesini ve fiziksel aktivite seviyesinin fonksiyonel kapasite ve fiziksel performansla 
ilişkisini birlikte inceleyen ilk çalışmadır. 
 

Anahtar Kelimeler— Adölesan; Fiziksel Aktivite; Fonksiyonel Kapasite; Fiziksel 
Performans 

ABSTRACT 
 

Introduction and aim: Today, the widespread use of a physically inactive lifestyle among 
adolescents causes important health problems. It is very important to determine the physical activity 
levels of adolescents and to investigate the factors that may affect physical activity in order to 
establish healthy lifestyles and to spread the physically active lifestyle. The aim of our study is to 
determine the physical activity, functional capacity and physical performance (lower extremity 
strength and functional balance) levels of healthy adolescents by age groups and gender, and to 
examine the relationship between physical activity level with functional capacity and physical 
performance by age groups and gender. 
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Method: A total of 488 healthy adolescents, 244 girls and 244 boys, aged 12-19, participated in the 
study. Sociodemographic information of adolescents was recorded with the Personal 
Sociodemographic Information Form. Physical activity levels of individuals were determined using 
the International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF). A 6 Minute Walk Test 
was performed to determine the Functional Capacity. Physical performances of individuals were 
determined by evaluating lower extremity strength and functional balance. The 30-second Sit-to-
Stand Test was performed to evaluate the lower extremity strength, and the Timed Up and Go Test 
to evaluate the functional balance. Data analysis was performed in TURCOSA (Turcosa Analytics 
Ltd Co, Turkey, www.turcosa.com.tr) statistical software. The compliance of numerical variables 
to normal distribution was determined by Shapiro Wilk Test. Mann Whitney U Test was used for 
comparisons of two groups and Kruskal Wallis Test for comparisons of more than two groups. 
Statistical significance level was accepted as p <0.05. 
 
Results: According to the IPAQ-SF results, 15.2% of the girls and 12% of the boys were not 
physically active. 70.4% of the girls and 50.8% of the boys had a low physical activity level. 14.4% 
of the girls and 37.2% of the boys had sufficient physical activity level. According to IPAQ-SF, the 
percentage of girls who are not physically active and with a low level of physical activity was found 
to be statistically higher than boys (p <0.001). It was found that the percentage of men with adequate 
physical activity level was higher than that of girls (p <0.001). According to IPAQ-SF, the average 
physical activity level of non-active adolescents aged 12-15 is 294.36 ± 228.96 MET-min / Week, 
for 16-19 age group 280.40 ± 211.94 MET-min / Week. (p = 0.874). The average physical activity 
level of adolescents aged 12-15 at low activity level is 1650.57 ± 764.39 MET-min / Week, and the 
average of 16-19 age group adolescents is 1616.94 ± 637.48 MET-min / Week (p = 0.791). Physical 
activity level is adequate The average physical activity level of adolescents in the 12-15 age group 
is 5472.59 ± 2124.63 MET-min / Week, and the average of adolescents in the 16-19 age group is 
6016.42 ± 3270.51 MET-min / Week (p = 0.354). According to IPAQ-SF, no statistically significant 
difference was found between the age groups in terms of the average physical activity level in 
adolescents who were classified as physically inactive, low in activity level and sufficient activity 
level (p> 0.05). There was a statistically positive significant correlation between physical activity 
level and 6-minute walking distance in girls in the 12-15 age group (p = 0.018), while no significant 
correlation was found in girls in the 16-19 age group (p> 0.05). There was a statistically positive 
significant correlation between physical activity level and 6-minute walking distance in men aged 
16-19 (p <0.001), but not in men aged 12-15 (p> 0.05). There was no statistically significant 
correlation between the physical activity level and the number of sit and stand up in the 30 second 
Sit to Stand Test and the time spent in the Timed Up and Go Test in boys and girls aged 12-15 and 
16-19 (p> 0.05). 
 
Conclusion: According to the findings obtained from the study, physical activity level does not 
have a significant relationship with physical performance. It was found that there is a relationship 
between the level of physical activity and functional capacity in girls between the ages of 12-15 and 
boys between the ages of 16-19. In the study, it was found that male adolescents had higher levels 
of physical activity than female adolescents and that physical activity level was not significantly 
related to age. Our study is the first study examining the relationship between physical activity level 
and functional capacity and physical performance in healthy adolescents aged 12-19, by age and 
gender. 
Keywords- Adolescent; Physical Activity; Functional Capacity; Physical Performance
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ÖZET 
 

Polimerik malzemelerin yüksek tutuşa bilirliği, uygulama alanlarını sınırlayan önemli bir 
faktördür, bu nedenle polimer yapılarına alev geciktiriciler eklenerek tutuşabilirliği azaltılır. 
Polimere eklenen alev geciktirici malzemeler yangına karşı güvenli kullanım alanları sağlarken 
aynı zamanda gerilme eğilme mukavemeti, çarpma kırılmalarına karşı direnç, esneklik, oksijen 
veya UV direnci açısından iyileştirmeler sağlayacak malzemeler olmaları da istenir. Polimerik 
malzemelerin yangına dayanımına artırmak veya alev geciktirilmesi sağlamak için reçine 
aşamasında organik veya anorganik bazı ajanlar (Al(OH)3, Bromlu malzemeler, TCPP, TEP 
gibi) katılır. Bu katkılar polimer zincirine kimyasal olarak bağlanmadıkları için sadece blend 
olarak yer aldıklarından belirli bir sıcaklığa kadar direnç sağlarlarken sıcaklığın belirli bir 
noktasından sonra polimerden sızmaya/kusmaya başlarlar. Hatta yüksek sıcaklığa maruz 
kalmasa bile plastik malzemelerin, içerisindeki katkı maddelerini zamanla kustukları 
bilinmektedir1. Çünkü bu katkılar polimer zincirine kimyasal olarak bağlanmamış sadece blend 
olarak karıştırılmıştır. Yanı sıra polimerik malzemenin fizikokimyasal özelliklerinde bazı 
zafiyetlere de yol açabilirler2. 

 

 
 

Şema 1. Borlu çapraz bağlayıcı sentezi 
Bu çalışmada ülkemizin zengin kaynaklarından türetilen Bor bazlı bileşiklerin polimerin 

gövdesine bağlanarak, polimere alev geciktirici, duman tutucu gibi özellikler kazandırması 
hedeflenirken yanı sıra yüksek mekanik mukavemet, esneklik ve UV dayanım gibi özelliklerde 
de iyileşmeler sağlanması beklenmektedir. Geleneksel Polyester sentezinde çapraz bağlayıcı 
olarak genellikle Trimetilolpropan (TMP) kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak bizim 
çalışmamızda da borik asitten yola çıkılarak üç fonksiyonlu (triol) borat esteri sentezlenmiştir 
ve Sentezlenen Borlu çapraz bağlayıcı ile farklı polyesterik poliollarin sentezi 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen polioller Sıvı Fazlı Polimer Bazlı Tutma (LPR) Tekniği ile 



- 619 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

  
 
 
 

 
 

 

saflaştırıldıktan sonra spektroskopik/kromatografik yöntemler ile (NMR, ATR, GPC vb) 
karakterize edilmiştir. Devamında bu poliollardan farklı poliüretanlar sentezlenerek, Borun 
poliüretan üzerindeki alev geciktiricilik performansı ve mekanik özelliklere olan etkileri 
incelenmiştir. 

  
Anahtar Kelimeler— Poliol, Poliüretan; Çapraz bağlayc, Bor; Yangn geciktiriciler. 
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                                                     ABSTRACT 

  The flammability of polymeric materials is a important restiricting factor in their daily usage, 
therefore, polymer flammability is reduced by adding Flame Retardants (FR). FR materials are 
mixed into the polymer resin to provide safe guard property for the cured polymers. This kind 
of additives provide not only FR contribution but also some other benefits such as; 
improvements in tensile strength, resistance to impact fractures, flexibility, or UV resistance. 
FR chemicals, classified as organics and inorganics (Al(OH)3, Brominated materials, TCPP, 
TEP), are added into the polymeric resin. These additives do not chemically bond to the 
polymer chain, they only take place as a blend and provides FR up to a certain degree of 
temperature, and they may eventual start to leak or migrate from the polymer after a certain 
point of degree. Even if it is not exposed too high temperatures, it is known that the additives 
in plastic materials emerge over a time1. Additionally FRs may cause some weaknesses in the 
physicochemical properties of the polymeric material2. 

 
 

 
 

Scheme 1. Boron crosslinker synthesis 
 
Borane is one of the important natural source of our country, and in the current study; it is aimed 
first to synthesize boron based croslinker to be used as an alternative to the conventional cross 
linker (Trimethylolpropane, TMP). Then this cross linker is used for the synthesis of polyesters 
and consequently polyurethanes. Since it is a part of polymeric backbone and expected to 
provide better FR and smoke trap properties. Higher mechanical strength, more flexibility and 
UV resistance are also additional expectations of this study. For the above mentioned targets, 
trifunctional (triol) borate ester was synthesized starting from boric acid and mono ethylene 
glycole (MEG). Then, different polyester polyols were synthesized with this triol. Synthesized 
polyols were purified by Liquid-Phase Polymer-Based Retention (LPR) Technique and 
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characterized by spectroscopic and chromatographic methods (NMR, ATR, GPC etc.). Finally, 
different Polyurethanes were synthesized from these polyols, and the effects of boron on the 
flame retardancy performance and mechanical properties were investigated. 

Key words— Polyol, Polyurethane; Crosslinker, Boron; Fire retardants.   
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ÖZET 
Sonlu boyutlu uzaylardaki konveks cisimler (kompakt, konveks kümeler) ve bunlarla 

ilişkilendirilen çeşitli fonksiyonlar, konveks analizin temel çalışma konularından biri olup; 
bilgisayar görüntüleme, grafikler ve görüntü işleme gibi alanlarda önemli rol oynamaktadır. 
Karmaşık bir geometrik şekil söz konusu olduğunda bile en sık kullanılan teknik, bu şekle 
konveks bir cisim ile yaklaşmak ya da bu şekli konveks bileşenlerin bir birleşimi olacak 
şekilde ayrıştırmaktır. Konveks cisimler, destek fonksiyonlarıyla, eğim diyagramı ya da sınır 
temsili gibi farklı biçimlerde cebirsel olarak temsil edilirler. Bunların en yaygın olanı 1903’te 
Hermann Minkowski tarafından tanımlanan destek fonksiyonudur. Konveks cisimler üzerinde 
bilinen Minkowski toplam, Minkowski fark, polar duallik ve birleşim-kesişim gibi geometrik 
işlemler, destek fonksiyonlarının toplama, çıkarma, ters alma ve maksimum-minimum gibi 
cebirsel işlemlerine karşılık gelir. Böylece geometrik olarak konveks cisimler üzerindeki bu 
işlemlerin yürütülmesi yerine, destek fonksiyonlarına karşılık gelen cebirsel işlemler 
uygulanarak kolaylıkla hesap yapılabilir. Öte yandan, doğal sayılar kümesi üzerindeki çarpma 
ve bölme işlemleri ile konveks cisimler üzerindeki Minkowski toplam ve fark işlemleri göz 
önüne alındığında, bu yapılar arasında dikkate değer bir benzerlik olduğu bilinmektedir. Bu 
benzerlikten yararlanarak P.K. Ghosh ve R.M. Haralick poligonlar için negatif şekil 
kavramının temelini atmışlardır. Ancak bu kavramı sezgisel olarak açıklamış, açık bir 
tanımını vermemişlerdir.   

Bu çalışmada, negatif şekil kavramı temel alınarak ve konveks poligonların her bir 
kenarına karşılık gelen iç normal vektörleri göz önüne alınarak negatif konveks poligonlar 
formal olarak tanımlanmıştır. Ek olarak, negatif konveks poligonların iç destek fonksiyonları 
tanıtılmış ve bir negatif konveks poligonun iç destek fonksiyonu ile tam olarak 
belirlenebileceği gösterilmiştir. Daha sonra, negatif konveks poligonların çeşitli geometrik 
özellikleri ve iç destek fonksiyonunun temel özellikleri incelenmiştir. Pozitif ve negatif 
konveks poligonların Minkowski toplamı ve Minkowski farkının hesaplanmasına ilişkin bazı 
örnekler verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler—Konveks poligon; Negatif konveks poligon; İç destek fonksiyonu; 
Minkowski işlemleri. 
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ABSTRACT 

 
Convex bodies (compact, convex sets) in finite dimensional spaces and various functions 

associated with them are one of the main study topics of convex analysis. It plays an 
important role in fields such as computer vision, graphics and image processing. Even in the 
case of a complex geometric shape, the most common technique is to approach the shape with 
a convex object or decompose it into a combination of convex components. Convex bodies 
are represented algebraically in different ways such as support functions, slope diagrams or a 
boundary representation. The most common of these is the support function representation 
defined by Hermann Minkowski in 1903. Geometric operations such as Minkowski sum, 
Minkowski difference, polar duality and union-intersection on convex bodies correspond to 
algebraic operations of support functions such as addition, subtraction, inversion and 
maximum-minimum. Thus, instead of implementing these operations on convex objects 
geometrically, calculations can be made easily by applying the corresponding algebraic 
operations on the support functions. On the other hand, considering the multiplication and 
division operations on the set of natural numbers and the Minkowski sum and difference 
operations on convex bodies, it is known that there is a remarkable similarity between these 
structures. Taking advantage of this similarity, P.K. Ghosh and R.M. Haralick constituted a 
basis for the concept of negative shape. However, they described this concept intuitively and 
did not give a explicit definition. 

In this study, negative convex polygons are defined formally based on the concept of 
negative shapes and the inner normal vectors corresponding to each edge. In addition, the 
inward support functions of negative convex polygons are introduced. Later, it is proved that 
a negative convex polygon can be precisely determined by its inward support function. In 
addition, some geometric properties of negative convex polygons and basic properties of 
inward support function are studied. Some examples on calculating the Minkowski addition 
and Minkowski difference of positive and negative convex polygons are given.  
Keywords- Convex polygon; Negative convex polygon; Inward support function; Minkowski 
operators. 
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ÖZET 
 

Transkraniyal alternatif akım uyarımı (tACs), beyin osilasyonlarını frekansa bağlı bir şekilde 
uyarabilir ve güçlendirebilir. Önceki çalışmalarda 10Hz alfa (α) tACs’nin EEG'de kortikal alfa 
aktivitesini önemli ölçüde artırdığı, ancak davranışsal sonuçları değiştirmediği gösterilmiştir. 
Alfa osilasyonları, işitme sistemindeki talamokortikal aktivitenin önemli bir bileşenidir. Bu 
nedenle, 10 Hz alfa tACs'nin işitsel uyarılmış potansiyelleri (İUP) etkileyip etkilemediğini 
araştırdık. İUP'lerde, uyarana yanıtların öncelikle alfa aralığında meydana geldiği 
bilinmektedir.  

Bu amaçla sıçanlar iki gruba ayrıldı; sham grup (SH, n = 6) ve tACs'ye maruz kalan grup 
(tACs, n = 6). tACs (10 Hz, 1 mA) 10 dakika süreyle implante edilmiş fronto-temporal 
elektrotlar aracılığıyla uygulandı. Daha sonra, implante elektrotlar kullanılarak frontal ve 
temporal bölgelerden kaydedilen İUP'ler üzerindeki alfa tACs'nin etkileri değerlendirildi. 
İUP'ler 70 dB'de 2000 Hz'lik tonlar kullanılarak 1000 ms intertrial uyarı ile kaydedildi. Delta 
(0,5-3,5 Hz), teta (4-7 Hz), alfa (8-13 Hz) ve beta (15-30 Hz) bantlarında işitsel uyarılmış 
genlikler, güç ve salınım yanıtları Brainvision analyzer programı kullanılarak analiz edildi.  

Alfa tACs İUP yanıtlarının genliklerini SH grubuna göre hafifçe arttırdı. Spektral analizler 
alfa tACs ile frontal/temporal delta gücünün önemli ölçüde yükseldiğini (p<0.05), teta gücünün 
arttığını ancak anlamlı düzeyde farklılık göstermediğini ortaya koydu (p>0.05). Tüm frekans 
bandları için osilasyon yanıtlarında gruplar arasında herhangi bir fark tespit edilmemiştir 
(p>0.05). Alfa tACs, tüm frekans bandlarında temporal koherensi (p<0.05) ve delta bandında 
fronto-temporal koherensi (p<0.01) önemli ölçüde artırmıştır. Bu bulgular, alfa tACs'nin işitsel 
ağdaki delta/teta gücünü ve koherens değerlerini modüle ettiğini göstermektedir. Diğer yandan, 
alfa tACs uyarılmış osilatör yanıtların genliklerini değiştirmemiştir.  

Alfa tACs İUP yanıtlarını oluşturan nöronal popülasyonları etkileyebilmektedir. Bu nedenle, 
sonuçlarımız alfa tACs'nin işitsel sistemi etkili bir şekilde modüle edebileceğine dair kanıtlar 
sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler— Transkraniyal alternatif akım uyarımı, İşitsel uyarılmış potansiyeller, 
Beyin osilasyonları 
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ABSTRACT 
 

Transcranial alternating current stimulation (tACs) can stimulate and potentiate 
oscillatory brain activity in a frequency-dependent manner. In previous studies, 10 Hz alpha (α) 
tACs significantly increased cortical alpha activity in EEG but did not modify behavioral 
results. Alpha oscillations are a prominent feature of the thalamocortical activity in the auditory 
system. Hence, we investigated whether 10 Hz alpha tACs can influence auditory evoked 
potentials (AEPs). In AEPs, responses to stimulus occurred primarily in the alpha range. 

For this purpose, rats were divided into two groups; sham group (SH, n=6) and tACs 
exposed group (tACs, n=6). tACs (10 Hz, 1 mA) were applied for 10 minutes by implanted 
fronto-temporal electrodes. Then, we evaluated the effects of alpha tACs on AEPs recorded 
from frontal and temporal locations by using implanted electrodes. AEPs were recorded using 
tones of 2000 Hz at the 70 dB with 1000 ms intertrial stimulus. Auditory evoked amplitudes, 
power, and oscillatory responses in delta (0.5-3.5 Hz), theta (4-7 Hz), alpha (8-13 Hz), and beta 
(15-30 Hz) bands were obtained and analyzed with brainvision analyzer. 

 
Alpha tACs slightly increased the amplitudes of AEPs responses versus the SH group. 

Spectral analysis revealed that frontal/temporal delta power was significantly elevated 
(p<0.05), theta power was increased but not significantly differed (p>0.05) by alpha tACs. We 
did not detect any difference between groups in oscillatory responses for all frequency domains 
(p>0.05). Alpha tACs significantly increased temporal coherence in all frequency domains 
(p<0.05) and fronto-temporal coherence in the delta band (p<0.01). These findings show that 
alpha tACs modulated delta/theta power and coherence values in the auditory network. 
Conversely, alpha tACs did not change evoked oscillations.   

 
Alpha tACs can influence neuronal populations underlying AEPs generation. Thus, our 

results provide evidence that alpha tACS can effectively module the auditory system.  
 
Keywords- Transcranial alternating current stimulation, Auditory evoked potentials, Brain 
oscillations
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ÖZET 
Gerçekleştirilen bu çalışmada, 2 mm kalınlığa sahip olan AISI 1005 düşük karbonlu çelik 

levhalar, invertör tip TIG kaynak makinası ve alaşımsız çelikler için rutil karakterli örtülü 
elektrot kullanılarak alın alına birleştirilmişlerdir. Birleştirme esnasında levhalara hem doğru 
akım hem de üç farklı frekansta darbeli akım uygulanmıştır. Örtülü elektrot tercihinden ötürü, 
birleştirmelerde koruyucu gaz atmosferi veya ilave metal ise kullanılmamıştır. Doğru akım ile 
darbeli akımın kaynaklı birleştirmeye olan etkilerini kıyaslamak ve uygulanan farklı darbe 
frekanslarının kaynaklı birleştirmenin mekanik özelliklerine olan etkilerini görmek amacı ile 
kaynaklı birleştirilen levhalardan numuneler alınmıştır. Bu numunelere Vickers cinsinden 
makro sertlik testi uygulanmış ve numunelerin elde edilen mikroyapı görüntüleri detaylı bir 
şekilde incelenmiştir. Öncelikle gerçekleştirilen deneyler ışığında TIG kaynak makinası ile 
tungsten elektrot yerine, örtülü elektrot kullanılarak da kaynaklı birleştirme işleminin başarı 
ile yapılabileceği ve özellikle tamir amaçlı rahatlıkla kullanılabileceği görülmüştür. Yapılan 
test ve incelemeler sonucunda, darbeli akımın etkisiyle kaynak metalinde ince taneli bir yapı 
oluştuğu, daha iyi bir nüfuziyet elde edildiği, levha kalınlıkları 2 mm olmasına rağmen 
herhangi bir çarpılma veya delinme yaşanmadığı, duman oluşumunun gözle görülür bir 
şekilde azaldığı ve kaynak dikişinin daha nizami bir şekle ve görüntüye sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca aynı kaynak hızında, aynı alt ve üst darbe akımlarında darbe frekansının 
artması sonucu, soğuma hızına bağlı olarak, kaynak metali tanelerinin daha da inceldiği 
mikroyapı incelemelerinden tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler - Örtülü Elektrot, Darbeli akım, Darbe frekansı

ABSTRACT 

In this study, AISI 1005 low carbon steel plates having 2 mm thickness are welded by using 
inverter type TIG welding machine and rutile covered electrode for unalloyed steels. During 
welding, both direct current and pulsed current at three different frequencies were applied to 
the plates. Because of the preference for a covered electrode, the shielding gas atmosphere or 
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additional metal was not used in the welding. Samples were taken from the welded bonded 
plates in order to compare the effects of direct current and pulsed current on welded bonding 
and to see the effect of the different pulse frequencies applied on the mechanical properties of 
the welded bonding. Hardness test was applied to these samples and the microstructure 
images of the samples were examined. In the light of experiments, it was seen that with TIG 
welding machine, welding process can be done successfully by using covered electrode. As a 
result of the tests and investigations, it was determined a fine-grained structure is formed in 
the weld metal with the effect of pulsed current, a better penetration is obtained, although the 
plate thickness is 2 mm, no distortion or puncture is experienced, the smoke formation is 
reduced and the weld seam has a more uniform shape and appearance. In addition, it was 
observed that due to the cooling rate, the weld metal grains became thinner as a result of the 
increase of the pulse frequency at the same welding speed, the same lower and upper impact 
currents. 
 
Keywords - Covered electrode, Pulsed current, Pulse frequency
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ÖZET 
 

Bakteriyel kanser hastalığı, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) 
bakterisinin sebep olduğu, domateste erken dönemde ve sonraki dönemlerde görülebilen bir 
hastalıktır. Hastalık etmeni, enfekte tohumlarla yayılır. Birçok bitkinin bu yolla bulaşmasına 
ve ürün kayıplarına neden olur. Patojenin erken dönemde tespiti, yayılımının önüne geçilmesi 
ve bu yolla verim kaybının azaltılması açısından önemlidir. Bu durum, hızlı ve güvenilebilir 
bir teşhis yöntemi gerektirmektedir. 

Çalışmanın amacı, Cmm bakterisinin DNA’sını hızlı ve hassas bir şekilde tespit edebilecek 
bir tanı kiti tasarımı için yöntem geliştirmek ve bunun kullanılabilirliğini araştırmaktır. Bu 
amaçla, ana prensibi DNA-kemosensör hibridizasyonuna dayanan bir teşhis kitinin prototipi 
geliştirilmiştir. Bir dizi kimyasal reaksiyon sonucunda sentezlenen BSP-3 (Burak Synthesis 
Product) ve karbazol kemosensörleri, DNA’ya bağlanabilen ve hibridize olabilen özellikteki 
kemosensörler olarak bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Cmm izolatından ekstrakte 
edilen DNA sıcaklıkla denatüre edilerek tek zincirli DNA haline getirilmiştir. Tek zincirli 
DNA’ya bağlanabilmeleri için kemosensörlere adenin bazı eklenmiştir. Bu sayede 
kemosensörler, tek zincirli DNA’nın içerdiği timin bazlarına spesifik olarak bağlanabilmiştir. 
Fakat bu bazların oluşturduğu bağlanma, zayıf bir bağlanmadır. Bağlanmanın gerçekleşeceği 
sabit yüzey olarak nitroselüloz membran tercih edilmiştir. Membran üzerinde oluşturulan 
DNA-kemosensör hibritine başka bir tek zincirli Cmm DNA’sı eklendiğinde, birbirine 
tamamen komplementer olan DNA’ların güçlü bağlanma isteği nedeniyle, var olan zayıf 
kemosensör-DNA bağlantısı ortamdan uzaklaşarak ayrılmaktadır. Farklı bakteri suşunun 
DNA’sının ortamda olduğu durumda ise kemosensör-DNA bağlantısı ayrılmayarak tek 
zincirli DNA’ya bağlanmayacaktır. Böylece, kemosensörün hibritten ayrılıp ayrılmamasına 
bağlı olarak, bilinmeyen DNA örneklerinin Cmm olup olmadığı anlaşılabilmektedir. 
Kemosensörler sinyal yayan moleküllerdir ve bu moleküllerin yapılarındaki değişimler 
sinyallere yansır. Sinyaller FTIR spektroskopisi kullanılarak alınmış, tespit edilen sinyaller, 
IR analiz programları kullanılarak analiz edilmiştir. FTIR sonuçları, kullanılan iki 
kemosensörün de DNA’ya bağlanabildiğini göstermiştir. Ortamda aynı tür Cmm DNA’ları 
bulunduğunda iki kemosensörden de sinyal alınmamıştır. Farklı bakteri türlerinin DNA’ları 
ortamdayken BSP-3 kemosensörü sinyal vermeye devam etmiştir. Karbazolde ise bu durum 
görülememiştir. Bu nedenle BSP-3’ün karbazole göre doğru teşhis oranı daha yüksek 
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bulunmuştur. Her iki kemosensörün de yüksek tanı oranı vardır. Bununla birlikte; 
hibridizasyon sıcaklığı, kemosensör konsantrasyonu gibi parametrelerin optimize edilerek 
doğru teşhis oranının arttırılacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler— Dna; Kemosensör; Cmm; BSP-3; Karbazol 
 

ABSTRACT 
 

     Bacterial canker is a disease caused by the bacteria Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis (Cmm) that can be seen in tomatoes in the early and later stages. The disease agent 
is spread by infected seeds. It causes contamination of many plants in this way and loss of crops. 
Early detection of the pathogen is important in preventing the spread of the pathogen and thereby 
reducing yield losses. This situation requires a quick and reliable diagnosis method.  

     The study aims to develop a method for the designing of a diagnostic kit that can detect the 
DNA of Cmm bacteria quickly and precisely, and investigate its usability. For this purpose, a 
prototype of a diagnostic kit based on the main principle of DNA-chemosensor hybridization has 
been developed. 

       BSP-3 (Burak Synthesis Product) and carbazole chemosensors, which are synthesized as a 
result of a series of chemical reactions, are capable of binding to DNA and hybridizing, constitute 
the starting point of this study. DNA extracted from the Cmm isolate denatured by temperature 
and single-stranded DNA obtained. Adenine base has been added to chemosensors so that they 
can bind to single-stranded DNA. In this way, chemosensors were able to bind to the thymine 
bases contained in single-stranded DNA specifically. However, the binding created by these bases 
are weak. Nitrocellulose membrane selected for stabile surface of binding has provided splitting 
up of chemosensor-DNA binding due to competence within complementary DNAs with each 
other against to DNA chemosensor hybridization after introducing of a single strand DNA. In the 
case of the existence the different bacterial strain of DNA, chemosensor-DNA binding does not 
split up and does not bind to single-strand DNA. Thus, we are able to detect whether the unknown 
DNA samples are Cmm or not, depending on whether the chemosensor is separated from the 
hybrid. Chemosensors are signal-emitting molecules and signals change there on the structure of 
these molecules. Signals were detected using FTIR spectroscopy. The detected signals were 
analyzed using IR analysis programs. 

       FTIR results showed that both chemosensors bind to DNA. When the same species of Cmm 
DNA have been in the medium, there was no signal obtained from both chemosensors. BSP-3 
chemosensor continues to signal while DNAs of different bacterial species have been in the 
medium. This situation did not valid in carbazole. For this reason, the accuracy ratio for diagnosis 
capability of BSP-3 was higher than carbazole. Both chemosensors have also a high diagnosis 
ratio. However, it is thought that the accuracy ratio for diagnosis could be increased by optimizing 
parameters such as hybridization temperature, chemosensor concentration.  

       Keywords- Dna; Chemosensor; Cmm; BSP-3; Carbazole 
 
Not: “Bu bildiri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi tarafından 19/082/03/1/2 kod numaralı proje ile desteklenmiştir.”
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 BÖBREK TAŞI AMELİYATLARINDA KAN 
TRANSFÜZYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

FACTORS AFFECTING BLOOD TRANSFUSION IN KIDNEY 
STONE SURGERY 

Nebil Akdogan*,1, Volkan Izol1 
*: nebilakdogan@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-9756-8775 

1: Çukurova Üniversitesi Tp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal, Adana, Türkiye 
 
 

ÖZET 
Amaç 
Perkütan nefrolitotomi (PNL) yapılan hastalarda peroperatif ve postoperatif dönemde kan 
transfüzyon gereksinimine yol açan faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem 
Kliniğimizde ocak 2018 - haziran 2020 tarihleri arasından böbrek taşı nedeniyle PNL uygulanan 
410 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların tümü preoperatif abdominopelvik 
BT ile incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, taraf, vücut kitle indeksi (VKİ), geçirilmiş renal 
cerrahi, geçirilmiş ESWL, taş lokalizasyonu, giriş lokalizasyonu ve sayısı, kan transfüzyonu 
gereksinimi, hastanede kalış süreleri değerlendirildi. Kan tranfüzyonu yapılan ve yapılmayan 
hastaların verileri karşılaştırılaştırıldı. 
Bulgular 
410 hastanın 367(%89,5)’sine transfüzyon uygulanmazken, 43(%10,48)’üne kan transfüzyonu 
yapıldı. Perioperatif Hb, Htc, Plt, VKİ ve taburculuk günü açısından gruplar arasında 
istatistiksel anlamlı fark izlenmiştir. Transfüzyon yapılanlarla yapılmayanlar arasında 
geçirilmiş renal cerrahi, geçirilmiş ESWL, taş lokalizasyonu, akses lokalizasyonu ve sayısı 
açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (Tablo 1).  
Sonuç 
PNL operasyonunda peroperatif ve postoperatif kan transfüzyonu ihtiyacı VKİ yüksek olan 
hastalarda daha yüksek olmakla birlikte, PNL uygun hastalarda böbrek taşı tedavisinde altın 
standart tedavi yöntemi olmaya devam etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Böbrek taş, kanama, komplikasyon, cerrahi, transfüzyon 
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Tablo 1: PNL’de kan transfüzyonunu etkileyen faktörler 
 Transfüzyon yapılan (n:43) Transfüzyon yapılmayan (n:367) p değeri

Yaş 48,8 ± 13,6 45,4 ± 17,9 0,23
VKİ (kg/m2) 27,8 ± 5,6 23,4 ± 4,3 0,001 

Preop Hb 13,7 ± 1,4 12,7± 1,9 0,03 
Preop Htc 42,1, ± 4,2 38,9 ± 5,4 0,006 
Preop Plt 262,7 ± 68,8 292,3 ± 102,6 0,246
Postop Hb 12,7 ± 1,6 10,6 ± 2,1 0
Postop Hct 38,9 ± 4,9 32,7 ± 6,5 0
Postop Plt 234,0 ± 70,5 229,4 ± 75,8 0,864

Taburculuk Günü 3,6 ± 1,2 4,4 ± 1,3 0,02 
Cinsiyet n(%) 

Erkek 
Kadın 

26(%60,5) 
17(%39,5)

204(%55,5) 
163(%44,5) 

0,669 

Taraf n(%) 
Sağ 
Sol 

22(%51,2)  
21(%48,8)

197(%53,6)  
170(%46,4) 

0,063 

Geçirilmiş Renal Cerrahi n(%) 
Yok 
Var 

31(%71.09) 
12(%27.9)

205(%55.8) 
162(%44.1) 

0,55 

 Geçirilmiş ESWL n(%) 
Yok 
Var 

38(%88.3) 
5(%11.62)

308(%83.9) 
59(%17.1) 

0,183 

Taş Yerleşimi n(%) 
Staghorn 

Alt 
Orta 
Üst 

Pelvis 

6(%13.9) 
14(%32.5) 
5(%11.62) 
4(%9.3) 

14(%32.5)

56(%15.2) 
96(%26.1) 
78(%21.2) 
47(%12.8) 
90(24.5) 

0,621 
 

Giriş Yeri n(%) 
Alt 

Orta 
Üst 

İki Giriş 

20(%46.5) 
10(%23.2) 
8(%18.6) 
5(%11.6)

203(%55.3) 
80(%21.7) 
46(%12.5) 

38(%10.35) 

0,662 
 

 
 

ABSTRACT 
Goal 
It was aimed to evaluate the factors leading to the need for blood transfusion in the perioperative 
and postoperative period in patients who underwent percutaneous nephrolithotomy (PNL). 
Method 
The data of 410 patients who underwent PNL for kidney stones between January 2018 and June 
2020 in our clinic were retrospectively analyzed. All patients were examined with preoperative 
abdominopelvic CT. Patients' age, gender, side, body mass index (BMI), previous renal surgery, 
previous ESWL, stone location, entry location, number, need for blood transfusion, and length 
of hospital stay was evaluated. The data of the patients who received and did not receive blood 
transfusion were compared. 
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Results 
While 367 (89.5%) of 410 patients did not receive transfusion, 43 (10.48%) received blood 
transfusion. A statistically significant difference was observed between the groups regarding 
perioperative Hb, Htc, Plt, BMI, and discharge day. No statistically significant difference was 
found between those who underwent transfusion and those who did not believe in previous 
renal surgery, previous ESWL, stone location, accessory localization, and number (Table 1). 
Conclusion 
Although the need for perioperative and postoperative blood transfusion is higher in patients 
with high BMI in PNL operation, it continues to be the gold standard treatment method in the 
treatment of kidney stones in patients with PNL suitable. 
Keywords: Kidney stones, bleeding, complications, surgery, transfusion 
 
Table 1: Factors affecting blood transfusion in PCNL 

 Transfused (n:43) Non-transfused (n:367) p value
Age 48,8 ± 13,6 45,4 ± 17,9 0,23

BMI (kg/m2) 27,8 ± 5,6 23,4 ± 4,3 0,001 
Preop Hb 13,7 ± 1,4 12,7± 1,9 0,03 
Preop Htc 42,1, ± 4,2 38,9 ± 5,4 0,006 
Preop Plt 262,7 ± 68,8 292,3 ± 102,6 0,246
Postop Hb 12,7 ± 1,6 10,6 ± 2,1 0
Postop Hct 38,9 ± 4,9 32,7 ± 6,5 0
Postop Plt 234,0 ± 70,5 229,4 ± 75,8 0,864

Discharge Day 3,6 ± 1,2 4,4 ± 1,3 0,02 
Gender n (%) 

Male 
Female 

26(60,5%) 
17(39,5%)

204(55,5%) 
163(44,5%) 

0,669 

Right kidney 
Left kidney 

22(51,2%)  
21(48,8%)

197(53,6%)  
170(46,4%) 

0,063 

Previous Renal Surgery n (%) 
No 
Yes 

31(71.09%) 
12(27.9%)

205(55.8%) 
162(44.1%) 

0,55 

 ESWL n (%) 
No 
Yes 

38(88.3%) 
5(11.62%)

308(83.9%) 
59(17.1%) 

0,183 

Stone Localizatin n (%) 
Staghorn 

Lower 
Middle 
Upper 
Pelvis 

6(13.9%) 
14(32.5%) 
5(11.62%) 
4(9.3%) 

14(32.5%)

56(15.2%) 
96(26.1%) 
78(21.2%) 
47(12.8%) 
90(24.5%) 

0,621 
 

Place of Entry n (%) 
lower 

Middle 
Upper 

Two Entries 

 
20(46.5%) 
10(23.2%) 
8(18.6%) 
5(11.6%)

 
203(55.3%) 
80(21.7%) 
46(12.5%) 

38(10.35%) 

0,662 
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Yaşlı Hastalarda Perkütan Nefrolı̇totomı̇ Sonuçlarimiz 
Percutaneous Nephrolithotomy Results in Elderly Patients 

Mutlu Deger*,1, Ibrahim Atilla Aridogan1  
*: drmutludeger@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8357-5744 

1: Çukurova Üniversitesi Tp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal, Adana, Türkiye 
 

ÖZET 

Amaç 

Böbrek taşı olan geriatri hastalarında (≥65 yaş) perkütan nefrolitotomi (PNL) operasyonunun 
etkinliğini ve güvenirliliğini araştırmak.  

