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Özet: Türk edebiyatındaki eleştiri geleneği içerisinde, Divan şiiri anlayışının terk edilerek yeni 
bir şiir anlayışı yerleşmesi sürecinde Sabahattin Eyuboğlu’nun getirdiği eleştirel yaklaşım, Türk 
edebiyatındaki önemli bir dönemeci eleştiri türü içerisinden izleme olanağı sağlamaktadır. 
Divan şiiri anlayışının terk edilmesi elbette kısa bir sürede ve tek bir yolla gerçekleşmemiştir. 
Tanzimat’tan itibaren geleneğe karşı çeşitli karşı çıkışların olduğu malumdur. Bunun yanı sıra 
gelenekten her bir uzaklaşma hamlesi kaçınılmaz olarak modern bir nitelik taşımaz. Söz gelimi 
Millî Edebiyat Dönemi biçim ve tavır olarak halk edebiyatından beslenmiştir; ancak 
modernleşmeyle ilgisi yüzünü halka dönen, halkın anlayacağı şiirleri yazma gayreti taşıyan bir 
dönem olma niteliğinden gelir. Cumhuriyetin kuruluş prensiplerinin belirlendiği bu dönemde 
halkçılık gibi “modern” nitelikleriyle söz konusu dönem, Divan şiirinden kopuşun önemli 
aşamalarından biridir. Cumhuriyet dönemi eleştirmenlerinden Sabahattin Eyuboğlu da 
Cumhuriyet’in ilanıyla varılan noktada Divan şiiri geleneğinin ve Osmanlılık kimliğinin bir 
“yeni” penceresinden nasıl göründüğüne ilişkin önemli bir ışık tutar. Söz gelimi Eyuboğlu, artık 
yeni edebiyatın inkılaplar ve devrimlerle şekillenen yeni rejimle ve toplum düzeniyle paralellik 
göstermek gibi bir özelliğe sahip olmasını savunur. Bu doğrultuda Eyuboğlu’na göre edebiyat 
artık belli bir seçkin zümrenin diliyle değil halkın kullandığı dil ile yapılmalıdır. Ayrıca 
Eyuboğlu eski edebiyatın olanaklarının bugünde nefes almasının imkânı bulunmadığını ve 
bugünü anlatabilecek edebî araçlara ihtiyaç olduğunu savunur. Eleştirmenin ortaya koyduğu bu 
gibi ölçütler, erken Cumhuriyet döneminde Divan şiiri geleneğine bakışla ilgili önemli veriler 
sunar. Bu bildiri Eyuboğlu’nun yeni rejimle birlikte şekillenen yeni edebiyatın kaynakları ve 
“eski” olanla mesafesini açıklayarak döneme ilişkin bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sabahattin Eyuboğlu; Yeni Türk edebiyatı, edebiyat eleştirisi. 

Abstract: In the process of abandoning the vision of Divan poetry and establishing a new vision 
of poetry, the critical approach of Sabahattin Eyuboğlu within the tradition of criticism in 
Turkish literature provides the opportunity to follow an significant turn in Turkish literature 
from within the criticism as a genre. The abandonment of the Divan poetry vision, of course, 
did not happen in a short time and in a single way. It is known that there have been various 
oppositions to the tradition since the Tanzimat period. In addition, not every move away from 
the tradition is necessarily modern. For instance, the National Literature Period was fed from 
folk literature in terms of form and attitude; however, its interest in modernization comes from 
the nature of being a period that turns its face to the public and strives to write poems that the 
public can understand. In this period, when the founding principles of the Republic were 
determined, this period, with its "modern" characteristics such as populism, is one of the 
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important stages of the break with Divan poetry. Sabahattin Eyuboğlu, one of the critics of the 
Republican period, also sheds a remarkable light on how the tradition of Divan poetry and the 
Ottoman identity are viewed from a "new" window at the point reached with the proclamation 
of the Republic. For example, Eyuboğlu argues that the new literature should have a feature to 
show parallelism with the new regime and social order shaped by revolutions and reforms. In 
this direction, according to Eyuboğlu, literature should no longer be made in the language of a 
certain elite, but in the language used by the people. In addition, Eyuboğlu argues that the 
resources of Divan literature do not satisfy the needs of today’s world and there is a need for 
literary tools that can tell the present. Such criteria put forward by the critic provide important 
data about the view of the Divan poetry tradition in the early Republican period. This paper 
aims to present a framework for the period by explaining Eyuboğlu's ideal sources of new 
literature shaped by the new regime and his distance from the "old" one. 

Keywords: Sabahattin Eyuboğlu; New Turkish Literature; literary criticism. 

GİRİŞ 

Türkiye’de cumhuriyetin ilanından sonra Batılılaşma yolunda atılan adımlar göz önüne 
alındığında, millî kimlik arayışına yeni bir yorum getiren Mavi Anadoluculuk hareketi 
merkezinde ortaya koyduğu görüşlerle önemli bir yer tutan Sabahattin Eyuboğlu ile karşılaşılır. 
Eyuboğlu’nun özellikle eski ve yeni edebiyat ile ilgili öne sürdüğü fikirler ve özellikle 
Eyuboğlu’nun, tıpkı Ataç’ta görüldüğü gibi, Divan şiiriyle bir hesaplaşmaya girerek yeni şiirin 
gerçekçiliğine yönelişi, gelişme eğilimi gösteren Türk edebiyatının Batı edebiyatına kaçınılmaz 
yönelişini ifade eder. Bunun yanında, Türk edebiyatının dayandığı kültürel kaynakları Batı’nın 
kültürel kaynaklarıyla özdeşleştirmesi Eyuboğlu’nun edebiyata bakışını da şekillendirmiştir. 
Yazarın Batı’yla kurduğu ilişkinin, eski ve yeni edebiyata bakışının şekillenmesinde katkısının 
bulunması, - Eyuboğlu’nun da katıldığı- Divan edebiyatının, gelişmeye kapalı bir dünya 
görüşünün ürünü olduğu yönündeki düşünce göz önünde bulundurulduğunda daha anlaşılır hâle 
gelir. Bir başka deyişle, Divan şiirinin yansıttığı dünya görüşü 20. yüzyılın hâkim dünya 
görüşüyle uygunluk göstermemektedir. Dolayısıyla yeni çağın getirdiği yenileşme ihtiyacı 
edebiyatta da ifadesini bulacaktır. Eyuboğlu, çağın değişen dünya görüşü ve edebiyat ilişkisi 
çerçevesindeki düşüncelerinin bir kısmına, “peçe kaldıran edebiyat” [1] tanımlaması getirdiği 
“Üç Yol” başlıklı yazısında yer vermiştir. Bu araştırmada söz konusu yazıya ayrıca 
değinilecektir. 

Bu bildiride, Eyuboğlu’nun eski ve yeni edebiyat ile ilgili getirdiği eleştirilerde, yaşanan 
gerçekliğe uygunluk gözetmesi biçiminde karşılaşılan ölçütlendirmeden yola çıkılarak edebiyat 
ve ideoloji arasında kurduğu bağlantı vurgulanacaktır. Böylelikle, Eyuboğlu’na göre 
cumhuriyetin getirdiği kazanımlarla edebiyatın bu kazanımlara sağlayacağı katkının ne ölçüde 
birbirine paralel olarak metinlerde bulunduğu meselesi tartışmaya açılacaktır. Bunun yanı sıra 
Sabahattin Eyuboğlu’nun edebiyat üzerine kaleme aldığı metinlerde ne tür bir eleştirel anlayışı 
öne sürdüğü tespit edilmeye çalışılacak, bu yolla da yazarın Türk edebiyatında eleştiriye 
sağladığı katkının önemini belirlemeye girişilecektir. 

“GERÇEĞE UYGUNLUK” ÖLÇÜTÜ ETRAFINDA EDEBIYAT VE İDEOLOJİNİN 
PARALELLİĞİ 

Sabahattin Eyuboğlu’nun eski ve yeni şiir ile ilgili görüşlerini ele alırken, yukarıda da dikkat 
çekilen “Üç Yol” başlıklı yazısı, yazara ait düşünsel arka planı sunması bakımından kayda 
değerdir. Eyuboğlu, bu yazısında Batı’da geriye bağlı insanların bile ilerlemeye engel 
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olmayacak şekle sokulduğuna değinip, Türkiye’de de benzer bir yolun izlenmesi gerektiğini 
belirtir [2]. Buna bağlı olarak, sırasıyla, “dünyayı tanımak”, “kendimizi tanımak” ve “kendi 
dilimizle yazmak” gibi yollara başvurulması gerektiğini ifade eden Eyuboğlu, Türklerin 
Dünyayı tanımaya Tanzimatla birlikte başladıklarını belirterek şunları söyler:  

Küf bağlamış, içine kapanmış medeniyetimize dünya, varlığını zorla kabul 
ettirmiş. O gün bu gündür, bizden habersiz gelişmiş olan batı medeniyetini 
tanımaya çabalıyoruz [3]. 

Eyuboğlu’nun küf bağlamış olarak nitelediği Tanzimat öncesi dönem, bir başka yazısında 
edebiyatla da bağlantısı kurularak şu şekilde ortaya koyulmaktadır: 

Türk şiirinde eski, Divan şiiridir. Biliyoruz. Ama bu şiirin eskiyen yanı yalnız 
biçimi, vezni ve dili değil, bağlı olduğu şiir ve dünya görüşüdür. [...] Asıl iş 
kafada, anlayışta [4]. 

Eyuboğlu böylelikle edebiyat ve medeniyet arasında ilişki kuruyor gibi görünmektedir. 
Dolayısıyla “Üç Yol” başlıklı yazısında küf bağlamış olarak nitelediği medeniyet anlayışını 
değerlendirirken edebiyatın da bu değerlendirmedeki yerini alacağı göz ardı edilmemelidir. 
Eyuboğlu, küf bağlamış olarak nitelediği eski medeniyetten yeni bir medeniyet anlayışına 
geçişte dünyayı tanıma çabasının yanında “kendimizi tanıma yolundan da geri 
dönemey[eceğimizi]” (5) ifade eder. Eyuboğlu, edebiyata ideoloji içinde nasıl bir rol biçilmesi 
gerektiğini şöyle aktarmaktadır: 

Kadınlarımızın yüzünden atılan peçe bütün gerçeklerimizin yüzünden de 
atılagidecektir. Edebiyat şunu söylemesin, bunu söylemesin yok artık. Eski 
yeni ne halimiz varsa bileceğiz. [...] İyi niyetli insanlarımız arasında bile bu 
peçe kaldırmayan edebiyatı kabul edemiyenler, rahatları pahasına gerçekçi olan 
yazarlarımıza serserilik, köksüzlük gibi damga vuranlar oluyor. Köylü 
çoğunluğumuzun perişan halini görmek ve göstermek neredeyse suç sayılacak.  
Oysa ki Cumhuriyeti en çok bunun için kurduk [.] [6]. 

Öyle görünüyor ki Eyuboğlu, Cumhuriyet ideolojisinin halka yönelik tavrının edebiyatta 
ifade bulacağını belirtmekte, bu çerçevede, yeni anlayışa uygun edebiyatın da yanında yer 
almaktadır. Buna paralel olarak Eyuboğlu dildeki yenileşmeyi milletçe kalkınmanın yolu olarak 
görür ve edebiyatın, “birkaç okur yazarın tekelinde kalan eski yazı ile” değil, çoğunluğun dili 
ile yapıldığında yaratıcı olacağını öne sürer [7]. Dolayısıyla Eyuboğlu’na göre dildeki 
yenileşmenin hem toplumsal düzlemde hem de edebiyat düzleminde gelişme sağlamak gibi 
önemli bir ortak katkısı vardır. Toplumsal düzenlemelerin ideolojik merkezli atılımlar olduğu 
göz önüne alınırsa, toplum ve edebiyat düzlemlerinin yan yana gelmesinin, edebiyat ve 
ideolojinin yan yana gelmesi anlamına geldiği görülür. Eyuboğlu bu gerçeği “Yeni Türk 
Şiirinde Yaşanan Gerçek” başlıklı yazısında en açık hâliyle sergiler: 

Yeni Türk şiirinin hiç de sözde kalmayan halkçılığı, layikliği, garplılığı, 
Türkçülüğü üstünde ayrı ayrı durulmağa değer. Ama işin aslına gidersek 
inkılâplarla yeni şiir arasındaki ortak davranışın yaşanılan gerçeğe ayak 
uydurma gayreti olduğunu söyleyemez miyiz? İnkılâplar eski kurumları, şiir 
eski kalıpları insafsızca kırarken doğruluk yanlışlık, güzellik çirinlik ilkesinden 
değil, hayatta dünya gerçeğine uygunluk ilkesini öne sürüyorlardı. Devletimizi 
ve sanatımızı, önceden tarif edilmiş, doğrusu ve güzeli değişmez örnekler 
haline gelmiş bir dünya yerine, yaşanılan ve her an gelişen bir gerçek üstüne 
kurmak istiyorduk [8]. 

Görüldüğü gibi Eyuboğlu inkılâplar ve yeni şiir arasında ortaklıklarının yaşanılan gerçeğe 
ayak uydurma gayreti olması bağlamında bir ilişki kurmaktadır. Dolayısıyla yazar inkılâpların 
ve yeni şiirin kırmaya çalıştığı yerleşik yapılara yönelik tavırlarını, ölçütlerinin “gerçeğe 
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uygunluk” olması bakımından anlamlı bulur. Burada ilginç olan asıl mesele ise şudur: 
İnkılâpların kırmaya çalıştığı yerleşik kalıpların hiç şüphesiz Osmanlı’ya ait olması ve yeni 
şiirin kırmaya çalıştığı kalıpların Divan şiiri olması, birlikte, yeni rejimin Osmanlı’yla 
hesaplaşması ile yeni şiirin Divan şiiriyle hesaplaşması arasında bir paralellik olduğunu ortaya 
koyar. Bu bağlamda Eyuboğlu’nun Divan şiiriyle ilgili fikirlerini söz konusu hesaplaşma 
etrafında anlamak uygun olacaktır. 

 Eyuboğlu, yeni edebiyata dair değerlendirmede kullanılacak ölçütü güzellik – çirkinlik, 
doğruluk – yanlışlık olarak değil, yalnızca “gerçeğe uygunluk” olarak belirler. İdeolojik arka 
planı da göz ardı edilemeyecek bu ölçütlendirmenin, Divan şiirinin yaşanan gerçeği veremediği 
yönündeki öngörüsü elbette tartışmaya açıktır. Ancak bununla birlikte, Eyuboğlu Divan şiirinin 
estetik değerine yönelik bir tavır sergilememekte, yalnızca “gerçeğe uygunluk” olarak 
belirlediği tartışılabilir ölçütünü ortaya koymaktadır. Böylece Eyuboğlu’nun eski şiiri 
bütünüyle dışlamadığı, onu, dünya görüşüyle birlikte geride bırakılmış bir edebiyat olarak 
değerlendirdiği anlaşılmış olur. 

 Edebiyatta ve toplumda yenileşmeye dair fikirleri ve edebiyata dair değerlendirme 
ölçütleri yukarıdaki gibi ortaya koyulabilecek olan Eyuboğlu’nun “yeni” kavramını edebiyatta 
nereden başlattığını görmek, yazarın edebiyata dair fikirlerinin ve ölçütlerinin küçük bir 
pratiğini açısından yararlı olacaktır. Eyuboğlu “Yeni Türk San’atkârı yahut Frenkten Türke 
Dönüş” başlıklı yazısında Tanzimatın ilk dönemindeki yenileşmeyi, bir anlamda Batı’yla fikir 
düzeyinde gerçekleşen münasebetleri verimsiz bulur. Ona göre “yeniden doğmak, eski 
varlığımızla alâkayı kesmek değil, ona yeni hayat aşılamaktır” [9]. Bu çerçevede eski varlığımız 
Divan edebiyatı, halk edebiyatı ve mistik sanatı kapsamaktadır. Eyuboğlu bu eski varlığa yüz 
çevirip “frenkte kalmış olanlar”ı olumsuz yönde eleştirirken “eski varlığımız” dediği Tanzimat 
öncesi anlayışta kalanlara karşı da aynı tavrı takınır. Eyuboğlu’nun bu noktada koyduğu ölçüt 
Türk sanatının “frenk şuuruyla” kendi kıymetini idrak edişidir ve bu konudaki en iyi temsil, 
ona göre Yahya Kemal’dir. Zira Yahya Kemal şeklen değil “telâkki” olarak yenidir [10]. 
Dolayısıyla Eyuboğlu Tanzimat öncesi dönemin gelişmeye kapalı zihinsel yapısından çıkmış 
olmayı bir ölçüt olarak kabul etmekte ve Yahya Kemal’i bu bağlamda yenileşmeye bir örnek 
olarak sunmaktadır. Söz konusu ölçüt, zihinsel yapı değişimini göz önüne almak bağlamında, 
yukarıda da ortaya koyulmuş olan “gerçeğe uygunluk” ilkesine tekabül etmektedir. 