Yöntem 

2007 – 2020 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda 
böbrek taşı nedeniyle PNL operasyonu uygulan ≥65 yaş hastalar retrospektif olarak incelendi. 
Demografik, operasyon verileri, taşsızlık oranları ve komplikasyonları değerlendirildi.  

Bulgular  

2007-2020 tarihleri arasında, ≥65 yaş 216 hastaya PNL işlemi yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 
70,68 ± 6,63 (66-87) yıl olarak hesaplandı. Hastaların 120’si (%55,5) erkek ve 96’sı (%44,4) 
kadın idi. Ortalama taş boyutu 528,48 ± 611,497 mm2 idi. Hastaların 134’üne (%62,03) alt 
kaliks, 56’sına (%26,92) orta kaliks, 7’sine (%3,2) üst kaliks ve 19’una (%8,7) multipl kaliks 
girişi yapıldı. Operasyonların ortalama süresi 84,64 ± 48,56 dk, skopi süresi 10,56 ± 7,85dk idi. 
Nefrostomi kateteri ortalama 3,57 ± 2,31 günde çekilen hastaların ortalama hastanede kalış 
süresi 3,97± 2,56 gün olarak hesaplandı. Taşsızlık oranı %82,4 idi klinik önemsiz taşları dahil 
ettiğimizde bu oran %93.0 oldu. Hastaların 12’sında (%5,5) transfüzyon gerektiren kanama, 6 
(%2,7) hastada ise DJ takılmasını gerektiren nefrostomi traktından sızdırması meydana geldi.1 
hastaya hematüri nedeniyle anjioembolizasyon uygulandı. Bir hastada postoperatif 1.günde 
kanama üzerine nefrektomi yapıldı ve takiplerinde postoperatif 29.günde ürosepsise bağlı 
exitus oldu.  

Sonuç  

Böbrek taşı olan geriatri hastalarında minimal invaziv bir yöntem olan PNL güvenli ve etkili 
bir yöntemdir.  

Anahtar Kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, Böbrek taş, Geriatri, PNL  
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Tablo 1: Demografik, Operatif ve Postoperatif veriler 
Hasta sayısı (n) 216
Cinsiyet n (%) 
Erkek 
Kadın 

 
120 (%55.5) 
96 (%44.4)

Ortalama yaş (yıl) 70.68 ± 6.63
VKİ (kg/m2) 29.8 ± 6
Ortalama taş boyutu (mm2) 528.5 ± 611.5
Ortalama operasyon süresi (dk) 84.64 ± 48.6
Ortalama skopi süresi (dk) 10.56 ± 7.8
Ortalama yatış süresi(gün) 3.97 ± 2.56
Ortalama nefrostomi çekilme (gün) 3.57 ± 2.3
Akses n (%) 
Alt kaliks 
Orta kaliks 
Üst kaliks 
Multipl kaliks 

 
134 (%62.03) 
56 (%26.92) 
7 (%3.2) 
19 (%8.7)

Taşsızlık oranı n (%) 
Stone Free 
CSRF 

 
201 (%93) 
15 (%7)

 
 

 
ABSTRACT 

 
Goal 
To investigate the efficacy and safety of percutaneous nephrolithotomy (PNL) operation in 
geriatric patients (≥65 years of age) with kidney stones. 
Method 
Patients ≥65 years of age who underwent PNL operation for kidney stones in the Department 
of Urology, Faculty of Medicine, Çukurova University between 2007 and 2020 were 
retrospectively analyzed. Demographic, operative data, stone-free rates, and complications 
were evaluated. 
Results 
Between 2007 and 2020, a PNL procedure was performed on 216 patients ≥65 years old. The 
mean age of the patients was calculated as 70.68 ± 6.63 (66-87) years. 120 (55.5%) of the 
patients were male, and 96 (44.4%) were female. Average stone size 528.48 ± 611.497 was 
mm2. Lower calyx insertion was performed in 134 (62.03%) patients, middle calyx in 56 
(26.92%), upper calyx in 7 (3.2%), and multiple calyx insertion in 19 (8.7%) patients. . The 
average duration of the operations was 84.64 ± 48.56 minutes, and the duration of fluoroscopy 
was 10.56 ± 7.85 minutes. The mean hospital stay of the patients whose nephrostomy catheter 
was removed in an average of 3.57 ± 2.31 days was calculated as 3.97 ± 2.56 days. The stone-
free rate was 82.4%; when we included clinically insignificant stones, this rate was 93.0%. 
Bleeding requiring transfusion occurred in 12 (5.5%) patients, and leakage from the 
nephrostomy tract requiring DJ insertion occurred in 6 (2.7%) patients. 1 patient had 
angioembolization due to hematuria. In one patient, a nephrectomy was performed upon 
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bleeding on the first postoperative day, and exitus occurred due to urosepsis on the 29th 
postoperative day in the follow-up. 
Conclusion 
PNL, a minimally invasive method in geriatric patients with kidney stones, is a safe and 
effective method. 
Keywords: Percutaneous nephrolithotomy, Kidney stones, Geriatrics, PCNL 

 
Table 1: Demographic, Operative and Postoperative data 

Number of patients (n) 216
Gender n (%) 
Male 
Female 

 
120 (55.5%) 
96 (44.4%)

Average age (years) 70.68 ± 6.63
BMI (kg / m2) 29.8 ± 6
Average stone size (mm2) 528.5 ± 611.5
Average operation time (min) 84.64 ± 48.6
Average fluoroscopy time (min) 10.56 ± 7.8
Average length of stay (days) 3.97 ± 2.56
Average nephrostomy withdrawal (days) 3.57 ± 2.3
Akses n (%) 
Lower calyx 
Middle calyx 
Upper calyx 
Multiple calyx 

 
134 (62.03%) 
56 (26.92%) 
7 (3.2%) 
19 (8.7%)

Stone-free rate n (%) 
Stone Free 
CSRF 

 
201 (93%) 
15 (7%)
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AISI D2 ve D3 Soğuk İş Takım Çeliklerinin Aşınma Direnci 
Üzerinde Kriyojenik İşlemin Etkileri 

Effect of Cryogenic Treatment on Wear Resistance of AISI D2 and AISI 
D3 Cold Work Tool Steels 

Uğur KARAHAN 

 ugur.karahan@trmekatronik.com, ORCID: 0000-0003-4156-792X 
TR Mekatronik Sistemler San. ve Tic. A.Ş., Düzce, Türkiye 

 

ÖZET 
Bu çalışmada yüksek karbon ve yüksek krom alaşımlı AISI D2 (X155Cr12V1Mo, 1.2379) 

ve AISI D3 (X210Cr12, 1.2080) soğuk iş takım çeliklerinin mevcut aşınma dirençleri ile 
farklı ısıl işlemler uygulandıktan sonraki aşınma dirençleri incelenmiştir. Bu kapsamda ısıl 
işlemsiz (ham), sertleştirme ve temperleme ısıl işlemi uygulanmış ve sertleştirme ile 
temperleme ısıl işlemleri arasında farklı sürelerde kriyojenik işlem uygulanmış silindirik 
kesitli çubuk numunelerin aşınma davranışlarındaki değişim hem kendi içerisinde hem de 
birbirleri arasında karşılaştırılmıştır. Ek olarak aynı malzemeler için farklı kriyojenik işlem 
sürelerinin aşınma davranışı üzerindeki etkisi ile aynı süre kriyojenik işleme maruz kalan 
farklı malzemelerin aşınma davranışları da birbiriyle karşılaştırılmıştır. Isıl işlem deneylerinin 
tamamlanmasının ardından, tüm ısıl işlemli ve ısıl işlemsiz numuneler pin-on-disk aşınma test 
cihazı ve silisyum karbür zımpara kağıtları kullanılarak gerçekleştirilen abrasif aşınma testine 
tabi tutulmuştur. Test düzeneğinin disk bölgesine abrasif aşındırıcı silisyum karbür zımpara 
kağıtları, standart pim yerleştirilen bölgeye ise ilgili deney numuneleri yerleştirilmiş ve 
numunelerin aşınma testinde yaşadıkları ağırlık kayıpları göz önünde bulundurularak aşınma 
dirençlerindeki farklılıklar değerlendirilmiş ve uygulanan ısıl işlemlerle herhangi bir iyileşme 
meydana gelip gelmediği incelenmiştir. Çalışmanın sonunda yüksek karbon ve yüksek krom 
alaşımlı soğuk iş takım çeliklerinin sertleştirme ve temperleme ısıl işlemi sürecinde bir ara 
basamak olarak uygulanan kriyojenik işlemin ağırlık kaybında ve aşınma direncinde yarattığı 
iyileşme ve bu iyileşmenin önemi vurgulanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler – Soğuk iş takm çeliği, Kriyojenik işlem, Aşnma direnci 
 

ABSTRACT 

In this study, the current wear resistance of high carbon and high chromium alloyed AISI D2 
(X155Cr12V1Mo, 1.2379) and AISI D3 (X210Cr12, 1.2080) cold work tool steels and their 
wear resistance after applying different heat treatments were investigated. In this context, the 
change in the wear behavior of the non-heat treated (raw), hardening and tempering heat 
treatment applied and the cryogenic process applied for different periods between hardening 
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and tempering heat treatments were compared both within themselves and among each other. 
In addition, the effect of different cryogenic processing times on the wear behavior for the 
same materials and the wear behavior of different materials exposed to cryogenic processing 
for the same time were also compared. After the completion of the heat treatment tests, all 
heat treated and non-heat treated samples were subjected to the abrasive wear test using a pin-
on-disc wear tester and silicon carbide sanding papers. Abrasive abrasive silicon carbide 
emery papers were placed in the disc area of the test setup, and the relevant test samples were 
placed in the area where the standard pin was placed, and the differences in wear resistance 
were evaluated considering the weight loss of the samples in the wear test and it was 
examined whether any improvement occurred with the applied heat treatment. At the end of 
the study, the improvement in weight loss and wear resistance and the importance of this 
improvement was emphasized by the cryogenic process applied as an intermediate step in the 
hardening and tempering heat treatment process of high carbon and high chromium alloy cold 
work tool steels. 
 
Keywords – Cold work tool steel, Cryogenic treatment, Wear resistance
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Comparison of Macrostructure and Mechanical Properties 
of Welding Seams as a Result of S355 Quality Steel Welded 
by New Generation (Inverter) and Traditional MIG/MAG 

Welding Machines 
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ABSTRACT 
 

One of the most preferred methods for joining steel is MIG/MAG welding. This method can 
be used in the industry as manual, mechanized or robot-supported manner. After the 
technological developments welding machines have also changed. Nowadays, both new 
generation and traditional welding machines are used in welding process. The purpose of the 
study is to denote a comparison of the macrostructure and mechanical properties of weld seams 
to be created with the traditional and new generation (inverter) MIG / MAG welding machines. 
In this study, S355 structural steel -which is commonly used in the industry- will be used. 
During the process, the functions offered by the new generation welding machines that is  
different from traditional welding machines will be used. As a result of the study, the welding 
seams of the steel welded in the form of fillet and butt joining using the same consumables and 
with a similar heat input as traditional and new generation (inverter) MIG / MAG welding 
machines will be examined. Based on pilot experiments, it is predicted that after welding with 
new generation MIG / MAG welding machines, deeper penetration will occur in fillet weld and 
butt joints and that weld defects such as spatter, crater cavity and undercut will be minimized 
in welding with these machines. 

 
Keywords- S355 Steel, MIG / MAG Welding, Inverter Welding Machines, Traditional Welding 
Machines 

 



IGSCONG’21 17-20 June 2021

- 638 -

  
 
 
 

 
 

 

Covid-19 Salgınının BIST100 Endeksinde Yer Alan Şirketler 
Üzerine Etkisi: Veri Zarflama Analizi Uygulaması 

The Impact of Covid-19 Outbreak on Companies in BIST100 Index: 
Data Envelopment Analysis Application 

Fatma YAYLA *,1,Gökhan ÖZER 2 
*: fatma.yayla@gedik.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7097-4543 

1: Gedik Meslek Yüksekokulu / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2: İşletme Fakültesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

ÖZET 
Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören, en yüksek işlem hacmine sahip 100 şirketin 

(BIST100) etkinlik analizleri yapılarak Covid-19 salgınının bu işletmeler üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Covid-19 salgını 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
“pandemi“ olarak nitelendirilmiştir. Ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 
tarihinden itibaren hızla yayılmıştır. Salgın küresel bir sağlık krizi olmasının yanı sıra sosyal 
ve ekonomik krizin de zeminini hazırlamıştır. Bu açıdan, salgının etkisini araştırmak önemli 
hale gelmiştir. 

İlk altı aylık dönemde gerek salgının seyri, gerekse alınan ekonomik önlemlerin 
zamanlaması dikkate alındığında, şirketler üzerinde gerçekleşen etkinin son derece önemli 
olduğu izlenmektedir. Bu etkinin boyutunun belirlenebilmesi için BIST100 endeksinde yer 
alan işletmelerin 2018, 2019, 2020 yıllarına ait ilk altı aylık dönemlerinin mali tablolarından 
faydalanarak, Veri Zarflama Analizi yöntemlerinden girdi odaklı CCR tekniği kullanılarak 
etkinlik analizi yapılmıştır. Veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun web sitesinden 
işletmelerin finansal tablolarından elde edilmiştir. Analizde tüm sektörler için uygulanabilir ve 
temel nitelikte olması nedeniyle girdi değişkenleri olarak ödenmiş sermaye, brüt çalışma 
sermayesi, faaliyet giderleri; çıktı değişkenleri olarak dönem net kârı, faaliyet kârı, net kâr 
marjı verileri kullanılmıştır. Veri Zarflama Analizi koşulları arasında girdi ve çıktı 
değişkenleri verilerinin pozitif olması gerektiği vurgulanmaktadır. Çalışmada işletmelerin 
bazı dönemler zarar etmesinden kaynaklanan negatif değerler mevcuttur. Negatif olan bu 
verilerin elemine edilmesi için D_Min_Max normalizasyonu yöntemi kullanılmıştır. Toplam 
13 sektördeki 87 işletme sektörel bazda analiz edilmiştir. On üç işletme gerekli koşulları 
sağlamadığı için çalışma dışı bırakılmıştır. Analiz sonucunda 2020/2.dönem ile 2018/2.dönem 
kıyaslandığında işletmelerin %70’inin göreceli etkinlik oranlarında azalma tespit edilmiştir. 
2020/2.dönem ile 2019/2.dönem dikkate alındığında ise, işletmelerin %64’ünün etkinlik 
oranlarında düşüş olduğu tespit edilmiştir. Ana Metal Sanayi sektöründe yer alan bütün 
işletmelerin etkinlik oranlarının düştüğü saptanmıştır. Ulaşım firmaları olan PGSUS VE 
THYAO da alınan önlemlerden (seyahat kısıtlaması) olumsuz etkilenen işletmelerdendir. 
Ayrıca etkinlik oranında agresif azalma tespit edilen firmalar; OYAKC, TUPRS, KRDMD, 
KCHOL ve TAVHL’dir. BIMAS ve MGROS’un etkinlik oranlarında artış tespit edilmiştir, 
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bu sonuç dayanıksız tüketim mallarının bu dönemde daha fazla rağbet gördüğü görüşünü 
desteklemektedir. Aynı şekilde TTKOM ve TCELL firmalarının etkinlik oranlarındaki 
yükseliş, sosyal hayatın izole edilmesinin iletişim ihtiyacını beraberinde getirdiği düşüncesi 
doğrultusundadır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Bist100, Veri Zarflama Analizi (VZA) 

ABSTRACT 
 

     In this study, the effect of the Covid-19 epidemic on the business world was investigated by 
conducting efficiency analyzes of 100 companies (BIST100) traded in Borsa Istanbul with the 
highest transaction volume. The Covid-19 outbreak was described as a "pandemic" by the World 
Health Organization on March 11, 2020. It has spread rapidly in our country since 11 March 
2020, when the first case was seen. In addition to being a global health crisis, the epidemic has 
also prepared the ground for a social and economic crisis. In this respect, it has become important 
to investigate the impact of the epidemic. 
    Considering the course of the epidemic and the timing of the economic measures taken in the 
first six months, it is observed that the effect on companies is extremely important. In order to 
determine the extent of this impact, efficiency analysis was performed using the input-focused 
CCR technique, one of the Data Envelopment Analysis methods, by making use of the financial 
statements of the enterprises included in the BIST100 index for the first six months of 2018, 2019 
and 2020. The data have been obtained from the financial statements of the enterprises from the 
website of the Public Disclosure Platform. In the analysis, paid-in capital, gross working capital, 
operating expenses are the input variables as they are applicable and basic for all sectors; Net 
profit for the period, operating profit, and net profit margin data were used as output variables. 
Among the conditions of Data Envelopment Analysis, it is emphasized that the data of input and 
output variables should be positive. In the study, there are negative values caused by the loss of 
businesses in some periods. D_Min_Max normalization method was used to eliminate these 
negative data. A total of 87 enterprises in 13 sectors were analyzed on sectorial basis. Thirteen 
enterprises were excluded because they did not meet the required conditions. As a result of the 
analysis, a decrease in the relative efficiency rates of 70% of the enterprises was determined when 
the 2020 / 2nd period and 2018 / 2nd period were compared. Considering the 2020 / 2nd period 
and 2019 / 2nd period, it has been determined that 64% of the enterprises have a decrease in their 
efficiency rates. It has been determined that the efficiency rates of all enterprises in the Basic 
Metal Industry sector have decreased. PGSUS and THYAO, which are transportation companies, 
are among the businesses that are adversely affected by the measures taken (travel restriction). In 
addition, companies with an aggressive decrease in efficiencyare; OYAKC, TUPRS, KRDMD, 
KCHOL and TAVHL. An increase in the efficiency rates of BIMAS and MGROS has been 
detected, this result supports the view that nondurable consumer goods are more popular in this 
period. Likewise, the increase in the efficiency of TTKOM and TCELL companies is in line with 
the belief that the isolation of social life brings the need for communication. 
 
 
Keywords: Covid-19, Bist100, Data Envelopment Analysis (DAE)
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ÖZET 
 

Türk Edebiyatı’nda Tanzimat ikinci nesli ile Servet-i Fünun arasında kalan yazarlar 
grubu Ara Nesil olarak adlandırılmaktadır. Mehmed Celâl, roman, hikâye, şiir ve tercüme 
türlerinde farklı eserler ortaya koyması ve azımsanmayacak bir eser külliyatına sahip olması 
ile dönemin önde gelen şair ve yazarlarındandır.  

Döneminde hikâye ve romanları belli bir okuyucu kitlesine ulaşmış olan Mehmed 
Celâl’in, hikâye ve romanlarında estetik gayeden uzak bir tavır takındığı görülmektedir. 
Doğrudan okuyucusunun acıma ve merhamet duygularına hitap ederken, toplumun her 
kesiminde gözlemlenebilen aşk, evlilik, ihanet, intihar, ölüm gibi farklı temaları aile 
üzerindeki etkileriyle işlemektedir. Sıklıkla ele aldığı temaları, her hikâye ve romanında 
yarattığı farklı kişiler üzerinden yeniden işlemektedir. Böylelikle Mehmed Celâl hikâye ve 
romanlarında her defasında değişen bir “baba figürü” nün oluşmasına imkân sağlamıştır. 

Edebiyatta “baba”, yönetim, otorite, korku gibi kavramlar altında toplanan sert bir 
figürden yumuşak, koruyucu, şefkat, inanç önderliği gibi kavramlara varıncaya kadar farklı 
başlıklar altında gelişim göstermekte, hikâye ve romanların kişiler dünyasında oldukça önemli 
bir yer teşkil etmektedir. Hatta öyle ki hem dünya hem de Türk Edebiyat’ında “baba figürü” 
nün üzerine oturtulmuş çok sayıda hikâye ve roman bulunmaktadır. Mehmed Celâl’in 
araştırmamıza dâhil ettiğimiz belli başlı hikâye ve romanlarında da “baba”nın sıklıkla işlenen 
bir figür olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Mehmed Celâl hikâye ve romanlarında, 
“baba figürü”, bazen aşırı koruyucu, bazen otoriteye paralel şekilde ilerleyen, bazen ise 
ailenin bir arada oluşunu sağlayan bir rol ile karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda incelediğimiz 
hikâye ve romanlarda her okunduğunda aynı kavramı çağrıştıran tek bir kişilikten ziyade pek 
çok farklı kavramı çağrıştıran kişilikler ile oluşturulmuş değişik “baba figür” leri dikkat 
çekmektedir.  

Bu çalışmada, Mehmed Celâl hikâye ve romanlarında hem kişilik hem de konum 
itibariyle farklılık gösteren “baba figürü” incelenmeye çalışılmıştır.  
Anahtar Kelimeler—Mehmed Celâl; hikâye ve roman; aile; baba figürü 
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ABSTRACT 
In Turkish Literature, the group of writers between the second generation of Tanzimat 

and Servet-i Fünun is called Ara Nesil. Mehmed Celâl is one of the leading poets and writers 
of the period, with his creation of different works in novels, stories, poems and translatıons, 
and a substantial body of work. 
 It is seen that Mehmed Celâl, whose stories and novels reached a certian readership in 
his period, took an attitude that was far from aesthetic purpose in his stories and novels. While 
appealing directly to the feelings of pity and compassion of its readers, it deals with different 
themes such as love, marriage, betrayal, suicide and death which can be observed in every 
part of the society with their effects on the family. He reworkes the themes he frequently deals 
with, through the different people he creates in each story and novel. Thus, Mehmed Celâl 
provide the formation of a “father figure” that changes every time in his stories and novels.  
 In literature, it develops under different headings from a hard figure concepts such as 
“father” management, authority, fear, to concepts such as soft, protective, compassion and 
faith leadership, and has a very important place in the personal world of stories and novels. In 
fact, there are many stories and novels based on the “father figure” both in the world and in 
Turkish Literature. It is seen that in the major stories and novels of Mehmed Celâl that we 
included in our research, “father” appears to be a frequently used figure. In the stories and 
novels of Mehmed Celâl, the “father figure” appears with a role that sometimes overprotects, 
sometimes proceeds in paralel with the authority, and sometimes enables the family to be 
together. In this sense, in the stories and novels we examine, different “father figures” formed 
with different personalities that evoke many different concepts, rather than a single 
personality evoking the same concept each time they are read, draw attention. 

In this study, the “father figure”, which differs in both personality and position in the 
stories and novels of Mehmed Celâl, has been tried to be analyzed. 
 
Keywords- Mehmed Celâl; history and novel; family; father figure   
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ÖZET 
 

Giriş: Nötrofil-lenfosit oranı (NLR) sistemik bir inflamatuar belirteç olarak kullanılabilir ve 
artan ortalama trombosit hacmi (MPV) inflamasyonun daha yoğun olduğunu gösterir. 
Çalışmanın amacı, kolesteatomlu kronik otitis media (KKOM) hastalarında NLR ve MPV 
değerlerini göstermektir. 
 
Yöntemler: Aralık 2020 - Haziran 2021 tarihleri arasında KKOM nedeniyle opere edilen 
hastalar geriye dönük olarak incelendi. Kontrol grubuna hastanemizde septoplasti planlanan, 
otolojik şikayeti olmayan ve otolojik muayenesi normal olan kişiler dahil edildi. Tüm 
hastalardan ameliyat öncesi vizitlerinde tam kan sayımı içeren kan örnekleri alındı. Nötrofil, 
lenfosit, trombosit ve MPV değerleri elde edildi. NLR, nötrofil sayısının lenfosit sayısına 
bölünmesiyle hesaplandı. 
 
Bulgular: Çalışmaya 37 hasta (17 Kadın, 20 Erkek) ve 30 kontrol (12 Kadın, 18 Erkek) dahil 
edildi. NLR ve MPV değerleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmadı (p = 0.147, p = 0.258, sırasıyla). 
 
Sonuç: NLR ve MPV birçok hastalığın prognozu ve ciddiyeti ile ilişkili olmasına rağmen; 
NLR, MPV ve KKOM arasında anlamı bir ilişki bulamadık.  
 
Anahtar Kelimeler: Kolesteatom, kronik otitis media, NLR, MPV 

 

ABSTRACT 
Introduction: The neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) can be used as a systemic 
inflammatory marker, and increasing mean platelet volume (MPV) indicates more intense 
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inflammation. The aim of the study is to show the NLR and MPV values in chronic otitis 
media (CCOM) patients with cholesteatoma. 
 
Methods: Patients operated for CCOM between December 2020 and June 2021 were 
retrospectively analyzed. The patients who were scheduled for septoplasty in our hospital, 
who had no otological complaints and had normal otological examination were included in 
the control group. Blood samples including complete blood count were obtained from all 
patients at preoperative visits. Neutrophil, lymphocyte, thrombocyte and MPV values were 
obtained. The NLR was calculated by dividing the number of neutrophils by the number of 
lymphocytes. 
 
Results: Thirty-seven patients (17 females, 20 males) and 30 controls (12 females, 18 males) 
were included in the study. There was no statistically significant difference between the 
groups in terms of NLR and MPV values (p = 0.147, p = 0.258, respectively). 
 
Conclusion: Although NLR and MPV are associated with the prognosis and severity of many 
diseases; we could not find a significant relationship between NLR, MPV and CCOM 
 
Keywords- Cholesteatoma, chronic otitis media, NLR, MPV
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ÖZET 
 

Temel bir kaygı olan kentsel eşitlik, şehir planlama disiplininin tüm dalları ile ilişkili bir 
kavramdır. Eşit olarak dağıtılmış, erişilebilir ve kullanıma hazır kentsel kamu hizmetleri, 
kamu yararını dikkate alarak şehirde yaşayan her birey için sağlanmalıdır fakat literatürde 
temel kamu hizmetlerinin, kentsel alanlarda eşitsiz dağıldığı saptanmıştır. Kentsel alanlar 
heterojendir ancak bu durum, farklı düzeylerde hizmet sunulmasını haklı çıkarmaz. Bu 
çalışma, kentsel toplu taşıma ağının yeterli ve yetersiz olduğu alanları belirleyerek, 
dezavantajlı kentsel alanları ve toplu taşıma sistemlerinin verimlilik düzeyleri ile 
sosyoekonomik değişkenler arasında mekânsal ilişkiler olup olmadığını ortaya çıkarmayı 
amaçlamaktadır. 

Bu araştırmada, verimlilik değerlendirme ölçüsü olarak sapak endeksi kullanılmıştır. Toplu 
taşıma sistemlerinin verimliliği ile sosyoekonomik özellikler arasındaki bağlantı, İzmir 
metropoliten alanındaki 348 mahalleyi kapsayarak kurgulanmış, sosyoekonomik yapıyı 
değerlendirmek için kişi başna düşen gelir ve mahallelerin nüfus yoğunluğu kullanılmıştır. 
Kentsel ulaşım ağındaki verimliliğin/verimsizliğin mekânsal dağılımını ve bunların 
sosyoekonomik değişkenlerle ilişkisini görmek için Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılmıştır. 
Sapak endeksi değerlerinin mekânsal dağılımını incelemek amacıyla, tek değişkenli mekânsal 
otokorelasyon analizleri olan Global Moran’s I ve Anselin Yerel Moran’s I; sapak endeksleri 
ve sosyoekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla iki değişkenli mekânsal 
otokorelasyon analizleri olan iki değişkenli Global Moran’s I ve iki değişkenli Anselin Yerel 
Moran’s I istatistikleri kullanılmıştır.  

Sonuçlar, 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Toplu taşıma sisteminin verimliliği 
ve sosyoekonomik özellikler arasında, mekânsal olarak anlamlı bir ilişki olduğu; bu ilişkinin 
mekânsal olarak farklılaştığı ve yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır. Sonuçlar ilgili literatür ile 
uyumludur. Bu çalışma, kentsel toplu taşıma ağının yeterli ve yetersiz olduğu alanlarının, 
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mekânsal olarak belirlenmesinde değerli bir yaklaşım ortaya koymakta, verimliliği etkileyen 
sosyoekonomik değişkenlerin mekânsal olarak tespit edilebileceğini kanıtlamaktadır. Bu 
araştırmada kullanılan yöntemler, toplu taşıma hizmetlerinin planlanmasında kolayca 
uygulanabilir bir yaklaşım sunmakta ve iyileştirilmesinde kullanılabilecek sonuçlar 
sağlamaktadır. Sonuçlar, karar vericiler ve uygulayıcılar için kapsayıcı kararlar almada ve 
kamu yararını artırmada yararlı olabilir. 

Anahtar Kelimeler- Circuity, ağ verimliliği, toplu taşma, sosyoekonomik yap, Moran’s I, 
mekânsal otokorelasyon 

ABSTRACT 
     Urban equality as an important concern is related to all branches of the urban planning 
discipline. Equally distributed, accessible, and available urban public services should be for 
every individual living in the city but in the literature, basic public services are unequally 
distributed in urban areas. Although urban areas are heterogeneous it does not justify 
providing services at different levels. This study aimed to reveal the disadvantaged urban 
areas by determining where the urban public transport network is sufficient/insufficient and to 
reveal whether relationships exist in the efficiency levels of public transportation and the 
socioeconomic variables. 
 
     In this research, circuity degree used as the efficiency assessment measure examining the 
efficiency of public transportation systems. The linkage between the efficiency of public 
transportation systems and the socioeconomic characteristics was investigated in the 
metropolitan area with 348 neighborhoods of İzmir and per capita income and population 
density were used as socioeconomic variables. To see the spatial distribution of the 
efficiencies/inefficiencies of public transportation and their relationship with the 
socioeconomic variables Geographical Information Systems were used. In this study, Global 
Moran’s I and Anselin Local Moran’s I statistics were used for univariate spatial 
autocorrelation analyzes to investigate the spatial distribution of the circuity degrees; to 
reveal the relationship between circuity and the socioeconomic variables, bivariate Global 
Moran’s I and bivariate Anselin Local Moran’s I used for bivariate spatial autocorrelation 
analyzes. 
 
     The results are statistically significant at the 0.05 level. It is revealed that the 
socioeconomic characteristics and the efficiency of the public transportation system are 
significantly related, differentiated, and concentrated spatially. The results are consistent with 
the relevant literature. This study provides a worthy approach in spatially determining the 
urban areas where the urban public transport network is sufficient/insufficient and proved that 
the socioeconomic variables that affected the efficiency levels can be obtained spatially. The 
methods used in this research are easily applicable and provide results for the improvement of 
the public transportation network. The findings can be beneficial for the decision-makers and 
practitioners in providing more inclusive decisions and enhancing the public interest. 
 
     Keywords- Circuity; network efficiency; public transportation; socioeconomic structure; 
Moran’s I; spatial autocorrelation
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ÖZET 
 

Tiroid bezinin Rekürren Laringeal Sinirle (RLS) yakın anatomik komşuluğu, bu bölgede 
yapılan cerrahilerde sinirin etkilenmesi, vokal kordların innervasyonunda kayba ve ses 
özelliklerinde değişikliklere yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı tiroid cerrahisi sırasında 
gelişen RLS hasarının ses üzerine etkisinin gösterilmesidir. 

Çalışmada tiroid ve paratiroid bezlerinin cerrahi hastalıkları nedeniyle cerrahi prosedüler 
uygulanan 24 hasta değerlendirildi. Hastalara preoperatif ve postoperatif birinci gün 
videolaringoskop (VLS) eşliğinde vokal kord muayenesi yapıldı, buna ek olarak hastalara /a/ 
sesi söyletilerek, Kay Elemetrics Corp tarafından geliştirilen Multi Dimensional Voice 
Program (MDVP) yardımıyla kayıt altına alındı. Kaydedilen bu sesler MDVP ile akustik 
analiz yapılarak ses kalitesindeki değişiklikler açısından değerlendirildi. Hastaların akustik 
analizinde ortalama temel frekans (Fo), en yüksek temel frekans (Fhi), en düşük temel frekans 
(Flo), temel frekansın standart sapması (STD), ses perdesi süresinin değişkenliğinin yüzdesi 
(Jitt), pitch pertürbasyon katsayısı (PPQ), tepeden tepeye genliğinin değişkenliğinin yüzdesi 
(Shim), genlik pertürbasyon katsayısı (APQ), gürültü-harmonik oranı (NHR) ve ses türbülans 
indeksi (VTI) parametreleri incelendi. 

Olguların 14’ü kadın, 10’u erkek cinsiyetti. Ortalama yaş 46.57 olup, kadınlarda yaş 
ortalaması 42.6, erkeklerde ise 52.0’di. Olguların en sık şikayetleri bası-kitle-yutma güçlüğü 
(16) ve hipertiroidiydi (12).  6 olgu sigara kullanıyordu. En sık yapılan ameliyat tiroidektomi 
(14) ve lobektomiydi (5). En sık tanı 8 olgu ile papiller ca olup, 7 olguda nodüler guatr, 4 
olguda gravesdi. Tümör/nodül çapı 10 olguda 1 cm’den büyük, 4 olguda 1 cm’den küçüktü. 8 
olguda tiroidit mevcuttu. Olguların hiçbirinde postoperatif klinik ve VLS muayenesinde vokal 
kordlarda hareket anomalisi tespit edilmedi. 

Kadınlarda tiroid hastalıklarının erkek cinsiyete göre daha sık ve daha genç yaşta geliştiği 
görüldü. Fo makronodül/makrotümör olan hastalarda ve tiroiditli hastalarda anlamlı azalma 
gösterdi. Fhi kadınlarda, makrotümör/makronodüllü hastalarda ve tiroiditli hastalarda anlamlı 
azalma gösterdi. Shim makrotümör/mikrotümörlü hastalarda, tiroiditli hastalarda, sigara 
kullanan hastalarda ve boyun disseksiyonu yapılan hastalarda ortalama olarak azaldığı 
gözlendi.  
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Artan hasta sayısı ve kontrol grubunun tamamlanması ile çalışmanın devamında akustik 
analizin yanı sıra bilgisayar ortamında Matlab programında Fourier ve Dalgacık dönüşümü ile 
ses sinyalleri alt bantlarına ayrılıp incelenerek frekanslardaki değişimler zaman-frekans 
bölgesinde tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler-Tiroid Cerrahisi, Rekürren Laringeal Sinir, MDVP, Fourier 
Transformu, Dalgack Dönüşümü

ABSTRACT 
 

The close anatomical neighbourhood of the thyroid gland with the Recurrent Laryngeal 
Nerve (RLN) causes the nerve to be affected during the surgeries performed in this region, 
causing a loss in the innervation of the vocal cords and changes in the vocal characteristics. 
The aim of this study is to show the effect of RLN damage that develops during thyroid 
surgery on voice. 

Twenty-four patients who underwent surgical procedures due to surgical diseases of the 
thyroid and parathyroid glands were evaluated in the study. Preoperative and postoperative 
first day vocal cord examination was performed in the patients with a video laryngoscope 
(VLS). In addition, the patients were told the / a / voice and recorded with the help of the 
Multi-Dimensional Voice Program (MDVP) developed by Kay Elemetrics Corp. These 
recorded voices were evaluated in terms of changes in sound quality by performing acoustic 
analysis with MDVP. In the acoustic analysis of patients, mean fundamental frequency (Fo), 
highest fundamental frequency (Fhi), lowest fundamental frequency (Flo), standard deviation 
of fundamental frequency (STD), percentage variability of pitch duration (Jitt), pitch 
perturbation coefficient (PPQ), The percentage of the variation of the peak-to-peak amplitude 
(Shim), the amplitude perturbation coefficient (APQ), the noise-harmonic ratio (NHR) and the 
sound turbulence index (VTI) parameters were examined. 

14 of the cases were female and 10 were male. The average age was 46.57, and the average 
age was 42.6 for women and 52.0 for men. The most common complaints of the cases were 
compression-mass-swallowing difficulty (16) and hyperthyroidism (12). 6 cases were 
smoking. The most common operations were thyroidectomy (14) and lobectomy (5). The 
most common diagnosis was papillary ca in 8 cases, nodular goitre in 7 cases and graves in 4 
cases. Tumour/nodule diameter was greater than 1 cm in 10 cases and less than 1 cm in 4 
cases. 8 cases had thyroiditis. In none of the cases, movement anomaly in the vocal cords was 
detected in the postoperative clinical and VLS examinations. 

It was observed that thyroid diseases in women developed more frequently and at a 
younger age than men. Fo showed a significant reduction in patients with macronodule / 
macrotumor and patients with thyroiditis. Fhi showed a significant reduction in women, 
patients with macrotumor / macronodule and patients with thyroiditis. Shim was observed to 
decrease in average in patients with macrotumor / microtumor, patients with thyroiditis, 
smoking patients and patients who underwent neck dissection. 

With the increasing number of patients and the completion of the control group, in the 
continuation of the study, in addition to acoustic analysis, the sound signals will be divided 
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into sub-bands by Fourier and Wavelet transform in the Matlab program, and the changes in 
frequencies will be tried to be determined in the time-frequency region. 

Keywords-Thyroid Surgery, Recurrent Laryngeal Nerve, MDVP, Fourier Transform, 
Wavelet Transform 
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ÖZET 
 

Bu tez çalışmasında bazı bitki çaylarının mikrobiyal kalitesini belirlemek, patojen bakteri 
gelişimi ve gıda güvenliği açısından güvenilir olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Çalışma, iki farklı aktardan açık olarak alınan ve iki farklı marketten ambalajlı olarak alınan 
adaçayı, papatya, lavanta, ıhlamur, anason, rezene, zencefil, melisa, ekinezya ve hibiskus bitki 
çayı numuneleri ile gerçekleştirilmiştir. Numunelerde Escherichia coli, koagülaz (+) 
Staphylococcus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, maya-küf ve Salmonella spp. 
varlığı incelenmiştir. İncelenen numunelerin hiçbirinde Salmonella spp. varlığına 
rastlanmazken, tümünde B. cereus tespit edilmiştir. Analiz edilen 40 numuneden 19’unda E. 
coli, 34’ünde koagülaz (+) Staphylococcus, 37’sinde C. perfringens ve 30’unda maya-küf 
gelişimi saptanmıştır. En yüksek ortalama E. coli sayısı (4,39±0,33 log kob/g) aktarlardan 
açık olarak alınan ıhlamurlarda, en yüksek ortalama koagülaz (+) Staphylococcus sayısı 
(5,07±0,69 log kob/g) zencefil poşet çaylarında, en yüksek ortalama C. perfringens sayısı 
(4,07±1,12 log kob/g) anason poşet çaylarında, en yüksek ortalama B. cereus sayısı 
(5,43±0,04 log kob/g) zencefil poşet çaylarında ve en yüksek ortalama maya-küf sayısı 
(4,52±1,32 log kob/g) aktarlardan açık olarak alınan papatyalarda tespit edilmiştir. Sonuç 
olarak; incelenen bazı bitki çayı numunelerinde tespit edilen mikrobiyal kontaminasyonun 
gıda güvenliği açısından risk oluşturabilecek düzeylerde olduğu görülmüştür. Ülkemizde ve 
dünyada tüketimi giderek yaygınlaşan bitki çayları mikrobiyal kirliliğe maruz 
kalabilmektedir. Ambalajlı veya ambalajsız olarak tüketime sunulan bitki çayları, hasat, 
kurutma, işleme, paketleme, depolama ve nakliye gibi aşamalarda mikrobiyal 
kontaminasyona maruz kalabilmektedir. Bu nedenle ürünlerin yetiştirilmesi, işlenmesi ve 
tüketime sunulmasının tüm aşamalarında ilgili standartlara uyulmalı, çay olarak tüketilen 
bitkisel ürünlerde patojen riski olabileceği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler- Bitki Çay; Mikrobiyal Kalite; Tehlike; Patojen Bakteri; Gda 
Güvenliği. 
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ABSTRACT 
In this thesis, it was aimed to determine the microbial quality of some herbal teas, to reveal 

whether they are safe in terms of pathogen bacteria growth and food safety. The study was 
carried out with samples of sage, chamomile, lavender, linden, anise, fennel, ginger, lemon 
balm, echinacea and hibiscus herbal teas taken in packed from two different markets and 
taken openly from two different herb shops. Escherichia coli, coagulase (+) Staphylococcus, 
Clostridium perfringens, Bacillus cereus, yeast-mold, and Salmonella spp. were examined in 
the samples. Salmonella spp. was not found in any of the samples examined, while B. cereus 
was detected in all of them. It was determined that E. coli growth was in 19 of the 40 samples, 
coagulase (+) Staphylococcus growth was in 34 of them, C. perfringens growth was 37 of 
them and yeast-mold growth was in 30 of them. The highest average count of E. coli 
(4.39±0.33 log cfu/g) was in lindens taken openly from herb shops, the highest average count 
of coagulase (+) Staphylococcus (5.07±0.69 log cfu/g) in ginger tea bags, the highest average 
count of C. perfringens (4.07±1.12 log cfu/g) in anise tea bags, the highest average count of 
B. cereus (5.43±0,04 log cfu/g) in ginger tea bags and the highest average count of yeast-mold 
(4.52±1.32  log cfu/g) in chamomiles taken openly from herb shops were found. As a result; it 
was observed that the microbial contamination detected in some of the herbal tea samples 
examined was at levels that could pose a risk for food safety. Herbal teas, whose consumption 
is increasingly widespread in our country and in the world, may be exposed to microbial 
pollution. Herbal teas, which are offered for consumption in packaged or unpackaged form, 
may be subjected to microbial contamination during stages such as harvest, drying, 
processing, packaging, storage and transportation. Therefore, the relevant standards should be 
followed in all stages of growing, processing and presenting the products for consumption, 
and it should always be taken into account that there may be a pathogen risk in herbal 
products consumed as tea. 
Keywords- Herbal Tea; Microbial Quality; Hazard; Pathogen Bacteria; Food Safety. 
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ÖZET 

        Kurtuluş Savaşı’nın bitmesiyle birlikte savaşın bıraktığı maddi ve manevi zararların 
çözümlerine odaklanılmıştı. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında dış güçlere karşı verilen vatan 
mücadelesi aynı zamanda içeride de verilmiştir. İçtekilerin her zaman dayanağı Saltanat ve 
Hilafet olmuştur. Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisini ilan ettikten sonra İtilaf 
Devletleri’nin 13 Kasım 1922 de yapılması planlanan barış görüşmesine her iki hükümet 
çağrılınca büyük adım atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920’de açılışıyla 
Osmanlı Devleti’nin yıkıldığını Lozan Konferansına Türkiye adına sadece Türkiye Büyük 
Millet Meclisi hükümeti temsilci göndereceği iletilmiştir. 1 Kasım 1922’de uzun görüşmeler 
sonucunda Saltanat kaldırılmıştır. 21 Kasım 1922’de genel toplantısı yapılan Lozan 
Konferansın da Türkiye’yi temsil eden İsmet Paşa olmuştur. Sekiz ay süren görüşmeler 
yapılmıştır. Görüşmelerde yüzyılların hesabı yapılmıştır.  

Türkiye de bu zamanlarda Cumhuriyet için temeller oluşturulmaya çalışmıştır. Kadınlar da bu 
hareketliliğin karşısında her zaman her alanda olsalar da haklarını yetersiz görüyordu. Hak 
ettikleri hakları artık almaları gerektiğini düşünmekteydi. 1920’li yıllarda kadınların çabası 
siyasi hak yönlü olmaya başlamıştır. Bu hak arayışının en büyük simgesi Nezihe Muhiddin 
idi. Bu hakkın eğitimli kadınlara verilmesi taraftarıydılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 3 
Nisan 1923 de oturum yapılmıştır. Bazı maddelerin değişimi önerildi. “18 yaşn bitiren her 
Türk’ün milletvekili seçimlerine katlabileceği” önerisinde bulunmuşlardır. 1923 yılında 
Cumhuriyet ilanından önce milletvekili seçme konusunda değişiklik yapılmıştır. 20.000 erkek 
nüfusa milletvekili seçilecekti.  

         1923 yılında Mehmet Asım Us ve Ahmet Emin Yalman tarafından çıkarılan Vakit 
gazetesinde bir anket başlatılır. Anket 18 Nisan’da “Kadınları İntihab” başlığı ile 
yayınlanmıştır. Anketin başlatılmasının nedeni kadınlara siyasal haklarının verilip 
verilmemesi ile ilgiliydi. Çoğunluğun kararı ile kadınlara seçme ve seçilme hakkının 
verilmesi yönündeydi. Vakit Gazetesi sayesinde, kadınların siyasi haklar için arayışı ön plana 
çıktı. 30 Mayıs 1923'te İstanbul'da Nezihe Muhiddin ile birlikte on üç kadın siyasi haklarını 
arayacaklarını açıkladı. 2 Haziran’da Vakit gazetesi girişimci heyet hakkında isimleri yazdı. 
Başkan Nezihe Muhiddin,  İkinci başkan Nimet Rumeyda, Sayman Latife Bekir, Genel 
Sekreter Şukufe Nihal, Sekreter Muhsine Salih, Muhasebeci Seniyye İzzettin, Veznedar 
Matlube Ömer. Darülfünun Konferans Salonunda 15 Haziran 1923’ te Türk Kadınlar Şurası 
bir araya geldi. Bu toplantı sonucunda Kadınlar Halk Fırkası’nın kurulacağını bildirdiler. 
Hedefleri ise kadınların siyasal haklarını kazanmasını sağlamak, kadınlara ait siyasi bir parti 
oluşturmak ve iki yıl sonra olacak olan seçimlerde kadınlarında seçme ve seçilme hakkını 
sağlamak. Kurulan diğer kadın derneklerinden de farklı olduklarını belirtmeyi 
unutmamışlardır. 15 Haziran 1923’te kadınlar toplanmıştır. 16 Haziran’da bu durum basına 
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yansıtılmış, Nezihe Muhiddin’in öncülüğünde kurulduğu açıklaması yapılmıştır. Vakit 
gazetesi Kadınlar Halk Fırkası’nın Kuruluş Bildirgesini de yayımlanmıştır. Kadınlar 
bildirgede memleketin bütün sorunlarına direkt katılacaklarını düzenli bir program halinde 
harekete geçeceklerini belirtmişlerdi. Kadınlar Halk Fırkası’nın haberlerini Tanin ve Vakit 
gazeteleri nesnel ve detaylı bir şekilde bildirmiştir. İkdam ve Ati/İleri gazeteleri Kadınlar 
Halk Fırkası’na siyasi yönden destek vermiştir. Süs ve bazı dergiler Kadınlar Halk Fırkası’nın 
kurucuları hakkında bilgiler vermiş fırka hakkında haberleri yayımlamıştır. Kadınlar Halk 
Fırkası Beyannamesi 17 Haziran günü İçişleri Bakanlığı’na gönderildi. İçişleri 
Bakanlığı’ndan beyannameye ait cevap beklenmekteydi. Kadınlar Halk Fırkası şube açma 
hazırlıkları yaparken ve çalışmalara başladığı zaman beklenen cevap sekiz ayın sonunda 
gelmişti. Hükümet Kadınlar Halk Fırkası programını onaylamamış ve Fırkanın kuruluşuna 
izin çıkmamıştı. 

Anahtar Kelimeler-Kadn; Frka; Siyasi Hak; Nezihe Muhiddin

 

ABSTRACT 

With the end of the War of Independence, the focus was on solutions for the material and 
moral damages left by the war. The struggle for homeland against foreign powers during the 
foundation years of the Republic was also given inside. The interior has always been based on 
the Sultanate and Caliphate.  After Mustafa Kemal declared the Turkish Grand National 
Assembly, a big step was taken when both governments were invited to the peace meeting of 
the Entente States,  which was planned to be held on 13 November 1922. With the opening of 
the Turkish Grand National Assembly on April 23,  1920, it was conveyed that the Ottoman 
State was destroyed and that only the Turkish Grand National Assembly government would 
send a representative to the Lausanne Conference on behalf of Turkey. Sultanate was 
abolished on 1 November 1922 as a result of long negotiations. İsmet Pasha was the 
representative of Turkey in the Lausanne Conference, whose general meeting was held on 
November 21. 1922. Interviews lasted eight months. Centuries were calculated in the 
negotiations. 

 Turkey is also tried to be created in the Republic at these times. The women were always in 
the face of the mobility, they were always in every field they should now take the rights they 
need to take. In the years, the effort of women in the years have begun to be political right. 
The greatest symbol of this right is the Nezihe Muhiddin. These rights were to be given to 
educated women. The Great Nation Assembly of Turkey has been made on 3 April 1923. The 
change of some substances has been suggested. "It could be able to participate in the deputy 
election of each Turk, who finished the age of 18"  

 Before the proclamation of the Republic in 1923, a change was made in choosing a deputy. 
He would elect a deputy for a population of 20,000 men. In 1923 a questionnaire is launched 
in the Vakit Newspider extracted by Mehmet Asım Us and Ahmet Emin Yalman. Posted with 
the title "Selecting Women" on April 18. The reason for the start of the survey was related to 
women's political rights. By the decision of the majority, the right to be elected and elected to 
be elected. Thanks to Vakit newspaper, women's quest for political rights came to the fore.  In 
May 30, 1923, he announced that they will call the political rights of thirteen women with 
Nezihe Muhiddin in Istanbul.  On June 2, Vakit newspaper wrote the names about the 
entrepreneurial delegation. President Nezihe Muhiddin, Second president Nimet Rumeyda, 
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Accountant Latife Bekir, General Secretary Şukufe Nihal, Secretary Muhsine Salih, 
Accountant Seniyye İzzettin,  Treasurer Matlube Ömer.  In Darülfün's conference room, 
Turkish women in June 15, 1923 met. As a result of this meeting, the Women reported that 
the Folk Party will be installed. The goals are to ensure that women make political rights, to 
create a political party belonging to women and to choose and be choosen in their women in 
the elections that will be two years later. They have not forgotten that they are different from 
other women's associations. In June 15, 1923 womens were collected. On June 16, this 
situation was reflected in the press and it was announced that it was founded under the 
leadership of Nezihe Muhiddin. Vakit newspaper  published the Founding Declaration of the 
Women's People's Party. The women stated in the declaration that they would directly 
participate in all the problems of the country and act as a regular program. Tanin and Vakit 
newspapers reported the news of the Women's People's Party in an objective and detailed 
manner. İkdam and Ati / İleri newspapers politically supported the Women's People's Party. 
Süs and some magazines provided information about the founders of the Women People's 
Party and published news about the party. Women's People's Party Declaration was sent to the 
Ministry of Interior on 17 June. A response to the declaration was expected from the Ministry 
of Interior. When the Women's People's Party was preparing to open a branch and started 
working, the expected answer came at the end of eight months. The government did not 
approve the program of the Women's People's Party and there was no permission to establish 
the Party. 

Keywords- Woman; Party; Political Right; Nezihe Muhiddin 
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ÖZET 
  
        Bu çalışmada karbon kuantum noktalarını sentezleyerek, bazı metaller kullanılarak 
sensör özelliğine bakılması amaçlanmıştır. İlk olarak karbon ve azot kaynakları için 
hammadde olarak  dicyandiamide ve sitrik  asit kullanılarak mikrodalga-yardımlı hidrotermal 
yöntem ile karbon kuantum noktaları sentezlendi. Daha sonraki aşamada elde edilen, karbon 
kuantum noktalar’ın, yapısının aydınlatılmasında UV-vis absorpsiyon spektroskopisi, FT-IR 
yöntemi kullanılarak karakterize edildi. Daha sonra fotolüminesans spektroskopisi ile bazı 
metallerin sensör özellikleri incelendi. Civa metal iyonuna karşı sensör özelliğinin önemi esas 
alındı. 

 Karbon kuantum noktaları , karbon noktalar olarak da adlandırılır. Karbon nano 
malzemelerin üyesi olan karbon noktaları organik ve inorganik malzemelerden 
sentezlenebilir. Karbon noktaları   ortalama yarı çapları 10 nm’in altında boyutlara sahip 
floresan nano malzemelerdir. Karbon noktaları en iyi flerasans özellikleri ile bilinir. Floresan 
bir algılama sinyali görevi görür. karbon kuantum noktaları morfolojik olarak küresel şekile 
sahiptir. Floresan karbon noktalarnı bir kaç özeliğe sahiptir, bunlardan bir kısmı suda 
çözülebilen toksisitesi az, mükemmel optik özellikleri olan ve suda çözülebilen  karbon 
temelli nano yapılardır.   Biyolojik hücre görüntülemede katalizeye kadar birçok farklı 
uygulama alanında karbon noktalar kendilerine yer bulmaktadırlar.Farklı öncüller kullanılarak 
çeşitli sentez yöntemleri geliştirilmiştir. Karbon kuantum noktalar’ın, belirli moleküllerle 
etkileşime girme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olması, söz konusu noktaların  
fotolüminesansı sensör olarak kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır. Son yıllarda karbon 
noktaların, sensör özellikleri hakkında yapılan çalışmalara   hız verilmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler—Karbon kuantum noktalar, Sensör, Optik özellik,Floresans  
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ABSTRACT 
 

In this study, it is aimed to synthesize the carbon quantum dots and look at the sensor property 
by using some metals.First, carbon quantum dots were synthesized by microwave-assisted 
hydrothermal method using dicyandiamide and citric acid as raw materials for carbon and 
nitrogen sources.UV-vis absorption spectroscopy was characterized by using FT-IR method to 
illuminate the structure of carbon quantum dots, which were obtained in the next step.Then, 
the sensor properties of some metals were investigated by photoluminescence 
spectroscopy.The importance of the sensor feature against mercury metal ion is based 
on.Carbon quantum dots are also called carbon dots.Carbon dots, which are members of 
carbon nanomaterials, can be synthesized from organic and inorganic materials.Carbon dots 
are fluorescent nanomaterials with mean radii below 10 nm.Carbon points are best known for 
their fluorescence properties.It acts as a fluorescent detection signal. carbon quantum dots 
have a morphologically spherical shape.Fluorescent carbon dots have several properties, some 
of which are water-soluble carbon-based nanostructures with low toxicity, excellent optical 
properties and water-soluble.Carbon dots find their place in many different application areas, 
from biological cell imaging to catalysis.Various synthesis methods have been developed 
using different precursors. The unique ability of carbon quantum dots to interact with certain 
molecules allows them to be used as photoluminescence sensors.In recent years, studies on 
the sensor properties of carbon spots have been accelerated. 
 
Keywords- Carbon quantum dots, Sensor, Optical property, Fluorescence, Dicyandiamide -
Sitrik Asit 
 



IGSCONG’21 17-20 June 2021

- 656 -

  
 
 
 

 
 

 

Travmaya Uğramış Üst Anterior Dişlerin Tedavisi: Olgu 
Raporu 

Treatment of Traumatized Upper Anterior Teeth: Case Report 

Merve NEZİR*,1, Cemile KEDİCİ ALP2  
*: mervenezir@gazi.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8902-5471 

1: Diş Hekimliği Fakültesi/Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dal, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye 
2: Diş Hekimliği Fakültesi/Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dal, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

 

ÖZET 
 

     Giriş: Diş hekimliği acil tedavileri arasında sıklıkla karşılaşılan başvuru nedenlerinden 
birisi dental travmalardır. Dental travmalar çoğunlukla çocukluk çağında görülmekle birlikte 
erişkinlerde de görülebilmektedir. Daha çok üst santral kesici dişler, üst lateral kesici dişler ve 
alt kesici dişlerde mine çatlağından komplike kron kırığına kadar değişebilir. Doğru zamanda 
yapılan periodontal tedaviler dişlerin periodontal ve pulpal sağlığı için önemlidir. Travmaya 
uğramış dişlerde mevcut durumu daha stabil veya iyi hale getirmek için splint uygulamaları 
ilk yapılan tedaviler arasındadır. Bu vaka raporunun amacı periodontal splint tedavisi ile 
mobilitenin giderilmesi ve travmaya bağlı vitalitesi kaybolan dişlerin kanal tedavileri ve 
restoratif tedavilerinin sunulmasıdır. 
 
     Olgu Bildirimi: Kliniğimize başvuran 50 yaşındaki kadın hastada 1 hafta öncesinde 
merdivenden düşme hikayesi öğrenildi. Hastadan alınan sistemik anamnezde hipertansiyon, 
romatoid artrit ve sjögren sendromu tanıları olduğu öğrenildi. Hastanın el ve ayaklarında 
romatiod artrite bağlı deformiteler mevcuttur. Dental anamnezde yemek yiyememe, dişlerinde 
şiddetli ağrı ve hassasiyet varlığı tespit edildi. Hasta ekstraoral olarak muayene edildiğinde 
travmaya bağlı olarak oluşan herhangi bir durum gözlenmedi. İntraoral muayenede 11,12 ve 
21 numaralı dişlerde hem yatay hem de dikey perküsyonda hassasiyet ve üst anterior keser 
dişlerde sınıf 1 mobilite izlendi. 13 ve 23 numaralı dişlerde hafif ağrı bulgusu ile birlikte 21 
numaralı dişte servikal bölgede yatay konumlanmış mine çatlağı teşhis edildi.  
 
     Sonuç: Tedavi planlaması olarak splint uygulaması planlandı. Hasta 2 hafta sonra kontrole 
çağrıldı. Kontrol seanslarında hastanın dişlerinde soğuk hassasiyetinin devam ettiği öğrenildi. 
3 hafta sonra splint uzaklaştırıldı. Yapılan kontrolde mobilitenin geçtiği öğrenildi ancak 
elektrikli pulpa testinde 11,12 ve 21 numaralı dişlerin devital olduğu tespit edildi ve kök kanal 
tedavisi yapıldı. Son olarak restoratif olarak dişlerin restore edilmesi ile hasta takibe alındı.  
  
     Anahtar Kelimeler— Travma, mine çatlağ, splint 
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ABSTRACT 
 
     Introduction: Dental trauma is one of the common reasons for admission among dental 
emergency treatments. Although dental traumas are mostly seen in childhood, they can also 
be seen in adults. It can range from enamel cracks to complicated crown fractures in the upper 
central incisors, upper lateral incisors and lower incisors. Periodontal treatments performed at 
the right time are important for the periodontal and pulpal health of teeth. Splint applications 
are among the first treatments performed to make the current situation more stable or better in 
traumatized teeth. The purpose of this case report is to remove mobility with periodontal 
splint treatment and to present root canal treatments and restorative treatments of teeth whose 
vitality has been lost due to trauma. 
 
    Case Report: A 50-year-old female patient admitted to our clinic, a story of falling from 
the stairs 1 week ago was learned. In the systemic history taken from the patient, it was 
learned that he had diagnoses of hypertension, rheumatoid arthritis and sjögren syndrome. 
There are deformities in the hands and feet of the patient due to rheumatoid arthritis. In the 
dental anamnesis, the inability to eat, severe pain and sensitivity in the teeth were detected. 
When the patient was examined extraorally, no situation due to trauma was observed. 
Intraoral examination revealed sensitivity in both horizontal and vertical percussion in teeth 
number 11, 12 and 21, and class 1 mobility in the upper anterior incisors. A horizontally 
positioned enamel crack in the cervical region in tooth number 21 was diagnosed, together 
with mild pain in teeth number 13 and 23. 
 
     Conclusion: Splint application was planned as treatment planning. The patient was called 
for control 2 weeks later. During the control sessions, it was learned that the patient's teeth 
were sensitive to cold. The splint was removed after 3 weeks. In the control, it was learned 
that the mobility had passed, but in the electrical pulp test, teeth number 11, 12 and 21 were 
found to be devital, and root canal treatment was performed. Finally, the patient was followed 
up with restorative restoration of the teeth.  

     Keywords- Trauma, cracked enamel, splint
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ÖZET 
 

Bu çalışmanın amacı yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yapılan doktora tezlerini 
bibliyometrik ölçütler doğrultusunda analiz etmektir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden 
bibliyometrik analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri setini yabancılara 
Türkçe öğretimine yönelik olarak hazırlanan doktora tezleri oluşturmaktadır. Veri setinin elde 
edilmesi amacıyla www.yok.gov.tr adresinden “Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yabancılar İçin 
Türkçe, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” anahtar kelimeleriyle tarama yapılmıştır. 
Kayıtlı çalışmalar içinden veri seti seçilmesi amacıyla bazı ölçütler geliştirilmiştir. Bu 
ölçütler; a) Çalışmanın erişiminin kısıtlanmamış olması, b) Çalışmanın erişime açık olması, c) 
Çalışmanın dilinin Türkçe olması şeklindedir. Bu ölçütler doğrultusunda belirlenen 118 
çalışma araştırmanın veri seti olarak belirlenmiştir. Araştırmada verilere ulaşmak amacıyla 
bazı bilimsel aşamalar takip edilmişti. Bunlardan dokümanlara ulaşma aşamasında 
araştırmada elde edilmesi planlanan bulgular için en doğal ve uygun olanlar belirlenir ve 
arşivlenmek üzere edinilir.  Bu amaçla ilk olarak araştırma konusuyla ilgili çalışmalara 
ulaşılmaya çalışılmıştır. Bunun için “Yök Tez Merkezi” kullanılmıştır. Araştırmaya konu olan 
tezlere ulaşabilmek için “Yabanclara Türkçe Öğretimi, Yabanclar İçin Türkçe, Türkçenin 
Yabanc Dil Olarak Öğretimi” anahtar kavramlarıyla aramalar yapılmış ve ilgili çalışmalar 
Yükseköğretim Kurulu ana sayfasından edinilerek arşivlenmiştir. Özgünlüğü kontrol etme 
aşamasında dokümanların birincil yani asıl kaynaklardan mı, yoksa ikincil kaynaklardan mı 
elde edildiği, elde edilen dokümanların, asıllarının aynısı olup olmadığı, dokümanlar üzerinde 
oynama yapılıp yapılmadığı, dokümanların kim veya kimler tarafından geliştirildiği gibi 
durumlar sorgulanır. Bu araştırmada doküman olarak yazılı anlatım becerisiyle ilgili tezler 
kullanılmıştır. İlgili tezler resmî bir internet adresi olan www.yok.gov.tr kullanılarak 
edinildiği için orijinallik açısından başka bir işlem uygulanmamıştır. Dokümanları anlama 
aşaması, arşivlenen ve orijinalliği tespit edilen dokümanların belirlenen amaç ve alt amaçlar 
açısından dikkatlice okunup değerlendirilmesini içerir. Çalışmanın bu aşamasında arşivlenen 
tezler belirlenen amaç ve alt amaçlar doğrultusunda dikkatlice okunarak değerlendirilmiştir. 
Dokümanlar bazı araştırmalarda ek veri kaynağı olarak değil, tek başına bir araştırmanın tüm 
veri setini oluşturur. Bu araştırmada da incelenen doktora tezleri veri setinin tek başına 
kaynağıdır. Tek veri kaynağı olduğu durumlarda dokümanların, araştırmanın amacına göre 
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kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Bu analizin başlıca dört aşaması bulunur. 1. 
Araştırmaya konu olan veri setinden örneklem seçme, 2. Analiz için kategoriler geliştirme, 3. 
Analiz birimini saptama (sözcük, tema, karakter veya kişi, cümle veya paragraf, madde vb.), 
4. Sayısallaştırma (var / yok, frekans, yüzde vb.). Bu araştırmada, yukarıda belirtilen verilerin 
analiz edilmesi aşamaları takip edilmiştir. Öncelikle veri seti belirlenmiştir. İkinci aşamada 
analiz için kategoriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu kategoriler aşağıdaki gibidir: 

 1. Araştırmaların yıllara göre dağılımı. 
 2. Araştırmaların üniversitelere göre dağılımı. 
 3. Araştırmaların anabilim dallarına göre dağılımı. 
 4. Araştırmaların konularına göre dağılımı. 
 5. Araştırmaların yöntemlerine göre dağılımı. 
 6. Araştırmaların evren ve örnekleme (çalışma grubu, veri seti) göre dağılımı. 
 7. Araştırmaların veri toplama araçlarına göre dağılımı. 
 8. Araştırmaların veri analiz tekniklerine göre dağılımı. 
Kategorilerin belirlenmesinden sonra analiz birimi belirlenmiştir. Araştırmada analiz birimi 

olarak tezlerin tam metinleri üzerinde çalışılmıştır. Yukarıdaki soruların cevaplarını 
belirlemek amacıyla “problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, amaç, çalışmanın 
amacı, çalışmanın önemi, yöntem” başlıkları analiz edilmiştir. Veri analizinin sayısallaştırma 
aşamasında “var / yok” formatı kullanılmıştır. Bu şekilde elde edilen veriler tablolara frekans 
(sıklık) olarak yansıtılmış ve bulgular başlığı altında verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler- Dil öğretimi; Yabanclara Türkçe Öğretimi; Bibliyometrik analiz. 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this study is to analyze doctoral theses on teaching Turkish to foreigners in 
line with bibliometric criteria. The study was carried out using bibliometric analysis method, 
one of the quantitative research methods. The data set of the research consists of doctoral 
theses prepared for teaching Turkish to foreigners. In order to obtain the data set, the 
keywords "Teaching Turkish to Foreigners, Teaching Turkish for Foreigners, Teaching 
Turkish as a Foreign Language" were searched at www.yok.gov.tr. Some criteria have been 
developed in order to select a data set among recorded studies. These criteria are; a) The 
access of the study is not restricted, b) The study is open to access, c) The language of the 
study is Turkish. In line with these criteria, 118 studies were determined as the data set of the 
research. Some scientific steps were followed in order to reach the data in the research. The 
most natural and suitable ones for the findings planned to be obtained in the research at the 
stage of reaching the documents are determined and obtained for archiving. For this purpose, 
firstly, it has been tried to reach studies related to the research subject. For this "YÖK Thesis 
Center" is used. In order to reach the theses subject to the research, searches were made with 
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the key concepts of "Teaching Turkish to Foreigners, Turkish for Foreigners, Teaching 
Turkish as a Foreign Language" and related studies were obtained from the Higher Education 
Council homepage and archived. In the process of checking authenticity, conditions such as 
whether the documents were obtained from primary or secondary sources, whether the 
obtained documents were the same as the originals, whether the documents were tampered 
with, and who or who developed the documents were questioned. Theses on written 
expression skills were used as a document in this research. Since the related theses were 
obtained by using an official website www.yok.gov.tr, no other procedure was applied in 
terms of originality. The stage of understanding the documents includes the careful reading 
and evaluation of the archived and original documents in terms of the specified purpose and 
sub-purposes. The theses archived at this stage of the study were carefully read and evaluated 
in line with the determined goals and sub-goals. Documents constitute the entire data set of a 
single study, not as additional data sources in some studies. The doctoral dissertations 
examined in this study are the sole source of the data set. In cases where it is the only data 
source, the documents should be analyzed comprehensively according to the purpose of the 
research. This analysis has four main stages. 1. Selecting a sample from the data set subject to 
the study, 2. Developing categories for analysis, 3. Determining the unit of analysis (word, 
theme, character or person, sentence or paragraph, item, etc.), 4. Digitization (yes / no, 
frequency, percent etc.). In this research, the stages of analyzing the above-mentioned data 
were followed. First of all, the data set was determined. In the second stage, categories were 
tried to be developed for analysis. These categories are as follows: 

 
1. Distribution of research by years. 
2. Distribution of research according to universities. 
3. Distribution of research according to departments. 
4. Distribution of researches according to their subjects. 
5. Distribution of research according to their methods. 
6. Distribution of research by population and sampling (study group, data set). 
7. Distribution of research according to data collection tools. 
8. Distribution of research according to data analysis techniques. 
 