 Eyuboğlu’nun telâkki, yani anlayış olarak yeni olanı övmesi Garip şiiri bağlamında da 
düşünülebilecek bir ölçüttür. Zira “Gerçek Yenilik” başlıklı yazısında Eyuboğlu, yeni 
sanatçıların “aklı değil, aklın çemberlerini kırmak” [11] istediklerini belirterek yeni şiirin eski 
şiirden ayrılmakla değil, eskiyi aşmakla kendini var ettiğini ifade eder. Eyuboğlu’na göre eskiyi 
bilmek söz konusu olduğundan akıl ve mantığın da bu yeni anlayışın içinde bulunması söz 
konusudur. Yazar, yeni şiirin savunusunu şu şekilde yapmaktadır: 

Yeni şairlere mantıksız, ölçüsüz diyorlar, onlar da ya hasımlarını kudurtmak, 
yahut da onlardan iyice ayrılmak için mantık da, ölçü de sizin olsun, biz başka 
şeylerin peşindeyiz diyorlar. Halbuki yeni şairlerde mantık da var, ölçü de, ama 
başka bir mantık, başka bir ölçü [12]. 

Buradan anlaşılıyor ki, yeni şiiri akıl ve mantık ölçüleri dışında bularak suçlayanlara karşı 
Eyuboğlu, yeni şiirin yanında yer almaktadır. Bununla birlikte yeni şiiri, eskiden bir kopma 
değil, eskiyi aşarak kendi yerini alan bir şiir olarak değerlendirmesi eski edebiyata dair 
yaklaşımını ifade etmesi bakımından önemlidir. Onun eskiden kopmaya değil, eskiyi aşmaya 
vurgu yapması Divan edebiyatını tümden dışlamadığı anlamına gelmektedir. Bu çerçevede 
ifade bulan yeni şiirin çağrışım klileşelerini bozduğuna değinen Eyuboğlu, Garip akımı 
dâhilindeki şairlere göndermelerde bulunur ve yeni şiirdeki çağrışımlara karşı duyulan öfkeyi 
şu şekilde aktarır: 

4



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

Bir şair çıkıp da bu çağrışım klişelerini bozdu mu şaşırıyoruz [...] Nasıl olur da 
şair, gamlı olduğu su götürmiyen akşam vakti keyifli olur, batan güneşi sönen 
bir hayata, kesik bir başa, kızıl bir güle benzetmez de tutar kızarmış bir 
somuna, domatese falan benzetir? Yahut daha garibi, hiç bir şeye benzetmeden 
geçer [...] yıldızları anlatırken karnının acıktığını [...] söylemeğe kalkar? [13].  

Eyuboğlu Garip şiirine bu biçimde göndermeler yaptıktan sonra, söz konusu tavırda olanların 
alışık oldukları mantığın bu şiirlerin yapılış mantığından üstün olmadığını savunur [14]. 
Böylece eleştirisinde yeni şiirin, sahip olduğu eskiyi aşma mantığı dolayımında değerli 
olduğunu vurgulamış olur. Zira söz konusu olan yaşanan gerçekliğe yaklaşım biçimidir. 

 Eyuboğlu’nun yeni şiir ile ilgili fikirlerini bu şekilde aktarırken eskiyi tümden 
reddetmediğine daha önce dikkat çekilmişti. Yazar “Yeni Türk San’atkârı yahut Frenkten Türke 
Dönüş” başlıklı yazısında Divan edebiyatına yönelik ağır hücumların son Osmanlı dünyasına 
karşı duyulan nefretin haklı bir neticesi olarak mazur görülmesi gerektiğini vurgularken Divan 
edebiyatını, hâkim olduğu dönemin koşulları içinde değerlendirerek savunur. Zira Divan 
edebiyatı tıpkı halk edebiyatı gibi “bizim eski varlığımız, tahteşşuurumuz, kaybolmuş 
cennetimizdir” [15]. Eyuboğlu’nun bu düşünsel eğilimi, yeniliğin, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi 
eskiden kuvvet almadan gerçekleşemeyeceği yönündeki görüşünden kaynaklanmaktadır. 
Hümanizmi “eskiye dönmek değil, eskiyi yeni yapmak” [16] olarak anlayan Eyuboğlu, 
Avrupa’da gerçekleşen Rönesans hareketinden yola çıkarak köksüz medeniyet olamayacağını 
ileri sürer. Bu çerçevede Eyuboğlu’nun yıkılmış kıymetleri düzeltmenin eskiye dönmek demek 
olmadığını ve Yahya Kemal’in, Nedim’in zihniyetine dönmediğini vurgulaması, onun Türk 
edebiyatındaki yenileşmeye nasıl baktığını ortaya koymuş olur. Dolayısıyla Divan edebiyatı, 
yeniye ulaşmak için bir basamak ve artık aşılmış olan değerli bir edebiyat biçiminde 
konumlanır. Ayrıca, Divan şiirinin Eyuboğlu tarafından tümden dışlanmaması bir dayanak 
kazanmış olur: Avrupa’nın Rönesans’ı yaşarken eskiden güç alması, Eyuboğlu’na göre Türk 
edebiyatı için uygulanabilir bir model niteliğindedir. 

 
EYUBOĞLU’NUN ELEŞTİRİ ANLAYIŞI 

 Sabahattin Eyuboğlu “Tenkid Üzerine” başlıklı yazısında Rönesans’ı tenkidin (eleştiri) 
başlangıcı olarak referans alır [17]. Yazar Avrupa’da tenkidin gelişimine dair düşüncelerini 
ortaya koyduktan sonra ise edebî tenkidin sınırlarını belirleme işine girişirek şunları söyler: 

Edebî tenkide gelince o, edebiyat tarihinin bittiği yerde başlar ve estetiğin 
başladığı yerde biter. Yani “etraf” bilgisiyle “öz” bilgisinin ortasındadır [18]. 

Eyuboğlu bu tanımlamayı ortaya koyarken hem edebiyat tarihine, hem de estetiğe dair 
unsurları göz önünde bulundurur. Yazarın edebiyat tarihine atfettiği rolü görmek bakımından 
şu ifadeye başvurulabilir: 

“Bu eser şöyle bir devir, şöyle bir muhit, şöyle bir kültür seviyesi ve şöyle bir 
ruh içinde büyümüş ve şu tesirleri yapmıştır...” dedikten sonra [edebiyat 
tarihinin] yapacak başka bir işi kalmaz [19]. 

Bu tanımlamada Fransız eleştirmen Hippolyte Taine’in eleştiri ölçütleri olan “ırk”, “muhit” 
ve “ân” kavramlarına atıfta bulunulduğu açıktır. Zira Eyuboğlu, Sainte-Beuve ile birlikte 
“edebiyatı ‘ırk’, ‘zaman’ ve ‘muhit’ mahsulü olarak gör[en]” [20] Taine’in eleştiri alanındaki 
öne sürüşlerini, eleştiriyi “asıl gâyesini unutarak müspet bir ilim” [21] olmaya doğru götüren 
yaklaşımlar olarak değerlendirir. Dolayısıyla Eyuboğlu’na göre “edebiyat tarihi” ile “estetik”in 
ortasında konumlanan eleştirinin dışarıda tuttuğu unsurlar “ırk”, “zaman” ve “mekân” olarak 
belirlenebilir. Bu unsurlar de bizi Eyuboğlu’nun ifadesiyle “etraf bilgisi” tanımına götürür. Zira 
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edebiyat tarihi kapsamında ortaya konan unsurlar sanat eserini kuşatan çevreye dair 
niteliklerdir. 

 Ele aldığımız bu bakış açısına göre, eleştirinin dışarıda tuttuğu bir başka değer ise 
yukarıda da belirtildiği üzere “estetik”tir. Eyuboğlu estetiğin yerine getirdiği işin “gerek 
yazıcının, gerek okuyucu yahut dinleyicinin ruhlarında edebî yaratışın sırrını ara[mak]” 
olduğunu belirtir [22]. Yazara göre estetin işi “ses ve mana mimarisinin nasıl kurulduğunu ve 
bu mimarinin ruhumuzda niçin ve nasıl tesir yaptığını aramaktır” [23]. Eyuboğlu’nun eleştiriyi 
“etraf” ve “öz” bilgisinin ortasında gördüğü bilgisinden yola çıkıldığında estetik yargının 
sanatın özüne dair bir unsur olduğu söylenebilir. Böylece eleştirinin “etraf” ve “öz” bilgisinin 
ortasında konumlandırılmış olması anlamlı hâle gelir. Eyuboğlu son kertede eleştirmenin “en 
güç ve lüzumlu işi[nin]”, “öz ve şekil arasındaki uygunluğu görmek” [24] olduğunu ifade eder. 
Böylece Türk edebiyatında Sabahattin Eyuboğlu’yla birlikte, o güne dek eleştiriye dair ortaya 
koyulan çabalar içersinde ilk kez, sınırlandırma yoluyla bir tanımlama yapma çabasına 
girişildiği görülür. Bu sınırlandırma eleştiriyi, “edebiyat tarihi” ve “estetik”in ortasına koyarak 
tanımlama çabası şeklinde değerlendirilebilir. 

 
SONUÇ 

Sonuç olarak Eyuboğlu’nun edebiyat üzerine kaleme aldığı metinlerde “gerçeğe uygunluk” 
ölçütünden yola çıkarak, ideolojiye paralel biçimde edebiyatı değerlendiren bir anlayışta olduğu 
görülmektedir. Yeni rejim, yeni bir dünya görüşünü yansıtmaktadır ve edebiyat da bu yenileşme 
içinde yeni dünya görüşünü yansıtmaya yönelik bir görev üstlenecektir. Bu bağlamda, yazıda 
daha önce değinilmiş olan “peçe kaldıran edebiyat” anlayışı, ideoloji ve edebiyatın 
Eyuboğlu’na göre nasıl yan yana geldiğini göstermektedir. Bununla birlikte Eyuboğlu, eski 
edebiyatın varlığını ve birikimini kökten reddetmemektedir. Garip şiirini, yeni bir dünya 
görüşünü ve yeni akıl ve mantık ölçütlerini yansıtması bakımından öne çıkarırken, yeniliğin 
ölçütünü eski şiirden kopma değil, eski şiiri aşmak olarak belirler. Dolayısıyla kendi çağının 
dünya görüşü çerçevesinde Divan edebiyatını da değerli bulur ve bu edebiyatı, ağır eleştiriler 
karşısında savunur. Ancak Eyuboğlu’nun edebiyat bağlamında ileri sürdüğü düşünceler, yeni 
dünya görüşünü yansıtma ve medeniyet düşüncesi merkezinde Batı’yı baz almak ölçütleri 
etrafında şekillendiğinden, ideoloji ile dolaysız bir ilişkiye girmiş olur. Buradan hareketle 
ideolojik bir merkezden hareket ettiğini söyleyebileceğimiz Eyuboğlu’nun, edebiyatın içinden 
değil, edebiyata yön ve görev veren ideoloji bağlamında edebiyat üzerinden yorumlar ortaya 
koyduğunu söylemek yerinde olacaktır. 

Bu incelemenin, Türk edebiyatında eleştirel geleneğin sorgulanması düzleminde ortaya 
koyduğu bir diğer önemli sonuç, Sabahattin Eyuboğlu’nun eleştiriyi ilk kez sınırlarını 
belirleyerek tanımlamak yönünde bir çaba göstermiş olmasıdır. Eyuboğlu bu çerçevede, o güne 
dek ortaya konmuş eleştirel yaklaşımları değerlendirerek edebiyat tarihi ve estetiğe dair olan 
unsurları sırasıyla tanımlar ve onları eleştirinin sınırlarının dışında tutar. Bu yolla “öz” ve 
“biçim” (ya da “şekil”), aralarındaki uygunluğun görülmesi eleştirmenin aslî görevi olarak 
değerlendirilmek bağlamında eleştirinin temel unsurları olarak ifade edilir. Böylelikle 
Eyuboğlu’nun, ideoloji ve edebiyat düzleminde öne çıkan eleştirel yaklaşımının yanı sıra, 
vurgulanması gereken bir diğer önemli özelliği eleştiriye getirdiği özgün yaklaşım olarak 
belirlenebilir.  
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ÖZET 

Amaç: Bu derleme SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVID-19 enfeksiyonunun neonatal ve 
maternal etkileri ile ilgili son verileri derlemeyi amaçlamaktadır. 

Yöntem: Sistematik derleme şeklinde yapılan çalışma 18 Mart 2021-18 Nisan 2021 tarihleri 
arasında Türkçe ve İngilizce veri tabanları taranarak yapılmıştır. Pubmed, Web of Science, 
Science Direct, Cochrane, Türk Medline veri tabanları ‘Sars-Cov-2, Covid-19, Newborn, 
Newborn Care’ anahtar kelimeleri ile taranmıştır. Çalışmanın yürütülmesi aşamasında 
PRISMA protokolü takip edilmiştir. 

Bulgular: Derlemede toplam 1419 kayda ulaşılmış ve araştırma kriterlerine uyan 6 makale 
çalışmaya alınmıştır. İncelenen çalışmalar; doğum şekli, doğum zamanı, doğum sonrası apgar 
skoru, cinsiyet, doğum ağırlığı, yoğun bakım takip ihtiyacı, emzirme durumu, formül mama ile 
besleme, ten tene temas, enfeksiyon bulaş yolu, gebeliğin takipli olması, anneden ayrılma 
durumu, kordon klempleme zamanı, neonatal ve maternal semptomlar ile ilgili bilgileri 
içermektedir. 

Sonuç: Bu sistematik derlemede Covid-19 enfeksiyonunun yenidoğanlarda dikey bulaşın 
olmadığını, vajinal doğum yapanlarda sezaryen doğumlara oranla daha az bulaş riskinin olduğu, 
term ve preterm grup arasında bulaş açısından anlamlı farkın olmadığı, maternal ve neonatal 
özelliklerin tüm çalışmalarda benzer olduğu görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, Covid-19, Newborn, Newborn care. 
 

ABSTRACT 

Backgorund: This review aims to compile the latest data on the neonatal and maternal effects 
of COVID-19 infection caused by SARS-CoV-2. 

Method: The study, which was conducted as a systematic review, was carried out between 18 
March 2021 and 18 April 2021 by scanning Turkish and English databases. Pubmed, Web of 
Science, Science Direct, Cochrane, Turkish Medline databases were scanned with the keywords 
'Sars-Cov-2, Covid-19, Newborn, Newborn Care'. During the execution of the study, the 
PRISMA protocol was followed. 
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Results: A total of 1419 records were reached in the review and 6 articles that met the criteria 
were included in the study. Examined studies; mode of delivery, time of delivery, postpartum 
Apgar score, gender, birth weight, need for intensive care follow-up, breastfeeding status, 
formula feeding, skin-to-skin contact, infection transmission route, pregnancy follow-up, 
separation from mother, cord clamping time, neonatal and information on maternal symptoms. 

Conclusion: In this systematic review, it was seen that there is no vertical transmission of 
Covid-19 infection in newborns, there is a lower risk of transmission in vaginal deliveries 
compared to cesarean sections, there is no significant difference in terms of transmission 
between the term and preterm groups, and maternal and neonatal characteristics are similar in 
all studies. 

Keywords: SARS-CoV-2, Covid-19, Newborn, Newborn care. 
 
Giriş  

Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen SARS-CoV-2’nin 
neden olduğu COVID-19 salgını milyonlarca kişide mortalite ve morbidite artışına neden 
olmuştur (WHO, 2020). SARS-CoV-2 başta akciğer olmak üzere karaciğer, böbrek, beyin gibi 
birçok organı etkilemekte ve çoklu organ yetmezliklerine neden olabilmektedir (WHO, 2020). 
COVID-19, daha çok yaşlı ve erişkin yaş grubunda görülmekle birlikte giderek artan oranlarda 
çocukluk yaş grubunda ve yenidoğan döneminde de etkisini göstermektedir. Yenidoğanlar ve 
gebeler bu enfeksiyonun yönetim ve etkisi konusunda sınırlı sayıda bilgiye sahip olduğumuz 
gruplardır (Nanavati et al., 2021).  

Yenidoğan gelişimi için uyaranlar çok önemlidir. Yenidoğanlar doğumdan itibaren annenin 
sesi ve kokusunun yanında dokunsal uyarıya da ihtiyaç duyarlar. Fakat COVİD-19 
pandemisinin getirdiği bulaş riski, sosyal izolasyon önlemlerinin alınması, enfekte kişi ile temas 
ya da merkeze uzak yaşam, ulaşım güçlüğü gibi nedenlerle yenidoğan bebeklerin gelişimlerini 
olumsuz yönde etkilemekte ve bakım süreçlerine farklı şekillerde yön verilmektedir (Morsch et 
al., 2020). Covid pandemisi sürecinde yenidoğan bakımında amaç bebeği, anneyi ve sağlık 
personelini korumaktır (Morsch et al., 2020). Bebeği, anneyi ve sağlık personelini korumak için 
yenidoğanda bulaş konusu sağlık çalışanlarının önceliklerinden olmuştur. Covid-19 salgınında 
yenidoğana bulaş ile ilgili yeterli veri bulunmamakla birlikte yapılan son çalışmalar gebeden 
fetüse vertikal geçişin olmadığı yönündedir (Dumitriu et al., 2021; Salvatore et al., 2020). 
Ancak yenidoğanlarda immün sistemin immatür olması ve prematürelik, postpartum dönemde 
bebeğin solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonlara açık hale gelmesine neden olduğundan 
yenidoğanlar yüksek risk altındadır. Yenidoğan SARS-CoV-2 enfeksiyonları ile ilgili yapılan 
yeni bir meta-analizin sonuçlarına göre, enfeksiyonların % 70’ini çevresel, % 30'unu dikey 
bulaş ile  ilişkilendirmiştir (Nanavati et al., 2021). Bulaş sonucunda yenidoğanlarda farklı 
sonuçlar görülmektedir. Yenidoğanların %55’inde bildirilen semptomlar; ateş (%44), solunum 
problemi (%52), gastrointestinal sistem (%36) ve nörolojik sistem ile ilgili belirtileri (%18) 
içermektedir. Yenidoğanlarda görülen semptomlar yetişkinler ile benzer olsa da sonuçlarının 
yetişkinlerden daha olumlu olduğu bildirilmiştir(Wang et al., 2020).  

Bu sistematik derleme, SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVİD-19 enfeksiyonunun 
neonatal ve maternal sonuçlarına yönelik son verileri derlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır: 

 Covid 19 enfeksiyonunda yenidoğanlar nasıl etkilenmektedir? 
 Yenidoğanlara ait hangi özellikler Covid 19 enfeksiyon sürecini etkilemektedir? 
 Covid 19 enfeksiyonunda gebeler nasıl etkilenmektedir? 
 Prenatal hangi özellikler Covid 19 enfeksiyon sürecini etkilemektedir? 
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Bu derlemeden elde edilen sonuçların Covid 19 pandemisinin neonatal ve maternal sonuçları 
ve yönetimi konusunda sağlık çalışanlarına, sağlık yöneticilerine ve sağlık öğrencilerine yol 
gösterici olacağı düşünülmüştür.  
 
Gereç ve Yöntemler  

Araştırmanın tipi  

Bu çalışma sistematik derleme niteliğindedir. Çalışma aşamasında ve raporun yazımında 
Sistematik Derleme ya da Meta Analiz Araştırma Raporunun Yazımında Bulunması Gereken 
Maddelerle İlgili Kontrol Listesi (PRISMA) protokolü takip edilmiştir (Karaçam, 2013; Moher 
et al., 2021). Çalışma sırasında oluşabilecek bias riskini minimumda tutmak için çalışmanın 
literatür tarama, makale, seçimi, veri çekme, makale kalitesinin değerlendirilmesi aşamaları 
birinci ve ikinci araştırmacı tarafından bağımsız olarak yapılmıştır. Herhangi bir anlaşmazlık 
olduğu durumda üçüncü bir kişinin fikrine başvurularak farklılıklar tartışma yoluyla çözüme 
kavuşturulmuştur.  
 
Tarama Stratejisi 

Bu sistematik derleme için literatür taraması 18.03.2021-18.04.2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Ulusal yayınlar ‘sars-cov-2, covıd-19, yenidoğan, yenidoğan bakımı’ 
anahtar kelimeleri ile Türk Medline arama motorunda taranmıştır. Uluslararası yayınlar ise 
‘sars-cov-2, covıd-19, newborn, newborn care, sars-cov-2 or newborn, sars-cov-2 or newborn 
care, covid-19 or newborn, covid-19 or newborn care’ anahtar kelimeleri ile Pubmed, Web of 
Science, Science Direct, Cochrane veri tabanlarında taranmıştır. Tarama sonucunda toplam 
1419 çalışmaya ulaşılmıştır. Dahil edilen çalışmaların referans listeleri incelenmemiştir. 
Duplikasyonlar (tekrarlanan çalışmalar) için EndNote X9 programı kullanılmıştır. Başlık, özet 
ve tam metne göre yapılan inceleme ile 6 çalışma sistematik derlemeye dahil edilmiştir.  
 
Dahil Edilme Kriterleri  

Sistematik derlemede dahil edilme kriterleri PICOS’a (P: Population-katılımcılar, I: 
Interventions müdahaleler, C: Comparisons- karşılaştırma grupları, O: Outcomes-sonuçlar, S: 
Study designs-çalışma desenleri) göre tanımlanmıştır(Institute, 2014).   
P: Covid-19 pandemisinde doğum yapan gebeler ve bebekleri 
I: Covid-19 enfeksiyon süreci 
C: Covid enfeksiyonu geçirmeyen gebeler ve bebekleri 
O: Covid enfeksiyonun anneler ve bebekleri üzerindeki etkileri 
S: Gözlemsel çalışmalar 
Taramanın yapıldığı tarihlerde yayınlanmış tam metnine ulaşılabilen İngilizce çalışmalar 
araştırmaya dahil edilmiştir. Türkçe çalışmaya ulaşılamadığı için dahil edilememiştir.  
 
Dahil Edilmeme Kriterleri 

Literatür taramasında tam metnine ulaşılamayan ve tam metninde konu ile alakalı 
bulunmayan çalışmalar dahil edilmemiştir. Kalite değerlendirmesi düşük çıkan çalışmalar ve 
Türkçe / İngilizce hariç dillerde yapılan çalışmalar araştırmaya dahil edilmemiştir.  
 
Çalışmaların seçimi  

Veri tabanlarından veri çekme ve EndNote X9 programı ile tekrar eden çalışmaların 
ayrılması sonrası her iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak çalışmaların başlık ve özetleri 
incelenmiştir. Makalelerin tam metni incelendikten sonra dahil edilme kriterlerine uyan 
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çalışmalar gözden geçirilmiş ve fikir birliğine varılmıştır. Çalışma süreci PRISMA akış şeması 
doğrultusunda Şekil 1’de verilmiştir.  
 
Metodolojik Kalitenin Değerlendirilmesi  

Bu sistematik derlemeye dahil edilen araştırmaların metodolojik kalitesi Joanna Briggs 
Instute tarafından yayınlanan kontrol listeleri ile değerlendirilmiştir(Institute, 2014). Buna göre 
kohort çalışmalar için 11 maddeli kontrol listeleri yapılmıştır. Listede yer alan maddeler ‘evet, 
hayır, belirsiz, uygulanmaz’ olarak değerlendirilmektedir. Her bir araştırma için saptama 
durumu tablo 1‘de verilmiştir. Kontrol listelerindeki her evet için 1 puan, hayır, belirsiz, 
uygulanmaz cevapları için 0 puan verilerek değerlendirilmiştir. Toplam puan yüksekliği 
araştırmanın metodolojik kalitesinin yüksekliğini göstermektedir (Nahcivan & Seçginli, 2017). 
Bu sistematik derlemede kalite değerlendirmesi sonucunda en düşük ve en yüksek puanın 8 
olduğu belirlenmiştir (Tablo 1).  
 
Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmada verilerin elde edilmesi için araştırmacılar tarafından oluşturulan bir veri çekme 
tablosu oluşturulmuştur. Bu tabloda yazar ve yayın yılı, çalışma deseni, veri kaynağı ve yılı, 
yapıldığı ülke, örneklem hacmi, vaka grubunun özellikleri, kontrol grubunun özellikleri ve 
kalite değerlendirme puanı gösterilmiştir (Tablo 1). Verilerin analizinde anlatı sentezi (narrative 
synthesis) yöntemi kullanılmıştır. Anlatı sentezi nicel ve nitel çalışmaları sentezlemek için 
kullanılan bir yöntemdir. Sistematik derlemeye alınan çalışmaların bulguları meta analiz 
yapmak için yeterli benzerlikte olmadığında kullanılır (Ryan, 2013; Snilstveit et al., 2012). Bu 
sistematik derlemede incelenen çalışmaların deseni gözlemsel türde çalışmaları içermektedir. 
Bulguları öyküsel anlatım yöntemi ile sunulmuştur.  
 
Araştırmanın Etiği 

Derlemede literatür tarama modelinin kullanılması ve insan veya hayvan üzerinde bir etki 
içermemesi nedeniyle etik kurul onayı alınmasına gereksinim duyulmamıştır. Derleme 
düzenlenirken araştırma yayın etiğine uyulmuştur.  
 
Bulgular  

Covid-19 pandemisinin maternal ve neonatal etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan 
sistematik derleme toplam 1419 kayda ulaşılmıştır. Planlanan tarama stratejisi ile veri çekme 
ve tekrarlar çıkarıldıktan sonra uygun özellikte tam metin 6 çalışmaya ulaşılmıştır. Gözlemsel 
nitelikte elde edilen çalışmalar 2020 yılında, Türkiye, ABD, İspanya ve Hindistan’da 
yapılmıştır. Bu derlemenin örneklem sayısı 805 yenidoğan ve 726 anne olarak bulunmuştur 
(Tablo 1). 
 
Covid 19 Pandemisinin Neonatal ve Maternal Etkileri 

Yenidoğan etkilenimi ile ilgili daha çok bilgiye sahip olabilmek için gebelik sürecinden 
itibaren bireyler ele alınıp doğum sırası ve sonrası detaylıca takip edilmiştir. Bu anlamda 
yapılan çalışmalar daha çok doğum şekli (Ajith et al., 2021; Dumitriu et al., 2021; Oncel et al., 
2021; Salvatore et al., 2020), doğum zamanı ve preterm eylem (Ajith et al., 2021; Dumitriu et 
al., 2021; Fernández Colomer et al., 2020; Nanavati et al., 2021; Oncel et al., 2021; Salvatore 
et al., 2020), bulaş yolu (Fernández Colomer et al., 2020; Nanavati et al., 2021), doğum sonrası 
apgar skoru (Dumitriu et al., 2021; Fernández Colomer et al., 2020; Oncel et al., 2021), cinsiyet 
(Dumitriu et al., 2021; Fernández Colomer et al., 2020; Nanavati et al., 2021; Oncel et al., 
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2021), doğum ağırlığı (Dumitriu et al., 2021; Fernández Colomer et al., 2020; Nanavati et al., 
2021; Oncel et al., 2021; Salvatore et al., 2020), yoğun bakım takip ihtiyacı (Salvatore et al., 
2020), emzirme durumu (Ajith et al., 2021; Dumitriu et al., 2021; Fernández Colomer et al., 
2020; Salvatore et al., 2020), formül mama ile besleme (Oncel et al., 2021; Salvatore et al., 
2020), ten tene temas (Fernández Colomer et al., 2020), gebeliğin takipli olması (Salvatore et 
al., 2020), anneden ayrılma durumu (Oncel et al., 2021), kordon klempleme zamanı (Fernández 
Colomer et al., 2020) bilgilerini içermektedir. Çalışmaların tüm tanımlayıcı verileri tabloda 
sunulmuştur (Tablo 1). 

Colomer et al. Covid-19 pozitif vakaları toplum kaynaklı ve hastane kaynaklı pozitif vakalar 
olarak ele almıştır. Çalışmada 26 toplum kökenli, 14’ü nazokomiyal toplam 40 vaka tespit 
edilmiştir.  Her iki grupta da anneler ve ayrıca nazokomiyal bulaş grubunda sağlık çalışanları 
enfeksiyonun ana kaynağı olarak belirtilmiştir. Toplum kaynaklı vakalardan 22 tanesi, 
nazokomiyal bulaş grubunun 14 tanesi daha önce başka nedenlerle hastaneye yatırılmıştır. Her 
grupta 5’er olmak üzere 10 asemptomatik hasta kaydedilmiştir. Nazokomiyal grupta ortanca 
tanı zamanındaki yaş 17 (11.5-26.5) gün olarak belirtilmiştir. Tüm tanılar nazofaringeal 
eksüdadan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile teşhis edilmiştir. İki grupta da beşer olmak 
üzere 10 bebeğin asemptomatik olduğu belirtilmiştir. Semptom gösterenlerde ise çoğunlukla 
ateş (% 50) olmak üzere öksürük (23.1 %), balgam (% 19.2), hipoksemi (% 19.2), takipne (% 
15.4) ve diğer semptomlar (ilgisizlik, kusma, apne, ishal, ekzantem) bildirilmiştir. Her iki grup 
karşılaştırıldığında, nazokomiyal kaynaklı Covid-19 grubundaki annelerin gebelik haftalarının 
daha düşük olduğu bildirilmiştir. Anne laktasyon oranlarının benzer olmasına rağmen emzirme 
oranlarının daha düşük olduğu da belirtilmiştir. Toplum kaynaklı vakalar enfeksiyonun kaynağı 
açısından incelendiğinde; diğer enfeksiyon kaynaklarının %61.5'inin anneden kaynaklandığı, 
bakıma katılan diğer aile üyeleri olduğu gözlenmiştir. Nazokomiyal vakaların %42.9'unda 
enfeksiyon kaynağının sağlık çalışanları olduğu bildirilmiştir5.   

Ajith et el. yaptığı tek merkezli gözlemsel çalışmada covid pozitif annelerden doğan 
yenidoğanlarda Covid-19 enfeksiyonu prevelansı ve risk faktörleri incelenmiştir. Çalışma 
grubunu Covid pozitif olan yenidoğan ve olmayan yenidoğan olarak ayırmıştır. Çalışmada ele 
alınan gebelere standart olarak hızlı antijen testi ya da nazofaringeal sürüntü PCR testi 
yapılmıştır. Pozitif sonuç alan yenidoğanlar ateş, gastrointestinal semptomlar, hipoksi ve 
öksürük gibi semptomlar açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada 221 bebekten 32'sinin pozitif 
olduğu (%14,47) belirtilmiştir. Toplam 152 sezaryen doğumdan 20'si pozitif, 69 vajinal 
doğumdan 12'si pozitif olarak tespit edilmiştir. Vajinal doğum grubunda yenidoğanların Covid-
19 enfeksiyonuna yakalanma riski %17.39 olaak bildirilirken, sezaryen grubunda risk %13.16 
(vajinal doğum olasılık oranı 1.389) olarak bildirilmiştir. Annenin test sonucunun negatife 
dönmesinden sonraki 1 hafta içinde doğan 86 bebekten 14'ünün (%16.28) pozitif olduğu, 
negatif sonucun ardından 7 ile 14 gün arasında dünyaya gelen 23 bebekten sadece ikisinin 
(%8.7) pozitif olduğu (Odds oranı 2.04), bunun yanında negatif sonuçtan 14 gün sonra doğan 
bebeklerin hiçbirinin pozitif çıkmadığı bildirilmiştir. Çalışmada prematüre bebeklerde 
yenidoğan Covid-19 enfeksiyonuna yakalanma riskinin %14,56, term bebeklerde ise %13,33 
olduğu (Odds oranı 0,9026), farkın anlamlı olmadığı bildirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına 
göre neonatal Covid-19 enfeksiyonu nadir görülen bir enfeksiyon değildir ve anne yanında 
kalan bebeklerde risk daha fazladır. Ayrıca PCR testi pozitif olan yenidoğanların 16’sının 
annesinin doğum sırasında testinin pozitif olduğu, 32’sinin annesinin şiddetli olmayan Covid-
19’u olduğu, 2’sinin preterm eylem ile dünyaya geldiği, 31’inin annesi tarafından emzirildiği 
bildirilmiştir1.  

Öncel ve ark. yaptığı çok merkezli gözlemsel çalışmada Covid-19 enfeksiyonu ile enfekte 
gebelerden doğan yenidoğanlar incelenmiştir. Çalışmada pozitif veya temaslı 125 gebeden 
doğan 4 yenidoğan pozitif sonuç almıştır. Takip edilen yenidoğanlar pozitif olmayanlar/pozitif 
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olanlar olarak incelendiğinde; ek oksijen süresi 24 saat/69 saat, nazal CPAP süresi 24 h/ 58 h, 
mekanik ventilasyon süresi 48 h / 252 h, NICU kalış süresi 7 gün/ 26 gün ve yenidoğan 
mortalitesi yalnızca covid pozitif olmayan grupta 1 (%0,8) olarak belirtilmiştir. Pozitif sonuç 
alan yenidoğanların gösterdiği semptomlar takipne, beslenme intoleransı, ateş, öksürük 
şeklinde belirtilmiştir. 2-5. günlerde yapılan nazofarengeal sürüntü sonucu pozitiftir. 
Örneklemin tamamında annelerin %95’inin kentsel, %4.8’inin kırsal alanda yaşadığı 
bildirilmiştir. Ayrıca annelerin %8’inin sağlık çalışanı olduğu bulunmuştur. SARS-CoV-2 olan 
yenidoğanların annelerinin ortalama gebelik haftası 36, SARS-CoV-2 olmayan yenidoğanların 
annelerinin ise 38 olarak bildirilmiştir. SARS-CoV-2 olan yenidoğanların; tamamının 
annesinden ayrıldığı, %75’inin sezaryen doğum ile dünyaya geldiği, formül mama ile 
beslendiği görülmüştür. Çalışmada bir anne ölümü bildirilmiştir2. 