After determining the categories, the unit of analysis was determined. In the research, 

the full texts of the theses were studied as the unit of analysis. In order to determine the 
answers to the above questions, the titles "problem situation, problem statement, sub-
problems, purpose, purpose of the study, importance of the study, method" were analyzed. In 
the digitization phase of the data analysis, the format "present / absent" was used. The data 
obtained in this way were reflected in the tables as frequency (frequency) and given under the 
heading of findings. 
 
Keywords- Language teaching; Teaching Turkish to Foreigners; Bibliometric analysis.
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ÖZET 
 

Kalite belgesine sahip olan firma sayısının gün geçtikçe artması kalite belgesi sahibi olmak 
ile kaliteli ürün veya hizmet sunmak arasında ilişki olup olmadığı sorusunu akla 
getirmektedir. Ekonomik ve teknolojik anlamda hızla gelişen savunma sanayi sektörü için 
kaliteli ve hatasız ürün, hizmet sunmak esastır. Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
bir firmadan edinilen veri ile gerçekleştirilen araştırmada firmaların ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi, AS 9100 Havacılık ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi standartlarına sahip 
olmaları ile kaliteli ürün veya hizmet sunmaları arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Bu 
çalışmadaki amaç Türk Savunma Sanayinde hizmet veren firmaların kalite ve kalite yönetim 
sistemine olan farkındalıklarına katkı sağlamaktır. Literatür incelemesinde kalite belgelerinin 
firma performansına etkisinin araştırıldığı görülmüştür. Araştırma sonuçları başlıca iki grup 
altında toplanabilmektedir. Bunlar, firma performansı ile kalite belgeleri arasında ilişki 
olduğunu veya olmadığını savunanlardır. Yapılan çalışmanın özgünlüğü savunma sanayinde 
kalite belgeleri ile kalite olgusu arasındaki ilişkiyi araştıran bilinen ilk çalışma olmasından 
kaynaklanmaktadır. Kalite belgelerinin temelinde yatan Toplam Kalite Yönetimi prensipleri 
doğrultusunda standart maddeleri ve kalite olgusu arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma 
bulgularına göre, kalite belgesi sahibi olmak ile verimli bir kalite yönetimi sisteminin 
yürütülmesi arasında fark olduğu tespit edilmiştir. Belge sahibi olmanın kalite yönetim 
sisteminin kurulmasında güzel bir ilk adım olabileceği fakat sonrasında tüm çalışanların katkı 
ve destekleri ile sistemin yürütülmesi ve çalışanlar tarafından benimsenmesi gerektiği 
sonucuna varılmıştır. Belge alma süreci ve kalite yönetim sisteminin kurulması için gerekli 
olan süreç adımları kalite standardı esas alınarak açıklanmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler- Kalite Yönetim Sistemi; ISO 9001; AS 9100; Savunma Sanayi

ABSTRACT 
 

The increasing number of companies with quality certificates brings to mind the question 
of whether there is a relationship between having a quality certificate and providing quality 
products or services. It is essential to provide quality and faultless products and services for 



- 662 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

  
 
 
 

 
 

 

the defense industry sector, which is developing rapidly in economic and technological terms. 
In this research, which was carried out with data obtained from a company operating in the 
defense industry, the relationship between companies having ISO 9001 Quality Management 
System, AS 9100 Aerospace and Defense Industry Quality Management System standards 
and their offering of quality products or services was questioned. The purpose of this study is 
to contribute to the awareness of companies serving in the Turkish Defense Industry regarding 
quality and quality management systems. In the literature review, it was seen that the effect of 
quality certificates on firm performance was investigated. Research results can be classified 
under two main groups. These are conclusions which argue where there is or not a 
relationship between firm performance and quality certificates. The originality of this study 
stems from the fact that it is the first known study to investigate the relationship between 
quality certificates and the phenomenon of quality in the defense industry. In line with the 
Total Quality Management principles underlying quality certificates, the relationship between 
standard items and quality phenomenon was examined. According to the findings of the 
study, it has been determined that there is a difference between having a quality certificate 
and carrying out an efficient quality management system. It was concluded that having a 
certificate can be a good first step in establishing a quality management system, but then the 
system should be run and adopted by the employees with their own contribution and support. 
The process steps required for the certification process and the establishment of the quality 
management system have been explained and recommendations have been made based on the 
quality standard. 

Keywords- Quality Management System; ISO 9001; AS 9100; Defense Industry



IGSCONG’21 17-20 June 2021

- 663 -

  
 
 
 

 
 

 

�������� ��������� ��������� ������� ��� ���� ������� 
������������ Ö���� ��� ���� ��������� ����������� 

Investigation of Suicide News Covered in the Media During the Covid-
19 Pandemic in Terms of Subjective Well-Being 

Elif Kaleli*,1, Dilek Özkan2  
* elifkaleli@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-7214-7146 

1: Sosyal Bilimler Enstitü/Psikoloji Doktora, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
2: Sosyal Bilimler Enstitü/Psikoloji Doktora, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

 

ÖZET 
 

Tüm dünyanın yaşadığı Covid-19 pandemisi, bulaş korkusu, yakınların kaybına ilişkin 
kaygı, sosyal izolasyon, damgalanma ve ekonomik kayıplar gibi sonuçlarıyla ruhsal açıdan 
oldukça tahrip edici olabilmektedir. Pandemiye intiharın bulaşıcılığının eklenmesi ihtimali 
bireylerin öznel iyi oluşlarını tehdit etmektedir. Literatürde öznel iyi oluş; mutluluk, zevk alma, 
memnuniyet, doyum gibi kavramlarla eş tutulmuştur. Bir çatı kavram olarak öznel iyi oluş 
düzeyi; sosyal ilişkiler, iş ve gelir, sağlık ve yaşam süresi, cinsiyet, eğitim, yaş, din ve kültür 
kavramlarıyla ilişkilendirilmektedir. Hastalık, ayrılık, işsizlik ve sosyal destek ağının olmaması 
öznel iyi oluş için risk faktörleridir. Covid-19 pandemisinin zorlu koşullarında sosyal desteğin 
gerekliliği artarken medyada intihar haberlerinin veriliş biçimi ve intihar olgusunun bireylerin 
iyi oluşlarına etkisinin incelenmesi daha da önem kazanmıştır.  

Pandemi sonrası artabilecek intihar olayları ciddi bir risk olarak değerlendirilmeli ve önleyici 
ruh sağlığı tedbirleri alınmalıdır. Depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları, sosyal damgalanma, 
travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları pandemi esnasında ve sonrasında en sık 
görülen psikiyatrik bozukluklar olarak bilinmektedir. Dolayısıyla pozitif psikoloji yaklaşımında 
koruyucu faktörlerden biri kabul edilen öznel iyi oluşun sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla 
tarihteki pandemi süreçlerinden farklı olarak yaşamımıza giren sosyal medyanın dolaşıma 
geçme hızı ve yoğunluğu dikkate alındığında yazılı ve görsel medyanın önemi bir kez daha 
göze çarpmaktadır. 

Bu çalışmada Covid-19 pandemisi sürecinde 2021 yılı içerisinde yazılı ve görsel medyada 
yer alan rastgele seçilen 30 intihar haberi (başlığında ve içeriğinde intihar kelimesi geçen) 
söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. Söylem analizi, karşılıklı konuşma ya da her türlü 
yazılı metinde konuşmacının ya da yazarın açıklamalar inşa ederken kullandığı dil tarzının 
incelenme yöntemidir. Dilin ve yazılı metinlerin davranışı nasıl şekillendirip etkilediğini, nasıl 
anlam inşa ettiğini araştırmayı hedefler. Bu çalışmada eleştirel söylem psikolojisinin analitik 
ilgi odağı olan “açıklayıcı repertuarlar” analiz edilmiştir. Açıklayıcı repertuarlar, dünyaya dair 
algılarımızı ve sahip olduğumuz anlamları inşa etmek için kullandığımız söylemsel kaynaklar, 
açıklamalarımıza kaynaklık eden, söylemlerde sürekli tekrar eden inşa bloklarıdır. Amaca 
ulaşmak için (ikna, haklı çıkma vb.) alıp kullanılan “alet çantası” gibidir. Alet çantasında her 
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ihtiyaca göre farklı bir açıklayıcı repertuar bulunmakta ve zamanı geldiğinde kullanılmakta; 
böylece gerçeklik yeniden ve farklı şekillerde inşa edilmektedir. 

Yerel yazılı medya da dahil olmak üzere haber incelemeleri tamamlandıktan sonra yapılan 
analiz neticesinde bireylerin öznel iyi oluş düzeylerine etkisi bağlamında 5 farklı açıklayıcı 
repertuara ulaşılmıştır: ‘Koronavirüs, damgalanma ve intihar’, ‘Koronavirüs, sosyal izolasyon 
ve intihar’, ‘Koronavirüs, ekonomik sorunlar ve intihar’, ‘Koronavirüs, intihar haberleri ve 
siyasetin girişimleri’, ‘Koronavirüs, intihar ve mesleki kategoriler’. 

 ‘Koronavirüs, damgalanma ve intihar’ repertuarına sahip haber içeriklerinde ‘yaşlı kadın’, 
‘yaşlı adam’, ‘hasta ve yaşlı kişi’ gibi niteleyici ifadeler öne çıkmıştır. Ayrıca doktor, hemşire, 
hastane personeli gibi haberin öznesi olan kişilerin pandemi süreci içinde özellikle ‘sağlık 
çalışanı’ oldukları vurgulanmaktadır. 

 ‘Koronavirüs, sosyal izolasyon ve intihar’ repertuarı kapsamında incelenen haber 
içeriklerindeyse ‘Covid-19 tedavisi görüyordu, intihar etti.’ ‘Karantina sürecinde olan polis 
memuru intihar etti.’ ‘Yaşlı adam uzun süren karantina süreci nedeniyle bunalımdaydı.’ 
ifadeleri göze çarpmaktadır. 

‘Koronavirüs, ekonomik sorunlar ve intihar’ açıklayıcı repertuarı pandemi sürecinde habere 
konu olan tamamlanmış intiharlar ya da girişimlerde en çok rastlanan içerik olmuştur. “Emekli 
bekçi artık dayanamıyorum dedi.” “Pandemi nedeniyle geçim sıkıntısı çeken müzisyen intihar 
etti.” “Bu borçlar beni öldürecek demişti.” “Borcunu ödeyemeyen çiftçi intihar etti”.  

En dikkat çekici repertuar ise siyasi aktörlere ait bulunmuştur. Kaynağı belirsiz intihar 
oranlarını kamuoyuyla paylaşmanın yanı sıra “Sebepler yalnızca ekonomik değil…” gibi tekil 
olaylara ilişkin içerikler görülmüştür. Ayrıca yerel basında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 
“İntiharı Önleme Komisyonu” kurulduğu haberleri de dikkat çekmiştir. 

‘Koronavirüs, intihar ve mesleki kategoriler’ açıklayıcı repertuarında ise medyada yer alan 
haberlerin odağında yine geçim sıkıntısı ve ağırlaşan yaşam koşullarına işaret eden içerikler 
bulunurken bu kez “esnaf intiharları” “müzisyen intiharları” “doktor intiharları” olarak 
alenileştirilen kategoriler haber diline yansımaktadır. 

Özdeşim kurma kuramına göre ortak sorunlar yaşayan kişiler için medyada intiharın sunuluş 
biçimi intihar davranışının taklidine ve mağdur kişilerle bir bağlanma ilişkisi kurulmasına yol 
açmaktadır. ‘Werther etkisi’ olarak da bilinen ve öznel iyi oluşu tehdit eden bu eğilim 
medyadaki intihar haberlerinin veriliş şekli ve süresiyle yakından ilişkili bulunmuştur. 
Dolayısıyla Covid-19 pandemisinin ağır koşullarında insanlık büyük bir sınavdan geçerken 
öznel iyi oluşumuz yaşam doyumumuz ve mutluluğumuz sosyal dayanışmadan başta medya 
olmak üzere tüm kurumların sorumlu davranmasından geçmektedir. Bu bağlamda pandemi 
sonrası ruh sağlığının korunması için gerekli önlemlerin alınması öznel iyi oluş için bir 
gerekliliktir. 
Anahtar Kelimeler: Pandemi; Covid 19, İntihar; Öznel İyi Oluş; Açklayc Repertuar, Söylem 
Analizi 
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ABSTRACT 
Covid-19 pandemic can be quite devastating in terms of mental health, with consequences 

such as fear of transmission, social isolation, stigma and economic losses. The risk of adding 
the contagiousness of suicide to the pandemic threatens the subjective well-being of individuals. 

It has been equated with concepts such as subjective well-being, happiness, pleasure and 
satisfaction. Subjective well-being level; social relations, work and income, health and life span, 
gender, education, age, religion and culture. Disease, separation, unemployment and the 
absence of a social support network are risk factors for subjective well-being. 

While the necessity of social support has increased in the difficult conditions of the Covid-
19 pandemic, it has become even more important to examine the way suicide news is given in 
the media and the effect of suicide phenomenon on individuals' well-being. 

Depression, anxiety, sleep disorders, social stigma, post-traumatic stress disorder, eating 
disorders are known as the most common psychiatric disorders during and after the pandemic. 
Therefore, suicidal events that may increase after the pandemic should be considered as a 
serious risk and preventive mental health measures should be taken. 

In this research, during the Covid-19 pandemic process, 30 randomly selected suicide reports 
(with the word suicide in its title and content) in the written and visual media in 2021 were 
analyzed using discourse analysis method. Discourse analysis is a method of studying the style 
of language used by the speaker or author in constructing explanations in conversation or any 
kind of written text. It aims to investigate how language and written texts shape and affect 
behavior and how they construct meaning. In this study, ‘interpretative repertoires’, which are 
the analytical focus of critical discourse psychology, are analyzed. 

Interpretative repertoires, the discursive resources that we use to construct our perceptions 
of the world and the meanings we have, are the building blocks that are constantly recurring in 
discourses that are the source of our explanations. It is like a "tool kit" that is used to achieve 
the goal (persuasion, justification, etc.). There is a different interpretative repertoire in the tool 
bag according to each need and is used when the time comes; so reality is reconstructed and in 
different ways.  

As a result of the analysis made after the news reviews, including the local media, were 
completed, 5 different interpretative repertoires were reached in terms of the effect of 
individuals on their subjective well-being levels: 'Coronavirus, stigma and suicide', 
'Coronavirus, social isolation and suicide', 'Coronavirus, economic problems and suicide', 
'Coronavirus, suicide news and attempts of politics', 'Coronavirus, suicide and occupational 
categories'. 

Descriptive expressions such as 'old woman', 'old man', 'sick and old person' came to the fore 
in the news contents with 'coronavirus, stigma and suicide' repertoire. In addition, it is 
emphasized that people who are the subjects of the news such as doctors, nurses and hospital 
personnel are especially 'healthcare workers' during the pandemic process. 

The news contents examined within the scope of 'coronavirus, social isolation and suicide' 
repertoire are as follows: "He was receiving Covid-19 treatment, he committed suicide." "The 
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police officer in the quarantine process committed suicide." "The old man was depressed due 
to the long quarantine process."  

The interpretative repertoire of 'coronavirus, economic problems and suicide' has been the 
most frequently encountered content in completed suicides or attempts that are the subject of 
the news during the pandemic process. "Retired guard said I can't stand it anymore." "The 
musician, who had financial difficulties due to the pandemic, committed suicide." "He said 
these debts would kill me." "The farmer, who could not pay his debt, committed suicide." 

The most striking repertoire belonged to political actors in the face of suicide news. The 
news source shared uncertain suicide rates with the public. "The reasons are not only economic 
..." content was included.  

In the interpretative repertoire of 'coronavirus, suicide and occupational categories', the focus 
of the news in the media is again content that points to economic problems and worsening living 
conditions, this time the categories publicized as "tradesman suicides" "musician suicides" 
"doctor suicides" are reflected in the news language. 

According to the identification theory, the presentation of suicide in the media leads to the 
imitation of suicidal behavior and establishing a bonding relationship with the victims. This 
trend, also known as the "Werther effect" and threatening subjective well-being, has been 
closely related to the manner and duration of suicide news in the media. 

In this context, taking necessary precautions to protect mental health after a pandemic is a 
necessity for subjective well-being. 
Keywords: Pandemic; Covid 19, Suicide; Subjective Well-being; Interpretative Repertoire; 
Discourse Analysis 
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ÖZET 
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlıklı genç erişkinlerde haftalık enerji tüketiminin cinsiyet 

ile ilişkisini incelemek, aynı zamanda pandemi öncesine göre fiziksel aktivite düzeylerini 
karşılaştırmaktır.  

Yöntem: Kesitsel bir çalışma tasarlanmıştır. Kronik hastalığı bulunmayan ve son 6 ay 
içinde travmatik kas iskelet sistemi problemi yaşamamış 226 üniversite öğrencisi çalışmaya 
dahil edilmiştir. Demografik bilgileri kaydedilmiştir. Fiziksel aktivite düzeyi pandemi süreci 
ve öncesi göz önünde bulundurularak Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu ile 
çevrimiçi bir anket yoluyla değerlendirilmiş; haftalık enerji tüketimi MET-dk/hafta cinsinden 
sunulmuştur. Çalışmanın etik izni Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurulu'ndan 
alınmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların fiziksel aktivite ortalaması 2166,32±2584,23 MET-dk/hafta 
bulunmuştur. Öğrencilerin %7,5’inin (n=20) düşük seviyede aktif; %65,3’ünün (n=173) orta 
düzeyde fiziksel aktif; %12,5’inin (n=33) ise yüksek düzeyde fiziksel aktif olduğu sonucuna 
varılmıştır. Erkeklerin fiziksel aktivite ortalamaları (3024,99±3231,45) kadınlara göre 
(1952,84±2359,05) yüksek bulunmuştur (p=0,041). Pandemi sonrası şiddetli fiziksel aktivite 
ortalaması (588,67±2314,23) pandemi öncesine (715,39±2492,74) göre düşüş göstermiş olsa 
da fark istatistiksel olarak anlamlı görülmemiştir (p=0,375). Aynı durumun pandemi öncesi 
(541,32±3285,08) ve sonrası (215,30±508,07) orta şiddetli fiziksel aktivite ortalamaları için 
de geçerli olduğu izlenmiştir (p=0,131). Pandemi sonrası yürüme aktivitesi ortalamalarının 
(405,59±545,25) pandemi öncesine göre (1613,77±2251,65) düşüşü ise istatistiksel olarak 
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anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Pandemi sonrasında oturma aktivitelerindeki ortalamaların 
(956,74±394,10) pandemi öncesine göre (244,81±270,77) artışının da istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır (p<0,01). 

Sonuç: Pandemi döneminde özellikle online eğitim nedeniyle uzun süreler hareketsiz kalan 
genç bireylerde aktivite kısıtlılığı sonucu ortaya çıkabilecek sorunları önlemek açısından 
fiziksel aktiviteye teşvik önemlidir.  

Anahtar Kelimeler— Cinsiyet; Enerji tüketimi, Fiziksel aktivite düzeyi, Pandemi. 
 

ABSTRACT 
 

Purpose: To examine the relationship between energy consumption of a week and gender 
in healthy young adults, and to compare physical activity levels with pre-pandemic levels. 

Methods: A cross-sectional study was designed. 226 university students who did not have 
chronic diseases and traumatic musculoskeletal problems in the last 6 months were included. 
Demographic characteristics were recorded. International Physical Activity Questionnaire-
short form (IPAQ-SF) was administered to the participants through an online survey for the 
period before and after the pandemic. Energy consumption was presented in MET-min / week.  
Ethical permission for the study was obtained from the Artvin Coruh University Rectorate 
Ethics Committee. 

Results: The physical activity average of the participants was 2166.32±2584.23 MET-
min/week. 7.5% (n=20) of the students was low active; 65.3% (n=173) was moderate active; 
12.5% (n=33) was high physical active. There was significant difference between the physical 
activity averages of women (1952.84±2359.05) and men (3024.99±3231.45) (p=0.041). 
Although the post-pandemic average of severe (588.67±2314.23) and moderate 
(215.30±508.07) physical activity decreased compared to the pre-pandemic severe 
(715.39±2492.74) and moderate (541.32±3285.08) physical activity, the difference was not 
statistically significant (p=0.375, p=0.131). The decrease in the mean of post-pandemic 
walking activity (405.59 ±545.25) compared to the pre-pandemic (1613.77±2251.65) was 
statistically significant (p <0.01). The increase in the mean of post-pandemic sitting activities 
(956.74±394.10) compared to the pre-pandemic (244.81±270.77) was statistically significant 
(p <0.01). 

Conclusion: It is important to encourage young adults who are inactive for a long time due 
to online education to exercise in order to prevent problems that may arise as a result of 
activity restriction during the pandemic period. 
Keywords- Gender; Energy consumption, Physical activity level, Pandemic.
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ÖZET 
 

Sıvı kristaller, anizotropik katı kristal yapı ile izotropik sıvı arasında yer alan bir ara form 
olarak kabul edilmektedir. Bu ara form mezo-faz olarak adlandırılır ve katı formun moleküler 
düzenlilik, elektriksel iletkenlik, manyetik özellik gibi özelliklerine ve sıvı formun moleküler 
düzensizlik, akışkanlık, damlacık oluşumu gibi özelliklerine aynı anda sahip olabilmektedir. 
Sıvı kristaller bu tür özelliklerinden dolayı, televizyon, tablet, telefon ve saat gibi birçok 
teknolojik alette, sensör uygulamalarında, biyolojik ve medikal uygulamalarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Sıvı kristaller genel olarak termotropik sıvı kristaller ve liyotropik sıvı 
kristaller olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Termotropik sıvı kristaller sıcaklık 
değişimlerine bağlı olarak faz geçişleri gösteren sıvı kristallerdir. Sıcaklığın artmasıyla, sıvı 
kristal molekülleri smektik, nematik gibi ara hallerden geçerek katı formdaki gibi düzenli bir 
yapıdan sıvı formdaki gibi düzensiz bir yapıya geçmektedir. 4-(oktiloksi) benzoik asit (OBA) 
termotropik bir sıvı kristaldir ve sıcaklığa bağlı olarak farklı mezo-faz yapıları 
gösterebilmektedir.  

Ters gaz kromatografi (TGK) yöntemi, geleneksel gaz kromatografisi ile analizi 
gerçekleştirilemeyen sıvı kristal, polimer, kompozit, killer, seramik malzemeler gibi yüksek 
molekül ağırlığına sahip olan ve uçucu olmayan maddelerin yüzey özelliklerinin belirlenmesi 
için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Geleneksel gaz kromatografisinde uçucu 
özellikteki çözücüler kromatografik kolon içerisinde yer alan ve özellikleri bilinen sabit faz 
üzerinden geçirilerek alıkonma davranışları incelenir. TGK yönteminde ise geleneksel gaz 
kromatografisinin aksine, özellikleri bilinmeyen ve sabit faz olarak kromatografik kolon 
içerisine doldurulan sıvı kristal, polimer, kompozit gibi malzemenin üzerinden uçucu 
özellikteki çözücüler geçirilerek bu tür malzemelerin özellikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. 
TGK yönteminde genellikle sonsuz seyreltiklikte çalışmalar yürütülmektedir. Sonsuz 
seyreltiklikte çalışıldığında yüzey enerjisi, asitlik ve bazlık sabitleri, adsorpsiyon entalpi, 
entropi ve Gibbs serbest enerjileri gibi malzemenin yüzey özellikleri için önemli parametreler 
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kolaylıkla belirlenebilmektedir. Ayrıca, sonsuz seyreltiklikte çalışıldığında sisteme çok az 
miktarda çözücü enjekte edildiğinden dolayı maliyet olarak da çok büyük bir avantaj 
sağlanmaktadır.  

Yüzey özellikleri, kolloidal kararlılık, yapışkanlık, ıslanabilirlik ve ıslatabilirlik gibi 
durumlar ile yakından ilişkilidir. Ayrıca, yüzey özellikleri, özellikle yüzey enerjisi malzeme 
yüzeyi ile çeşitli çözücüler arasındaki etkileşimi anlayabilmek ve inceleyebilmek için son 
derece önemlidir. Yüzey enerjisi malzeme yüzeyindeki dengelenmemiş kuvvetlerden 
kaynaklanmaktadır. Bir malzemenin yüzey enerjisi, sıvı adsorpsiyonu, akım mikro 
kalorimetresi ve temas açısı ölçümleri gibi yöntemlerle belirlenebilmektedir. Fakat, bu 
yöntemlerin oldukça zor ve sınırlı olmasından dolayı, maliyeti düşük olan, kolay 
uygulanabilen, yüksek verime sahip, yüksek doğrulukta sonuçlar veren TGK yöntemi 
araştırmacılar tarafından çok daha fazla tercih edilmektedir. 

İzomerlerin etkili bir şekilde ayrılması endüstriyel açıdan büyük önem arz etmektedir. 
İzomerlerin ayrılması için sabit faz olarak sıvı kristallerin kullanılması geleneksel sabit fazlara 
nazaran daha iyi ve etkili sonuçlar verebilmektedir. Ayrıca, TGK yöntemiyle de geleneksel 
ayırma yöntemlerine kıyasla çok daha etkili bir ayrım sağlanabilmekte ve daha doğru sonuçlar 
elde edilebilmektedir.  

Bu çalışmada, OBA sıvı kristali sabit faz olarak kullanıldı ve yüzey adsorpsiyon 
bölgesinde (30-55 oC) TGK yöntemi ile yüzey özellikleri belirlendi ve izomerleri ayırma 
yeteneği incelendi. OBA sıvı kristali Cromosorb W kolon dolgu maddesi yardımıyla kolon 
içerisine dolduruldu ve inert mobil faz (Helyum) yardımıyla üzerinden polar ve apolar çözücü 
buharları geçirilerek alıkonma davranışları incelendi. Deneysel çalışmalar sonucunda elde 
edilen alıkonma süreleri kullanılarak net alıkonma hacimleri hesaplandı ve alıkonma 
diyagramları çizildi. Alıkonma diyagramlarından elde edilen veriler yardımıyla OBA sıvı 
kristalinin yüzey özellikleri (yüzey enerjisi, asitlik-bazlık sabitleri, adsorpsiyon entalpi, 
entropi ve Gibbs serbest enerjisi) belirlendi. Ayrıca sabit faz üzerinden seçilen izomer serileri 
(bütil asetat, bütil alkol ve amil alkol serisi) geçirilerek OBA sıvı kristalinin izomerleri ayırma 
yeteneği incelendi. Buradan elde edilen alıkonma verileri kullanılarak seçicilik katsayıları 
hesaplandı. Sonuç olarak, OBA sıvı kristalinin asidik özellik gösterdiği (KD/KA = 0,63) ve 
seçicilik katsayıları incelendiğinde de izomerleri etkili bir şekilde ayırabildiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler—Ters gaz kromatografisi; Sv kristal; Yüzey özellikleri; Sonsuz 
seyreltiklik; İzomer ayrlmas 

Teşekkür: Bu çalşma Yldz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştrma Projeleri 
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ABSTRACT 
 Liquid crystals (LCs) are considered to be an intermediate form located between the 
anisotropic solid crystal structure and the isotropic liquid. This intermediate form is called 
meso-phase and it can have properties such as molecular regularity, electrical conductivity, 
magnetic property of the solid form and the properties of the liquid form such as molecular 
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instability, fluidity, droplet formation. Due to such properties, LCs are widely used in many 
technological devices such as televisions, tablets, phones and watches, sensor applications, 
biological and medical applications. LCs are generally divided into two groups as 
thermotropic LCs and lyotropic LCs. Thermotropic LCs are LCs that shoe phase transitions 
depending on temperature changes. With the increase of temperature, LC molecules pass 
through intermediate states such as smectic and nematic, from a regular structure like a solid 
form to an irregular structure like a liquid form. 4-(octyloxy) benzoic acid (OBA) is a 
thermotropic LC and can show different meso-phase structures depending on the temperature.  
 Inverse gas chromatography (IGC) method is a widely used method to determine the 
surface properties of high molecular weight and non-volatile materials such as LC, polymer, 
composite, clays, ceramic materials that cannot be analyzed by conventional GC. In 
conventional GC, the retention behavior of volatile solvents is passed over the stationary 
phase in the chromatographic column with known properties. In the IGC method, unlike 
conventional GC, it is tried to determine the properties of such materials by passing volatile 
solvents over material such as LC, polymer, composite, whose properties are unknown and 
filled into the chromatographic column as a stationary phase. In the IGC method, studies with 
infinite dilution are generally carried out. When studying at infinite dilution, important 
parameters for the surface properties of the material such as surface energy, acidity and 
basicity constants, adsorption enthalpy, entropy and Gibbs free energies can be easily 
determined. Besides, when studying at infinite dilution, a very small amount of solvent is 
injected into the system, which provides a great advantage in terms of cost.  
 Surface properties are closely related to phenomena such as colloidal stability, 
adhesiveness and wettability. Besides, surface properties, especially surface energy, are 
extremely important to be able to understand and study the interaction between the material 
surface and various solvents. Surface energy arises from unbalanced forces on the material 
surface. The surface energy of a material can be determined by methods such as liquid 
adsorption, flow micro calorimetry and contact angle measurements. However, due to the fact 
that these methods are quite difficult and limited, the IGC method, which has low-cost, can be 
applied easily, has high efficiency, and gives high accuracy results, is much more preferred by 
researchers.  
 Effective separation of isomers is of great industrial importance. Using LCs as 
stationary phase for separation of isomers can give better and more effective results than 
conventional stationary phases. Besides, the IGC method can provide a much more effective 
separation compared to conventional separation methods and more accurate results can be 
obtained.  
 In this study, OBA LC was used as the stationary phase and surface properties were 
determined by IGC method in the surface adsorption region (30-55 oC) and its ability to 
separate isomers was investigated. OBA LC was filled into the column with the help of 
Chromosorb W column filling material and its retention behavior was investigated by passing 
polar and non-polar solvent vapors over it with the help of inert mobile phase (Helium). Using 
the retention times obtained as a result of experimental studies, net retention volumes were 
calculated and retention diagrams were drawn. With the help of the data obtained from the 
retention diagrams, the surface properties (surface energy, acidity-basicity constants, 
adsorption enthalpy, entropy and Gibbs free energy) of the OBA LC were determined. 
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Besides, the ability of the OBA LC to separate isomers was examined by passing the selected 
isomer series (butyl acetate, butyl alcohol, and amyl alcohol series) on the stationary phase. 
Selectivity coefficients were calculated using the retention data obtained here. As a result, it 
has been determined that the OBA LC has acidic properties (KD/KA = 0.63) and can separate 
isomers effectively when the selectivity coefficients are examined.  
 
Keywords- Inverse gas chromatography; Liquid crystal; Surface properties; Infinite dilution; 
Isomer separation 
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ÖZET 
 

Cumhuriyetin 1923 yılında ilan edilmesinden sonra, başkent Ankara’nın merkezi Kızılay 
Meydanı’dır. Kızılay Meydanı, tarihi ve kültürel bir kilit noktası haline gelmiş ve başkentin 
en önemli açık kamusal alanlarından biri olmuştur. Meydan, toplumun sanatsal ve kültürel 
ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda ticari anlamda da gelişme göstermiştir.  Atatürk 
Bulvarı’nın tam merkezinde yer alan Meydan, bulvarın kuzeyinde bulunan Zafer Meydanı’yla 
beraber, insanların ihtiyaçlarını karşılayacağı bir aks oluşturmuştur. Eskiden yeşilin daha bol 
olduğu her iki meydanda, halk bir araya gelmek, gezmek, alışveriş etmek, konserlere katılmak 
ve kafelerde oturmak için vakit geçirirlerdi. 1970lerin sonundan itibaren ticaretin artışıyla 
yeşil alanlar ve sosyalleşme olanakları azaldı, ulaşım ağının yoğunlaşmasıyla da araç trafiği 
arttı.  

Son yıllarda yaşanan bu değişimler, günümüzde Kızılay Meydanı’nı karmaşık, düzensiz, 
hatta kaotik bir geçiş noktasına, benzer şekilde, Zafer Meydanı’nı ise kullanılmayan bir beton 
zemine dönüştürmüştür. Yayalar, önceliğin araçlara verilmesi ve yoğun trafikten ötürü her iki 
meydanı deneyimleme olanağından giderek koparılmıştır. Şehrin ulaşım ağının merkezi 
haline gelen Kızılay, geçmişteki kullanım alanını büyük oranda kaybetmiştir. Kızılay ve 
çevresi ticari olarak çok çeşitli mağazalar, kurslar ve iş yerleri ile yüklenmişken; sosyo-
kültürel aktiviteler ve yeşil açık alanlar giderek azalmıştır. Zafer Meydanı’ndaki yeraltı çarşısı 
üzerindeki boş beton platform ile kolektif hafızada insanların keyifle vakit geçirdiği, yeşil ve 
sosyal kent kimliğinden uzaklaşılmıştır. Özellikle, Kızılay Alışveriş Merkezi devasa 
kütlesiyle meydanı tamamen domine etmiş ve Kızılay’ın doluluk-boşluk oranına büyük bir 
zarar vermiştir. Öte yandan, meydanın sadece gündüz fonksiyonlarıyla donatılmış olması, 
meydanın geceleri ıssız bir yer haline gelmesine ve güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur.  

Özellikle son yıllarda, Kızılay Meydanı ve çevresinde özgün niteliklerden ve kimliğinden 
uzaklaşılmasına sebep olan önemli dönüşümler yaşanmıştır. Covid-19 pandemisi sonrası, bu 
sorun ve yetersizlikler artarak alanda daha da belirgin hale gelmiştir.  

Tüm bu sorun ve olumsuzluklara, ArcDeck tarafından 2020 yılı güzünde duyurularak 
Aralık ayında sonuçlanan ‘Radical Urban Intervention’ uluslararası kentsel tasarım proje 
yarışması kapsamında tasarlanan ‘Kızılay Kolektif’ başlıklı proje ile cevaplar aranmış ve 
çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Kızılay Meydanı'na tarihi kentsel kimliğini yeniden 
kazandırmak ve sosyo-kültürel deneyimleri kolektif hafızada canlandırmak hedeflenmektedir. 
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Pandemi günümüzün en büyük gerçeğidir ve bu proje ile günümüzdeki kaotik meydanın 
yaşanabilir, kullanılabilir, sürdürülebilir ve sosyal bir kentsel odak haline getirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu öneri, kapalı alanların çoğunlukla açık alanlara dönüştürüldüğü, tüm 
motorlu ulaşım ağının yeraltına taşındığı ve günümüze ve belki de geleceğe damgasını vuran 
pandemi krizine uygun olarak vakit geçirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Proje; bu önemli 
ulaşım odağında, mağazalar, yeme-içme mekânları ve konut kullanımının yeniden 
canlandırılmasıyla bir kültür ve sanat aksını içeren çok katmanlı ve karma kullanımlı bir 
meydan önerilmektedir. Ayrıca, orantısız kütlesiyle meydanı olumsuz etkileyen Kızılay 
Alışveriş Merkezi yerine, çok amaçlı bir açık hava sahnesi önerilmiş olup meydandaki hiçbir 
fonksiyon kaybedilmeyerek çok katmanlı meydana uyarlanmıştır. Günümüzde Emek İş 
Hanı’nın üst katlarındaki kapasite altı durumu nedeniyle, zemindeki ticari kullanımlar 
tutulmuş,  üst katlar için ise konut önerisi sunulmuştur. Bu şekilde, yapının tam kapasite ve 
7/24 kullanımıyla meydanı canlandırması, gece kullanımının artmasıyla da güvenlik 
sorununun azalması amaçlanmıştır. Bugünkü Emek binasında bir alt teras dışında, hiç balkon 
bulunmamaktadır ve binanın sağır cephesine teras bahçeler eklenerek hem seyir terasları, hem 
de bir yeşil cephe oluşturulmuştur. Önerilen teras bahçeler, sakinler için açık ve iyi 
havalandırılmış bir ortam sağlar.  Ayrıca, bu terasların panoramik bir asansörle delinerek 
binanın teras katına ulaşılmasıyla, halka açık ve alana hâkim bir kentsel manzara alanı 
önerilmiştir. Salgınla beraber, insanların kendi başına yiyecek üretmesinin ne kadar yaşamsal, 
sağlıklı ve sürdürülebilir olduğu deneyimlenmiştir. Bu bahçeler, bölge sakinleri için çiftçilik 
yapma imkânı sağlarken, atık gıdadan geri dönüşüm sistemiyle gübre üretilebilir. Birçok 
restoran, kafe ve konut birimini içeren alanda gıda atıklarının toplanarak elektrik ve ısınma 
için kullanılabilecek biyogaza ve peyzaj alanlarında kullanılabilecek biyogübreye 
dönüştürülmesi, ayrıca, yağmur suyu toplama sistemi ile yağmur suyunun sulamada 
kullanılması önerilmektedir. Güvenpark’taki otobüs ve dolmuş durakları ise yer altına 
alınırken, park betondan olabildiğince arındırılıp; bir botanik parkı ve küçük bir orman haline 
getirilir. Diğer yandan, Zafer Meydanı, Atatürk’ün heykelini de içeren doğayla iç içe anma-
toplanma alanı ve açık sergi kısımlarından oluşur. İki meydanı bir kültür ve sanat aksıyla 
birleştirip, geçmişin özlenen anılarını geri getirerek, insanların bu gezinti aksında keyifli vakit 
geçirebilecekleri yeşil, sürdürülebilir bir alan oluşturulur. Günümüz koşullarına uygun olarak 
yepyeni bir bakış açısı ile geliştirilen öneriler dizisiyle, bir yandan geçmişin özlenen izleri 
takip edilirken, diğer yandan sürdürülebilir ve yenilikçi bir tasarım anlayışıyla pandemi 
sonrasına uygun sağlıklı ve çağdaş bir kent ortamı yaratılması ve Kızılay Meydanı’nın tekrar 
başkentin simgesi haline getirilmesi amaçlanmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler—Kamusal alan, Yeniden Canlandrma, Pandemi Sonras Yaşam, 
Kzlay Meydan ve Çevresi, Ankara. 
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ABSTRACT 
 
 Since the foundation of the Republic in 1923, the center of the capital city of Ankara 
has been Kızılay Square. The Square has become a historical and cultural key point and one 
of the city's most important open public spaces. While the square meets the artistic and 
cultural needs of society, it has also developed commercially. Kızılay Square, located in the 
heart of Atatürk Boulevard, together with Zafer Square to the north of the boulevard, has 
formed an axis that meets the needs of people. In both squares, where green was abundant, the 
people used to spend time longer, gathering, strolling, shopping, attending concerts and sitting 
in cafes. However, since the end of the 1970s, with the increase in trade, green areas and 
opportunities for socialization decreased, and vehicle traffic increased. 
 These changes in recent years have transformed the Kızılay Square into an irregular, 
dull, even chaotic transition hub, similarly Zafer Square into an unused concrete platform. 
The functions around Kızılay Square mainly focus on various shopping, educational facilities, 
and offices, with a lack of socio-cultural activities, and open spaces. With the empty concrete 
platform on the underground bazaar in Zafer Square, the green and urban social identity 
where people used to spend time have been gradually moved away. In particular, Kızılay 
Shopping Mall has dominated the square with its huge mass. Besides, the square was 
equipped with only daytime functions caused the square to become a lonely place at night, 
creating security problems. 
 In recent years, Kızılay Square has undergone a significant transformation that has 
moved away from its original qualities and identity. After the Covid-19 pandemic, these 
problems and deficiencies have increased and become more visible. 
Answers to all these problems were sought with the project titled ‘Kızılay Collective’, which 
was designed for the ‘Radical Urban Intervention’ international urban design project 
competition announced in the fall of 2020, concluded in December 2020. The aim is to regain 
the historical urban identity of Kızılay Square and revive socio-cultural experiences in 
collective memory. Pandemic is the greatest reality of our time and, this project aims to 
transform the existing 'chaotic square' into a livable, usable, sustainable, and social urban 
node. This proposal is designed according to the current pandemic codes, where closed areas 
are mostly turned into open spaces where they can spend time safely in terms of health and 
security, and the entire vehicular transportation network is moved underground. With the 
project, a multi-layered mixed-use square that includes a cultural and artistic promenade axis 
is proposed with the revitalization of shops, gastronomic places, and residential use in this 
critical transportation hub. In addition, an open-air multi-purpose stage is proposed instead of 
the Kızılay Shopping Center. No functions in the square are lost but adapted to the multi-
layered area. Due to the current under-capacity use in the upper floors of Emek Business 
Center, commercial uses on the ground floor have been kept, and housing proposed for the 
upper floors to support the square by increasing the nighttime use. Terrace gardens are added 
to the blind facade of Emek building, creating a whole green façade and a public urban top-
view terrace by piercing these terraces with a panoramic urban elevator. With the pandemic, it 
has been experienced how vital and sustainable it is for people to produce their food. These 
terrace gardens will provide farming opportunities for the residents; fertilizer can be produced 
from the food waste recycling system. These will also provide open-air and well-ventilated 
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areas for the residents. While the bus and minibus stops in Güvenpark are moved 
underground, the park is cleared of concrete, turning it into a botanical park. Furthermore, 
Zafer Square consists of a commemoration-gathering area intertwined with greenery, 
including an Atatürk statue, and open exhibition areas. By combining both Squares with an art 
and culture axis, bringing back the memories, green, sustainable space is created where 
people can have a pleasant time. Through this set of proposals with a new perspective updated 
under the post-pandemic conditions, following traces of the past, it is aimed to create a 
healthy and contemporary urban environment with a sustainable and innovative design 
approach that will make Kızılay Square the symbol of the capital city once again. 

Keywords — Public space, Revitalization, Post-Pandemic Life, Kzlay Square and its 
Environs, Ankara. 
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ÖZET 

 
Amaç:  Kronik boyun ağrılı kişilerde, ağrı sebebiyle eklem hareket açıklığında, eklem 
pozisyon hissinde ve kas performanslarında etkilenim olabilmektir. Bu çalışmada kronik 
boyun ağrısı (KBA) olan kişiler ile sağlıklı katılımcıların (SK) servikal bölge eklem hareket 
açıklığı, eklem pozisyon hissi, boyun, skapula ve omuz çevresi kas performanslarının 
karşılaştırılması amaçlandı. 
 
Yöntem: Çalışmaya 28 KBA olan ve 28 SK olmak üzere toplam 56 birey dahil edildi. 
Çalışmamıza dahil edilen tüm bireylerin; servikal bölge eklem hareket açıklığı (EHA) ve 
eklem pozisyon hissi Cervical Range of Motion (CROM 3) cihazı ile, boyun fleksör ve 
ekstansör kasları ile deltoid kasının kas kuvveti dijital el dinamometresi ile (Lafayette 
Instrument Company, USA), trapezius ve rhomboid kaslar manuel kas testi ile değerlendirildi. 
İki grubun istatistiksel olarak karşılaştırılması, normal dağılan veriler için Bağımsız Gruplar 
T-Test, normal dağılmayan veriler için ise Mann-Whitney U Testi ile yapıldı.  
 
Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin cinsiyet dağılımı KBA olan bireyler için 20’si kadın 
8’i erkek, SK olan bireyler için 21’i kadın, 7’si erkekti. Yaş ortalamaları ise KBA olan 
bireyler ve SK’ların sırasıyla 46,03±11,37 ve 41,82±10,58 yıldı. Çalışmanın sonunda; KBA 
olan kişilerde boyun ekstansiyon, sağ/sol lateral fleksiyon ve sağ/sol rotasyon yönlerindeki 
EHA’ların sağlıklılara göre daha az olduğu (p<0,05), fleksiyonda ise gruplar arası fark 
olmadığı (p>0,05) belirlendi. Servikal bölge eklem pozisyon hissinin ise; sağ/sol lateral 
fleksiyon ve sağ/sol rotasyon yönlerinde KBA olan kişilerde sağlıklılara göre daha az olduğu 
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(p<0,05), fleksiyon ve ekstansiyon yönünde eklem pozisyon hissinin ise gruplar arası fark 
göstermediği (p>0,05) saptandı. Bireylerin kas kuvvetleri incelendiğinde de servikal fleksör 
ve ekstansör kasların, trapezius ve rhomboideus kas kuvvetlerinin kronik boyun ağrılı 
kişilerde sağlıklı bireylere göre daha az olduğu belirlenirken (p<0,05), deltoid kas kuvveti 
açısından gruplar arasında benzerlik olduğu görüldü (p>0,05).  
 
Sonuç: Çalışmamız sonunda KBA kişilerde, boyun EHA, servikal bölge eklem pozisyon hissi 
ve boyun, gövde ve omuz çevresi kas performanslarının birçoğunun sağlıklı kişilere göre 
düşük olduğu belirledi. Bu sonuçlar bize, KAB olan bireylerde semptomlar nedeniyle bu 
parametrelerde düşüklük olabileceğini ve bir başka açıdan ele alındığında da bu 
parametrelerdeki düşüklük nedeniyle KBA olabileceğini düşündürdü. Bu sonuca ilave olarak, 
çalışmamızda her iki grupta yalnızca boyun fleksiyon EHA ve eklem pozisyon hissinde 
değişiklik olmaması, oysa diğer yönlerde farklılık görülmesi ilginç bir sonuç oldu. Boyun 
fleksiyon hareketi günlük aktivitelerde sıklıkla kullanılan bir aktivitedir. Bu nedenle KBA 
olan bireylerin ağrıya rağmen mecburen fleksiyon hareketinin gerçekleştirmiş olabileceği, bu 
durumun da EHA ve pozisyon hissinde sağlıklı kişilere göre farklılık çıkmamasının nedeni 
olabileceği düşünüldü. Bu sonuca benzer olarak çalışmamızda, yalnızca deltoid kas grubunun 
kuvvetinde gruplar arasında farklılık çıkmadı. Bu durumun nedeni de yukarıda açıklanan 
nedene benzer şekilde açıklanabilir. Aynı zamanda KBA olan kişilerde ağrıların üst 
ekstremite fonksiyonlarını çok fazla etkilememiş olabileceği de bu sonuca neden olmuş 
olabilir. Boyun; boyun, skapula ve omuz bölgesi karakteristikleriyle direkt olarak etkilenen 
bir bölgedir ve bu bölgedeki herhangi bir problem boyun ağrılarına neden olabilmektedir. 
Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar da bu sonucu desteklemiştir. Bunun yanı sıra boyun 
ağrısının da bu farklılıklara neden olabileceğini düşünülebilir. Ancak bu konuda daha çok 
kişinin dahil edildiği ve daha detaylı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışma pilot 
bir çalışma olmakla birlikte kronik boyun ağrılı kişilerin boyun, omuz ve skapula çevresi 
yapıların sağlıklı gruba göre nasıl etkilendiği konusunda yol gösterici olacaktır.   
 
Anahtar kelimeler-Kronik Boyun Ağrs; Kas Kuvveti; Eklem Pozisyon Hissi; Eklem Hareket 
Açklğ 

ABSTRACT 
Objective: In people with chronic neck pain, range of motion (ROM), joint position sense 
and muscle performance could be affected because of pain. In this study, it was aimed to 
compare the muscle performance of neck, scapula and shoulder girdle, cervical region ROM, 
joint position sense in the patients with chronic neck pain (CNP) and healthy participants 
(HP).  
Methods: A total of 56 individuals, including 28 patients with CNP and 28 healthy 
participants, were included in the study. All individuals, enrolled to study, were assessed 
cervical range of motion (ROM) and joint position sense by Cervical Range of Motion 
(CROM 3) device, cervical flexor and extensor and deltoid muscle strengths by digital hand 
dynamometer (Lafayette Instrument Company, USA), trapezius and rhomboid muscles 
strengths with manual muscle test. Independent Groups T-Test for normally distributed data 
and Mann-Whitney U Test for normal non-distributed data was used for statistical comparison 
of the two groups. 
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Results: Gender distribution of the individuals participated in the study was following; 20 
women, 8 men for CNP group; 21 women, 7 men for HP group. Mean ages of individuals 
with CNP and healthy participants were 46.03±11.37 and 41.82±10.58 years, respectively. At 
the end of the study, it was determined that the ROM in the direction of neck extension, 
right/left lateral flexion and right/left rotation were less in people with CNP than healthy 
participants (p<0.05), and there was no difference between groups in flexion (p>0.05). 
Cervical joint position sense in right/left lateral flexion and right/left rotation of individuals 
with CNP was less than of healthy participants (p<0.05), however joint position sense in the 
direction of flexion and extension not different between the groups (p>0.05). When the 
muscle strength of individuals was examined, it was determined that cervical flexor and 
extensor muscles, trapezius and rhomboideus muscle strengths were less in people with CNP 
than healthy participants (p <0.05), there was a similarity between the groups in terms of 
deltoid muscle strength (p>0.05).  
Conclusion: At the end of our study, we determined that, neck ROM, cervical region joint 
position sense and neck, trunk, and shoulder girdle muscle performance were low in people 
with CNP compared to healthy people. These results suggested that individuals with CNP 
may have low levels of these parameters due to symptoms, and when considered from another 
point of view, there may be occurred CNP due to a decrease in these parameters. In addition 
to these results, it was an interesting result in our study that only the neck flexion ROM and 
joint position sense in the flexion motion were not different in both groups, whereas 
differences were observed in other directions. Neck flexion movement is an activity used in 
daily activities, frequently. For this reason, it was thought that individuals with CNP might 
have performed flexion movement despite of pain, and this may be the reason why ROM and 
position sense were not differed from healthy individuals. Similar to this result, there was no 
difference between the groups only in the strength of the deltoid muscle group in our study. 
The reason for this situation can be explained in a similar way to the reason described above. 
At the same time, this result may be caused by the fact that the pain in people with CNP may 
not have affected the upper extremity functions too much. The neck is a region directly 
affected by the characteristics of the neck, scapula and shoulder area, and any problems in this 
area can cause neck pain. The results obtained in our study also supported this result. In 
addition, it can be thought that neck pain can also cause these differences. However, there is a 
need for more detailed studies involving more people, in this field. Although this study is a 
pilot study, it will guide how the neck, shoulder and scapular girdle structures of people with 
chronic neck pain are affected compared to the healthy group.   
 
Keywords-Chronic Neck Pain; Muscle Strength; Joint Position Sense; Range of Motion 
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ÖZET 
 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, fizyoterapistlerin ve fizyoterapi ve rehabilitasyon (FTR) 
lisans öğrencilerinin günümüzdeki pandemi koşullarıyla birlikte yüzyüze temelden çevrimiçi 
temele doğru değişen eğitim sistemlerine olan bakış açılarını belirlemektir. 

Yöntem: Çalışmaya 57 fizyoterapist ve 76 FTR lisans öğrencisi dahil 
edilmiştir. Demografik bilgileri kaydedilmiştir. Video konferans temelli eğitim ve toplantılara 
bakış açıları hazırladığımız anket yoluyla değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalamaları 24,54±4,77 yıl olan 103’ü kadın (%77,4) ve 30’u 
(%22,6) erkek, toplamda 133 kişi katıldı. Katılımcıların %38,2’si (n=47) video konferanslara 
katılırken en çok tercih ettikleri saat aralığının 20:00-00:00 olduğunu ve %61,5’i (n=75) ise 
en çok tercih ettikleri oturum süresinin 30 dakika–1 saat uzunluğunda olduğunu belirtti. 
%51,6 (n=63) katılımcı oturumlar arasında 10-15 dakika ara verilmesi gerektiğini ifade etti. 
Teorik içerikli video konferansa katılan katılımcıların %35,6’sı (n=42) ve uygulama içerikli 
video konferansa katılan katılımcıların %32,9’u (n=25) 1-5 aralığındaki likert skalasında 
(1=hiç verim almadım, 5=kesinlikle çok verimliydi) 3 düzeyinde verim aldığını belirtti. Yine 
katılımcıların %28,5’i (n=35) “Video konferans temelli teorik eğitimler yüzyüze teorik 
eğitimler kadar verimlidir.” görüşüne 1-5 aralığındaki likert skalasında (1=kesinlikle 
katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum) 3 düzeyinde katıldıklarını açıkladı. Katılımcıların 
%52,8’i (n=65) ise “Video konferans temelli uygulamalı eğitimler yüzyüze uygulamalı 
eğitimler kadar verimlidir.” görüşüne kesinlikle katılmadıklarını belirtti. %48,4 (n=60) 
katılımcı en çok tercih ettiği eğitim modelinin video konferans temelli teorik, yüzyüze 
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uygulamalı eğitim olduğunu belirtmesine karşın, %45,2 (n=56) katılımcı ise yüzyüze teorik 
ve uygulamalı eğitim modelini en çok tercih ettiklerini belirtti. 

Tartışma: Çalışmamızda fizyoterapistler ve FTR lisans öğrencilerinin mesleki gelişimleri 
için uygulamalı eğitimlerde yüzyüze eğitimi tercih ettikleri görülmektedir. Teorik eğitimlerin 
ise geliştirilecek daha iyi çevrimiçi platformlar aracılığıyla yüzyüze eğitime yakın verim 
seviyelerinde devam edebileceği öngörülmektedir. Günümüz pandemi koşullarını ve 
gelecekte yeni pandemi oluşma ihtimallerini de göz önünde bulundurursak video konferans 
temelli uygulamalı eğitimlerin en az yüz yüze uygulamalı eğitimler kadar verim alınabilecek 
hale gelebilmesi için çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler- Video Konferans; Fizyoterapist; Öğrenci; Bakş Açs 
 

ABSTRACT 
Objective: The aim of this study is to determine the perspectives of physiotherapists and 

physiotherapy and rehabilitation (PR) undergraduate students towards education systems that are 
changing from face-to-face to online bases with the current pandemic conditions. 

Method: 57 physiotherapists and 76 PR undergraduate students were included in the study. 
Demographic information has been recorded. Perspectives on video conference-based education 
and meetings were evaluated through a questionnaire we prepared. 

Results: A total of 133 people, 103 women (77.4%) and 30 (22.6%) men, with a mean age of 
24.54±4.77 years, participated in the study. 38.2% of the participants (n=47) stated that their most 
preferred time interval is 20:00-00:00 while participating in video conferences, and 61.5% of 
them (n=75) say that the most preferred session duration is 30 minutes - 1 hour range. 51.6% of 
the participants (n=63) stated that there should be a 10-15 minute break between sessions. 35.6% 
of the participants (n=42) who attended the theoretical video conference and 32.9% of the 
participants (n=25) who attended the video conference with application content on the 1-5 Likert 
scale (1=no efficiency, 5=It was definitely very efficient) stated that he got a 3 level yield. Again, 
28.5% of the participants (n=35) "Video conference-based theoretical educations are as efficient 
as face-to-face theoretical educations." they explained that they agreed with the view at the level 
of 3 on the 1-5 Likert scale. 52.8% of the participants (n=65) "Video conference-based applied 
educations are as efficient as face-to-face applied educations." they stated that they strongly 
disagree with his opinion. 48.4% of the participants (n=60) stated that the most preferred 
education model was video conference-based theoretical and face-to-face applied education, while 
45.2% of the participants (n=56) stated that they preferred the face-to-face theoretical and 
practical education model the most. 

Discussion: in our study, it is seen that physiotherapists and PR undergraduate students prefer 
face-to-face education in practical education for their professional development. It is envisaged 
that theoretical educations can continue at close efficiency levels to face-to-face education 
through better online platforms to be developed. Considering today's pandemic conditions and the 
possibility of a new pandemic in the future, studies are needed to make video conference-based 
practical education at least as effective as face-to-face applied education. 

Keywords- Video Conference; Physiotherapist; Student; Perspective 
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ÖZET 
 

Manyetik nanoparçacıklar son yıllarda gen aktarımı, kanser hipertermisi, ilaç taşıma 
sistemleri ve mıknatıs aracılı protein, DNA veya hücre gibi biyolojik ajanların saflaştırılması 
gibi uygulama alanlarında sıkça yer bulmaktadır. Manyetik nanoparçacıklar, bir AC manyetik 
alan altında tutulduğunda bulundukları ortamı sıcaklığını artırmaktadır. Bu durum kontrollü bir 
şekilde uygulanabildiğinde tedavi edici olabilmektedir. Manyetik nanoparçacık aracılığıyla 
özellikle kansere karşı kullanılan ısı ile tedavi uygulaması, manyetik hipertermi olarak 
literatürde yer almaktadır. Sınırlı sitotoksik etkisinden dolayı yaygın olarak çalışılan demir 
oksit manyetik nanoparçacıklar dışında, özellikle bimetalik manyetik nanoparçacıklar, 
manyetik hipertermi için önerilmektedir. Kobalt, mangan, çinko ve nikel gibi metaller 
katkılanarak demir oksit manyetik nanoparçacıkların ısı üretme kapasiteleri artırılmaktadır. 
İnsan hücrelerinde sınırlı sitotoksisite sergilemesi açısından çinko katkılı demir oksit 
nanoparçacıkları manyetik hipertermi uygulaması için ideal olabilir.  

Sunulan bu çalışmada, demir oksit ve çinko katkılı demir oksit manyetik nanoparçacıklar 
elde edilmiş ve AC manyetik alan altında ısı üretme kapasiteleri araştırılmıştır. Manyetik 
nanoparçacıkların özelliklerinin araştırılmasında geçirimli elektron mikroskobu (TEM) ve X-
ışını kırınım (XRD) spektrometresinden faydalanılmıştır. Üretilen manyetik nanoparçacıkların 
küresel, üçgen veya çokgen şekillerinde olabildiği ve çoğunlukla 50 nm’den küçük boyutlarda 
olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, manyetik nanoparçacıkların ısı üretme kapasitelerine şekil 
ve boyutun etkisinin olduğu ve çinko katkılı demir oksit manyetik nanoparçacıkların bazı demir 
oksit nanoparçacıklarından daha etkili olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler—Manyetik nanoparçacklar; Manyetik hipertermi; Çinko katklama
 

ABSTRACT 
 

In recent years, magnetic nanoparticles are frequently used in application areas for instance 
gene transfer, cancer hyperthermia, drug delivery systems, and magnet-mediated purification 
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of biological agents such as protein, DNA, or cells. When magnetic nanoparticles are kept under 
an AC magnetic field, they increase the temperature of their environment. This situation can be 
therapeutic when applied in a controlled manner. The application of magnetic nanoparticles 
mediated heat treatment, especially used against cancer, is known as magnetic hyperthermia in 
the literature. Except for iron oxide magnetic nanoparticles, which are widely studied due to 
their limited cytotoxic effect, bimetallic magnetic nanoparticles are also recommended for 
magnetic hyperthermia. The heat generation capacity of iron oxide magnetic nanoparticles is 
increased by doping metals such as cobalt, manganese, zinc, and nickel. Because of its limited 
cytotoxicity in human cells, zinc-doped iron oxide nanoparticles could be ideal for magnetic 
hyperthermia application. 
In this study, iron oxide and zinc doped iron oxide magnetic nanoparticles were obtained, and 
their heat generation capacities were investigated under an AC magnetic field. Transmission 
electron microscopy (TEM) and X-ray diffraction (XRD) spectrometry were used to investigate 
the properties of magnetic nanoparticles. It has been observed that the magnetic nanoparticles 
produced can be in spherical, triangular, or polygonal shapes and are mostly in sizes below 50 
nanometers. Consequently, it has been observed that shape and size influence the heat-
generating capacity of magnetic nanoparticles and zinc-doped iron oxide magnetic 
nanoparticles are more effective than some iron oxide nanoparticles. 
Keywords- Magnetic nanoparticles; Magnetic hyperthermia; Zinc doping



IGSCONG’21 17-20 June 2021

- 684 -
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ÖZET 
 

Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de motivasyon çalışmalarında kullanılabilecek, 
psikometri özellikleri görgül olarak ortaya konmuş, pratik ve kolay uygulanabilir çalışanlar için 
içsel motivasyon ölçeğini literatüre kazandırmaktır. Bu çalışma farklı sektörlerde çalışan 104 
katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışanlar İçin İçsel Motivasyon (ÇİİM) Ölçeği çalışanların 
içsel motivasyonlarını değerlendiren toplamda 21 maddeden oluşmaktadır. Örneklem verileri 
uygun yöntemlerle analiz edilmiştir. İlk olarak Direct Oblimin rotasyonu ile yapılan faktör 
analizi sonunda ÇİİM ölçeğinin beş faktörü olduğu görülmüştür. Bu faktörlere yüklenen 
ifadelerin içeriği ile tutarlı olarak; “fayda”, “inanç”, “algılanan yetkinlik”, “olumsuz 
duygulanım” ve “zevk/ilgi” isimleri verilmiştir. Ölçeğin iç güvenirliğinin tatmin edici olduğu 
görülmüştür. Ayrıca doğrulayıcı faktör analizi ile beş faktör yapısının geçerli olduğu 
doğrulanmıştır. Ayrıca ÇİİM ölçeğinin ölçüt geçerliliğine bakmak için Çok Boyutlu İş 
Motivasyonu Ölçeği bir ölçüt olarak alınmış; her iki ölçeğe ait alt ölçekler ve toplam ölçek 
puanları arasındaki anlamlı ilişkiler raporlanmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler; motivasyon, içsel motivasyon, içsel motivasyon ölçeği 

 

ABSTRACT 
 

The main aim of this study is to develop a practical and easily applicable intrinsic motivation 
scale for employess scale with its emprically revealed psycometric properties, which can be 
used in motivation studies in Turkey. The study was conducted with a total of 104 participants  
working in different sectors.  Intrinsic Motivation For Employees (IME) Scale consists of 21 
item in total that evaluate the intrinsic motivation of employees. The data were analyzed by 
using appropriate methods. First of all, a factor analysis with Direct Oblimin rotation has shown 
that CAS had five sub-factors. These sub factors were named as “benefit”, “belief”, “perceived 
competence”, “negative affectivity” and “enjoyment/interest” consistent with the content of 
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items. It was also found that internal reliability of scale was satisfying. Afterwards, the five-
factor structure was found to be valid by using confirmatory factor analysis. In addition, the 
Multidimensional Work Motivation Scale was taken as a criterion, and significant relationships 
between the subscales of both scales and the total scale scores were reported for the criterion 
validity of the IME scale. 
 