Dumitri çalışmasında, Covid-19 ile enfekte olmuş 100 anneden doğan 101 yenidoğan 
incelenmiştir. Yenidoğanlar bebek kreşinde olan ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatanlar 
olarak iki grupta tanımlanmıştır. Covid pozitif annelerden doğan yenidoğanların 19 tanesi 
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ), 82 tanesi tek kişilik hasta odasında (WBN) takip 
edilmiştir. 101 yenidoğanın 2 tanesi için pozitif sonuç alınmıştır. Pozitif sonuç alan 
yenidoğanlar klinik olarak asemptomatiktir. Test için Cobas veya Xpert Xpress testleri 
kullanılmıştır. 76 anne arada 180 cm’den fazla mesafe ve koruyucu önlemleri almak koşulu ile 
bebeği ile aynı odada takip edilmiştir. 14 günlük izolasyon sürecinde pozitif annelerin 
bebeklerini ziyaret etmesine izin verilmemiştir. 55 yenidoğan yenidoğan takip kliniğinde iki 
hafta takip edilmiş ve olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Sağlıklı bebek kreşinde kalan 
yenidoğanların gestasyonel yaşı 39,1 iken yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki yenidoğanların 
gestasyonel yaşı 37,1 olarak bildirilmiştir. Sağlıklı bebek kreşinde yenidoğanların %43’ünün, 
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan yenidoğanların %58'inin sezaryenle dünyaya geldiği 
belirlenmiştir. Her iki gruptaki yenidoğanların %44'ünün anneleri tarafından emzirildiği 
bildirilmiştir. Yenidoğanların anneleri   asemptomatik/hafif hastalık ve ağır/kritik hastalık 
olmak üzere iki grupta tartışılmıştır. Tüm örneklemde annelerin yaş ortalaması 28,5 olarak 
bildirilmiştir. Anne adaylarının 36’sında gebelikte astım, diyabet, kronik 
hipertansiyon/hipertansif bozukluk, 54 annede ise VKİ'nin 30'un üzerinde olduğu saptanmıştır. 
Kritik/kritik hastalığı olan annelerin doğum yaptığı gebelik haftası 34 olarak bildirilmiştir.  
Ayrıca hareketsiz/kritik hastalığı olan annelerin gestasyonel diyabet riskinin yüksek olduğu ve 
bebeklerinin gebelik haftasının daha düşük olduğu bulunmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre  
yenidoğanların çoğunluğunun anne ile aynı odaya alınmasına ve doğrudan emzirilmesine 
rağmen, dikey bulaşmaya dair hiçbir klinik kanıt tanımlanmamıştır (Dumitriu et al., 2021). 

Salvatore et al. çalışmasında, Covid 19 pozitif anneden doğan takip edilen ve takip 
edilmeyen yenidoğanları incelemiştir. 12 (%15) yenidoğanın YYBÜ kabul edildiği ve 70'i 
(%85) rutin yenidoğan bakımı aldığı, 5-7 günlük yaşamda 82 yenidoğanın 18'i (%22) sadece 
formül mama ile beslenirken, geri kalan 64'ü (%78) mama eklenerek veya eklenmeden biberon 
uygulaması yoluyla anne sütü aldığı bildirilmiştir. Bu yenidoğanlar yaşamın 7-14. günlerinde 
ve birinci ayında tele tıp yöntemi ile takip edilmiş ve herhangi bir bulgusunun olmadığı 
bildirilmiştir. Takip edilen yenidoğan gruplarının hiçbirine Covid-19 semptomlarının olmadığı 
gözlenmiştir. Takipli yenidoğan grubundaki yenidoğanların doğum şekli %44’ünün sezaryen, 
%56'sının vajinal doğum olduğu bildirilmiştir.  Takipsiz sevk edilen gruptaki yenidoğanların 
%29'unun sezaryen, %71'inin ise vajinal doğum ile dünyaya geldiği gözlendi. Takipli gruptaki 
yenidoğanların ortalama gebelik haftası 38 iken, takipsiz sevk edilen gruptaki yeni doğanların 
ortalama gebelik haftası 39 olarak bildirilmiştir. Takip edilen yenidoğan grubundaki annelerin 
%82'sinin EMR olduğu görülmüştür. Takip edilen yenidoğan grubundaki annelerin %78’inin 
bebeğini emzirdiği bildirilmiştir4. 
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Nanavati et al. Çalışmasında Covid-19 enfeksiyonu olan annelerden doğan yenidoğanlar 
SARS-CoV-2'ye maruz kalanlar; RT-PCR ile SARS-CoV-2 için nazofaringeal sürüntü testi 
pozitif çıkan yenidoğanlar SARS-CoV-2 ile enfekte olarak tanımlanmıştır. SARS-CoV-2 
enfeksiyonundan şüphelenilen 191 anneden 122’sinin pozitif olduğu bildirilmiştir. Annelerin 
%61.3'ünde gebelik hipertansiyonu, %35.5'inde erken membran rüptürü ve %6.5’inde diyabet 
olduğu belirtilmiştir. Tek merkezli gözlemsel çalışmada enfeksiyon şüphesi olan 198 
yenidoğanda enfeksiyon tanımlanmış 21 yenidoğanın (%10,6 insidans) sonuçları bildirilmiş ve 
yenidoğanların üçte biri semptom vermiştir. Semptomlar solunum sistemi (%33,3) ve 
gastrointestinal sistem (%4,8) tutulumunun yanında laboratuvar parametreleri ile uyumlu 
olarak; kreatin kinaz (CK) (%76,2), kreatin kinaz-miyokardiyal bant (CK-MB) (%76,2) ve 
laktat dehidrojenaz (LDH) (%71,4) düzeylerinde yükselme ile birlikte çoklu sistemik tutulumu 
da desteklemiştir. Enfekte yenidoğanların destekleyici tedavi ile taburcu edildiği ancak altı 
tanesinin yoğun bakım desteği aldığı bildirilmiştir. Yenidoğanlarda bulaş yolunun yatay geçiş 
olduğu bildirilmiştir. SARS-CoV-2 ile enfekte asemptomatik ve semptomatik yenidoğanların 
karşılaştırılması sonucu istatistiki açıdan anlamlı sonuca ulaşılamadığı bildirilmiştir. Tüm 
yenidoğanlar iyileşerek taburcu edilmiş ve  SARS-CoV-2 enfeksiyonlu yenidoğanlar taburcu 
olduktan 2 ay sonra (6-8 hafta) telefonla takip edildiği bildirilmiştir(Nanavati et al., 2021).  

 
Sonuçlar 

Yapılan çalışmaların sonuçları incelendiğinde, SARS-CoV-2’nin neden olduğu Covid-19 
enfeksiyonunun dikey bulaşa dair kanıtın olmadığı fakat yatay bulaşın yenidoğanlarda 
görülebildiği, vajinal doğum yapan kadınlarda yenidoğana bulaş ihtimalinin sezaryen 
doğumdan daha fazla olduğu, yenidoğanın uygun koruyucu ekipman kullanımı ve kişisel hijyen 
kurallarına uyarak anne yanında kalmasının yenidoğanda enfeksiyon oranını artırmadığı, 
preterm ve term grupta enfeksiyona yakalanma açısından farkın olmadığı, pandeminin ilerleyen 
zamanlarında yapılan çalışmanın yenidoğanlarda sistemik tutuluma dair kanıtlar sunduğu, 
yenidoğanlarda çoğunlukla ileri seviye yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyulmadığı ve 
destekleyici tedavi ile taburculuğun gerçekleştiği, taburculuktan sonraki tele tıp takiplerinde 
yenidoğanlarda olumsuz sonuçlara ulaşılmadığı ve pandemi sürecinde tele tıp yöntemi ile 
takibin hasta takip ve kayıtlarında önemli yerinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Covid 
enfeksiyonunu şiddetli geçiren gebelerin bebeklerinin daha düşük gebelik haftasına sahip 
olduğu ve enfekte olan yenidoğanların enfeksiyon kaynağının genellikle anneleri olduğu 
bulunmuştur.  

 
Sınırlılıklar ve Güçlü Yönleri  

Bu sistematik derlemede Türkçe ve İngilizce dilleri dışında yapılan çalışmaların kapsam dışı 
bırakılması ve çalışmanın sadece beş veri tabanı taranarak yürütülmesi sınırlılık olarak 
değerlendirilmiştir. Derleme yürütülmesi aşamalarında PRISMA yönergesinin takip edilmesi 
çalışmanın güçlü yönüdür. 
 
Tartışma 

Covid-19 hastalığından sorumlu olan şiddetli akut solunum sendromu SARS-CoV-2 virüsü, 
2019 yılı sonlarında Çin'de görülmeye başlamış ve sonra küresel bir salgına yol açmıştır. 
Gelişen bu hızlı süreç, yenidoğanlar gibi riskli grupların yönetiminde, açıklanması gereken 
birçok konuyu ortaya çıkarmıştır. SARS-CoV-2 virüsü pozitif annelerden doğan 
yenidoğanlarda enfeksiyonun klinik özelliklerinin veya pozitif mikrobiyolojik bulguların 
olmamasına rağmen, dikey maternal-fetal bulaşma ile ilgili halen kanıtlar yeterli değildir. Bu 
durumda en uygun girişim, gebe kadınları taramak, testi pozitif çıkanlara sıkı enfeksiyon 
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kontrol önlemleri uygulamak ve risk altındaki yenidoğanları izlemek olmalıdır. Bütün bu 
belirsizliklere rağmen, şüpheli veya doğrulanmış SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte olmuş 
annelerin yenidoğanlarının yönetimine ilişkin rehberlere ve önerilere duyulan ihtiyaç önem arz 
etmektedir. Salgın devam ederken, kanıta dayalı rehberler ortaya koymak güçtür, çünkü SARS-
CoV-2 virüsünün bulaşma yollarının daha büyük örneklemler incelenerek ortaya konulması 
gerekmektedir. Günümüzde, konu ile ilgili belirsizlikler devam etmekle birlikte kesin veriler 
oldukça sınırlıdır (Khoury et al., 2020; Yang et al., 2020). 

SARS-CoV-2’nin neden olduğu Covid-19 enfeksiyonunun neonatal ve maternal 
etkilenimine yönelik son verileri derlemeyi amaçlayan bu sistematik derlemede yenidoğanlara 
ve gebelere ait tanımlayıcı veriler, bulaş kaynakları, etkilenim şekli ve şiddeti, pozitif sonuç 
alanlarda görülen semptomlar, gebelik süresi ve anne yanında kalma durumu ile Covid ilişkisi, 
tele tıp takip durumu ile ilgili veriler sunulmuştur. Covid-19 enfeksiyonunun yenidoğanlarda 
vertikal geçişin olmadığı, vajinal doğum yapanlarda sezaryen doğum yapanlara oranla daha az 
bulaş riskinin olduğu, term ve preterm grup arasında bulaş açısından anlamlı farkın olmadığı, 
maternal ve neonatal özelliklerin tüm çalışmalarda benzer olduğu bulunmuştur. 
Derlememizde dikey geçişe dair kanıt bulunamamasına rağmen Di Toro et al. yaptığı çalışmada 
dikey geçişin tam olarak dışlanamayacağını belirtmişlerdir (Di Toro et al., 2020). Ponprabha et 
al. yaptığı çalışmada ise düşük oranda dikey bulaş bildirmişlerdir (Ponprabha & Thiagarajan S, 
Balamurugesan, 2022). Bu alandaki bilgilerin netleşmesi için daha fazla kanıt temelli çalışmaya 
gereksinim duyulmaktadır.  

Bu derlemede yenidoğanların apgar skorlarının düşük olmadığı bulunmuştur. Bu sonuç 
literarür ile benzerlik göstermektedir ve Covid-19 enfeksiyonunun fetal sağlık üzerinde 
olumsuz etkisinin olmadığını düşündürmektedir (Di Toro et al., 2020; Ponprabha & 
Thiagarajan S, Balamurugesan, 2022; Shahbazi Sighaldeh & Ebrahimi Kalan, 2020).   
Derlemede bebeklerin doğum şeklinin çoğunlukla sezaryen olduğu görülmüştür. Bu durum 
yapılan diğer çalışmalarla benzerdir (Di Toro et al., 2020; Ponprabha & Thiagarajan S, 
Balamurugesan, 2022). Sezaryen doğum oranının yüksek olmasında annenin ya da sağlık 
ekibinin yenidoğanı dikey bulaştan korumak, annenin solunum yönetimini daha iyi yapabilmek 
ve olası diğer riskleri minimize etmek istemek gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. 
Yenidoğanlar doğum ağırlıkları açısından değerlendirildiğinde Covid-19 ile enfekte olan, 
yoğun bakımda takip edilen ve hastane kaynaklı Covid-19 enfeksiyonu geçiren yenidoğanların 
yüksek oranda düşük doğum ağırlığına sahip olduğu görülmüştür. Literatür incelendiğinde ise; 
enfekte yenidoğanların doğum ağırlıklarının düşük olmadığı belirtilmiştir (Di Toro et al., 2020; 
Ponprabha & Thiagarajan S, Balamurugesan, 2022). Bu durum Covid enfeksiyonu akut 
geçirildiği için doğum ağırlığına enfeksiyonun etkisinin olmadığı şeklinde yorumlanabilir. 

Derlemede emzirme oranlarının yüksek olduğu görülmüştür. DSÖ annelerin enfeksiyon 
sırasında koruyucu önlemleri alarak emzirmesini ya da anne sütünü sağarak vermelerini 
önermektedir (WHO, n.d.).  Yapılan bazı çalışmalarda DSÖ tavsiyelerine rağmen düşük 
emzirme oranı saptanmıştır(Di Toro et al., 2020; Ponprabha & Thiagarajan S, Balamurugesan, 
2022). Bu durum doğum sonu dönemin farklı şekillerde yönetilmesinden kaynaklanabilir. 

Derlemede enfekte yenidoğanlarda görülen semptomların çoğunlukla gastrointestinal sistem 
ve solunum sistemde ortaya çıktığı görülmüştür. Bu sonuçlar diğer çalışmaların sonuçları ile 
uyumludur (Nanavati et al., 2021; Ponprabha & Thiagarajan S, Balamurugesan, 2022; Shahbazi 
Sighaldeh & Ebrahimi Kalan, 2020; Shalish et al., 2020). 

Yapılan bir çalışmada Covid-19 ile enfekte olan annelerde yoğun bakım ünitesine kabul veya 
hasta ölümü gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabildiği, çoğu kadında Covid-19'un klinik seyrinin 
şiddetli olmadığı ve enfeksiyonun gebelik üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı bildirilmiştir. 
Ayrıca sezaryen oranlarının yüksek olduğu bu çalışmada, sezaryen doğum şeklini destekleyen 
hiçbir klinik kanıt bulunamamıştır. Çalışma sonuçları vertikal geçişin varlığı ile ilgili olarak bir 
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veri belirtmemektedir. Bu nedenle Covid-19 elektif sezaryen endikasyonu olarak 
düşünülmemelidir (Di Toro et al., 2020). 

Pandemi döneminde akut müdahale gerektiren acil durumlarda obstetrik acil servislere 
başvuran gebelerin sıklığında artış saptanmıştır.  Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında gebelik 
yaşına göre küçük (SGA) olan bebeklerin, 5. dakika Apgar skorunda artış olduğu saptanmıştır. 
Maternal ve neonatal mortalite açısından fark bulunamamıştır (Hekimoğlu & Aktürk Acar, 
2022). 

Dubey et al. yaptıkları çalışmada olumsuz gebelik sonuçlarının Covid-19 ile enfekte 
kadınlarda yaygın olduğunu ve sonuçların yapılan çalışmaların yeri, türü ve boyutuna göre 
değişiklik gösterdiğini bildirmiştir. Ayrıca gebe kadınlarda düzenli tarama ve Covid-19'un 
erken tespitinin daha olumlu sonuçlar sağlayabileceğini bildirilmiştir (Dubey et al., 2020). 

Antoun et al. çalışmalarında Covid-19 olan gebelerin, Covid-19 olmayan gebelere göre 
yüksek oranda preterm doğum, preeklampsi ve sezaryen prevalansı olduğunun bildirmiştir. 
Takip edilen yenidoğanlarda Covid-19 enfeksiyonuna ve ciddi bir yenidoğan komplikasyonu 
gelişmediği görülmüştür(Antoun et al., 2020).  

Gebeler, Covid-19’un gebelik sırasında ve sonrasında hem annelerin hem de yenidoğanların 
üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri nedeniyle yüksek riskli grup olarak tanımlanmaktadır 
(Allotey et al., 2020). Vertikal geçiş, enfeksiyon patojeninin gebelik döneminde anneden fetüse 
uteroplasental yol ile; doğumda vücut sıvısı teması veya doğrudan temas ile; doğum sonu 
dönemde anneden yenidoğana temas veya emzirme yolu ile bulaşması olarak tanımlanmaktadır 
(Kotlyar et al., 2021). Covid-19’un olası etkileri, anne ve yenidoğanın gebelik, doğum ve 
doğum sonrası süreçte uygun yönetimi ve emzirmenin sürdürülebilmesi kaygıya neden 
olabilmektedir (Asadi et al., 2020). Vertikal bulaşın birçok virüs için doğrulanmış olması, 
abortus, intrauterin gelişme geriliği, preterm eylem gibi olumsuz perinatal sonuçlara neden 
olması kaygı düzeyini artırmaktadır. 