Keywords; motivation, intrinsic motivation, intrinsic motivation scale 
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ÖZET 
 

Enoyl-Asil Taşıyıcı Protein Redüktaz FabI, Tip 2 yağ asidi sentez yolağında yer alması ve yağ 
asidi uzama döngülerinin tamamlanmasında belirleyici rol oynaması nedeniyle antibakteriyel 
ilaçların hedeflerinden biridir. Bu çalışmada ilk kez Klebsiella pneumoniae bakterisine ait 
FabI (KpFabI) enziminin açık ve kapalı formlarının 3 boyutlu yapı modellerinin üretimi, 
modellerin validasyonu, aktif bölge ve ligand bağlanma ceplerinin belirlenmesi 
gerçekleştirilmiştir. 
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 suşuna ait FabI (KpFabI) proteini aminoasit dizisi 
BLAST’a yüklenerek Protein Veri Bankası (PDB)’de yer alan FabI proteinlerine karşı tarandı. 
KpFabI aminoasit dizisi ve BLAST ile elde edilen aminoasit dizileri çoklu dizi hizalaması T-
COFFEE Expresso kullanılarak gerçekleştirilip ESPript v3.0 ile görüntülendi. Diğer bir çoklu 
dizi hizalama programı Clustal Omega kullanılarak filogenetik ağaç ve özdeşlik oran matriksi 
belirlendi. KpFabI sekonder yapılarının ve protein domainlerinin belirlenmesinde PSIPRED 
v4.0 ve Conserved Domain Database (CDD) kullanıldı. KpFabI açık ve kapalı formları 
MODELLER, SWISS-MODEL ve I-TASSER programlarında modellendi. Modellerin 
görüntülenmesi PyMOL v2.4.0 ve Molsoft Browser v3.9-1b programları ile sağlandı. 
MODELLER ile üretilen DOPE skoru en düşük modellerin enerji minimizasyonu Chimera 
v1.15 ile gerçekleştirildi. MODELLER, SWISS-MODEL ve I-TASSER ile oluşturulan tüm 
modeller SWISS-MODEL Structure Assessment kullanılarak değerlendirildi. Tüm modellerin 
kalite değerlendirilmesi ERRAT, Verify3D, PROCHECK, ProSA ve ProQ validasyon araçları 
ile yapıldı. DoGSiteScorer, CASTp v3.0 ve 3DLigandSite kullanılarak potansiyel ligand 
bağlanma cepleri ve aktif bölge tahmini gerçekleştirildi. 
Çoklu dizi hizalaması sonuçları kısa-zincirli dehidrojenazlar/redüktazlar (SDR) protein 
ailesinin ıraksak alt ailesine ait 13GxxxxSxA21 kofaktör bağlanma motifi ve 156YxxMxxxK163 

aktif bölge motiflerinin hizalamada kullanılan tüm proteinlerde bulunduğunu göstermiştir. 
Ayrıca özdeşlik oran matriksi, filogenetik ağaç ve dizideki korunmuş rezidüler incelenerek 
KpFabI’nın reaksiyonlarında NADH kofaktörünü tercih edeceği anlaşılmaktadır. KpFabI ile 
en yüksek özdeşliğe sahip Escherichia coli FabI (EcFabI) katalitik rezidüleri Gly93 Phe94 
Ala95 Leu100 Tyr146, Tyr156, Met159, Lys163, Ile192 KpFabI’da korunmuştur. 11 α-helix 
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ve 7 β-sheet sekonder yapılarına sahip KpFabI Rossman Fold bağlanma domaini içermektedir. 
Modelleme sonucunda EcFabI ile benzer şekilde 190-203. rezidüler arasında yer alan ancak 
194-200. rezidüler arasında alternatif konformasyonlar alabilen substrat bağlanma spirali 
içerdiği ve bu spiralin KpFabI açık formunda düzensiz kapalı formunda düzenli olduğu 
konformasyon farkından anlaşılmaktadır. Elde edilen CDD sonuçlarına göre KpFabI’nın 
homodimer ve homotetramer arayüzleri içerdiği bu yapıları oluşturduğu SWISS-MODEL 
modelleri ile de gözlemlenmiştir. SWISS-MODEL Structure Assesment ile elde edilen 
ramachandran grafik sonuçlarına göre en iyi KpFabI açık ve kapalı form modelleri SWISS-
MODEL ile elde edilmiş olup rezidülerin sırasıyla %97,44 ve %98,24’ü tercih edilen 
bölgelerde yer almaktadır. Ayrıca SWISS-MODEL modelleri 0,96 ve 0,72 MolProbity 
skorları en iyi sonuçlara sahiptir. SWISS-MODEL açık form modeli için QMEAN4 skoru 
0,19 ve kapalı form için 0,33 olarak tüm modeller arasından en yüksek skoru göstermiştir. 
Validasyon sonucunda SWISS-MODEL modelleri ERRAT için elde edilen açık form 95,669 
ve kapalı form 96,063 genel kalite puanları bu modellerin iyi çözünürlüğe sahip modeller 
olduğunu göstermiştir. Verify3D ile SWISS-MODEL modellerinde hem açık hemde kapalı 
form için rezidülerin %80’inin üzerinde ortalama 3D-1D skoru>=0.2 göstererek üç boyutlu 
yapılarının aminoasit dizsi ile uyumlu olduklarını göstermektedir. PROCHECK için en iyi 
sonuçlar SWISS-MODEL modellerinde elde edilmiş olup açık form için 3 geçerli, 4 uyarılı ve 
1 hatalı sonuç, kapalı form için 3 geçerli, 3 uyarılı ve 2 hatalı sonuç elde edilmiştir. SWISS-
MODEL modelleri sırasıyla -9.13 ve -8.49 Z skorları ProSA ile elde edilmiştir ve bu skorlar 
iki modelinde genel kalite puanlarının doğal konformasyonlar aralığında yer aldığını 
göstermektedir. ProQ ile elde edilen LG skorları SWISS-MODEL açık form için 7.422 kapalı 
form için 7.700’dür. Bu skorlar 5’ten büyük olduklarından çok iyi kalitede modeller 
olduklarını göstermişlerdir. Son olarak SWISS-MODEL açık form modeli modelin 
oluşturulmasında kullanılan kalıp yapı ile 0.277 Å ve kapalı form ise 0.142 Å RMSD 
değerleri tüm modeller arasından en düşük değerlerdir. DogSiteScorer ile belirlenen SWISS-
MODEL açık form ligand bağlanma cebi P_0 0.81 ilaç skoruna sahip olup muhtemel ilaç 
bağlanma bölgesi olduğu ve moleküler yanaştırma çalışmaları için hedef olabileceği 
belirlenmiştir. CASTp ve 3DLigandSite ile aynı bölgede benzer değerler elde edildiğinden bu 
bölgenin ilaç hedefi olarak kullanımının uygun olduğu öngörülmektedir. KpFabI açık ve 
kapalı formlarının modelleri yapıya dayalı ilaç tasarımında ve ilaç yeniden hedeflendirme 
çalışmalarında kullanılabilir.  

Anahtar Kelimeler—Klebsiella pneumoniae; FabI; Model; Validasyon; Ligand Bağlanma 
Cebi  

ABSTRACT 
 

Enoyl-Acyl Transporter Protein Reductase FabI is one of the targets of antibacterial drugs 
because it is involved in the Type 2 fatty acid synthesis pathway and plays a decisive role in 
the completion of fatty acid elongation cycles. In this study, for the first time the production 
of 3-dimensional structural models of open and closed forms of the FabI enzyme belonging to 
Klebsiella pneumoniae (KpFabI) , validation of the models, determination of active site and 
ligand binding pockets were performed. 
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Klebsiella pneumoniae strain ATCC 13883 FabI protein amino acid sequence was loaded into 
BLAST and screened against FabI proteins in the Protein Data Bank (PDB). Multiple 
sequence alignment of KpFabI aminocid sequence and aminoacid sequences obtained from 
BLAST was performed using T-COFFEE Expresso and visualized with ESPript v3.0. 
Phylogenetic tree and percent of identity matrix were determined using another multiple 
sequence alignment program Clustal Omega. PSIPRED v4.0 and Conserved Domain 
Database (CDD) were used to determine KpFabI secondary structures and protein domains. 
KpFabI open and closed forms were modeled in MODELLER, SWISS-MODEL and I-
TASSER programs. Models were visualized with PyMOL v2.4.0 and Molsoft Browser v3.9-
1b programs. The energy minimization of the the lowest DOPE score models produced by 
MODELLER was performed with Chimera v1.15. All models created with MODELLER, 
SWISS-MODEL and I-TASSER were evaluated using SWISS-MODEL Structure 
Assessment. Quality evaluation of all models was done with ERRAT, Verify3D, 
PROCHECK, ProSA and ProQ validation tools. Potential ligand binding pockets and active 
site prediction was performed using DoGSiteScorer, CASTp and 3DLigandSite. 
Multiple sequence alignment results showed that the 13GxxxxSxA21 cofactor binding motif 
and 156YxxMxxxK163 active site motifs belonging to the divergent subfamily of the short-
chain dehydrogenases / reductases (SDR) protein family were present in all proteins used in 
the alignment. In addition, by examining the precent of identity matrix, phylogenetic tree and 
preserved residues in the sequence, it is understood that KpFabI will prefer the NADH 
cofactor in its reactions. Escherichia coli FabI (EcFabI), which have the highest identity with 
KpFabI, catalytic residues Gly93 Phe94 Ala95 Leu100 Tyr146, Tyr156, Met159, Lys163, 
Ile192 were preserved in KpFabI. KpFabI contains 11 α-helix and 7 β-sheet secondary 
structures with the Rossman Fold binding domain. Similar to EcFabI as a result of the 
modeling, residues located between 190-203 has been found containing a substrate-binding 
spiral, but that can take alternative forms residues between 194-200 and this spiral is ordered 
in KpFabI open form it is disordered closed form. According to the CDD results and SWISS-
MODEL models, it has been observed that KpFabI contains homodimer and homotetramer 
interfaces and forms these structures. According to the ramachandran graphic results obtained 
with SWISS-MODEL Structure Assesment, the best KpFabI open and closed form models 
were obtained with SWISS-MODEL and 97.44% and 98.24% of the residues are located in 
the favoured areas, respectively. In addition, SWISS-MODEL models have the best results 
with MolProbity scores of 0.96 and 0.72. SWISS-MODEL showed the highest score among 
all models as the QMEAN4 score of 0.19 for the open form and 0.33 for the closed form. As a 
result of the ERRAT validation, the general quality scores of open form 95,669 and closed 
form 96,063 obtained for the SWISS-MODEL models showed that these models are models 
with good resolution. SWISS-MODEL models showed an average 3D-1D score of> = 0.2 for 
both open and closed forms in Verify3D and this indicating that their three-dimensional 
structures are compatible with the amino acid sequence. The best results for PROCHECK 
were obtained in SWISS-MODEL models, 3 valid, 4 warned and 1 erroneous results for the 
open form, 3 valid, 3 warned and 2 erroneous results for the closed form. Z scores of -9.13 
and -8.49 were obtained with ProSA, respectively, in SWISS-MODEL models, and these 
scores show that the overall quality scores in both models fall within the range of natural 
conformations. LG scores obtained with ProQ are 7.422 for the SWISS-MODEL open form 
and 7.700 for the closed form. Since these scores are greater than 5, they have shown that they 
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are very good quality models. SWISS-MODEL open form model and the template structure 
used in its creation has RMSD values 0.277 Å and the closed form 0.142 Å which are the 
lowest among all models. The SWISS-MODEL open form ligand binding pocket P_0 
determined by the DogSiteScorer has a drug score of 0.81, is a possible drug binding site and 
may be a target for molecular docking studies. Since similar values are obtained in the same 
region with CASTp and 3DLigandSite, this region is predicted to be suitable for use as a drug 
target. Models of KpFabI open and closed forms can be used in structure-based drug design 
and drug repurposing studies. 
 
Keywords- Klebsiella pneumoniae; FabI; Model; Validation; Ligand Binding Pocket
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ÖZET 
 

18. ve 19. yüzyılda Sanayi Devrimi'nin etkisiyle şehirlerin dokusu ve toplumların yaşam 
tarzı önemli ölçüde değişmiştir. Bu dönüşüm, yeni ihtiyaçların ve bu ihtiyaçlara yanıt 
oluşturan hizmetlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu ihtiyaçlar arasında aydınlatma, 
sosyal yaşam ve üretim alanları için ayrı önem taşımıştır. 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'daki 
gazhane alanları, öncelikli olarak aydınlatma amaçlı olarak sarayların ve artanıyla da şehrin 
enerji ihtiyaçlarını karşılamak için inşa edilmiştir. Tarihi yarımadanın batı kesiminde yer alan 
Yedikule Gazhanesi, sosyal dış mekanlar ve kamu yapılarındaki aydınlatma ve ısıtma için 
kurulan ilk gaz üretim tesisidir. Bu yapılar zamanla ve özellikle 1990'ların başından itibaren 
gaz üretimi ve düşük basınçlı gaz depolama ünitelerinin kullanışlılığını yitirmesiyle, koruma 
ve yeniden kullanım amaçlı olarak endüstriyel mirasın bir parçası haline gelmiştir. 

Yedikule Gazhanesi, böyle bir tesise olan ihtiyacın ortadan kalktığı andan itibaren, tarihi 
önemi, kent içindeki geniş alanı ve değerli konumuna rağmen, günümüzde halk otobüsleri 
için park alanı, depo ve hurdalık olarak kullanılmaktadır. Alan, tarihi binaları ve eski gaz 
fabrikalarına ait yapıları olan; —damıtma ve arıtma evleri ile biri sadece yer altı kalıntılarına 
sahip üç gazometresi —daha yakın bir geçmişte inşa edilmiş ve daha sonra terk edilmiş bir 
fabrika binasını ve bir hayvan barınağını alanı içerisinde bulundurmaktadır. İşlevini yitirmiş 
gaz üretim, depolama binaları ve diğer yapıları da dahil olmak üzere eski gaz fabrikası alanı, 
uzun süredir kullanım dışı kalmış, hatta uygunsuz ve yıkıcı bir şekilde kullanılmıştır. Boğaz 
sahilindeki eşsiz konumunun yanısıra,  İstanbul için tarihi önemi son derece yüksek olan tarihi 
kara surları ile deniz surlarının kesiştiği noktada yer alan bir alan olsa da uzun süredir ve çok 
ihmal edilmiştir. Yedikule Gazhane alanının yanısıra; kara surlarına komşu olan otoyolun 
karşı tarafındaki Kazlıçeşme metro istasyon durağının da yer aldığı, aynı zamanda bazı tarihi 
endüstiryel ve yeni yapıları da içeren geniş, tanımsız ve düzensiz otopark kullanımlı alan ile 
bu alanların önündeki sahil şeridi de sorun alanına dahil edilmiştir. Amaç, alanın, mimari, 
kentsel, işlevsel ve sosyal potansiyellerini sürdürürken, bölgenin kentsel olarak 
canlandırılmasıdır.  

Proje alanı boyunca varolan kesintili yeşil alanlar sürekli kılınarak, metro istasyonuna 
hizmet eden düzensiz otopark alanı için doğal ve yeşil bir örtü olarak önerilmektedir. 
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Kullanıcılara kesintisiz ve daha yeşil bir atmosfer getirirken, meyve ağaçları ile kentsel tarım 
olanakları ve üretimin artırılması hedeflenmektedir. 

Tarihi bağlamsal nitelikler göz önünde bulundurularak, ihmal edilmiş tarihi binaların ve 
strüktürlerin, duruyorsa aslına uygun olarak onarılıp yeniden işlevlendirildiği, yokolmuşsa 
sadece kısmen anımsatıldığı bir peyzaj tasarımı hedeflenmektedir. Tanımlı sorun alanında, 
iyileştirilmiş bütüncül bir dolaşım için, yaya sirkülasyonu, yeni yeşil kapalı otopark alanı ve 
kıyıdaki rekreatif park alanları ile bütünlük sağlanması amaçlı gerekli bağlantılar sağlanarak, 
tarihi mirasın korunması ve görünürlüğünün artırılmasına uygun olan işlevlerin muhafaza 
edilmesi önerilmektedir. 

Gazhane alanındaki tarihi kagir yapılardan birinin kütüphane, diğerinin ise bir performans 
alanı da içeren bir sergi merkezine, üst yapısı iyi durumdaki gazometre yapısında kentsel 
tarım ve bugün üst yapısı yokolmuş gazometrenin eski izinde özgün alt strüktürü gösteren 
şeffaf zeminli bir amfitiyatroya dönüştürülerek kültürel bir ortam yaratılmasına 
çalışılmaktadır. Yedikule Gazhane alanının üst ölçekte daha geniş proje alanı ile her açıdan 
bütünlük sağlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca, alanda yaygın önerilen kentsel tarım 
alanlarında insanların birbirleriyle etkileşime girmesi için uygun bir ortam önerilmekte ve 
mevcut pandemi koşullarında vatandaşların açık alanlarla kesintiye uğrayan ilişkilerinin 
canlandırılmasına çalışılmaktadır. Önerilen kesintisiz sirkülasyona bağlı olarak, yürüyüş ve 
bisiklet yolları ile birlikte tüm alanda bütünsel olarak kurgulanmıştır. Proje alanında yer alan 
geçici yapılardaki hayvan barınağının, alanda terk edilmiş vaziyetteki, ancak sürdürülebilir bir 
yaklaşımla yenilenmesi önerilen eski ancak tarihi nitelikte olmayan fabrika binasına taşınması 
ile hayvanlar için iyileştirilmiş bir yaşam alanı önerilmektedir. Hayvanseverlerin ziyaretine 
açık olan bu mekânın sadece insanlar arasındaki değil, insanlar ve hayvanlar arasındaki 
etkileşimi de güçlendireceğine inanılmaktadır. 

Sahip olduğu değerlerle potansiyeli son derece yüksek bu önemli alanın, günümüze ve 
belki geleceğe de damgasını vuran pandemi sonrası koşullara, sürdürülebilir hedeflere ve 
kentsel ihtiyaçlara uygun koruma, yeniden kullanım ve peyzaj tasarımı ile alanın yeniden 
yapılandırılarak kente ve sosyal hayata geri kazandırılması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler—Endüstri Miras; Yeniden İşlevlendirme; Kentsel Yeniden 
Yaplandrma; Yedikule Gazhanesi ve Çevresi; İstanbul.  

 

ABSTRACT 
 

By the effect of the Industrial Revolution, the texture of the cities and lifestyle of the 
societies had considerably changed. This conversion caused the emergence of new needs and 
utilities that constitutes a response to those necessities. Illumination was one crucial example 
among those requirements for social life and manufacturing area. In Istanbul, gasworks sites 
were built in the late 19th century for illumination primarily and to meet other energy needs 
of the city and the palaces. Yedikule Gasworks site, situated on the western part of the 
historical peninsula, was the first gas-manufacturing facility established for outdoor and social 
illumination and heating. Over time, gas manufacturing and low-pressure gas storage units 
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have been no longer useful after the early 1990s, becoming a part of industrial heritage for 
conservation and redevelopment.  

Since the need for such a facility had ended, Yedikule Gasworks has been used as a 
warehouse, parking area, and junkyard for public buses, despite its historical significance and 
valuable location. The area includes historic buildings and structures of former gasworks such 
as; retort and purifier houses and three gasometers (one having only below-ground remains), 
besides a newer abandoned factory building and an animal shelter. Former gasworks site, 
including redundant gas manufacturing and storage buildings and structures, has been unused, 
inappropriately, and even destructively used for a long time. In addition to its unique location 
on the Bosphorus coast, it is an area at the intersection of the historical land walls and sea 
walls, which are of great historical importance for Istanbul, but it has been neglected. Besides 
the Yedikule Gasworks area; the large, undefined and irregular parking area, which also 
includes the Kazlıçeşme metro station on the opposite side of the highway adjacent to the land 
walls, and also includes some historical industrial and new buildings, and the coastline in 
front of these areas are also included in the problem area. The aim is to suggest an urban 
redevelopment while maintaining its architectural, urban, functional and social potentials. 

The intermittent green areas that exist throughout the project area are made permanent and 
proposed as a natural and green cover for the parking lot serving the metro station. While 
bringing a greener atmosphere to the users, it is aimed to increase the urban agricultural 
opportunities and production with fruit trees. 

Considering the historical contextual qualities, it is aimed to design a landscape in which 
neglected historical buildings and structures are repaired and re-functionalized in accordance 
with their originals and if they have disappeared, they are only partially reminded. For an 
improved integrated circulation in the defined problem area, it is recommended to maintain 
the functions that are suitable for protecting the historical heritage and increasing its visibility 
by providing the necessary connections to ensure integrity with pedestrian circulation, new 
green parking area and recreational areas on the shore. 

An attempt is made to create a cultural environment by transforming one of the historical 
masonry structures in the gashouse area into an exhibition center, which includes a library and 
the other a performance area, urban agriculture with a good upper structure and an 
amphitheater with a transparent floor that shows the original sub-structure in the old trace of 
the gasometer whose superstructure has been destroyed today. It is aimed to provide integrity 
in every aspect with the larger project area of the Yedikule Gazhane area. In addition, a 
suitable environment for people to interact with each other in the widely recommended urban 
agricultural areas in the area is proposed and efforts are made to revive the interrupted 
relations of citizens with open spaces under the current pandemic conditions. Depending on 
the proposed uninterrupted circulation, walking and cycling paths have been designed 
holistically throughout the area. An improved space for animals is proposed by moving the 
animal shelter in the temporary structures in the project area to the abandoned, old but not 
historical factory building, proposed to be renewed with a sustainable approach. It is believed 
that this place, open to the visit of animal lovers, will strengthen the interaction not only 
between people but also between humans and animals. 
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It is aimed to restore the value of the area—which have a high potential with its features —
correspondingly the city and social life; with conservation, re-use and landscape design in 
accordance with post-pandemic conditions, sustainable goals and urban needs. 
Keywords—Industrial Heritage; Adaptive Reuse; Urban Redevelopment; Yedikule Gasworks 
and Surroundings; Istanbul. 
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ÖZET 
 

Deniz taşımacılığı etkileyen en önemli problemlerden birisi biyofouling olayıdır. Bu olay deniz 
ekosistemleri için doğal bir olay olsa da, gemilerin karinalarında biyofouling organizmaların 
birikimi gemilerin yakıt sarfiyatının artması, hızlarının azalması, çevreye daha çok CO2 
salınması ve yayılımcı türlerin yeni ekosistemlere girişi gibi birçok istenmeyen sonuçlar 
doğurur. Deniz taşımacılığında biyofouling kaynaklı negatif etkileri engellemek amacıyla 
antifouling boyalar kullanılır. Bu boyalar etkinliğini içerdikleri biyosidal ajanlar yoluyla 
sağlarlar. Antifouling boyaların etkinliklerini belirleyen bir diğer parametre ise tutucu 
komponentlerinin çözünürlüklerinin ayarlanmasıdır. Bunun için literatürde organik ve 
inorganik fiberler kullanıldığı bilinmektedir. Sunulan bu çalışmada, iki adet doğal ve iki adet 
ticari fiber örneklerinin self-polishing antifouling model boyaların self-polishing yüzdeleri ve 
antifouling peformansları üzerine etkileri incelenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde one-
way ve two-way ANOVA testleri uygulanmıştır. Self-polishing testleri laboratuvar 
koşullarında gerçekleştirilirken, antifouling performans testleri için İnciraltı-İzmir’de alan 
denemeleri yapılmıştır. Self-polishing testler sonucunda fiber katkılı model boyaların self-
polishing düzeylerini etkilediği bulunmuştur. Alan denemelerinde kullanılan model boyaların 
tümünün antifouling performanslarının yüksek olduğu gözlenmiştir. Hydroides elegans isimli 
fouling organizmanın özellikle kontrol plakalarında baskın tür olduğu gözlenmiştir. Kabuklu 
ve kalkerli bir yapıya sahip olan H. elegans türünün özellikle Ege Denizinde yaygın bulunduğu 
ve ahşap tip teknelere ciddi zararlar verdiği bilinmektedir. Bu çalışmada kullanılan model 
antifouling boyaların etkin bir şekilde H. elegans tutunmasını engellediği gözlenmiştir. Sonuç 
olarak, self-polishing antifouling boya performanslarının arttırılmasında ve dolgu materyali 
olarak alternatif çevre dostu fiberler kullanılabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: antifouling, boya, biyofouling, fiber, çevre dostu, deniz ekosistemi 
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ABSTRACT 

One of the most important problems affecting maritime transport is biofouling. Although this 
event is a natural event for marine ecosystems, the accumulation of biofouling organisms in the 
hulls of ships has many undesirable consequences, such as increased fuel consumption, speed 
reduction, release of much more CO2 into the environment and the introduction of invasive 
species into new ecosystems. Antifouling paints are used in sea transportation to prevent 
negative effects caused by biofouling. These paints provide their effectiveness through the 
biocidal agents they contain. Another parameter that determines the effectiveness of antifouling 
paints is adjusting the solubility of the holding components. It is known in the literature that 
organic and inorganic fibers are used for this. In this presented study, the effects of two natural 
and two commercial fiber samples on self-polishing percentages and antifouling performance 
of self-polishing model antifouling paints were investigated. One-way and two-way ANOVA 
tests were used to evaluate the data. While self-polishing tests were carried out under laboratory 
conditions, field trials were conducted in İnciraltı-İzmir for antifouling performance tests. As a 
result of self-polishing tests, it was found that fiber-reinforced model paints affect self-polishing 
levels. It was observed that all of the model paints used in field trials had high antifouling 
performances. It has been observed that the fouling organism called Hydroides elegans is the 
dominant species especially on the control plates. It is known that H. elegans, which has a 
shelled and calcareous structure, is widely spread especially in the Aegean Sea and causes 
serious damage to wooden boats. It was observed that the model antifouling paints used in this 
study effectively prevented H. elegans settlement. As a result, alternative environmentally 
friendly fibers can be used to increase the performance of self-polishing antifouling paint and 
as filling material. 

Keywords: antifouling, paint, biofouling, fiber, eco-friendly, marine ecosystem 
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ÖZET 
 

Teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hızla ilerlemekte ve etkileşimde bulunduğu her 
alanı dönüştürmektedir. Öyle ki, gerçekleşmesine imkânsız gözüyle bakılan pek çok konu 
oldukça kısa süreler içerisinde somut çıktılara dönüşebilmektedir. Bu yönüyle teknoloji, 
tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının belirmesinde, temininde ve sonrasında önemli bir faktör 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağın koşulları içerisinde tüketicilerin 
istekleri, beklentileri, satın alma davranışları ve bunun için pazarlamacıların kullandığı araç ve 
yöntemler de dönüşmektedir. Nöropazarlama, sinir bilimi ve pazarlama çalışma alanlarının 
birleşiminden doğmuştur. 1990’lı yıllarda Profesör Zaltman’ın fMRI cihazını pazarlama 
araştırmalarında kullanmasıyla başlayan nöropazarlama, tüketici davranışlarını araştırmak için 
nöro bilim yöntemlerini kullanmakta ve insan beynine dair analizler yapmaktadır. Geleneksel 
araştırma yöntemleri, genellikle tüketicilerin beyanları ya da soru formuna verdikleri cevaplar 
ile ölçülmekte ve yorumlanmaktadır. Oysa günümüzde duygu ve düşüncelerin çok büyük bir 
bölümünün bilinçaltında gerçekleştiği bilinmektedir. Bu yönüyle nöropazarlama günümüz 
pazarlama yaklaşımının güvenilir ve önemli ve popüler araştırma yöntemlerinden birisidir. 
Fakat, insan beyni ve nöropazarlamaya olan bu ilgi, bazı yanlış bilgilerin ve kanaatlerin 
oluşmasına sebep olmakta ve nöropazarlama ile ilgili bilgi kirliliği oluşmaktadır. Yapılan 
çalışmalar sonucunda, nöropazarlamanın tüketiciyi hipnotize etmek, robotlaştırmak ya da satın 
almaya zorlamak gibi bir uygulama alanı olmadığını ortaya koymuştur. Aksine, nöropazarlama, 
pazarlama çabalarını daha işlevsel hale getirmek ve daha etkin sonuçlar elde etmek amacına 
odaklı, uygulamalı bir araştırma yöntemidir. Ayrıca, uygulanma esasları itibariyle tüketiciler 
açısından tehlike içermemekte ve etik sınırlar içerisinde yer almaktadır. 

Bu çalışma, nöropazarlama alanı ile ilgili bilgi kirliliğini giderme ihtiyacından doğmuştur. 
Çalışma, nöropazarlamanın kullanım amaçlarını ve kullandığı araçları incelemek, tüketici 
davranışı ve etik durumunu teorik olarak açıklamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, literatürde 
yapılan çalışmalar benzerlikleri ve farklılıkları yönüyle incelenmiş; elde edilen sonuçlar 
paylaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler—Tüketici, Tüketici Davranş; Nöropazarlama; Etik;  
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ABSTRACT 
Technological developments transform a dizzy rapidly and transform each area in which it 

interacts. In fact, many issues that are considered impossible to realize can turn into concrete 
outputs in a very short period of time. In this way, technology is an important factor in the 
provision of the requests and needs of consumers, and after a significant factor. In the conditions 
of our current age, the desires, expectations, purchasing behaviors of consumers and the tools 
and methods used by marketers for this also transform. Neuromarketing was born out of a 
combination of neuroscience and marketing. Neuromarketing, which began in the 1990s when 
Professor Zaltman used the fMRI device for marketing research, uses neuroscience methods to 
investigate consumer behavior and analyzes the human brain. Traditional research methods are 
usually measured and interpreted by consumers' statements or their answers to the 
questionnaire. However, it is known that a very large part of feelings and thoughts occur 
subconsciously today. In this respect, neuromarketing is one of the reliable and important and 
popular research methods of today's marketing approach. However, this interest in the human 
brain and neuromarketing leads to some misinformation and opinions, and information 
pollution related to neuromarketing occurs. As a result of the studies, neuromarketing has not 
been an application area such as hypnotizing, robotizing or forcing the consumer to buy. On the 
contrary, neuromarketing is a hands-on research method focused on making marketing efforts 
more functional and achieving more effective results. In addition, it does not pose a danger to 
consumers in terms of its principles of application and is within ethical limits. 
 

This study was born out of the need to eliminate information pollution related to the field of 
neuromarketing. The study aims to examine the purposes of neuromarketing and the tools it 
uses, and to theoretically explain consumer behavior and ethical status. In this context, the 
studies carried out in the literature were examined in terms of similarities and differences; the 
results obtained are shared. 
 
 
Keywords- Consumer, Consumer Behaviour, Neuromarketing, Ethics.
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ÖZET 
 

    Koronavirus, 2019 yılının Aralık ayında Çinin Vuhan eyaletinde, hayvan pazarinda 
ortaya çıkmıştır. Türkiye’de 2020 yılında ilk vaka görülmüştür. Koronavirüs önce hayvandan 
hayvana geçmiş sonra mutasyona uğrayarak insandan insana geçerek ölümcül bir hastalık 
haline gelmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs ağır seyretmesi ve 
ölümle sonuçlanma oranının yüksek olmasi nedeniyle insanlar arasında korku ve paniğe yol 
açmıştır. Ölüm hallarının yaşlı ve kronik hastalarda daha olumlu ve kronik görünmesi ile 
birlikte son zamanlar virüsün mutasyona uğrayarak, Hint varyantının ortaya çıkması ile 
beraber gençleride etkilemesinden dolayı gençlerde de kaygıya neden olmuştur.  Bu nedenle 
halk sağlının korunması amacı ile uygulanan sosyal izolasyon tedbirleri, tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de uzun süreli kapanmalar ve sokağa çıkma yasakları uygulanmaya 
başlanmış, okul ve üniversite eğitimleri onlayn şekilde yürütülmesi söz konusu olmuştur. 
Üniversite gençlerinin eğitimi onlayın olarak devam etmesinden dolayı okullarından fiziki 
olarak uzak kalmasına neden olmuştur.  Bu bağlamda gençlerin duygusal olaraktan 
universiteye olan bağlılıkları olumsuz olarak etkilendiyi düşünülmektedir. Bu çalışmanın 
amacı üniversite öğrencilerinin koronavirüs döneminde üniversitelere olan bağlılıkları üzerine 
nasıl etkilendikleridir. Yapılan çalışma nitel bir araştırma olup veriler yüz yüze olaraktan 
mülakatla elde edilmiştir. Bu araştırmada 25 öğrenci ile mülakat yapılmıştır. Mulakat sonucu 
elde edilen veriler katogorilere ayrılarak değerlendirmek suretiyle çıkarımlarda bulunmuştur. 
Değerlendirmeler sonucunda üniversite öğrencilerinin pandemi sürecinde üniversiteye olan 
bağlılık düzeyleri, uzaktan eğitimden  olumsuz etkilendiyi sonucuna varılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler—Kovid 19 salgn; Üniversite öğrencileri; Pandemi süreci; Üniversite 

eğitimi  

ABSTRACT 
        Coronavirus was discovered in the animal market in Vuhan Province, China in 
December 2019. The first case was seen in Turkey in 2020. Coronavirus first passed from 
animal to animal, then mutated and passed from person to person, becoming a deadly disease. 
As in the whole world, in our country, coronavirus is severe and has caused fear and panic 
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among people due to the high rate of death. In addition to the fact that states of death appear 
more positive and Chronic in elderly and chronic patients, recently the virus has mutated, 
affecting young people along with the emergence of the Indian variant, which has also caused 
anxiety in young people. For this reason, social isolation measures applied in order to protect 
public health, long-term closures and curfew have been implemented in Turkey as well as all 
over the world, and school and university education has been carried out in such a way. The 
education of the University's young people has led to them being physically excluded from 
their schools due to the fact that they continue to be ten years old. In this context, young 
people's emotional attachment to the university is negatively affected. The aim of this study is 
how college students are influenced by their commitment to universities during the 
coronavirus era. The study is a qualitative study and the data was obtained by face-to-face 
interview. In this study, 25 students were interviewed. The data obtained as a result of 
Mulakat were divided into catogories and made inferences by evaluating them. As a result of 
the assessments, it was concluded that the level of commitment of university students to the 
University during the pandemic was negatively affected by distance education. 
 
Keywords- Kovid 19 outbreak; University students; pandemic process; university education
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ÖZET 
 

Arapça pek çok çekim eki alan ve karmaşık bir morfolojik yapıya sahip bir dildir. Hemen 
hemen bütün sözcüklerin kök harflere eklenen eklerden ya da desenlerden, kalıplardan 
oluştuğu türetimsel bir dildir. Modern Standart Arapçada çoğulların tanımlanası bilginin elde 
edilişi ve doğal dil işleme teknikleri açısından çok kritik bir konudur. Düzenli ve düzensiz 
olmak üzere iki tür çoğul bulunmaktadır. Bunun yanında düzenli çoğulların eril ve dişil 
biçimleri bulunmaktadır. Bu yüzden çoğulların belirlenmesi üstesinden gelinmesi zor ve 
karmaşık bir sorundur. Kök sözcüklerin bulunması süreci tekil ve çoğulların belirlenmesi ve 
sözcülerden eklerin ayrıştırılması sürecidir. Sözcüklerin yapım eklerinden Yapım eklerinden 
yönünden hemen hemen tüm kelimelerin köklerden kalıplara kadar türetildiği, çok zengin bir 
türetme morfolojisine sahip bir türetme dilidir. Arapça çoğulların Modern Standart Arapçada 
tanımlanması, bilgi erişiminde ve doğal dil işleme uygulamalarında kritik bir konu haline 
gelmiştir. Arapça çoğulların iki biçimi vardır: düzenli ve düzensiz. Normal form ayrıca Eril ve 
Dişil formlardan oluşur. Çoğulların belirlenmesi konusu, çözülmesi gereken önemli ve 
karmaşık bir konudur. Bilgi erişiminde kök bulma, ekli ekleri kelimelerden çıkararak tekilleri 
çoğullardan ayırma işlemidir. Bu çalışmada, sözcüklerin morfolojik yapısı belirlenirken 
eklerin ayrıştırılması yöntemi kullanılmamış bunun yerine kök, sözcük ve çoğulluk arasındaki 
ilişkiyi gösteren kalıplar kullanılmıştır. Temel kalıplardan programlama aracılığıyla yeni 
kalıplar üretilerek düzenli ve düzensiz çoğulların belirlenmesinde kullanılmıştır. Bunun 
sonucunda düzenli çoğullar için istenilen düzeyde belirlenebilmiş, düzensiz çoğullar ise 
tatmin edici düzeyde belirlenebilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arapa Morfoloji; Arapça çoğullar; Doğal Dil İşleme;  Bilgi Elde Etme 
Teknikleri; Kök ve Gövde Bulma  

 

ABSTRACT 
 

Arabic is a language with a lot of inflections and a complicated morphological structure, it 
is a derivational language with a very rich derivational morphology, with nearly all words 
deriving from roots through patterns. Identification of Arabic plurals in modern standard 
Arabic become a critical topic in information retrieval and natural language processing 



- 701 -

International Graduate Studies Congress   June 2021
Uluslararası	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi	 	 Haziran	202117 -20 

  
 
 
 

 
 

 

applications. There are two forms of Arabic plurals: regular and irregular. The regular form is 
also consists of Masculine and Feminine forms. The issue of identifying plurals is a 
significant and complex one that must be tackled. In information retrieval, stemming is the 
process of separating singulars from plurals by extracting the attached affixes from words. In 
this study, we present a method for identifying Arabic plurals that does not include the use of 
stemming. We use both the word and the pattern to decide the correct root, and the pattern 
used to determine the type of plural, based on the triple relationship between word, root, and 
pattern. Only the basic patterns of plurals, whether usual or irregular, have been given to the 
algorithm, and the rest of the patterns are created programmatically to add the necessary 
plugins for each form of plural. Finally, since irregular collection and humiliation do not 
depend on direct laws, we obtain good results in the case of regular inclusion and are largely 
satisfied in the case of irregular collection and humiliation. 
 