Derlemede pandemi sürecinde tele-tıp yöntemi ile takibin hasta takip ve kayıtlarında önemli 
yerinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ancak ülkemizde tele-tıp ile takip sistemi yeterli 
düzeyde değildir. Bu durum salgın durumlarında hasta takibinde kesintilere sebep olarak ileri 
dönük takipleri yetersiz hale getirmektedir. 

Sonuç olarak, Covid-19 pandemisi daha çok erişkinler olmak üzere tüm yaş gruplarında 
görülebilmektedir. Tüm dünyada üç milyondan fazla kişinin enfekte olmasına neden olan 
Covid-19 enfeksiyonun vertikal veya horizontal geçişi, izlem ve tedavisi, kısa ve uzun dönem 
sonuçları hakkında kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır. 
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Özet: Günümüz dünyasında küreselleşme ile işletmeler pazardaki konumlarını güçlendirmek 
ve rekabet avantajı elde edebilmek için teknolojiden faydalanırlar. Yirminci yüzyılın 
sonlarından itibaren hızla artan teknoloji ile işletmeler yaptıkları teknolojik hamlelerle bu çağa 
ayak uydurmak zorunda kalmıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl birçok teknolojik devrimi 
içinde barındırması ve bilgi sistemlerinin yoğun bir şekilde kullanılması nedeniyle bilgi ve 
teknoloji çağı olarak nitelendirilmektedir. Özellikle bu dönemde tüketici talep ve ihtiyaçları 
hızla değişebilmekte ve işletmeler bu talepleri yerine getirmek için teknolojiden 
faydalanmaktadır.  İşte bu bilgi ve teknoloji çağında özellikle dijitalleşme işletmeler için 
vazgeçilmez bir hal almaktadır. Havacılık sektörü de dijitalleşmenin yoğun olarak kullanıldığı 
önemli sektörlerden birisidir. Havayolu şirketleri dijitalleşme ile hizmet kalitesini artıran ve 
maliyet avantajı sağlayan büyük veri başta olmak üzere bu sistemlerle birlikte çalışan yapay 
zekâ ve mobil uygulamalar sayesinde müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını yerine getirmede 
avantaj elde ediyorlar. Bu çalışmada, günümüz bilgi ve teknoloji çağında müşterilerine 
sundukları hizmetlerin dijitalleşmesi ve değişmesinde önemli etkisi olan büyük veri, yapay zekâ 
ve mobil uygulamaların havayolu hizmetlerinde kullanımı ele alınacak, detaylı olarak analiz 
edilecek ve fırsat ve tehditler karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Havacılık, Dijitalleşme, Mobil Uygulamalar. 

Abstract:With globalization in today's world, businesses use technology to strengthen their 
position in the market and gain a competitive advantage. With the rapidly increasing technology 
since the end of the twentieth century, businesses have had to keep up with this era with 
their technological moves. The current century is characterized as the age of 
information and technology due to its hosting of many technological revolutions and the 
intensive use of information systems. Especially during this period, consumer demands and 
needs can change rapidly, and businesses use technology to fulfil these demands. In this age 
of information and technology, especially digitalization becomes indispensable for businesses. 
The aviation sector is one of the important sectors where digitalization is used intensively. 
Thanks to big data, artificial intelligence and mobile applications that increase service quality and provide cost 
advantage with digitalization, airline companies gain advantages in fulfilling the demands and 
needs of their customers. In this study, the use of big data, artificial intelligence, and mobile 
applications in airline services, which have a significant impact on the digitization and change 
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of the services they offer to their customers in today's information and technology age, will be 
discussed, analyzed in detail and opportunities and threats will be evaluated comparatively. 

Keywords: Aviation, Digitization, Mobile Applications. 

INTRODUCTION 

With the technological revolution, which started rapidly from the end of the twentieth 
century and continues exponentially today, all disciplines and systems had to keep up with this 
age by updating themselves. The century we live in is characterized as the age of information 
and technology because of the fact that it contains many technological innovations and changes 
and that information systems are used in an integrated way. In this century, consumer demands 
and needs can change rapidly with the structure of businesses, business models and content of 
products. The aviation sector has been one of the important sectors affected by this era. 

In this study, the use of big data, artificial intelligence, and mobile applications in airline 
services, which have a significant impact on the digitization and change of the services they 
offer to their customers by using them in today's information and technology age, will be 
analyzed in detail and the opportunities and threats will be evaluated in a comparative way.  

 
BIG DATA AND AVIATION APPLICATIONS 

Big data is a term that describes large amounts of high-speed, complex, and variable data that 
requires advanced techniques and technologies to enable the acquisition, storage, distribution, 
management, and analysis of information [1]. With the old methods, it is not possible to 
simultaneously manage, store and evaluate large volumes of data as a whole. Therefore, making 
the necessary analyzes to make sense of big data and to benefit from it in businesses has led to 
the development of new technologies and tools. 

The "3V" analysis is beneficial for our understanding of big data, since the English 
equivalents of all three dimensions in the studies carried out to define and make sense of the 
dimensions of big data start with the letter "V" [2]. These dimensions are specified as volume, 
variety, and velocity [3]. Volume; represents the size of the data. Diversity is a property that 
specifies the structure of the data. In general terms, data are used by today's businesses in 
structured, semi-structured and unstructured forms. The diversity dimension refers to the 
heterogeneous distribution of all these data structures. The velocity dimension, on the other 
hand, is a process related to measuring the creation, flow, and consolidation of data. 

Although the concept of big data changes over time according to the sector, size and 
geography of the business, it is considered as one of the key roles for businesses to differentiate 
from their competitors in the fields of innovation, competition and efficiency, and to gain 
superiority by gaining sustainable competitive advantage. Therefore, it is vital to use big data 
in sectors where competition is intense. 

In the literature, big data is generally classified as in Table-1 below [4]: 
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TABLE I. CLASSIFICATION OF BIG DATA 
 

Data Source Content Format Data Warehouse Data Processing 
 Internet 
 Social 

Media 
 Machines 

and Sensors 
 Internet of 

Things 

 Unstructured 
 Semi-

structured 
 Structured 

 Key Value 
 Document 

Oriented 
 Column 

Oriented 
 Graphic 

Oriented 

 Collective 
 Real time 

 
Today, big data applications are widely used in the airline industry, as in some sectors. Airline 

companies that want to gain sustainable competitive advantage by differentiating from their 
competitors in the market, benefit from big data applications in order to increase their service 
speed and quality, to better understand the wishes and needs of their customers, and to deliver 
their services to the end consumer in a sustainable way at low costs [5]. 

The results of the 2019 Global Passenger Survey published by IATA can be cited as an 
example of analyzing and making big data available. According to the related survey, 
passengers who want to travel fast by sharing their biometric information while traveling by 
airline are generally male, between the ages of 35-44, frequent flyers and have more than 10 
years of flight experience. In addition, more than 30% of international passengers constantly 
want to receive information about their travels through mobile applications [6]. Thanks to this 
information, airline companies operating internationally can easily shape their services and 
perform customer analysis accurately and completely. 

Another example that can be given to the use of big data is the collection of data through 
social media platforms. Thanks to social media tools such as Facebook, Twitter, and Instagram, 
which are widely used today, businesses can collect in-depth information about customers by 
analyzing sociological, psychological, and hedonic behaviors, especially demographic 
information. This information can be used in the service delivery of the business, especially the 
marketing department. For example, airline companies have recently added gifs to their stories 
on Instagram, collecting information about the photo locations of their customers and 
examining their holiday habits. 

Another example of big data usage is the "know-me" application developed by British 
Airways. With this application, the airline aims to provide personalized service by collecting 
information about its passengers. 

There are advantages and disadvantages of using big data in aviation. Advantages can be the 
provision of appropriate personalized service to customers, the updating of services by 
constantly reviewing customer requests and needs, and the provision of fast, easy and connected 
service. On the other hand, big data may contain personal information of customers and there 
is a risk that this information may be shared on the internet when it is not stored securely. In 
addition, tools used in storing and analyzing big data can be costly for businesses [7]. 

 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AVIATION SECTOR APPLICATIONS 

Artificial intelligence can be defined as a science in which computers and software with 
intelligent behavior are investigated [8]. Artificial intelligence is an interdisciplinary research 
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field that covers natural sciences and social sciences, especially basic sciences. Today, studies 
are carried out in almost all fields of science on artificial intelligence and its learning. Artificial 
intelligence was first used in 1956 and successful results were obtained in optical character, 
voice, speech, face, shape and object recognition and similar fields, and it began to be widely 
used in society [9]. The aim with artificial intelligence is to create systems that will facilitate 
our decision-making in complex situations to be obtained in a structure like the human brain 
and to introduce innovations that will speed up and facilitate our daily life. Businesses have 
aimed to increase their efficiency and productivity with dynamic tools, especially by analyzing 
the data they obtained from customers with various technological tools thanks to artificial 
intelligence [3]. In the aviation industry, the importance of artificial intelligence is increasing 
day by day.  

The basis of artificial intelligence is fast communication and routing between artificial neural 
networks. Artificial neural networks are computer programs that emulate biological neural 
networks [10]. There are various applications such as data mining, voice-face recognition 
technologies, quality control among the uses of artificial neural networks in our daily life. In 
the aviation industry, it is used in airport baggage controls, bomb detection, and early warning 
systems in aircraft engine problems. 

Another use of artificial intelligence in the aviation industry is chatbots used in customer 
service. Chatbots can update themselves with the information obtained from customers by 
giving human-like answers while dealing with customers' questions and problems. With this 
service offered in real time, efficiency in process and cost has been achieved and speed has 
increased. On the other hand, aviation enterprises have increased their R&D investments to 
develop these applications that facilitate their operations. The investments of airline companies 
in new R&D technologies planned until 2022 are shown below [11]. (Figure-1) 
 
MOBILE APPLICATIONS AND AVIATION INDUSTRY 

Mobile applications are applications that work in integration with portable technologies such 
as mobile phones, tablets, smart watches, collect data from them by adapting to the behavior of 
the customer and transmit the services to the end consumer in a digital way. Mobile 
applications, which work in integration with mobile systems such as tablets, smart phones, and 
other systems facilitate our daily lives by providing personalized service to customers. For 
example, information and financial exchanges that a passenger will make through the website 
of any airline company can also be made with mobile phone applications, one of the portable 
technologies. Mobile applications have brought all the operations of a business to our fingertips 
[12]. 

Mobile applications are widely used in the airline industry. The applications of almost all 
businesses can be downloaded easily and free of charge from the application stores called 
“markets”. For example, customers who download the “Pegasus” application, an application 
belonging to Pegasus Airlines, to their portable devices will be able to instantly follow the 
developments regarding their upcoming flights with the help of the “flight assistant” in 24/7, 
benefit from mobile application-specific campaigns and be informed and handle all their ticket-
related transactions via the mobile application. In addition, passengers will be able to create 
barcodes with QR codes, check-in online, and print their baggage tracking card via the 
application. Today, mobile applications provide important advantages, primarily speed and 
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flexibility, to service providers and users.  
One of the airline companies that offers more digital methods to its customers by expanding 

its service offering is American Airlines. American Airlines provides almost all pre-flight 
services to its customers through mobile applications, as well as providing directions at the 
airport with interactive maps, and making seat selections and changes with a mobile application 
[13]. Images of the mobile application are given below (Figure-2):  

 

 
In addition, the demands and needs of customers are developing and shaped in the direction 

Figure 2. American Airlines Mobile Application 

Figure 1. R&D Investment Planned by Airline Companies 
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of mobile applications. According to IATA's 2019 Global Passenger Survey, 51% of consumers 
use smart check-in, etc. with mobile applications. wants to receive services [6]. Thanks to these 
digital applications, airlines and airports can discover the densities in passenger transactions, 
so that a more perfect and faster service can be provided to the passengers. 

Advantages of mobile applications can be evaluated as being fast and accessible from 
anywhere, providing ease of use, creating a cost advantage and being able to communicate with 
customers continuously. On the other hand, personal data such as customer information and 
credit card must be protected due to mobile application software. Cookies and trackers, which 
are constantly running in the background and are used to track the travel habits of the customer, 
may cause some software-related problems. In the face of all possible bad scenarios such as 
these, customer dissatisfaction may occur. 

In the future, efforts are being made to enable airlines to provide all pre-flight and post-flight 
services digitally and predominantly through mobile applications. Statistical summaries of 
these studies are as follows [11] (Figure-3). 

 
 

  

RESULTS 

In today's world, where global competition is intense, businesses benefit from all 
technological opportunities to maintain their position in the market and to gain sustainable 
competitive advantage. Thanks to artificial intelligence and mobile applications that work 
together with these systems, especially big data, which accelerates service delivery by digitizing 
and provides cost advantage, airline companies can gain strategic competitive advantage by 
analyzing customer requests and needs. 

Figure 3. Statistical Summaries of Airline Mobile Application Enhancement 
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On the other hand, big data, artificial intelligence and mobile applications that work together 
with these systems have initial investment costs, especially security, storage costs and idle 
utility costs. In the global airline industry, where competition continues to increase, businesses 
are interested in such technological investments and benefit from the innovations that they 
brought. In addition, customers are quickly adapting to these changing digital services and are 
constantly asking for new applications. In that context, airline companies will be able to gain 
sustainable competitive advantage with the effect of technological catalysts. 

 
REFERENCES 

[1]  Çağlayan Akay, E. (2018). Ekonometride Yeni Bir Ufuk: Büyük Veri ve Makine 
Öğrenmesi. Social Sciences Research Journal, 41-53. 

[2]    Chen, C., & Zhang, C.-Y. (2014). Data-İntensive Applications, Challenges, Techniques 
and Technologies: A Survey On Big Data. Information Sciences, 314-347. 

[3]    Babacan, M. (2019). Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları. Ankara: Detay 
Yayıncılık. 

[4]     Hashem, I., Yaqoob, I., Anuar, N., Mokhtar, S., Gani, A., & Khan, S. (2015). The rise of 
“big data” on cloud computing: Review and open research issues. Information Systems, 
98-115. 

[5]    Fuad, A., Al-Hashimi, M., & Hamdan, A. (2021). The impact of innovative technology 
on the aviation industry and on customers preference. In The Fourth Industrial 
Revolution: Implementation of Artificial Intelligence for Growing Business Success, 
Springer, Cham. 

[6]    International Air Transport Association. (2019). IATA Global Passenger Survey 
Highlights (IATA-GPS). Montreal, Canada. 

[7]     Cho, W., Fan, M., Shaw, M., Yoo, B., & Zhang, H. (2017). Digital Transformation: 
Challenges and Opportunities. Switzerland : Springer. 

[8]     Pfeifer, R., & Scheier, C. (2001). Understanding intelligence. Cambridge: MIT Press. 
[9]     Dick, S. (2019). Artificial Intelligence. Harvard Data Science Review. 
[10]   Elmas, Ç. (2010). Yapay Zeka Uygulamaları. Ankara : Seçkin Yayıncılık. 
[11] SITA. (2019). Air Transport IT Insights. New York: SITA. 
[12]   Abeyratne, R. (2020). Aviation in the Digital Age. Switzerland: Springer. 
[13]   American Airlines. (2020, 11 24). American Airlines Mobile App. www.aa.com  
 
 
 
 

25



 

 
 
 
 

                                            IGSCONG’22 -08-11 June 2022 

 

Mesc d-  Aksa’ya Yönel k Çağrışımların Farkındalık 
Üzer ndek  Yansımaları 

Reflections of Connotations Regarding Al-Aqsa Mosque on 
Awareness  

Kamile ELMASOĞLU  

kamileelmasoglu@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-3811-3038 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkiye 

 

Özet: Bu çalışmanın amacı bir kutsal mekân olarak Mescidi Aksa’ya yönelik öğrencilerin 
zihinlerindeki çağrışımları tespit etmektir. Öğrencilerin zihinlerindeki çağrışımları tespit etmek 
amacıyla, “Adım Adım Beytülmakdis” eğitim kursuna katılan, ikinci seviyede bulunan ve 
kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 15 öğrenci ile Şubat 2020- Nisan 2020 tarihleri arasında 
internet aracılığıyla yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. İletişimde yer alan ve 
Kevin Lane Keller (1993) tarafından belirtilen marka çağrışım temalarının Mescid-i Aksa'ya 
uyarlandığı bu çalışmada, Mescidi Aksaya yönelik asgari düzeyde bilgi sahibi olduğu 
düşünülen kişilere toplam 9 adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Sorular; Mescid-i Aksa’nın 
spesifik özellikleri, iç-dış mimari özellikleri, üstünlükleri, menşei, ilişki olduğu mekanlar, 
Mescid-i Aksa dendiğinde aklımıza gelen kişiler ve bu kişilerin profilleri çerçevesinde 
hazırlanmıştır. Çalışma bireylerin Mescid-i Aksa'ya yönelik farkındalıklarına ışık tutmaktadır. 
Günümüzde marka yönetimi kapsamında özellikle kutsal mekânların markalanması özel bir 
konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Mescid-i Aksa tüm dünyada Yahudilik, Hıristiyanlık ve 
Müslümanlık olmak üzere üç kutsal din için de önemli bir konumdadır. İsra ve Miraç 
hadisesinin yaşandığı ve Müslümanların ilk kıblesi olarak tayin edilen Mescidi Aksa, 
bulunduğu konum olarak da tüm dünyada dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Tarihte neredeyse 
bütün peygamberlerin uğrak noktasının olduğu Mescid-i Aksa’ya yönelik çağrışımların 
öğrenilmeye çalışılacağı bu çalışma ile Beytülmakdis eğitim kursuna katılan öğrencilere 
yönetilmek üzere marka çağrışım setlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mescid-i Aksa, Adım Adım Beytülmakdis, Çağrışım, Farkındalık 

Abstract: The purpose of this study is to identify the connotations in the minds of students 
regarding Al-Aqsa Mosque as a sacred place. In order to determine the connotations in the 
mindsets of students, semi-structured interviews were held between February 2020 and April 
2020 with 20 second-level students who participated in” Step by Step Beytülmakdis” course 
and were chosen with convenience sampling method. In this study, in which brand association 
themes, which have an important place in communication and specified by Kevin Lane Keller 
(1993), were adapted to Al-Aqsa Mosque, a total of 9 open-ended questions were asked to 
people who were thought to have minimal knowledge about Al-Aqsa Mosque. The questions 
were prepared within the framework of the specific features of Al-Aqsa Mosque, its interior 
and exterior architectural features, superiorities, origins, related places, the people that come to 
mind when Al-Aqsa Mosqueis mentioned, and the profiles of these people. The study sheds 
light on the awareness of individuals towards Al-Aqsa Mosque. Today, within the scope of 
brand management, the branding of sacred places is a special issue. Al-Aqsa Mosque is an 

26



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress 
(IGSCONG’22) 

 

important location for all three Abrahamic religions, namely Judaism, Christianity and Islam. 
Al-Aqsa Mosque, which was the place where the Isra and Miraj incidents took place and was 
designated as the first kiblah of Muslims, draws attention all over the world due to its location. 
With this study, which will try to find out the connotations about Al-Aqsa Mosque, one of the 
destinations of almost all prophets in history, it is aimed to reveal brand association sets to be 
directed to the students who attended the Beytülmakdis training course. 

Keywords: Al-Aqsa Mosque, Step by Step Beytülmakdis, Connotation, Awareness 

 
I. GİRİŞ 

Bilindiği üzere Kudüs insanlık tarihi kadar eski, Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık 
gibi üç semavi dinin gözbebeği, birçok medeniyetin beşiği ve sayısız peygambere yurt olmuş 
dolayısıyla tartışmasız bir şekilde herkes tarafından kabul görmüş bir şehirdir. Hem coğrafi hem 
de dini açıdan Dünya’nın ilgi odağı haline gelen bu kadim ve kutsal şehrin, her üç semavi dine 
mensup olan bireyler tarafından kıymeti oldukça fazladır [1]. 

Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanlar ve Yahudiler için olmazsa olmaz teolojik 
bir ehemmiyete sahiptir. Yahudiler tarafından önemli olmasının nedenlerinden birkaçı, Hz. 
Süleyman peygamber tarafından yaptırıldıktan sonra iki kez yıkılan kutsal tapınağın yerinin 
burada olması ve de Yahudilik inancında bazı dini ritüellerin bu mekânda -Burak Duvarı’nda- 
yapılıyor olmasıdır. Müslümanlar tarafından önemli olmasının nedenlerinden en önemlisi ise, 
ilk kıble olması ve avlusunda bulunan Kubbetüs Sahra’dan İslam peygamberi Hz. Muhammed 
(sav)’in göğe yükseldiğine olan inançtır [2]. Ayrıca, Mekke’de Mescid-i Haram yani Kâbe, 
Medine’de Mescid-i Nebevi’den sonra İslam dininin üçüncü harem bölgesi ve en kutsal üçüncü 
mescididir. 

Kudüs, Yahudilik ve İslam gibi Hıristiyanlık içinde kutsal bir şehirdir. Hıristiyanlar bu şehri, 
ilk olarak dünyanın merkezi olarak görürler. Çünkü Hıristiyanlık inancına göre Hz. Adem’in 
yaratıldığı ve gömüldüğü yer Kudüs’tür. İsa Mesih’in çocukluğundan ölümüne kadar, ölümden 
sonra yeniden dirilip göğe çıkmasına kadar pek çok Hıristiyan akidesinin yaşandığı ve 
yaşanacağı yer Kudüs’tür. İnanca göre, Hz. İsa bu şehirde çarmıha gerilmiştir. Yeniden dirilişte 
bu şehirde gerçekleşecektir. Ayrıca ilk kilise burada kurulmuş, ilk Hıristiyan topluluk bu 
şehirde oluşmuş ve kutsal kitap İncil Kudüs’te doğup büyümüştür [3].  

Bilindiği gibi Kudüs şehri, Müslümanlar için ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Sünni 
Müslümanlık inancına göre, bütün peygamberlere iman, imana şartların arasında sayılmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında, örneğin Kudüs’ü fetheden Hz. Davud, bu mübarek şehirde mabet 
yaptıran Hz. Süleyman, bu mabette görev yapan Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve Kudüs’te doğup 
burada tebliğ faaliyetlerini sürdüren Hz. İsa ve yolu bu şehre düşen tüm peygamberler nezdinde 
Kudüs bir peygamber şehridir. Diğer taraftan, Hz. Muhammed (sav)’in İsra yolculuğunun varış 
noktası ve Müslümanların ilk kıblesi yine bu topraklardır [4]. Ayrıca, mabede adanan ve Hz. 
İsa’nın gelişini bu topraklarda müjdeleyen Hz. Meryem İncil ve Kuranı Kerim’e göre yüce bir 
kadındır. Hz. Musa’nın Yahudi kavmini bu topraklara hicret ettirdiği ve bütün peygamberlerin 
atası olan Hz. İbrahim’in bu topraklara sıkça yolculuk yaptığı bilinmektedir [5]. 

Kudüs ve Mescid-i Aksa, hem kutsal kitap Kuranı Kerim’in bazı ayetlerinde hem de 
peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in bazı hadislerinde geçmektedir. Mescid-i 
Aksa’nın Müslümanlar için kutsal sayılmasının temelinde üç neden bulunmaktadır. Birinci 
neden, Mescid-i Aksa’nın Kuranı Kerim’de yer alan Bakara Suresinin 144. ayetinde Mescid-i 
Haram’ın (Kâbe)’nin kıble olarak işaret edilmesine geçen süre zarfında Müslümanların ilk 
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kıblesi olmasıdır. İkinci neden, İsra ve Miraç olayıdır. Kuranı Kerim’de yer alan İsra suresinin 
ilk ayetinde, “Kulu Muhammed’i geceleyin delillerini göstermek için Mescidi Haram’dan, 
çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. 
Şüphesiz ki o, çok iyi işitir, çok iyi görür” biçiminde bir ifade geçmektedir. Buna göre 
peygamber efendimiz bir gece vakti Allah’ın mucizesi ile Mescid-i Haram’dan Mescid-i 
Aksa’ya götürülmüştür. Üçüncü neden ise, peygamber efendimizin Mescid-i Aksa’dan 
“Sidretül- Münteha” olarak isimlendirilen yedi kat semaya çıkartılmasıdır. Peygamberimiz 
burada, çok yüksek bir makama yükseltilmiştir ve Mekke’de bulunan Mescid-i Haram geri 
dönmüştür [6]. 

“Mescid-i Aksa, Kudüs’de “eski şehir” diye adlandırılan tarihi bölgenin güneydoğusunda 
yer alır ve eski şehrin altıda biri kadar bir alanı kaplamaktadır. Mescid-i Aksa külliyesi açık 
alanları, yer altındaki ve üstündeki mescitleri, namazgâhları, minareleri, kubbeleri, medreseleri, 
binaları, revakları, umumi müştemilatları, kapıları, Mescid-i Aksa’nın açık alanlarına bitişik 
olan müştemilat binaları ile birlikte dört bir yandan çevreleyen surları içerir. Külliye içerisinde 
değişik İslami dönemlere ait 200’ü aşkın tarihi eser bulunmaktadır. Mescid-i Aksa’nın 
kapladığı alan yaklaşık olarak 144 dönüm kadardır. Mescid-i Aksa’nın “Harem-i Şerif” olarak 
isimlendirilmesi halk kültüründen ve bölgede Osmanlı kültürel mirasından kaynaklanmaktadır. 
İslam inancında “Haremeyn” tabiri Mekke-i Mükerreme’deki “Kâbe” ve Medine-i 
Münevvere’deki “Mescid-i Nebevî” için kullanılır. Mescid-i Aksa sınırları içerisinde yer alan 
mevcut binaların ve açık alanların tamamının İslam inancı ve fıkhı açısından aynı kutsallıkta 
olduğunu zikretmek gerekmektedir. Çünkü eserlerin tamamı Mescid-i Aksa’nın semasının 
içinde yer almaları sebebiyle aynı hükmün içine girmektedirler. Mescid-i Aksa’nın her bir 
parçasının aynı fazileti vardır. Bu kutsallık, sadece ibadet için ayrılmış Kıble Camii veya 
Kubbetü’s Sahra Camisi gibi kapalı ve çatısı olan mekânlara münhasır değildir.” [7]. 

Dolayısıyla, Müslüman inancına göre Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya hususi bir ilginin 
gösterilmenin nedenleri genel olarak şu şekilde belirtilmektedir [8]: Kuran-ı Kerim’de Kudüs 
topraklarının faziletini gösteren birçok ayet ve hadis bulunmaktadır. Kudüs’ün en önemli 
özelliği, birçok peygamberin yurdu olması ve peygamberlerin bu toprakları miras olarak 
bırakmalarıdır. Mescid-i Aksa’nın etrafının mübarek olduğuna dair ayet ve hadisler 
bulunmaktadır. Bu mübarek mescit, içinde ve dışında bir kısım harikaları bünyesinde 
barındırmaktadır. Mescid-i Aksâ’nın Kabe’den sonra yeryüzünde inşa edilen ikinci mescid 
olması peygamber ve ashabının bu topraklara önem vermesinin sebepleri arasındadır. 
Müslümanların ilk kıblesi, Mescid-i Aksa’dır, Müslümanlar Kabe’ye ilişkin ayeti kerime 
inmeden evvel yüzünü Mescid-i Aksa’ya döndürmüştür. Yukarıda ifade edildiği üzere, İsra ve 
Miraç hadisesi de Mescid-i Aksa’nın önemini arttıran gelişmelerdir. Kuranı Kerim’de İsra 
suresinin birinci ayetinde ifade edildiği gibi bir gece Mescid-i Haram’dan çevresi mübarek 
kılınan Mescid-i Aksa’ya yürütülmüştür. Peygamberimiz burada nama kılmış ve namaz bütün 
Müslümanlara burada farz kılınmıştır.  

Yukarıda yer alan bilgilerden hareketle; bu çalışmanın genel amacını Kudüs ve Mescid-i 
Aksa’ya yönelik kısa ve genel bir değerlendirme sunmak; özel amacını ise öğrencilerin Mescid-
i Aksa’ya yönelik farkındalıklarına ışık tutmak oluşturmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, 
öncelikle yukarıda yer aldığı üzere konuya temel oluşturacak bir giriş yapılmıştır. Ardından 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 
Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
öncülüğünde gerçekleştirilen “Adım Adım Beytülmakdis” eğitim kursuna katılan ve ikinci 
seviyede yer alan on beş kişi ile yarı yapılandırılmış bir görüşme yapılmıştır. Görüşmede 
katılımcılara, toplam 9 adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Bu sorular Tosun’un aktardığı [9] 
Kevin Lane Kellner’in (1993) nitelik, yarar ve tutum çağrışımlarından esinlenilerek 
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biçimlendirilmiştir. Sorular Mescid-i Aksa’nın spesifik özellikleri, iç-dış mimari özellikleri, 
üstünlükleri, menşei, ilişki olduğu mekanlar, Mescid-i Aksa dendiğinde akıllarına gelen kişiler 
ve bu kişilerin profilleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Aşağıda çalışmanın yöntemi ve 
bulgularına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. 

 
II. YÖNTEM VE BULGULAR    

Çalışma bireylerin Mescid-i Aksa'ya yönelik farkındalıklarına ışık tutmaktadır. İletişimde 
yer alan çağrışıma yönelik temaların Mescid-i Aksa'ya uyarlandığı çalışmada, Mescidi Aksaya 
yönelik asgari düzeyde bilgi sahibi olduğu düşünülen on beş kişi ile çevrimiçi açık uçlu 
sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir.  

Öğrencilerin “Mescid-i Aksa’nın spesifik özelliklerine yönelik çağrışımlar nelerdir?” 
sorusuna verdikleri yanıtlar sıralanacak olduğunda; “Miraç hadisesinin geçmesi, mütevazi ve 
mazlum olması, İslamiyet’te ilk kıble olması, hadislerde ve ayetlerde geçmesi, peygamberler 
şehri olması, 3 büyük kutsal dine hitap eden bir belde ve mescit olması, 144 dönüm olması ve 
içinde birçok mescit barındırması, gaibe imanın en büyük teslimiyetinin gösterildiği yer olması, 
Müslümanların gönül bağı kurduğu etrafı bereketli topraklarla çevrili olması, huzur ve 
maneviyatı olduğu kadar aynı zamanda kaos ve güç mücadelesinin olması ve son olarak 
Haremi şerif ve Burak duvarının bulunmasıdır.” Mescid-i Aksa'nın spesifik özelliklerine 
yönelik çağrışımlar nelerdir sorusu incelendiğinde; katılımcıların büyük çoğunluğu miraç 
hadisesinin geçmesine bağlamaktadır. Ardından, İslamiyet'te ilk kıble olması, hadisler ve 
ayetlerde geçmesi, peygamberler şehri olması, 3 büyük dine hitap eden etrafı bereketli bir 
beldede yer alması aynı zamanda kaos ve mücadele yaşanması sıralanabilir. 

Öğrencilerin “Mescid-i Aksa’nın dış mimari özelliklerine yönelik çağrışımlar nelerdir?” 
sorusuna verdikleri yanıtlar sıralanacak olduğunda; “Siyah kubbe, Kubbet’üs Sahra’nın o 
muhteşem yapısı, Mescid-i Aksa kapıları, heybetli ve görkemli yapısı, Orta Doğu mimarisi, 
surlarla çevrili olması, “dış mimari olarak Mekke’nin ilk inşa haline benzemesi, 144 dönümlük 
bir araziye sahip olması ve etrafının surlarla çevrili olup birbirinden farklı değerlere sahip 15 
kapısının bulunması”, çeşitli inançları simgeleyen zarif mimari detaylarının olması, mağrur, 
sakin ve onurlu bir duruşu söz konusudur.” Mescid-i Aksanın dış mimari özelliklerine yönelik 
çağrışımlar nelerdir? sorusu incelendiğinde; siyah kubbe, Kubbet-üs Sahra, Mescid-i Aksa 
kapıları, sarı parlak kubbe, Kubbet-üs Sahranın yapısı ilk olarak verilen cevaplar arasındadır. 
144 dönümlük bir araziye sahip olması ve etrafının surlarla çevrili olup birbirinden farklı 
değerlere sahip 15 kapısının olmasını ve surlarla çevrili olması ise verilen bir diğer önemli 
cevaptır.  

Öğrencilerin “Mescid-i Aksa’nın iç mimari özelliklerine yönelik çağrışımlar nelerdir?” 
sorusuna verdikleri yanıtlar sıralanacak olduğunda; “Osmanlı mimari yapısını andırmaktadır. 
Gücü, sadeliği, teslimiyeti yansıtmaktadır. Görkemli ve güzel mescitleri bulunmaktadır. 
Dikdörtgen yapı, kubbeler, duvarlardaki farklı zarif süslemeler, kemerler, mihrap duvarı 
vardır. “İç yapısındaki en ayırt edici özelliklerinden biri de Selahattin Eyyubi’nin mihrabıdır.” 
Mescid-i Aksa'nın iç mimari özelliklerine yönelik çağrışımlar nelerdir? sorusu incelendiğinde; 
verilen cevaplar arasında ilk olarak iç yapısındaki en önemli özellik, Selahattin Eyyubi'nin 
mihrabıdır. Yapının Osmanlı mimari andırması, görkemli mescitlerin bulunmasıdır. Ayrıca 
dikdörtgen yapı, kubbeler, duvarlardaki farklı zarif süslemeler, kemerler, mihrap duvarı vardır.  