Keywords:Arabic Morphology, Arabic Plurals, Natural Language Processing, Information  
               Retrieval, Stemming
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ÖZET 
 

Kesirli mertebeden türevler teorisinin temeli, Leibniz'in 1695'te L'Hospital'e yazmış olduğu 
notla atılır. Kesirli türevlerin tarihine baktığımızda, birçok araştırmacı kesirli integral ve 
türevleri tanımlamaya teşebbüs etmişlerdir. Kesirli türevlerle alakalı verilen pek çok tanımda, 
oldukça iyi bilinen Riemann-Liouville ve  Caputo türevlerinde olduğu gibi integral formu 
kullanılmaktadır. Maalesef, bu tanımların bazı kusurları vardır. Örneğin, , pozitif bir 
tamsayı değil ise   eşitliği sağlanmaz. Bütün kesirli türevler, pozitif tam sayılı 
mertebeden türevlerin sağladığı zincir kuralını sağlamaz: . 
2015 yılında yapılan bir çalışma, kesirli türevin çok yeni bir tanımı olan ve yukarıda 
bahsettiğimiz eksiklikleri(kusurları) karşılayan uygun(conformable) kesirli türevi 
tanıtmaktadır. Uygun kesirli türev ile oluşturulan aşağıdaki homojen olmayan ve 
doğrusal(lineer) olmayan gecikmeli diferansiyel denklemi dikkate alacağız, 
 
                                               

                                                      
 
Burada, , uygun kesirli türev,  ve  sabit kare matrisi,  gecikme sabiti, 

 ve  türevi sürekli olan vektör fonksiyondur. İlk önce, ‘uygun 
gecikmeli sarsım üstel matris fonksiyonu’ şeklinde isimlendirdiğimiz yeni bir fonksiyon 
tanımladık. Bir integralin uygun kesirli türevinin kuralını verdik. Akabinde, adım adım  
yukarıda verdiğimiz denklemin çözümünü araştırdık. Sonra çözümün varlığını ve tekliğini 
ispat ettik. Son olarak, sistemin Ulam-Hyers anlamında kararlı olduğunu gösterdik. 

  
Anahtar Kelimeler—Uygun(uyumlu) türev; Uygun gecikmeli sarsm; Çözümün gösterimi; 

Varlk ve teklik; Ulam-Hyers kararllğ 
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ABSTRACT 
 

The foundation of the theory of derivatives of fractional order is laid with Leibniz's note to 
L'Hospital in 1695.  When we have a look at the history of fractional derivatives, many 
researchers have made attempts to present a definition of derivatives and integrals of arbitrary 
order. In many of definitions about fractional derivatives, an integral form was used like well-
known definitions of the Riemann-Liouville derivative and the Caputo derivative. 
Unfortunately, there are some their drawbacks. For instance, if  is not a positive integer,  the 
Riemann-Liouville derivative and the Caputo derivative  do not ensure that  , and 
also all fractional derivative does not satisfy the chain rule: . 
A study conducted in 2015 introduces the conformable fractional derivative which is a very 
new definition of fractional derivative and satisfies many setbacks, we expect.  We will 
consider the following nonhomogeneous and nonlinear delay differential equation created 
with the conformable fractional derivative 
 
                                               

                                                      
 
where  is the conformable fractional derivative,   and  are constant coefficient square 
matrices,    is a delay constant, , and  is an arbitrary 
continuously differentiable vector function. First off, we newly define conformable delay 
perturbation of matrix exponential function. And then, we presented a rule for conformable 
fractional differentiation of an integral. In the sequel, we looked for a solution to the above 
system step by step. Lastly, we showed the existence and uniqueness of the obtained solution 
and its stability via Ulam-Hyers Stability. 
 
Keywords- Conformable derivative; Conformable delay perturbation; Representation of 
solutions; Existence; Ulam-Hyers stability 
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ÖZET 
 

Hava yolu obstrüksiyonu tedavisinde kullanılan bronkodilatörlerden biri de teofilindir 
.Kimyasal olarak 1,3 dimetil ksantindir. Son yıllarda yavaş salınımlı preparatlar da kullanımı 
girmiştir. Yavaş salınımlı formların günlük tek doz kullanımı önerilmektedir. Bu çalışma 
yavaş salınımlı  teofilin kullanımının etkinliğini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 
 Bu çalışma Ekim ve Aralık 1996 tarihleri arasında hastanemiz göğüs hastalıkları servisinde 
yapıldı. Randomize cross-over olarak planlandı.Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)  
ve  bronşial astım tanılı 16  hasta çalışmaya alındı. Olgulara çalışma metodu hakkında bilgi 
verildi ve onay alındı. Gebelik, teofilin allerjisi, ek hastalığı olanlar ve çalışmaya katılmayı 
onaylamayan olgular çalışma dışı bırakıldı.Olgular  yavaş ve uzun salınımlı teofilin 
monohidrat 200 mg kapsül aldılar. Olgular  eşit 2 gruba ayrıldı. Birinci gruba önce günlük tek 
doz teofilin verildi.  Tedavinin beşinci günü çift doza çevrildi. İkinci gruba önce çift doz 
ardından tek doz  verilerek tedavilerinin beşinci günü plazma teofilin düzeyi ölçümü için 
sıfırıncı ,  sekizinci, onaltıncı ve yirmi dördüncü saat venöz kan örneği alındı 
Olguların  9'u KOAH ve 7'si bronşial astımdı. Her iki grupta da ultra yavaş salınımlı teofilin 
günlük tek doz kullanımı halinde  ortlama plazma teofilin düzeyleri günlük çift doz kullanıma 
göre yüksek bulundu. Ancak her iki grupta da günlük tek doz  teofilin kullanımı sırasında 
plazma teofilin düzeyi dalgalanma ortalaması  günlük çift doza göre daha yüksekti.  
Hastaların tedavi etkinliği ve uyumunu artırmak için tasarlanan yavaş ve uzun salınımlı 
teofilin preparatları aslında etkin bir kan düzeyi sağlamış görünmektedir. Ancak kan 
düzeylerinde dalgalanmalar istenmeyen bir durumdur. Bizim çalışmamızda da tek doz ile 
yüksek  teofilin kan seviyeleri bulunmasına rağmen teofilin düzeyi dalgalanmaları tek doz 
teofilin ile engellenememiştir. Çalışmamızda dalgalanmayı etkileyecek faktörler elenmiştir. 
Bu durum teofilinin  etkinliğine atfedilmiştir.Ancak yeni çalışmalar bu duruma ışık tutabilir. 
 

Anahtar Kelimeler— Teofilin , Yavaş ve uzun salnml teofilin, Bronkodilatör ilaçlar 
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ABSTRACT 
 

One of the bronchodilators used in the treatment of airway obstruction is theophylline. 
Chemically it is 1,3 dimethyl xanthine. In recent years, slow-release preparations have also 
come into use. A single daily dose of the slow-release forms is recommended. This study was 
conducted to investigate the effectiveness of the use of slow-release theophylline. 
This study was conducted between October and December 1996 in the chest diseases service 
of our hospital. It was planned as a randomized cross-over.Sixteen patients with a diagnosis of 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and bronchial asthma were included in the 
study. The subjects were informed about the study method and consent was obtained.Patients 
with pregnancy, theophylline allergy, additional disease and those who did not approve to 
participate in the study were excluded from the study. Subjects took a 200 mg capsule of slow 
and extended release theophylline monohydrate.The cases were divided into 2 equal groups. 
First, a single daily dose of theophylline was given to the first group. On the fifth day of 
treatment, it was converted to a double dose. The second group was given a double dose and 
then a single dose, and venous blood samples were taken at the 0th, 8th, 16th and 24th hours 
for plasma theophylline level measurement on the fifth day of their treatment. 
Nine of the cases were COPD and 7 were bronchial asthma.In both groups, when ultra-slow 
release theophylline was used in a single daily dose, the mean plasma theophylline levels 
were found to be higher than daily double dose use. However, in both groups, the average 
fluctuation in plasma theophylline levels during the use of a single daily dose of theophylline 
was higher than the daily double dose. 
The slow and long-release theophylline preparations designed to increase the effectiveness 
and compliance of the patients seem to provide an effective blood level in fact. However, 
fluctuations in blood levels are undesirable. In our study, although high theophylline blood 
levels were found with a single dose, fluctuations in theophylline levels could not be 
prevented with a single dose of theophylline. In our study, factors affecting the fluctuation 
were eliminated. This has been attributed to the efficacy of theophylline, but new studies may 
shed light on this. 
 
Keywords- Theophylline, sustain- release theophylline, Bronchodilator  drugs
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ÖZET 
 

İnsan amniyotik membranı plasentayı oluşturan üç yavru zardan en içte bulunandır. 
Günümüzde özellikle yara, yanık veya oftalmik hastalıkların tedavisinde kullanımı gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu araştırmada insan amniyotik membranının birbirinden farklı saklama 
yollarının, membran içeriğinde bulunan ve membranın yara iyileşmesi, antienflamatuvar, 
antimikrobiyal ve antifibrotik özelliklerini yerine getirmesinde önemli rol oynayan 
proteinlerin seviyesi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Viral seroloji testleri negatif olarak belirlenen gönüllülerden alınan plasentadan laboratuvar 
ortamında amniyotik membran izolasyonu gerçekleştirildi. Bu amniyotik membranlardan 
parçalar ayrılarak dört farklı grup oluşturuldu. Bunlar; taze olarak +40C’de saklama, 
dondurularak -1960C’de saklama, liyofilize edilerek saklama ve liyofilizasyon sonrası gama 
ışını uygulanarak saklamadır. Deney gruplarındaki membranlardan izole edilen total 
proteinler kullanılarak ilgili proteinlerin analizi için ELISA testi gerçekleştirildi. Veri 
analizlerinin karşılaştırılması One-way ANOVA testi ile yapıldı.  

Çalışma sonucunda total protein miktarının en yüksek taze amniyotik membranda, en 
düşük ise dondurma işlemiyle saklanan örneklerde tespit edildi (p<0,05). EGF, bFGF, TGF-
β1, Kolajen 1 ELISA testi sonuçlarında protein seviyeleri çoktan aza sırayla taze amniyotik 
membran, dondurarak saklama, liyofilize ve liyofilizasyon sonrası gama ışını uygulanan 
örneklerde tespit edildi (p<0,05). Kolajen 3 seviyesi ise diğer gruplarla kıyaslandığında en 
yüksek taze amniyotik membranda saptandı (p<0,05). HGF, VEGFA protein seviyeleri en 
yüksek dondurarak saklanan grupta saptanırken,  PDGF seviyesi ise en yüksek taze amniyotik 
membranda tespit edildi fakat gruplar arasındaki bu farklar istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmadı (p>0,05). 

Sonuç olarak en yüksek protein seviyesi çoğunlukla taze amniyotik membranda tespit 
edildi. Ancak amniyotik membranın +40C’de saklama ömrünün kısa olması sebebiyle 
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dondurularak saklanmasının liyofilizasyona oranla proteinler üzerine negatif etkisinin daha az 
olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler— Amniyotik Membran; Büyüme Faktörleri; Saklama Yöntemleri; 
ELISA. 

 

ABSTRACT 
Amniotic membrane is the innermost layer of the placenta. It is used especially in the 

treatment of wounds, burns or ophthalmic diseases. Aim of this study is to investigate the 
different storage effects to the level of proteins playing roles in wound healing, anti-
inflammatory, antimicrobial and antifibrotic properties of the membrane content. 

Amniotic membrane was isolated from fresh placentas. Seperated pieces of amniotic 
membranes were assigned to four different groups, as following: (1) freshly stored at +40C, 
(2) frozen at -1960C, (3) lyophilized and (4) gamma irradiated after lyophilization. Total 
protein was isolated from membranes in experimental groups and was subjected to ELISA 
test. One-way ANOVA test was used to compare the data. 

The highest amount of total protein was detected in fresh amniotic membrane, while 
the lowest amount of protein was found in the frozen samples at -1960C (p<0,05). ELISA test 
results of EGF, bFGF, TGF-β1, Collagen 1, protein levels were detected in such a manner 
from high to low in fresh amniotic membrane, cryopreservation, lyophilized and post-
lyophilised gamma ray samples, respectively (p<0,05). Collagen 3 level was the highest in 
fresh amniotic membrane (p<0,05).  HGF and VEGFA protein levels were highest in the 
cryopreserved group, whereas PDGF level was detected highest in the fresh amniotic 
membrane; however, these differences between the groups were not statistically significant 
(p>0,05). 

Although highest protein levels were detected in fresh amniotic membranes, due to it's 
short shelf life at +40C, cryopreserving group was found to have less negative effects on 
proteins when compared to lyophilisation processes in this study. The highest protein levels 
were detected in fresh amniotic membranes. Due to it's short shelf life at +40C, cryopreserving 
group was found to have less negative effects on proteins when compared to lyophilisation 
processes in this study. 

 
Keywords- AmnioticMembran; Growth Factor; Storage Methods; ELISA.
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ÖZET 
 

Amaç: Bu çalışmanın amacı kavite dezenfektanları ile antibakteriyel etkili adeziv ajanların 
birlikte kullanımlarının Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus ve Enterococcus 
faecalis bakteri suşlarına karşı antibakteriyel etkinliklerini değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda adeziv ajanlarının kavite dezenfektanları ile birlikte 
kullanımlarının Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Streptococcus mutans (ATCC 25175), 
Lactobacillus acidophilus (RSKK 03037) bakteri suşları üzerine antibakteriyel etkileri, disk 
difüzyon yöntemiyle değerlendirilmiştir. Sırasıyla 15 mikrolitre kavite dezenfektanı ile 15 
mikrolitre adeziv ajan ilave edilen 5 mm çapındaki standart, steril, boş antibiyogram diskleri 
2.5-3 cm aralıklarla agar plakları üzerine yerleştirilmiştir. 37°C de 24-48 saat inkübasyona 
bırakılan disklerin etrafında oluşan inhibisyon zon çapları milimetre olarak ölçülmüştür. 
Verilerin istatistiksel analizi tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) ile yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada kullanılan hidrojen peroksit içerikli Oksijenli Su ile Clearfil SE 
Protect Bondun birlikte kullanımının Streptococcus mutans ve Enterococcus faecalis üzerine, 
Klorheksidin glukonat içeren Cavity Cleanser ile Clearfil SE Protect Bondun birlikte 
kullanımının ise Lactobacillus acidophilus üzerine daha yüksek antibakteriyel etkinlik 
gösterdiği gözlenmiştir. Çalışmada kullanılan tüm örneklerin 48. saat sonundaki antibakteriyel 
etkisi 24. saat sonundakinden fazla bulunmuş, ancak istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmamıştır (p>0,05). 

Sonuç: Çalışmanın bulgularına göre, çürük oluşum ve gelişim mekanizmasında yer alan 
Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecalis bakterilerine karşı 
restoratif diş tedavisi uygulamalarında kavite dezenfektanlarının ve antibakteriyel adeziv 
ajanların birlikte kullanılmasının mikroorganizmaların ortamdan uzaklaşmasını sağladığı ve 
buna bağlı olarak sekonder çürük oluşumunu azaltacağı ön görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler — Kavite dezenfektanlar; Antibakteriyel adeziv ajanlar; Disk difüzyon 
yöntemi 
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ABSTRACT 
 

Aim: The aim of this study is to evaluate the antibacterial effectiveness of the combination 
of cavity disinfectants and antibacterially effective adhesive agents against Streptococcus 
mutans, Lactobacillus acidophilus and Enterococcus faecalis bacterial strains. 

Material and Method: In our study, the antibacterial effects of using cavity disinfectants 
and adhesive agents together on Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Streptococcus mutans 
(ATCC 25175), Lactobacillus acidophilus (RSKK 03037) bacterial strains were evaluated by 
disk diffusion method. Standard, sterile, empty antibiogram discs of 5 mm diameter, in which 
15 microliters of cavity disinfectant and 15 microliters of adhesive agent were added, 
respectively, were placed on agar plates at 2.5-3 cm intervals. The inhibition zone diameters 
around the discs that were left to incubate for 24-48 hours at 37°C were measured in 
millimeters. Statistical analysis of the data was performed by one-way analysis of variance 
(One Way ANOVA). 

Results: It was observed that the combination of hydrogen peroxide containing 
Oxygenated Water and Clearfil SE Protect Bond used in the study showed higher antibacterial 
activity on Streptococcus mutans and Enterococcus faecalis, and the combination of Cavity 
Cleanser containing Chlorhexidine gluconate and Clearfil SE Protect Bond on Lactobacillus 
acidophilus. The antibacterial effect of all samples used in the study at the end of the 48th 
hour was found to be higher than at the end of the 24th hour, but there was no statistically 
significant difference (p>0.05).  

Conclusion: According to the findings of the study, it was predicted that the use of cavity 
disinfectants and antibacterial adhesive agents together in restoration treatments against 
Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecalis bacteria, which are 
involved in the formation and development mechanism of caries, enables microorganisms to 
move away from the environment and consequently reduce the formation of secondary caries. 

Keywords — Cavity disinfectants; Antibacterial adhesive agents; Disc diffusion method
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ÖZET 
 

Bu araştırmada özel gereksinimli bireylere ses temelli cümle yaklaşımıyla okuma-yazma 
öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin etkililiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu temel 
amacın yanında okuma-yazma becerilerin ediniminden sonra bu becerilerin kalıcılığına, araç-
gereçler arası ve kişilerarası genellenebilirliliğine de bakılmıştır. Ayrıca sosyal geçerlik verisi 
toplamak amacıyla özel gereksinimli bireylerin ailelerinin ve öğretmenlerinin görüşlerine 
başvurulmuştur. Tek denekli araştırma modellerinden yoklama evreli davranışlar arası çoklu 
yoklama modelinin kullanıldığı bu araştırmaya, tam zamanlı kaynaştırma öğrencisi olarak 
ikinci sınıfa devam eden ve okuma-yazma öğrenmemiş, yaşları ortalama yedi olan ikisi kız, 
biri erkek olmak üzere üç özel gereksinimli birey katılımcı olarak katılmıştır. Araştırmada üç 
davranış ve her davranışta altışar alt davranış olmak üzere on sekiz alt davranışın öğretimi 
hedeflenmiştir. Çalışılan her davranışta yer alan alt davranışlar, davranışın uygulamalı 
davranış analizine dayalı olarak analiz edilmesiyle belirlenmiş ve her alt davranış için ölçüt 
karşılanma esasına göre eğitim yapılmıştır. Her alt davranış bir sonraki davranışın önkoşulu 
niteliğinde olduğu için ölçüt %100 olarak belirlenmiştir. Sabit bekleme süreli öğretim 
oturumlarında ilk denemeler sıfır saniye bekleme süreli denemeler şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda iki katılımcının her üç davranışta yer alan tüm alt 
davranışlarda yer alan okuma-yazma becerilerini edindikleri, edindikleri becerilerin kalıcı 
olduğu, bu becerileri kişilerarası ve araç-gereçler arası genelledikleri; bir katılımcının birinci 
davranışta yer alan ilk üç alt davranışı edindiği bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmanın sosyal 
geçerlik bulgularına bakıldığında katılımcıların ailelerinin ve sınıf öğretmenlerinin araştırma 
ile ilgili olumlu görüş belirttikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler—Özel gereksinimli bireyler; Okuma-yazma öğretimi; Ses temelli cümle 
yaklaşm; Sabit bekleme süreli öğretim; Akademik beceri öğretimi 
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ABSTRACT 
In this study, it was aimed to determine the effectiveness of constant time delay procedure 

in teaching reading and writing with sound based sentence method to individuals with special 
needs. In addition to this main purpose, after the acquisition of literacy skills, the permanence 
of these skills, their across the interpersonal and mate-rials generalization were also 
examined. In addition, in order to collect social validity data, the opinions of families and 
teachers of individuals with special needs were consulted. In this study, multiple multiple 
probe design across behaviors was used which is one of the single-subject research models. 
Three individuals with special needs, two girls and one boy, participated in the study. These 
students continue in the second grade as full-day co-teaching inclusive students and haven’t 
learned to read and write, and their average age is seven. The aim of the study is to teach 
eighteen sub-behaviors, six of which are covered by three basic behaviors. Sub-behaviors 
included in each behavior studied were determined by analyzing the behavior based on 
applied behavior analysis, and training was conducted on the basis of meeting criteria for each 
sub-behavior. Since each sub behavior is a precondition for the next behavior, the criterion 
was determined as 100%. In the constant time delay teaching sessions, the first trials were 
carried out as zero second delay trials. As a result of the study, it was found that two 
participants acquired literacy skills in all sub-behaviors in all three basic behaviors, that the 
skills they acquired were permanent, and generalized these skills across the interpersonal  and 
mate-rials; It was found that one participant acquired the first three sub-behaviors in the first 
basic behavior. When we look at the social validity findings of the research, it is seen that the 
families and the teachers of the participants expressed positive opinions about the research. 
Keywords- İndividuals with special needs, Teaching reading and writing, Sound based 
sentence method, Constant time delay procedure, Teaching academic skill 
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ÖZET 
 

Bu çalışma Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalında 2016-2020 yılları arasında 
yapılmış olan lisansüstü çalışmaların içerik analizi yöntemi ile tespit edilmesi amacıyla 
yapılmıştır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ulusal tez merkezinde bir araştırma 
yapılmıştır. Yapılan araştırmada ulusal tez merkezi detaylı tarama kısmı anabilim dalı 
bölümünde “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi” seçilerek tarama gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
tarih aralığı da 2016-2020 yılları seçilerek beş yıllık bir dönem ile sınırlandırılmıştır. Yapılan 
bu yıl seçimi ve kısıtlandırma sonucunda 80 adet lisansüstü çalışmaya ulaşılmıştır. 
Çalışmanın içerik analizinde çalışmanın türü, hangi yıl yapıldığı, tez danışmanının akademik 
unvanı, çalışmanın yapıldığı üniversite, çalışmanın hangi dilde yapıldığı konularında içerik 
analizi yapılmıştır. Gerçekleştirilen bu analiz sonucunda yapılan lisansüstü çalışmaların 62’si 
yüksek lisans tezi, 18’i doktora tezi olduğu belirlenmiştir. Yapılan bu 80 çalışmadan 20 
tanesinin danışmanının unvanı profesördür. Doçent unvanlı tez danışmanı sayısı 32, Dr. 
Öğretim Üyesi unvanlı tez danışmanı sayısı ise 28’dir. Yazılan tezler üç farklı üniversitede 
gerçekleşmiş ve en çok tezin 77 çalışma ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yazıldığı tespit 
edilmiştir. 2 çalışma Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nde, 1 çalışma ise Piri Reis 
Üniversitesinde yapılmıştır. Yazılan tezler dil bazında incelendiğinde ise 52 tez Türkçe 
yazılırken 28 tez İngilizce olarak yazılmıştır. Yıllar bazında bakıldığında en çok tez çalışması 
28 adet ile 2019 yılında gerçekleşirken en az çalışma 2020 yılında 5 adet olmuştur.  

Yapılan tezlerin içeriklerine ve konularına bakıldığında ise sadece denizcilik alanında 
değil, lojistik, karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı ve havayolu taşımacılığı alanında 
da konulara rastlanılmıştır. Ayrıca limanlar ve marinalar da incelenen konular arasındadır. 
Yapılan çalışmaların bazılarında çevresel etkilere ve yeşil ulaştırmaya değinilmiştir. Ayrıca 
denizcilikte örgüt kültürleri ve finansal konular da çalışmalarda değinilen diğer önemli 
başlıklar olarak yerini almıştır. Bir diğer dikkat çeken konu ise özellikle marinalarda özel 
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gereksinimli ve engellilere yönelik yapılan farkındalık çalışmalarıdır. Ayrıca incelenen tezler 
arasında uzay lojistiği gibi çok farklı konulara da rastlanılmıştır. Yapılan çalışmanın 
sonucunda ileride yapılacak lisansüstü tezlere bir öngörü getirmek ve literatüre katkı 
sağlanmak istenmiştir. Sonraki dönemlerde yapılacak çalışmalarda çalışma alanı ve konu 
belirlemede çalışmacılara yol göstereceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler—Denizcilik İşletmeleri; İçerik Analizi; Lisansüstü; Tez;  
 

ABSTRACT 
 

This study was carried out to determine the conducted graduate studies in the Department 
of Maritime Business Management between 2016-2020 by the content analysis method. In 
this context, research was carried out in the national thesis center of the Higher Education 
Institution (YÖK). The research was employed by selecting "Maritime Business 
Management" in the department of the detailed section of the national thesis center. In 
addition, the date range was limited to five years by choosing the years 2016-2020. As a result 
of the selection and restriction made this year, 80 postgraduate studies have been found. In the 
content analysis of the study, content analysis was carried out on the type of study, the year it 
was conducted, the academic title of the thesis advisor, the university where the study was 
conducted, and the language in which the study was used. As a result of this analysis, it was 
determined that 62 of the postgraduate studies were master's theses and 18 were doctoral 
theses. The title of advisor for 20 of these 80 studies was a professor. The number of thesis 
advisors with the title of associate professor is 32, Dr. The number of thesis advisors with 
Faculty Member's title is 28. The theses were written in three different universities, and it was 
determined that most of the theses were written in Dokuz Eylül University with 77 studies. 2 
studies were carried out in Bandırma On Yedi Eylül University and 1 study in Piri Reis 
University. When the written theses are examined based on language, 52 theses were written 
in Turkish, while 28 theses were written in English. Looking at the yearly basis, most thesis 
works were done in 2019 with 28, while the least amount of work was 5 in 2020. 
 

When we look at the contents and subjects of the theses, not only in maritime, but also in 
logistics, road transport, rail transport, and air transport, in addition, ports and marinas are 
among the subjects examined. In some of the studies, environmental effects and green 
transportation were mentioned. In addition, organizational cultures and financial issues in 
maritime have also taken their place as other essential topics mentioned in the studies. 
Another issue that draws attention is the awareness studies carried out primarily in marinas 
for special needs and disabled people. In addition, among the theses examined, very different 
topics such as space logistics were encountered. As a result of the study, it aimed to bring 
foresight to the postgraduate theses to be made in the future and contribute to the literature. It 
is thought that it will guide the researchers in determining the study area and subject in future 
studies. 
 
Keywords- Maritime Management; Content Analysis; Postgraduate; Thesis;
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ÖZET 
 

Bu çalışmanın amacı, tiroit hastalığının teşhisinde ağaç temelli makine öğrenmesi 
algoritmalarının kullanımı potansiyelinin araştırılmasıdır. Bu amaçla, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde toplanan kronik otoimmün tiroit veri seti ve 
University of California Irvine Machine Learning Repository sitesinden çekilen açık veri seti 
kullanılmıştır. Dengesiz dağılım gösteren kronik otoimmün tiroit veri setine sentetik azınlık 
aşırı örnekleme tekniği (SMOTE) uygulanmıştır. Veri setlerine beş farklı sınıflandırma 
yöntemi uygulanmıştır. Uygulanan sınıflandırma yöntemleri C5.0 karar ağacı algoritması, 
CART karar ağacı algoritması, CTREE karar ağacı algoritması, rastgele orman ve xgboost 
yöntemleridir. Uygulamada açık kaynak kodlu R programlama dili kütüphaneleri 
kullanılmıştır. Sınıflandırma yöntemlerinin performanslarını değerlendirmek için karmaşıklık 
matrisinden faydalanılmış ve karmaşıklık matrisi yardımı ile her bir model için doğruluk, 
doğruluk için güven aralığı, hassasiyet, kesinlik, özgüllük, F skor değeri ve kappa istatistiği 
değerleri hesaplanmıştır. Bu sonuçların ışığında en iyi sonucu veren teknikler belirtilmiştir. 
Ayrıca modeller karar kuralları açısından değerlendirilmiştir. Böylece, hem yüksek 
performans gösteren hem de yorumlaması basit olan yöntemler incelenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler—Makine Öğrenmesi; Denetimli Öğrenme; Karar Ağac; Ağaç Temelli 

Algoritmalar; Rastgele Orman; Aşr Gradyan Arttrma (XGBOOST); Açk Kaynak Kodlu R 
Programlama Dili. 

ABSTRACT 
The aim of this study is to investigate the potential of using tree-based machine 

learning algorithms in the diagnosis of thyroid disease. For this purpose, the chronic 
autoimmune thyroid dataset collected at Muğla Sıtkı Koçman University Medical Faculty 
Hospital and the open dataset from the University of California Irvine Machine Learning 
Repository were used. Synthetic minority oversampling technique (SMOTE) was applied to 
the imbalanced chronic autoimmune thyroid dataset. Five different classification methods 
were applied to the data sets. The applied classification methods are C5.0 decision tree 
algorithm, CART decision tree algorithm, CTREE decision tree algorithm, random forest and 
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xgboost methods. Open source R programming language libraries were used in the 
application. The confusion matrix was used to evaluate the performance of the classification 
methods based on accuracy, confidence interval for accuracy, sensitivity, precision, 
specificity, F score value and kappa statistics. In the light of these results, the techniques that 
gave the best results are specified. In addition, the models were evaluated in terms of decision 
rules. Thus, methods that are both high-performing and simple to interpret were examined. 

 
Keywords- Machine Learning; Machine Learning; Supervised Learning; Decision Tree;  
Tree-based Algorithms; Random Forest; Extreme Gradient Boosting (XGBOOST); Open 
Source R Programming Language. 
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ÖZET 
 

Parasitengona, tür bakımından Trombidiformes'in en zengin gruplarından biridir ve yaşam 
safhaları; yumurta, aktif olmayan prelarva, aktif larva, aktif olmayan protonimf, aktif 
deutonimf, aktif olmayan tritonimf ve aktif yetişkin safhalarını içerir. Bunların larva safhaları 
parazittir, ama postlarva safhaları hareketli olup, deutonimf ve ergin safhada serbest yaşayan 
predatördürler. Eklembacaklılarda, özellikle uçan böceklerde ve çekirgelerde parazitlik yaygın 
bir durumdur. Bundan dolayı son yıllarda biyolojik mücadele çalışmalarında oldukça ilgi çeken 
canlı gruplarıdır. Microtrombidiidae familyasına ait olan Eutrombidium larvaları özellikle 
orthoptera üzerinde beslenir ve onları zayıflatarak üreme potansiyelini düşürür. 

 Bu çalışmada, Erzincan'ın farklı lokasyonlarından toplanan çekirgelerde parazit olarak 
beslenen Eutrombidium trigonum türlerinin yaygınlık ve habitat özellikleri verilmiştir. Bu 
kapsamda toplam 12 çekirge üzerinden 63 parazit larva toplanmıştır. Çekirgeler direk el veya 
atrap ile toplanmıştır. Üzerindeki larvalar pens yardımıyla çıkarılıp KOH içerisinde 
temizlenerek saf su ile yıkandı ve laktik asitte ağartıldı. İncelenen materyaller etil alkol içinde 
muhafaza edildi ve Leica EZ4 stereo mikroskobu altında Hoyer ortamında preparatlara 
yerleştirildi. 

Bu akarlar, parazit dönemde konakçılarını zayıflatırken, ergin dönemde avcı olup bu 
canlıların hem larvalarıyla hem de erginleriyle beslenirler. Beslenmek için çekirgeleri seçen E. 
trigonum örnekleri genellikle konağın kanatlarının alt kısmını seçerken nadir olarak kanat 
üzerinde de bulunabilirler. Üzerlerinde larva sayısına bağlı olarak çekirgeler genellikle daha 
yavaş hareket etmekte ve yoğun ot ve uzun çimenleri tercih etmektedir. En fazla parazit 
taşıdıkları zaman periyodu Haziran’ın son haftası ile Temmuzun ilk haftasıdır. İklimin yağışlı 
olduğu mevsimlerde parazitlik durumun arttığı kaydedilmiştir. Ayrıca bu türün bulunduğu 
alanlarda çekirge sayısında gözle görülür bir azalma gözlemlenmiştir. Buda daha önce yapılan 
çalışmaları destekler ve doğrular niteliktedir.  

Anahtar Kelimeler—Acari; Parasitengona; Çekirge; Dşparazit; Yaylş 
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ABSTRACT 
 

 The Parasitengona is one of the richest groups of the Trombidiformes in terms of 
specimens and their life stage includes; egg, inactive prelarva, active larva, inactive 
protonymph, active deutonymph, inactive tritonymph and active adult stages. Their larval stage 
is parasitic, whereas their postlarval stage is mobile instars, and both deutonymphs and adults 
are free-living predators. Parasitism on arthropods, especially flying insects and grasshopper, 
is a common state. For this reason, they are mite groups that have got a lot of attention in 
biological control studies in recent years. The larvae of Eutrombidium, which belongs to the 
family Microtrombidiidae, feed especially on Orthoptera and reduce their reproductive 
potential by weakening them.  

In this study, the prevalence and habitat characteristics of Eutrombidium trigonum that feed 
as a parasite on grasshoppers collected from different locations of Erzincan are given. In this 
context, 63 parasitic larvae were collected from a total of 12 grasshoppers. Grasshoppers were 
collected directly by hand or with a trap. Larvae on grasshoppers are collected with pliers, 
cleaned in KOH, washed with distilled water, and bleached in lactic acid. Examined materials 
were preserved in ethyl alcohol and mounted on microscopic slides in Hoyer’s medium under 
a Leica EZ4 stereo microscope. 