Öğrencilerin “Mescid-i Aksa’ya gereksinim duyuyor isek aklımıza ne tür çağrışımlar gelir?” 
sorusuna verdikleri yanıtlar sıralanacak olduğunda; “İlk kıble, Müslümanların Miracı, kutsal 
mekân, peygamberler diyarı, askerî açıdan yardıma ihtiyacı olan bir şehir ve yapıdır, İslam 
coğrafyasının ortak derdidir, İslam ümmetinin birliği ve Filistin kardeşliği için önemli bir 
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yapıdır, Mescid-i Aksa dünyanın ve bilhassa İslam ümmetinin aynasını teşkil etmektedir. 
Dünyayı kim yönetiyor Müslümanlar ne yapıyor gibi birçok soruların cevabını Mescid-i 
Aksa’ya bakarak verebiliriz. Mekke, Medine ve Kudüs kardeştir. Geçmişle, gelecekle, inanılan 
her şeyle, yaşayanlar ve ölmüşlerle bağ kurmak gerektiğinde Kudüs’e gereksinim duyulur.” 
Mescid-i Aksa'ya gereksinim duyuyor isek aklımıza ne tür çağrışımlar gelmektedir? sorusu 
incelendiğinde; ümmetin birliği için askerî açıdan fetih için yardıma ihtiyacı olan bir yapı, ilk 
kıblemizi düşündüğümüzde, hepimizin miracı olması, peygamberlerin diyarı aklımıza 
geldiğinde, Mekke ve Medine ile birlikte düşünülmesi gibi cevaplar mescide yönelik 
farkındalığın niteliklerini göstermektedir.  

Öğrencilerin “Mescid-i Aksa’ya giren kişilerin profillerine yönelik çağrışımlar nelerdir?” 
sorusuna verdikleri yanıtlar sıralanacak olduğunda; “tüm insanlık, dava bilincinde ve duyarlı 
insanlar, inanç turizmi, dinini hakkıyla yaşamaya çalışan insanlar, eziyete ve zulme hazır 
insanlar, Allah’a inanmış, teslim olmuş, kırılmış, üzgün, mağrur, mahcup insanlar; dinini 
hakkıyla yaşamak isteyen Müslümanlar, Yahudiler, İsrailliler, Filistinliler; Mübarek emaneti 
korumaya çalışan Müslümanlar ve postallarıyla giren işgalci Siyonistler; çöl insanları; işgal 
altındaki Müslümanlar ve Yahudiler ve nöbetçi askerler” Mescid-i Aksa'ya giren kişilerin 
profillerine yönelik çağrışımlar nelerdir? sorusu incelendiğinde; İşgal altındaki Müslümanlar, 
Yahudiler, İsrailliler, Filistinliler, işgalci Siyonistler ve tüm insanlık cevaplarının çoğunlukta 
olduğu görülmektedir.   

Öğrencilerin “Mescid-i Aksa’nın üstünlüğüne yönelik çağrışımlar nelerdir?” sorusuna 
verdikleri yanıtlar sıralanacak olduğunda; “Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir, bundan 
dolayı Müslümanların gözünde üstündür ve gönülden kopmayan bir bağımız vardır. 
Kıblegah’tır ve Miraç olayı yaşanmıştır, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadisleri, İsra suresi, 
sahabenin verdiği önem bilinmektedir; Kutsallık, Miracın merkezi olması Kuranda geçmesi 
Peygamberlerin yaşadığı yer olması ilk kıble olması etrafının bereketli kılınması; İlk kıble, 
ikinci Harem ve üçüncü mesciddir; en kutsal üç mescidden biridir, oradan yolu geçmeyen 
neredeyse hiçbir peygamber yoktur bu nedenle hem insanlık hem de dinler tarihi açısından en 
temel merkezlerden biridir.” Mescid-i Aksa'nın üstünlüğüne yönelik çağrışımlar nelerdir? 
sorusu incelendiğinde; Müslümanların ilk kıblesi cevabı baskındır. Ardından, etrafının bereketli 
kılınması, ayet ve hadislerde bahsinin geçmesi, peygamberlerin yaşadığı bir diyar olması hem 
insanlık hem de dinler tarihi açısından en temel merkezlerden biri olması ve en kutsal üç 
mescitten biri olması cevapları yer almaktadır.  

Öğrencilerin “Mescid-i Aksa’nın menşei’ne yönelik çağrışımlar nelerdir?” sorusuna 
verdikleri yanıtlar sıralanacak olduğunda; “Mescid-i Aksa’nın asıl sahibi her zaman 
Müslüman’lardır. Miraç’tır. Peygamberlerdir. Filistin, İsrail, İslam, İnsanlık tarihi açısından 
en kadim mekanlardan biri. Sonradan inşa edilen yapılardan önce de insanlık için önemli bir 
mekân. Dinler tarihi açısından da bir Müslüman'ın inandığı kabul ettiği peygamberlerin pek 
çoğunun ayak bastığı yer. Hz. Muhammed'in bütün peygamberlere namaz kıldırdığı, miraca 
yükseldiği yer, ilk kıble; Kur’ân-ı Kerîm’de el-Mescidü’l-Aksâ adıyla anılan ve çevresi mübarek 
kılınan yer” Mescid-i Aksa'nın menşei'ne yönelik çağrışımlar nelerdir? sorusu incelendiğinde; 
Filistin, İsrail ve İslam verilen cevaplar arasındadır.  

Öğrencilerin “Mescid-i Aksa dendiğinde aklımıza gelen kişilere yönelik çağrışımlar 
nelerdir?” sorusuna verdikleri yanıtlar sıralanacak olduğunda; “Selahaddin Eyyubi, Hz. 
Muhammed (sav), Hz. Ömer, Yavuz Sultan Selim, Hz. Musa, Peygamberler, sahabeler, Osmanlı 
Devleti, Filistin, Türkiye, Allah dostları, Hz. Süleyman, Hz. Zekeriya ve güçlü, dirayetli, sabırlı 
ve onurlu bireyler, Araplar, Yahudiler” Mescid-i Aksa dendiğinde aklımıza gelen kişilere 
yönelik çağrışımlar nelerdir? sorusu incelendiğinde; Hz. Musa, Selahaddin Eyyubi, Hz. 
Muhammed (sav) Hz. Ömer, Yavuz Sultan Selim, Araplar, Yahudiler, Peygamberler, 
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Osmanlılar, Sahabeler, Hz. Süleyman, Hz. Zekeriyya ve Allah dostları verilen cevaplar 
arasındadır.  

Öğrencilerin “Mescid-i Aksa'ya benzeyen mekanlara yönelik çağrışımlar nelerdir?” 
sorusuna verdikleri yanıtlar sıralanacak olduğunda; Cami, ibadethane, Kâbe, Mescid-i Nebevi, 
Mescid-i Aksa kendine özel, benzersiz bir mekân olduğu için eşi ve benzeri yoktur. Mescid-i 
Aksa'ya benzeyen mekanlara yönelik çağrışımlar nelerdir? sorusu incelendiğinde ise; Mescid-i 
Nebevi, Kâbe, Cami ve İbadethane verilen cevaplar arasındadır.  

 
III. SONUÇ      

Mescid-i Aksa'ya yönelik farkındalıklarımızı ortaya çıkartmaya çalışan görüşmede elde 
edilen yanıtlar kısaca değerlendirildiğinde; Mescid-i Aksa'yı öncelikle ve en önemli olarak 
sıralayabileceğimiz cevap olarak İsra ve Miraç hadisesi söylenebilir. Ardından sırayla ilk 
kıblemiz olması, peygamberlerin uğrak noktası olması, etrafının bereketli topraklarla çevrili 
olması ve bunların yanı sıra İsrail ve Filistin arasında güç ve şiddetin sergilendiği bir ortam 
olması söylenebilir. Müslümanlar ve Yahudiler arasında bir işgal çatışmasının yaşandığı 
Beytülmakdis'te, Müslümanlar için çok önemli bir kutsal mekân olan Mescid-i Aksa, dünyada 
Kâbe ve Mescid-i Nebevi'den sonra en kutsal üçüncü mekandır.   

Öğrencilerin en çok üzerinde durdukları konu İsra ve Miraç hadisesidir. İsra ve Miraç 
hadisesi Karadaş’ın anlatımıyla [10] Müslim-Buhari ortak rivayeti çerçevesinde şu şekilde 
özetlenebilir: Peygamberimiz (sav) Mekke’de uyku ve uyanıklık arasında bir halde iken, 
Cebrail tarafından göğüsten iç bölgesi zemzem ile yıkandı ve hikmet ve iman ile dolduruldu. 
Burak adı verilen bir binekle Kudüs’e götürüldü. Peygamber efendimiz orada tüm 
peygamberlere namaz kıldırdı. Çeşitli rivayetlere göre Peygamber efendimize süt, su, bal veya 
içki sunuldu o da sütü tercih etti ve Cebrail ona fıtratı ve hikmeti tercih ettiğini müjdeledi. 
Ardından birçok peygamber ile görüştüğü yedi kat göğü kapsayan Miraç yolculuğu başladı. 
Başka kimsenin geçemeyeceği en üst noktada yani Sidretül Münteha’da beş vakit namaz tüm 
Müslümanlara farz kılındı. 
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Özet: Üniversite kütüphaneleri için koleksiyon geliştirme önemli konulardan olup Türkiye’de 
çoğu üniversite kütüphanesinin yazılı bir koleksiyon geliştirme politikasının olmaması bazen 
bu süreci güç duruma sokabilmekte ve verimsiz bir koleksiyon geliştirme süreci geçirmelerine 
neden olabilmektedir. Üniversite kütüphaneleri derme geliştirme sürecinde mevcut dermeyi ve 
kullanıcılarının derme ile ilgili düşüncelerini, geri bildirimlerini, hareketlerini izlemelidir. 
Yapacağımız çalışmada, Dewey Onlu Sınıflama Sistemi konu alanlarına göre sınıflandırılmış 
bir üniversite kütüphanesinde bulunan basılı kitap dermesi, konusuna göre mevcut kitap 
sayıları, ödünç sayıları ve oranları verilmiştir. Örnek alınmış üniversite kütüphanesinin mevcut 
basılı kitap dermesinin 2008-2021 yılları arası ödünç alınma oranı %60 olarak tespit edilmiştir. 
Literatür taraması ve çalışma sonucundaki veriler ile ilgili çıkarımlarda bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Derme geliştirme, Üniversite kütüphaneleri, Ödünç alma oranları  

Abstract: Collection development is one of the important issues for university libraries, and 
the lack of a written collection development policy in most university libraries in Turkey can 
sometimes make this process difficult and cause them to have an inefficient collection 
development process. University libraries should monitor the current collection and their users' 
thoughts, feedback and actions about the collection during the collection development process. 
In our study, the collection of printed books in a university library is classified according to 
Dewey Decimal Classification System subject areas, the number of available books according 
to the subject, the number of borrowings and their ratios are given. The borrowing rate of the 
existing printed book collection of the sample university library between 2008 and 2021 has 
been determined as 60%. Inferences were made about the literature review and the data at the 
end of the study. 

Keywords: collection development, Üniversity libraries, Borrowing rates 
 
GİRİŞ 

Derme geliştirme üniversite kütüphanelerinin en önemli faktörlerindendir. Derme, üniversite 
kütüphanesinin merkezi noktasıdır. Dermeyi oluşturulması, sürdürülmesi ve erişimini sağlamak 
kütüphanenin temel işlevlerinden olmuştur. Üniversite kütüphaneleri niteliksel bir koleksiyon 
geliştirme izlerken bir çok konuyu göz önünde bulundururlar. Bunları sıralayacak olursak; 
mevcut derme, kullanıcı, bütçe, kütüphane politikaları ve ilkelerinin yanında teknik 
prosedürleri, ayıklama ve imha gibi işlemleri içerir.  

Derme geliştirme kullanıcının taleplerinin karşılandığı kütüphanenin en zorlu süreçlerinden 
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biridir. Derme geliştirme bir kütüphaneci içinde önemlidir. Kullanıcının ihtiyaçlarına cevap 
vermek için dermenin iyi oluşturulması ve ihtiyaçlara en verimli şekilde cevap verilmesi de 
önemlidir. Kullanıcı kütüphane dermesinin en iyi yorumlayan ve değerlendiren faktördür. 
Kullanıcılar bazen dermenin yapısını ve içeriğini kütüphaneciden daha iyi bilir. Bazı 
kullanıcılar kütüphane dermesine hakim oldukları ve literatürü takip ettikleri için 
kütüphanecilere derme geliştirme konusunda büyük katkıları olmaktadır. Dermenin 
yorumlanması, üstünlüklerini ve zayıflıkları konusunda  ve dermeye nelerin dahil edilip 
edilmeyeceği konusunda da bilinçlilerdir.   

Yapacağımız çalışmada örnek alınan üniversite kütüphanesinin mevcut kitap dermesi 
değerlendirilecek olup ödünç alınma sayıları verilecektir ve çıkarımlarda bulunulacaktır. 

 
LİTERATÜR TARAMASI  

Derme yönetimi kuramsal standartları karşılamaktan çok önceden tanımlanmış 
gereksinimleri karşılamaya yönelik bilginin ve bilgi kaynağının yönetimi sürecini tanımlar. 
Derme Geliştirme bilgi merkezinin potansiyel ve reel kullanıcılarının gereksinimlerini 
karşılayabilecek derme geliştirme, organize etme ve ileriye yönelik kararlar alma sürecidir [1]. 
Derme geliştirme, kütüphane ve bilgi uygulayıcılarının sayısız işlevlerini kullanıcılara etkin bir 
şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak bilgi kaynaklarının seçilmesinden ve alınmasından 
sorumlu olan bilgi çalışmasıdır [2]. 

Amerikan Kütüphane Derneğinin (ALA) bir alt bölümü olan Kolej ve Araştırma 
Kütüphaneleri Birliği (ACRL) tarafından 2011 yılında yayınlanan ve 2018 yılında yenilenen 
Yüksek Öğretimde Kütüphaneler için Standartlarda derme için şu maddelere yer vermiştir; 
Derme: Kütüphaneler, kurumun araştırma ve öğretme misyonlarını desteklemek için kalite, 
derinlik, çeşitlilik, format ve güncel olarak yeterli koleksiyonlara erişim sağlar. 
-Kütüphane, araştırma alanları, müfredat odakları veya kurumsal kadro ile uyumlu 
koleksiyonlara erişim sağlar. 
-Kütüphane, kaynakları neredeyse tümüyle ve fiziksel olarak erişilebilen çeşitli biçimleri içeren 
koleksiyonlar sunar. 
-Kütüphane, dijital koleksiyonlar da dahil olmak üzere benzersiz materyaller oluşturur ve 
bunlara erişim sağlar. 
-Kütüphane, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu koleksiyonları toplama, düzenleme, erişim, yayma 
ve koruma altyapısına sahiptir. 
-Kütüphane, kullanıcıları, bilimsel iletişimin ekonomik ve sürdürülebilir modelleri ile ilgili 
konularda eğitir. 
-Kütüphane bilimsel ve kültürel kayıtlara uzun süreli erişim sağlar (Association of College & 
Research Libraries [3]. 
 

Beverly Lynch tarafından yayınlanan 1987 yılında “Üniversite Kütüphaneleri için 
Standartlar” makalesinde derme konusunda şu maddelere yer verilmiştir; 
-Kütüphanenin dermesi, üniversitenin toplam öğretim ihtiyaçlarını desteklemek ve 
üniversitenin araştırma programlarını kolaylaştırmak için yeterli büyüklükte ve kapsamda 
olmalıdır. 
-Kütüphanenin dermesi, gereken ve ayrılmış olan okumaları, danışma ve bibliyografik 
materyalleri, temel dergi ve dizilerin yanı sıra öğrencilerin çalışmaları sırasında veya yüksek 
lisans doktora tezlerini hazırlarken düzenli olarak danışmaları beklenen diğer kütüphane 
materyallerini içermelidir. 
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-Kütüphane, materyallerin seçilmesine ve sağlanmasında rehberlik edecek koleksiyon 
geliştirme politikalarını tanımlamalıdır. Bu politikalar kütüphane tarafından, üniversitenin 
fakülte ve idaresine danışılarak geliştirilmelidir. 
-Kütüphanenin dermesi, kaydedilmiş bilginin çeşitli formlarını içermelidir. 
-Kütüphanenin dermesi, üniversitenin ihtiyaçları ile uygunluk sağlamak için sistematik olarak 
gözden geçirilmelidir. Bu tür bir ilgisi olmayan malzemeler koleksiyondan çıkarılmalıdır. 
-Kütüphane, araştırma ihtiyaçları için yerel kaynakların ve kütüphane materyallerinin 
mevcudiyetinin sağlanması için çeşitli kütüphaneler arası iş birliği yöntemlerinin 
geliştirilmesine ve uygulanmasına katılmalıdır [4].  
 