Whereas these mites weaken their hosts during the parasitic period, they are predators in the 
adult period and feed on both the larvae and adults of these creatures.   Specimens of E. 
trigonum, which choose grasshoppers for feeding, are usually on the underside of the host's 
wings, and may rarely be found on the wing. Depending on the number of larvae on them, 
grasshoppers generally move more slowly and prefer dense and long grass. The time period 
they carry the most parasites are the last week of June and the first week of July. It has been 
noted that the parasitism situation increases in the rainy seasons. In addition, a noticeable 
decrease was observed in locust stalks in areas where these specimens are found. This supports 
and confirms previous studies. 
 
Keywords- Acari; Parasitengona; Grasshopper; Ectoparasite; Distribution 
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ÖZET 
 

Tüketim alışkanlıklarının değişmesi, zamanla yeni bir boyut kazanması, nüfusta artış ve 
kentleşme gibi çeşitli nedenlerin sıralanabileceği tarihsel gelişimler sonucunda birçok çevre 
problemi ortaya çıkmıştır. Çevreci davranışların tüketime entegre edilmesindeki gereklilik, 
ürün yaşam döngüsünün son aşaması olan elden çıkarma noktasında geri dönüşüm davranışının 
önemini ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir tüketimin desteklenmesi amacıyla alınan 
önlemlerin de etkisiyle bilinçlenen bireyler tüketim alışkanlıklarında değişim göstermiş, geri 
dönüşüm gibi çevre yanlısı davranışları da bu yönde evrilmiştir.  Ancak tüketici portföyünün 
en geniş yelpazesinden olan genç tüketicilerin çevresel kaygı açısından daha endişeli, eğitim 
seviyesi yüksek ve çevresel konulara yönelik tutumları yaşlı tüketicilere oranla daha olumlu 
olmasına karşın, tutumların eylemlere dönüşmesi noktasında daha çekingen bir tavır sergilediği 
görülmüştür. Bunun nedenleri arasında, tutum- davranış, norm-davranış tutarsızlığının 
sebeplerini açıklamaya yönelik yapılan araştırmalarla, utanma ve suçluluk hissetme gibi ahlaki 
normların çevrecilik açısından davranışa teşvik eden itici bir güce sahip olmadığı sonucuna 
varılmıştır. Kişisel çıkarlara bakılmaksızın başkalarına fayda sağlamak amacıyla olumlu 
davranışlarda bulunmayı veya olumsuz olandan kaçınmayı tanımlayan özgecilik kavramı gibi 
altruistik normların düşük, benmerkezcilik ve keyifçilik gibi egoistik normların yüksek 
olmasının da tutarsızlık nedenleri arasında yer aldığı görülmektedir.  Bu ve benzeri çalışmalar 
göstermektedir ki, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli roller üstlenecek olan günümüz 
gençlerinin çevreye yönelik motive edici / engelleyici davranışlarının anlaşılması ve çevre 
yanlısı alışkanlıkların kazandırılması, bugünümüz ve geleceğimiz açısından büyük bir önem 
arz etmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada ülkemizde genç tüketicilerin geri dönüşüm 
davranışını anlamak üzerine literatür taraması yapılmış, yapılan çalışmaların ampirik bulguları 
özetlenmiş ve gençleri geri dönüşüm davranışını aktifleştirmesinden alıkoyması muhtemel 
engeller tartışılmıştır. 
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ABSTRACT 
 

Many environmental problems have arisen as a result of historical developments such 
as changing consumption habits, gaining a new dimension over time, population increase and 
urbanization. The necessity of integrating environmental behaviors into consumption reveals 
the importance of recycling behavior at the point of disposal, which is the last stage of the 
product life cycle. With the effect of the measures taken to support sustainable consumption, 
individuals who have become conscious have changed their consumption habits, and pro-
environmental behaviors such as recycling have evolved in this direction. However, although 
young consumers, who are among the widest range of the consumer portfolio, are more anxious 
in terms of environmental concerns, have a higher education level and have a more positive 
attitude towards environmental issues than older consumers, it has been observed that they 
exhibit a more timid attitude in terms of turning their attitudes into actions. Among the reasons 
for this, it has been concluded that moral norms such as shame and guilt do not have a driving 
force that encourages behavior in terms of environmentalism, with research conducted to 
explain the causes of attitude-behavior, norm-behavior inconsistency. It is seen that low 
altruistic norms such as altruism, which defines positive behaviors or avoiding negative ones in 
order to benefit others regardless of personal interests, are among the reasons for inconsistency. 
This and similar studies show that understanding the motivating / inhibiting behaviors of today's 
youth, who will play an important role in the construction of a sustainable future, and gaining 
pro-environmental habits is of great importance for our present and future. In this context, in 
this study, a literature review was conducted on understanding the recycling behavior of young 
consumers in our country, the empirical findings of the studies were summarized and the 
possible obstacles that could prevent young people from activating their recycling behavior 
were discussed. 

 
Keywords— Responsible Consumption; Young Consumers, Recycling Behavior; Age 



IGSCONG’21 17-20 June 2021

- 720 -

  
 
 
 

 
 

 

�������� ���������� R���������� T������� 
Recuperator �es�gn �n Hermat�c Comb� Bo�lers 

Rıza Can GİRGİNER1*, A.Fevzi SAVAŞ2 

*girgin30@gmail.com,  
1:Fen Bilimleri Enstitüsü /Enerji Sistemleri Ana bilim Dal/Enerti Sistemleri Mühendisliği/ Bilecik Şeyh Edebali  

Üniversitesi, Bilecik, Türkiye  
2:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi/Meslek Yüksekokul/Alternatif Enerji Kaynaklar Bölümü/ Bilecik, Türkiye  

 
 

ÖZET 
 
Bu çalışmada Hermatik kombilerde açığa çıkan yanmış gazı kullanmak üzere bir Reküperatör 
tasarımı gerçekleştirmiş olup sayısal analizi Ansys programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Tasarımını yapılan reküperatör aynı zaman bir eşanjör olarak da kullanılmaktadır. Yapılan 
tasarımın amacı hem Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak hem de kullanıcıya tasarruf 
sağlamaktır. Yapılan tasarımda ısı transferi etkileri de göz önünde bulundurularak malzeme 
seçimi yapılmıştır. Reküperatör kendi içerisinde 2 adet giriş ve 2 adet çıkış olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Burada 1 adet sıcak atık gaz (giriş), 1 adet kullanım suyu (giriş), 1 adet sıcak 
atık gaz (çıkış) ve 1 adet kullanım suyu sıcak (çıkış) olacak şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca 
içerisinde 22 adet plakalar mevcut olup, bu plakalar Alüminyum malzemeden oluşmaktadır. 
Sistem kapalı sistem gibi tasarlanıp dış kısmına bir plastik malzemeden kılıf yapılması ön 
görülmüştür. Bu sayede kayıplar daha fazla azaltılması amaçlanmıştır. Yapılan tasarım ile atık 
gazdan kullanım suyunu ön ısıtma yaparak ana eşanjör’e girmeden ön ısıtma işlemeni 
gerçekleştirecektir.  
Yapılan tasarıma bağlı sayısal analiz sonuçlarına göre, sıcak atık gazdan kullanım suyuna olan 
ısı transferi arttırmış olup, kullanım suyunun ortalama sıcaklığının 5 oC derece kadar ön ısıtma 
yapıldığı görülmüştür. Ayrıca yapılan analiz sonuca göre de gaz tüketiminde %4 oranında 
iyileştirme saptanmıştır. Çalışma sırasında plaka sayıları da arttırılmış ve plaka sayısının 
artırılması ile kullanım suyunun sıcaklığının doğru orantılı şekilde arttığı görülmüştür. Plakalar 
arası mesafe değiştiğinde kullanım suyunun sıcaklık değerinin ters orantılı şekilde azaldığı 
saptanmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler—Hermatik, Eşanjör, Is Transferi,Atk Gaz, Plaka Eşnajör 

ABSTRACT 
 
In this study, a Recuperator has been designed to use the burnt gas released in Hermatik 
combi boilers and its numerical analysis has been carried out through the Ansys program. The 
designed recuperator is also used as a heat exchanger. The purpose of the design is to both 
contribute to the Turkish economy and provide savings to the user. Material selection was 
made in the design, taking into account the effects of heat transfer. The recuperator is 
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designed to have 2 inputs and 2 outputs. Here, 1 hot waste gas (inlet), 1 utility water (inlet), 1 
hot waste gas (outlet) and 1 domestic hot water (outlet) are designed to be hot. In addition, 
there are 22 plates in it, these plates are made of Aluminum material. The system is designed 
as a closed system and it is envisaged to make a plastic sheath on the outside. In this way, it is 
aimed to reduce the losses further. With the design made, it will preheat the domestic water 
from the waste gas and perform the preheating process without entering the main heat 
exchanger.  
According to the numerical analysis results based on the design, the heat transfer from the hot 
waste gas to the domestic water increased, and it was observed that the average temperature 
of the domestic water was preheated to 5 °C. In addition, according to the results of the 
analysis, a 4% improvement was found in gas consumption. During the study, the number of 
plates was also increased and it was observed that the temperature of the domestic water 
increased in direct proportion by increasing the number of plates. It was determined that the 
temperature value of the domestic water decreased inversely when the distance between the 
plates was changed.    
 
Keywords—Hermatic, Heat Exchanger, Heat Transfer, Waste Gas, Plate Heat Exchanger 
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ÖZET 
 

Amaç:  En sık görülen saç dökülmesi türü olan androgenetik alopesi hem erkek hem de kadın 
popülasyonunu etkileyerek yaşam kalitesinde düşüşe neden olmaktadır. Saç dökülmesi tedavisi 
için piyasada kısıtlı sayıda  ilaç bulunmakla birlikte erkek hastalar için oral Finasterid ve her 
iki cinsiyet için topikal Minoksidil kullanılmaktadır. Yanısıra, bazı ülkelerde ise Dutasterid 
onaylanmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri-FDA ve Avrupa ülkelerinde onay 
almamıştır. Bu çalışmanın amacı, topikal olarak saç derisine uygulanmak üzere dutasterid yüklü 
emüljel sistemlerini geliştirmek ve krakterize etmektir.  
 
Yöntem: Farklı jelleştirici ajanlarla hazırlanan formülasyonlar, görünüm, pH değeri, viskozite, 
etken madde içeriği ve ilaç salınımı açısından değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular ve sonuç: Başlıca renk, homojenite, kıvam ve pH değeri açısından değerlendirilen 
emüljel formülasyonlarının tümü optimal özellikte olduğu bulunmuştur. Hidroksipropil 
metilselüloz jelleştiri ajanıyla hazırlanan emüljellerin Karbopol formülasyonlarına nazaran 
daha düşük berraklıkta olduğu saptanmıştır. Dutasterid standart eğrisi için ise yüksek 
performanslı sıvı kromatografi yöntemi (HPLC) kullanılarak  çizilmiştir ve yöntem, ICH 
yönergelerine uygun olarak valide edilmiştir. Miktar tayini incelenen formülasyonlarının % 
98’den fazla etken madde içeriğine sahip olduğu bulunmuştur. Etkin madde salımı 
çalışmalarından, uygun fiziksel özellik sergileyen ve Karbopol içeren F5 formülasyonu 6 saat 
maksimum % 68,46±3,02 etkin madde salımı göstermiştir. Test edilen formülasyonların 
viskozitesi kayma hızının artmasıyla azalmıştır. Yüksek konsantrasyonlarda hidroksipropil 
metilselüloz içeren formülasyonlar, Karbopol içeren formülasyonlara kıyasla nispeten daha 
yüksek bir viskozite sergilemiştir.  FTIR analizi etken madde ve jelleştirici madde uyumlu 
olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, saç derisine  lokal uygulanması için geliştirilen Dutasterid 
Karbopol emüljel formülasyonlarının androgenetik alopesi tedavisi için yenilikçi bir yaklaşım 
sunabileceğinini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Saç Dökülmesi, Dutasterid, Emüljeller, Karbopol 
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ABSTRACT 
 
Introduction: The most frequent kind of hair loss is androgenetic alopecia. Both men and 
women are affected by this disorder, which causes severe psychological discomfort and a 
decline in quality of life. Although there is a limited number of drugs on the market for hair 
loss treatment, oral finasteride for male patients and topical minoxidil for both genders are used. 
In addition, although Dutasteride has been approved in some countries, it has not been approved 
in the United States-FDA and European countries.The objective of this study was to develope 
dutasteride-loaded emulgel systems for topical application.  
 
Materials and methods: Prepared formulations with different gelling agents were evaluated 
in terms of appereance, pH value, viscosity, drug content and drug release. 
 
Results and conclusion:  Color, homogeneity, consistency, and pH value were all found to be 
acceptable in all of the developed emulgels. When compared to carbopol formulations, 
hydroxypropyl methylcellulose emulgels had low clarity. The standard curve for Dutasteride 
was plotted with high performance liquid chromatography method (HPLC) and the method was 
validated based on ICH guidelines. All emulgel formulations had a drug content of more than 
98 %.  From the drug release studies, formulation contained Carbopol (F5) showed maximum 
68.46±3.02% drug release in 6 hours with good clarity and physical appearance. The viscosity 
of the tested formulations decreased by increasing the shear rate. The formulations containing 
hydroxypropyl methylcellulose in high concentrations exhibited a relatively higher viscosity 
compared to the formulations containing Carbopol. FTIR studies proved the compatibility 
between drug and gelling agent. Results of the current studies showed that Dutasteride carbopol 
emulgels could be promising candidate to cure androgenetic alopecia.  
 
Keywords: Hair Loss, Dutasteride, Emulgels, Carbopol
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ÖZET 
 

Tüketim modern dönemde hiç şüphesiz bir satın alma ya da kullanıp bitirme eyleminden 
çok daha fazlasıdır. Toplumsal ilişki biçimi ya da tabakalaşmayla ilişkili olarak sınıfsal 
farklılık aracı, modern-postmodern tüketimin işlevleri arasında yer almaktadır. Bununla ilgili 
olarak Veblen ilk defa 1899 yılında yayımladığı Aylak Snf Teorisi ile tüketimin bireylerin 
kendini diğer sınıflardan farklılaştırmak için gösteriş amacıyla da yapıldığı fikrini savunur. 
“Gösterişçi Tüketim” kavramıyla ifade edilen bu yaklaşım, Veblen teorisinde Aylak Snf’a 
özgüdür ve Veblen’e göre Aylak Snf da üretmeksizin tüketen, toplumun üst gelir grubuna 
dahil olan bireylerden oluşmaktadır. Bu bireyler ekonomik zenginliklerini ve bu yolla elde 
ettiklerini düşündükleri prestiji, toplumun diğer üyelerine gösterebilmek adına gösterişçi 
tüketime yönelmektedirler.	Gösterişçi tüketim ürünleri zamanla değişmekle birlikte, gösteriş 
tüketimine hizmet eden mallar genellikle işlevi göz ardı edilerek pahalı ve lüks olmasıyla ya 
da toplumda ona atfedilen prestij değeriyle öne çıkan ürünlerdir. Diğer taraftan ekonomik 
olarak orta ya da alt gelir grubundaki bireylerin de üst sınıflara benzemek adına gösterişçi 
tüketime eğilimleri olduğu teorisi ve bununla beraber cinsiyet, gelir, eğitim düzeyi gibi 
faktörlerin bireyler arasında gösterişçi tüketime eğilimde farklılık gösterdiği bulguları 
literatürde mevcuttur. Dolayısıyla bu çalışma bireylerin gösterişçi tüketime yatkınlıklarını, 
toplumların kültürel yatkınlığı olarak genelleme çabasındadır. 

Bu araştırmanın konusu, toplumların gösterişçi tüketim eğilimlerinin kültürel arka planıdır. 
Gösterişçi tüketim kavramının kültürel bir yatkınlık olarak toplumdan topluma farklılaşıp 
farklılaşmadığının incelenmesi ise çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Farklı kıtalardan 
ülkelere dair yapılmış çalışmalar, bu araştırmanın materyalleridir. Bu bağlamda ABD, Çin, 
Almanya, Kanada, Tunus, Türkiye, Endonezya’ da yapılmış gösteriş tüketimiyle ilişkili 
çalışmalar baz alınarak bu ülkeler özelinde elde edilen bulgular, bu araştırmada genel bir 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur.		

Bu çalışmada ilk olarak gösterişçi tüketim kavramı Veblen’in Aylak Sınıf Teorisi esas 
alınarak ve ek olarak diğer modern-postmodern düşünürlerin de fikirlerinden faydalanarak ele 
alınmış, daha sonra literatürde yer alan araştırma kapsamındaki çalışmaların gösterişçi 
tüketimin hangi boyutuyla ilgili 1olduğuna değinilmiştir. Son olarak ise toplumların gösterişçi 

 
*Bu çalışma, Dr. Öğr. Üyesi Emre SATICI danışmanlığında Feyza KARAAHMETOĞLU tarafından 

yürütülen “Muhafazakâr Kesimlerde Gösterişçi Tüketim Eğilimleri: AVM’ler Üzerine Bir Araştırma” adlı 
yüksek lisans tezi ile ilgili olarak hazırlanmıştır.  
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tüketime olan eğilimlerinin kültürel olarak değişkenlik gösterip göstermediğini saptamak 
amacıyla dünya literatüründeki kaynaklardan faydalanmak suretiyle bir değerlendirme 
yapılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Tüketim, Gösterişçi Tüketim, Veblen, Aylak Snf Teorisi, Kültür. 
 

ABSTRACT 
 

In modern times, consumption is much more than buying or an action of use and consume. 
The tool of class difference, in relation to forms of social relations or stratification, is among 
the functions of modern-postmodern consumption. In his book first published in 1899, 'The 
Theory of the Leisure Class', Veblen asserts that individuals have an additional motive to 
show off engaging in consumption activities in an effort to differentiate themselves from other 
classes. This approach, expressed with the concept of "Conspicuous Consumption", is typical 
to the leisure class in Veblen's theory and according to Veblen, leisure class consists of 
members of the upper class individuals who only consume and do not produce. Those 
individuals, in an effort to demonstrate to the other members of the society their economic 
wealth and the prestige they think they have gained by it, turn towards conspicuous 
consumption. As well as changing over time, goods that serve conspicuous consumption are 
the products that stand out for being expensive and luxurious or having the prestige attributed 
to them by the society by usually ignoring their functionality. On the other hand, the theory of 
individuals economically in the middle or lower income group, leaning towards conspicuous 
consumption in an effort to be like upper class members, and along with this theory the 
findings of differences among the factors such as gender, income, level of education regarding 
the tendency towards conspicuous consumption are available in the literature. Hence this 
study attempts to generalize the tendency of individuals towards conspicuous consumption as 
the cultural tendency of societies. 

The subject of this research is the cultural background of the tendencies of conspicuous 
consumption of societies. The main goal of the research is analyzing whether the concept of 
conspicuous consumption differentiates among different societies as a cultural tendency or 
not. Works among countries of different continents are the materials of this research. In that 
context, based on studies on conspicuous consumption conducted in USA, China, Germany, 
Canada, Tunusia, Turkey, Indonesia, a general evaluation of findings specific to these 
countries have been provided. 

In this research, firstly the concept of conspicuous consumption has been discussed based 
on Veblen's theory of the Leisure Class and additionally making use of other modern-
postmodern philosophers' ideas, then the dimensions of conspicuous consumption the 
research studies in the literature relate to has been mentioned.  Finally, an evaluation with the 
intent of determining whether the tendency of societies towards conspicuous consumption 
differentiates culturally has been provided by making use of the sources in world literature. 
Keywords: Consumption, Conspicuous Consumption, Theory of the Leisure Class, Culture.
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ÖZET 
 

Bugün, Avrupa'da inşa edilmekte olan camiler üzerindeki ihtilaf, en canlı şekilde tartışılan 
ve dikkate değer olanlardan biridir. Sırf din ile ilgili olduğundan dolayı sorunlu ve hassas 
görünmesine rağmen, sorunun daha geniş ve dikkatle düşünülmesi gereken arkaplanı vardır. 
İslam'ın en ünlü ve önemli sembollerinden biri olan cami, genellikle Avrupa şehirleri için 
uygun olmayan bir nesne olarak kabul edilmektedir, cami inşa sürecine karşı çıkan muhalifler 
farklı nedenleri kullanarak bu tür müdahaleleri göçmenlerle ve artan suç ve şiddet sorunlarıyla 
ilişkilendirir.  

Araştırmanın amacı, Avrupa'daki cami inşa sürecinin özelliklerini ve bununla ilgili 
sorunları, göçmenler sorunu ve Avrupalı Müslüman genç kuşağın kimliği sorunu bağlamında 
analiz etmektir. Ayrıca, Avrupa'daki camilerin mimari özellikleri ve modern kararların 
özgünlüğü günümüzde cami inşası bağlamında analiz edilerek, “Avrupa'daki modern camiler, 
yabancıların varlığının mı yoksa entegrasyonun kanıtı mı?” sorusunun cevabı 
düşünülebilmektedir. 

Avrupa şehirlerinde süregelen “semboller savaşı”, görünürlük sorununu, anlaşmazlıktan 
kaçmanın yollarını ve nihayetinde camilerin inşasının ne anlama geldiğini – İslam'ın daha 
fazla tanınmasını veya sorunun tırmanmasını göstermektedir. 

Yazar, kendilerini olumsuz bir Müslüman ve İslam imajından uzaklaştırmanın yeni 
yollarını keşfetme denemesinin, Avrupa'daki bir Müslüman topluluğu için büyük ve 
çözülmesi gereken bir sorun olduğu sonucuna varıyor, çünkü bir Avrupalının bakış açısından 
İslam'la ilgili her sembol, terör ve şiddetle ilişkilendirilir (örneğin, İsviçre'de minare 
yapımının yasaklanması). Bu çelişkiyi zayıflatmaya yönelik projeler, caminin minare, kubbe 
veya diğer tipik unsurlarını değiştirme ve gizleme eğilimindedir. 

Avrupalılar camilerin inşası sayesinde toplumda ortaya çıkan değişimler nedeniyle 
topraklarında yalnız olmadıklarını da fark etmektedirler. Avrupa ve İslam dünyası arasındaki 
ilişkiler, birbirleri hakkındaki yanlış anlamalar, dini çoğulculuğa alışkın olmayan topraklarda 
din ve törelerin çoğullaşması, Avrupa toplumunda endişeye ve değişimin tüm görünür 
kanıtlarını yok etme arzusuna yol açmaktadır. 

Bir caminin varlığı, İslam'ın varlığıdır ve günümüzde Müslüman nüfus, modern Avrupa 
toplumunun ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Binanın tasarımı, büyüklüğü ve konumu da 
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İslam'ın tanınma derecesini, onun yaygın ve yerel bir din olarak kabul edildiğini 
göstermektedir. Bununla birlikte, yazarın bakış açısından, günümüzde Avrupa, İslam'ı onun 
kültürel mirasın değerli bir parçası olarak tanımaktan uzaktır. Olumlu tahminlere rağmen, 
durumun uzun süre değişmeden kalması muhtemeldir. 

Anahtar Kelimeler—İslam; Cami; Simge; Avrupa; Görünülük 
 

ABSTRACT 
 

Today the conflict over mosques that are being constructed in Europe is one of the most 
vividly disputed and considerable. Even though it seems to be problematic and delicate simply 
due to religious nature, the problem has wider context and needs thoughtful consideration. Being 
one of the most famous and significant symbols of Islam, mosque is often considered to be an 
inappropriate object for European cities, and some opponents of mosque building process, using a 
wide number of reasons, connect such intervention in the scape with immigrants, problems of 
increasing crime and violence. 

The goal of the research is analysis of the specifics of the mosques building process in Europe 
and the related problems in the broad context of the problem of migrants, as well as the problem 
of the identity of the younger generation of European Muslims. Moreover, analyzing the 
architectural particularity of mosques in Europe and the specificity of modern decisions has been 
made in the context of building mosques nowadays, the answer to the question “are the modern 
mosques in Europe evidence of integration or presence of aliens?” can be considered. 

“The war of symbols” going on in the European cities, demonstrates the problem of visibility, 
ways of escaping from the conflict and, eventually, what the constructing of the mosques means – 
the growing recognition of Islam or escalation of the problem.  

The author concludes that an attempt to discover new ways to distant themselves from a 
negative image of a Muslim and Islam is a huge challenge for a Muslim community in Europe, 
since almost every symbol related to Islam, from the point of view of a European, is associated 
with terror and violence (for instance, the prohibition of building minarets in Switzerland). The 
projects that are aimed on weakening of this contradiction tend to change and conceal minaret, 
dome or the other typical elements of mosque. 

Through the building of mosques, Europeans also realize that they are not alone in their land 
due to the changes have been happened in the society. They are the relations between Europe and 
the Muslim world, misconceptions about each other, pluralization of religious and customs on the 
land which is not used to religious pluralism that lead to anxiety among European society and 
desire to destroy all visible evidences of the changing.  

Presence of a mosque is the presence of Islam, and nowadays Muslim population tends to 
become an integral part of the modern European society. Design of the building, its size and 
location also demonstrate the degree of recognition of Islam and its acceptation as a wide-spread 
and local religion. Nevertheless, from the author’s point of view, nowadays Europe is far from 
recognition of Islam as a valuable part of its cultural heritage. Despite the existence of positive 
forecasts, the situation is likely to remain unchanged for a long time. 

Keywords- İslam; Mosque; Simbol; Europe; Visibility 
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ÖZET 
 

Manyetik nanoparçacıklar (MNP’ler), biyomedikal alanda hipertermi kaynağı, ilaç taşıma 
sistemi, MNP aracılı gen aktarımı (manyetofeksiyon) ve manyetik rezonans görüntüleme için 
kontrast ajanı olarak kullanılır. Bunun yanı sıra MNP’ler, karmaşık ortamlardan protein, hücre, 
RNA ve DNA’nın kolay bir şekilde saflaştırılması amacıyla da kullanılmaktadır. Hedef 
moleküller veya hücreler, yüzeyi hedefe özel tasarlanabilen MNP’ler ile geçici bir manyetik 
alan kullanılarak kompleks bir karışımdan çekilebilmektedir. Bu doğrultuda, MNP’ler 
mikroorganizmalardan plazmid saflaştırılması amacıyla kullanılabilir. Bu çalışmada bakteri 
hücre lizatından plazmid saflaştırılması için aday olarak önerilebilecek MNP’lerin kullanımı ile 
plazmid DNA’nın elüsyonuna odaklanıldı. Öncelikle, negatif yüklü DNA’nın bağlanmasını 
kolaylaştırmak üzere MNP’lere pozitif bir yüzey sağlayan, dallı yapıda polietilenimin (PEI) ile 
modifiye edilmiş demir oksit MNP’ler üretildi. PEI’nin dallı yapısı ekstra modifikasyonlara 
olanak tanıdığından bu sayede saflaştırılan plazmid DNA veriminin arttırılabileceği düşünüldü. 
Elde edilen MNP’ler elektron mikroskobu ve FTIR spektroskopisi ile karakterize edildi. MNP 
ve DNA etkileşimini doğru takip edebilmek ve uygun elüsyon ortamını seçebilmek için, ilk 
etapta hücresiz ortamda, MNP’lere plazmid DNA bağlama ve salım deneyleri yapıldı. Bu 
amaçla, MNP’lerin DNA tutma kapasitelerinin belirlenebilmesi için farklı MNP ve DNA 
konsantrasyonları denendi. DNA’nın MNP’lerden elüsyonu için pH (6,0, 7,4 ve 10), sıcaklık 
(oda şartları, 37 °C ve 60 °C), tampon ortamları değiştirildi ve iki farklı teknikle (mıknatıs ve 
santrifüj) salım örnekleri toplanarak salım konfigürasyonu incelendi. MNP’lerin DNA bağlama 
ve salımları karşılaştırılarak elde edilen sonuçlar, kullanılan PEI’nin MNP’lerin stabilitesini 
iyileştirip MNP’lere pozitif yüzey yükü sağladığından, DNA moleküllerinin MNP’ye 
bağlanmasını kolaylaştırdığını ve sodyum dodesil sülfat (SDS) (%1) içeren salım tamponunun 
ve 60 °C sıcaklığın, MNP/DNA kompleksinden plazmid DNA’nın kolaylıkla geri 
kazanılabileceğini gösterdi. Böylelikle, elde edilen bulgular ile hücre lizatından plazmid DNA 
izolasyonu için yeni denemeler planlanabilir.  

Anahtar Kelimeler—Manyetik nanoparçack; saflaştrma; plazmid DNA; elüsyon; 
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ABSTRACT 
 

Magnetic nanoparticles (MNPs) are used in the biomedical field as a source of hyperthermia, 
drug delivery system, MNP-mediated gene transfer (magnetofection), and contrast agent for 
magnetic resonance imaging. In addition, they are also used for the easy purification of proteins, 
cells, RNA, and DNA from complex solutions. Target molecules or cells can be easily purified 
from a complex mixture accompanied by a temporary magnetic field with MNPs whose surface 
can be designed specifically for the target. However, MNPs might use for the isolation of 
plasmids from microorganisms. In this study, we focused on the elution of plasmid DNA with 
the use of MNPs, which can be suggested as candidates for plasmid purification from bacterial 
cell lysate. Firstly, branched polyethyleneimine (PEI) which provides a positive surface to the 
MNPs to facilitate binding of negatively charged DNA was used as a coating agent for 
synthesized iron oxide MNPs. It has been thought that the yield of purified plasmid DNA can 
be increased, due to the fact that the branched structure of PEI allows for further modifications. 
Produced MNPs were characterized by electron microscopy and FTIR spectroscopy. In order 
to follow the MNP and DNA interaction accurately and to select the appropriate elution 
medium, plasmid DNA binding and release experiments were performed on MNPs in a cell-
free environment at first. The elution of DNA from MNPs was investigated under different pH 
(6.0, 7.4, and 10.0), temperature (room conditions, 37 °C, and 60 °C), buffer conditions, and 
the release configurations were obtained by collecting release samples with two different 
techniques (magnet and centrifugation). The results obtained by comparing DNA binding and 
release of MNPs showed that the PEI facilitated the binding of DNA molecules to the MNPs 
and improved the stability of MNPs and also, plasmid DNA could be easily recovered from the 
MNP/DNA complex in the release buffer which contains sodium dodecyl sulphate (SDS) (1%) 
and has a temperature of 60 °C. Thus, new trials can be planned for plasmid DNA isolation 
from cell lysate with the obtained findings. 

 
Keywords- Magnetic nanoparticle; purification; plasmid DNA; elution; 
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ÖZET 
 

1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan Covid -19 salgını, birçok alanı etkisi altına almıştır.  Başta 
insan sağlığı olmak üzere, birçok alanı olumsuz yönde etkilemiştir. Covid-19 salgının, olumsuz 
etkisinin yanı sıra olumlu etkilerinin de olduğu bilinmektedir. Salgının ilk bakışta, ekonominin 
baş aktörü olan işletmeler üzerine olumsuz etkisi olduğu düşünülmektedir. Ancak Covid-
19’dan olumsuz etkilenen birçok işletmeye rağmen bazı işletmelerin olumlu yönde etkilendiği 
bilinmektedir. Özellikle temel tüketim maddesi satan ve üreten işletmelerin bu süreçte olumlu 
etkilendiği varsayılmaktadır. 
Bu çalışmada Covid-19 salgınından olumlu yönde etkilendiği varsayılan yeme/içme üzerine 
faaliyette bulunan zincir marketler başta olmak üzere Borsa İstanbul’da işlem gören ve 
perakende sektörü grubunda yer alan işletmelerin, finansal tabloları analiz edilerek, bu sektörün 
salgından sanıldığı gibi olumlu etkilenip etkilenmediği tespit edilmeye çalışılmıştır. 
 Bu amaç doğrultusunda, BİST 100 endekste yer alan perakende sektöründeki 12 işletmenin, 
Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yayınlanan 2019 ve 2020 yılları ile 2021 yılının ilk 6 aylık 
finansal tabloları kullanılmıştır. Elde edilen finansal tablolar, karşılaştırmalı analiz, yüzde 
analiz ve oran analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir. Ayrıca analiz sırasında finansal tablo 
bilgileri ile işletmelerin, yıllık faaliyet raporları ve denetim raporlarındaki bilgiler ile sektör 
verileri de dikkate alınmıştır. Çalışmada, parkende sektörünün, borç ödeme ve nakit yaratma 
gücü, satış hacmi, karlılığı ve yatırım faaliyetleri, elde edilen veriler doğrultusunda analiz 
edilmiş ve covid-19’un etkisi değerlendirilmiştir. 
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ABSTRACT 
 

The Covid -19 outbreak, which occurred on December 1, 2019, has affected many areas. It has 
negatively affected many areas, especially human health. Covid-19 is known to have positive 
effects as well as negative effects. At first glance, the pandemic is thought to have a negative 
impact on businesses, which are the main actor of the economy. But despite many businesses 
being negatively affected by Covid-19, some businesses are known to be positively affected. It 
is assumed that businesses that sell and produce basic consumer goods are positively affected 
in this process. 
In this study, it was analyzed the financial statements of grocery markets operating on 
food/drink, which are assumed to have been positively affected by the covid-19 outbreak, as 
well as businesses traded on the Stock Exchange in Istanbul and included in the retail sector 
group, and it was tried to determine whether this sector was positively affected by the outbreak 
as thought. 
For this purpose, 12 companies in the retail industry included in the BIST 100 index used the 
financial statements for 2019 and 2020 and the first 6 months of 2021 published on the Public 
Disclosure Platform. The financial statements obtained were analyzed by horizontal analysis, 
vertical analysis and ratio analysis methods. In addition, during the analysis, the companies, 
annual reports and audit reports, as well as industry data were considered. In the study, the sales 
volume, profitability and investment activities of the retail industry, debt payment and cash 
generation, were analyzed in accordance with the data obtained and the impact of covid-19 was 
evaluated. 
 
Keywords- Covid-19; Horizontal analysis, vertical analysis, and ratio analysis. 