Üniversite Kütüphanelerinde Derme Yönetimi ve Derme Geliştirme Unsurları 

Üniversite kütüphanelerinde derme yönetimi ve derme geliştirme kütüphanenin en temel 
unsurlarından birisidir. Kütüphanenin derme yönetimi ve derme geliştirme faaliyetleri, 
üniversitenin amaçlarının yerine getirilebilmesi için önem taşır. “Kütüphaneci kütüphane 
etkinliği çerçevesinde sağlama, düzenleme, koruma, yerleştirme ve dokümanları kullanıma 
hazır hale getirme işlerini gerçekleştirir. Bu bağlamda, kullanıcının güncel ve potansiyel 
gereksinimlerini karşılamak ve kullanıcının yaklaşımlarıyla uyumlu erişim araçları üretmek 
için derme geliştirme etkinliğinde bulunur. Dermede yer alacak materyal çok çeşitli ortamlarda 
(basılı, elektronik, ses ve görüntü bantları, CDROM vb.) ve çeşitli formlarda (metin, grafik, ses, 
görüntü vb.) olabilir. Kütüphaneci bu noktada dengeli derme geliştirme, belgelerin yapısal ve 
fonksiyonel özelliklerini bilme ve denetleme sorunu ile karşı karşıyadır. Bunun yanı sıra 
nesnelerin fiziksel özelliği, içeriğe erişim maliyeti ve kullanıma sunma bedeli, nesnelerin 
kendinde bulunan ve nesneler tarafından üretilen kullanım amacı aracılığı ile dokümana erişimi 
sağlar [5]”. Bir üniversite kütüphanesinde bir derme geliştirmek, belirli niteliklere cevap 
vermeyen keyfi veya öznel kararlar almaktan kaçınan önlemleri gerektirir. Ayrıca, bilginin 
mümkün olan en güncel hale gelmesi gereken bir üniversite kütüphanesindeki koleksiyon 
geliştirme, bu bir bilgi üretim sürecinin hızlandırıcı etkisi yapar, bu bilgi sunum formatının 
uygun olduğunu dikkate almak gerekir. Dahası, elektronik piyasası önemli ölçüde arttığından 
ve yayınlar sanal ortamda değiştiğinden, veri tabanlarının çevrimiçi olması ve dergilerin dijital 
formatta görünmesi için, her zaman uygun satın alma yöntemini belirlemek vazgeçilmezdir [6]. 
Koleksiyon yönetiminde yer alan asıl görev, toplanan bilgi kaynaklarının kütüphane işlevine 
yönelik ve fiziksel olarak burada olmasını sağlamaktır [7]. Kütüphanelerin amacı, materyali 
mümkün olan her yolla elde etmektir. Literatür taraması, kitaplıklarda kaydedilen bilgi 
kaynaklarının edinme faaliyetini temsil etmek için seçme, satın alma, koleksiyon oluşturma, 
koleksiyon geliştirme (CD) ve koleksiyon yönetimi (CM) gibi çeşitli terimlerin birbirinin yerine 
kullanıldığını göstermektedir. Ancak, 1970'lerden bu yana eş anlamlı olarak kullanımları 
hakkında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bunun arkasındaki neden, dijital paradigmanın 
kütüphanelerde evrimine neden olan bilgi ve iletişim teknolojisindeki büyük ilerleme oldu [8]. 
Koleksiyon geliştirme, koleksiyonların yönetimine paralel olarak başvurulan literatürde 
kendisini yerine kullanılmasına izin verir. Ancak, dermenin planlanması, geliştirilmesi, 
organizasyonu, mevcudiyeti, erişimi, değerlendirilmesi, korunması, muhafazası ve 
restorasyonunu içeren daha genel bir faaliyet olarak anlaşılan koleksiyonların yönetimini içeren 
bir süreçtir [6]. Derme yönetimi ve derme geliştirme çoğu zaman birbirinin yerine kullanılan 
kavramlar olsa da derme geliştirme kütüphanedeki dermenin veya kaynağın seçimini ve 
kütüphaneye kazandırılması ile ilişkiliyken, derme yönetimi ise dermenin kullanılmasını, 
korunmasını ve organizasyonu ile alakalıdır. Derme geliştirme, derme yönetiminin bir parçası 
olarak düşünülebilir ve derme yönetiminin büyük bir bölümünde derme geliştirme vardır.  

Evans ve Saponaro, Derme Yönetimi Sürecini aşağıdaki modelleme ile yapmışlardır (Şekil 
1.1). Evans ve Saponaro’nun Derme Yönetimi Süreci modellemesinde, Derme Yönetimi 

34



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

Personeli çekirdeği oluşturuyor, etrafında ana unsurlar olarak İhtiyaç Analizi, Seçim, Sağlama 
ve Değerlendirme yer alıyor. Bunun etrafında ise Derme Yönetimini etkileyen diğer unsurlar 
olan Etik, Koruma, Hukuk (Yasa), İçerik, Teknoloji ve İşbirliği geliyor. Bu çemberin etrafında 
ise Hizmet topluluğu yer alıyor ve çemberin en dışında ise Dış Çevre yer alıyor [9]. 
 

 
Şekil 1.1. Derme Yönetimi Süreci 
 

Evans ve Saponaro Derme Yönetimi Sürecini şu şekilde özetliyor; Hizmet topluluğunun 
bilgi gereksinimlerini karşılamaya odaklanan DY (Derme Yönetimi) felsefemizden dolayı, 
tartışmaya ihtiyaç değerlendirme unsuruyla başlıyoruz. İhtiyaç değerlendirmesi, topluluk 
analizi veya kullanıcı / hizmet topluluğu, bu metin boyunca kullanıldığı gibi, kütüphanenin 
hizmet vereceği kişi grubunu ifade eder. Yalnızca aktif kullanıcıları ifade ederler, ancak 
kütüphanenin tanımlanmış servis parametreleri dahilindeki herkesi içermezler. Dolayısıyla, bir 
topluluk bütün siyasi bir birim olabilir (yani bir millet, bölge, eyalet, il, ilçe, şehir veya kasaba). 
Alternatif olarak, bir topluluk daha uzmanlaşmış bir gruplandırma veya dernek olabilir (yani 
bir üniversite, kolej, okul, devlet kurumu veya özel kuruluş). Ayrıca, kütüphanenin hizmet 
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verdiği kişi sayısı çok az ila milyonlarca arasında değişebilir. Analiz için veriler çeşitli 
kaynaklardan gelen ve personel tarafından üretilen materyallerle sınırlı değildir. DY personeli 
için, değerlendirme süreci müşterinin ihtiyaç duyduğu bilgi hakkında veri sağlar. Ayrıca, 
koleksiyon geliştirme sürecine kullanıcı girişi için değerli bir mekanizma kurar. İhtiyaç 
değerlendirmesinde toplanan verilerin bir kullanımı, derme politikasının (veya politikalarının) 
hazırlanmasıdır. Hem derme geliştirme hem de seçim konusundaki açıkça belirlenmiş 
politikalar, DY personeline koleksiyon için hangi kaynakların en uygun olduğuna karar 
vermeleri için kılavuzlar sunar. Bazı kütüphaneler belgeye politika, bazıları satın alma seçim 
politikası, bazıları politika ve diğerleri ise basitçe bir açıklama ile adlandırırlar. Yerel etiket ne 
olursa olsun, amaç aynı: koleksiyon yönetimi beyanı kütüphanenin koleksiyon (ları) için 
hedeflerini tanımlamak ve personel üyelerinin en uygun malzemeleri seçmelerine ve 
edinmelerine yardımcı olmak. Birçok insan için, seçim DY sürecindeki en ilginç unsurdur. 
Sabit bir faktör, hizmet topluluğuna değerli olabilecek her şeyi satın almak için hiçbir zaman 
yeterli para bulunmamasıdır. Doğal olarak, bu, genellikle bir veya daha fazla profesyonel 
personelden birinin, hangi ürünleri satın alacağına karar vermesi gerektiği anlamına gelir. Aynı 
konu hakkında bilgi sağlayan maddeler arasında karar vermeyi içerebilir; bir maddede yer alan 
bilgilerin fiyat değerinde olup olmadığına karar vermek; bilgi formatına karar vermek veya bir 
öğenin öngörülen kullanımına dayanıp dayanamayacağını belirleme. Temelde kalite ve değeri 
belirleyen sistematik bir konudur. Çoğu zaman sadece uygun materyalleri tanımlamak değil, 
aynı zamanda gerekli, önemli, ihtiyaç duyulan, marjinal, hoş veya lüks ürünler arasında karar 
vermek meselesidir. Herhangi bir öğeyi, gerekli olandan lükse kadar sırayla nereye 
yerleştireceğiniz, elbette, kişisel seçicinin bakış açısına göre değişir [9]. 

Evans ve Saponaro derme yönetimini yürütecek personelin 14 konuda ustalaşmasını 
vurguluyor. Bunlar;  
•DY kütüphanecilerin diğer ilgili taraflardan (örneğin, fakülte, veli veya yönetim kurulları) 
sorumluluklarını ayırt etmek. 
•Hizmet topluluğunun bilgi ihtiyaçlarını belirleme / değerlendirme 
•Yerel derme geliştirme politikası sorunlarını anlamak (Bu üniversite kütüphanelerinde birim 
kütüphanelerindeki personel için fakülte kütüphanesinin derme geliştirme sorunlarını 
belirlemeli) 
•Yerel olarak kullanılan seçim kaynaklarını bilmek (incelemeler, yayıncılar, vb.)  
•Kütüphanenin koleksiyonlarını basılı, diğer medya ve dijital kaynaklar arasında nasıl 
dengelediğini anlamak 
•Derme geliştirme mali konularının ve ödeneklerinin nasıl ele alındığını belirlemek 
•Yerel satın alma sistem(ler) i, mevcut onay planları ve sabit veya örtülü sipariş planları 
hakkında farkındalık kazanmak. 
•Yerel Derme Yönetimi işbirlikçi girişimlerini ayırt etmek ve anlamak 
•Derme yönetimi akreditasyon projelerinde ve dermenin değerlendirilmesi için yerel 
standartları öğrenmek 
•Yerel depolama ve seçimden kaçınma sorunlarını, endişelerini ve uygulamalarını bilmek. 
•Kütüphanenin koruma konularını nasıl ele aldığını anlamak. 
•Dermeye erişim ve kullanımla ilgili yasal konularla ilgili tartışmalara katılmak 
•Kütüphanenin entelektüel özgürlük konularını ve tedarikçilerle etik etkileşime ilişkin 
kütüphane politikalarını nasıl ele aldığını araştırmak ve anlamak 
•Kütüphane ve koleksiyonları için etkili bir irtibat ya da savunuculuk yapma becerisini 
geliştirmek [9]. 
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İhtiyaç Analizi 

Evans ve Saponaro 2012 yılında yayınladıkları “Collection management basics” kitabında 
derme yönetimi süreci unsurlarda ‘’İhtiyaç Analizi’’ terimini kullanırken; Evans (s. 16) 1999 
yılında yayınladığı ‘’Developing Library Science and İnformation Center Collection’’ 
kitabında bu terim yerine ‘’Topluluk Analizi’’ terimini kullanmıştır. ‘’İhtiyaç Analizi’’ ve 
‘’Topluluk Analizi’’ terimi birbirine paralel kavramlar olarak değerlendirilebilir. Derme 
yönetimi veya derme geliştirme sürecinde ihtiyaç analizinde ihtiyaçlar belirlenirken hizmet 
verilen kitlenin gereksinimleri göz önüne alınarak derme geliştirme yapılır. Hizmet verilen 
kitlenin ihtiyaçlarını belirlerken de o kitlenin gereksinimlerini belirlemek için topluluk analizi 
yapılması gerekir [9].  

 Üniversite kütüphanecisi kullanıcısını tanımalıdır. Çağdaş kütüphanecilikte kullanıcıyı 
tanımlarken pazarlamacı bir yaklaşım tercih edilir ve kullanıcı kütüphanenin hizmet vermeyi 
amaçladığı kişi, yani pazara gelen kişi olarak tanımlanır. Dünyanın her yerinde kullanıcılar, 
almak istedikleri hizmetler açısından, farklılıklar gösterirler. O halde kütüphane hizmeti 
pazarlanacaksa, kullanıcıların yararlanmak istedikleri hizmetler gruplandırılır, benzer hizmetler 
belirli gruplar içine yerleştirilir [10].   

Kütüphanelerin en temel ve en son amacı kullanıcı ihtiyaçlarım karşılamak olduğuna göre, 
bütün bu değişmelere yanıt verme çabası doğrudan doğruya kullanıcının kendisi için ve 
kütüphaneci-kullanıcı etkileşiminin yeni boyutlarına ayak uydurabilmek içindir [11]. 
Üniversite kütüphanelerinde genellikle kullanıcının bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışı 
üzerinde durulmaktadır. Kütüphanecilerin birinci işlevi her ne kadar kullanıcılar ile 
enformasyon arasındaki engelleri ortadan kaldırmak ise de onlar üniversite kütüphanesinden 
yararlanan kişilerin farklı gereksinimlere ve beklentilere sahip olabileceklerinin, örneğin 
öğretim üyeleri ile yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin önemli ölçüde değişim gösterdiğinin 
de bilincindedir. Bu nedenle de kütüphaneciler söz konusu değişimin niteliğini anlayabilmek 
ve hizmetleri sürekli gelişen ihtiyaçlara uydurabilmek için yeniden biçimlendirmeye 
çalışmaktadır. Gereksinimlerdeki bu değişimin ülkemize de yansıyan çağımızdaki en belirgin 
örneği, kullanıcının bilgi taşıyan fiziksel formatlardan, bilgiye doğrudan erişebileceği 
elektronik formatlara kaymayı istemesidir. Üniversite kütüphaneleri bu değişimi, derme 
geliştirme programlarını doğru zamanda ve doğru biçimde hazırlama yanında, ağlardan 
yararlanarak elektronik erişimle bilgi sağlama olanakları ile karşılamaktadır [12]. Kullanıcıların 
yeni akademik ve sosyal etkinlik eğilimlerine uyum sağlayan bir akademik kütüphane, 
topluluğunda temel bir kurum olarak hizmet vermeye devam edecektir. Bu nedenle, akademik 
kütüphaneler, kullanıcı gereksinimlerini ve davranışlarını anlama temelinde kullanıcı merkezli 
olanaklar ve hizmetler sunmak için sürekli çaba sarf etmelidir. Kullanıcı algısı ve 
davranışındaki değişiklikleri yakalamak, kütüphane imkanlarının ve hizmetlerinin 
planlanmasında kritik öneme sahiptir. Akademik kurumlardaki akademik kütüphanelerin önemi 
ve kullanıcı algısı ve davranışlarının değişen doğası dikkate alındığında, kullanıcıların 
akademik kütüphanelere ilişkin algılarını ve kütüphaneleri kullanımlarıyla nasıl ilişkili 
olduklarını incelemek anlamlıdır [13]. 

 
Seçim ve Seçim Politikaları  

Derme yönetiminin ana unsurlarından olan seçim, derme yönetimi ve derme geliştirme 
süreçlerinde büyük önem taşır. Odlis’te (2019) seçim (selection) terimi için için şu açıklama 
yer almıştır. Kütüphane koleksiyonuna hangi materyallerin eklenmesi gerektiğine karar verme 
süreci. Seçim kararları genellikle ilgi alanlarına ve uzmanlık alanlarına göre, belirli konu 
alanlarında seçiciler olarak belirlenen kütüphaneciler tarafından yapılan incelemelere ve 
standart koleksiyon geliştirme araçlarına dayanarak yapılır. Seçim, kullanıcıların ihtiyaç 
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duyduğu veya duyacağı kaynakların kütüphaneye sağlanması olarak açıklanabilir. Seçilecek 
materyaller belirlenirken kütüphaneni yapısına   göre kriterler belirlenerek yapılmalıdır [14].  

Lane Kütüphaneleri, kütüphane materyallerinin seçimindeki rollere göre üç kategoride 
sınıflandırdı;  
(1)  Kendi kendine yeten kütüphaneler, 
(2) Öğretim üyesi tarafından materyallerin kütüphane yardımı ve tavsiyesi ile seçildiği 
kütüphaneler, 
(3) Öğretim üyesinin tavsiye ve yardımı ile kütüphane tarafından materyallerin seçildiği 
kütüphaneler [15]. 

Üniversite kütüphaneleri bu sınıflandırmada ikinci ve üçüncü kategoriye koyabiliriz. 
Çünkü üniversite kütüphaneleri direk olarak kütüphanenin yardımı ile öğretim üyelerini 
tarafından istenen kaynaklarda bulunurken, kütüphanenin bağımsız olarak öğretim üyelerinin 
yardımı ile sağladığı kaynaklarda vardır. 

Kütüphane seçim sürecinde ilgili alanlarda güncel ve kapsamlı yayınlara ulaşması 
gerekir. Kütüphanecinin, çeşitli bilgi dallarında yayınlanan en son okuma materyallerini 
bilmesi gerektiği anlamına gelir. Başarılı bir satın alma programı için Üniversite 
kütüphanelerinde aşağıdaki araçlar yaygın olarak kullanılmaktadır.  
•Üniversite kütüphanelerinin basılı katalogları 
•Birleşik kataloglar 
•Ulusal bibliyografyalar 
•Konu bibliyografyaları 
•Basılı kitaplar ve benzeri yayınlar 
•Süreli yayınların listesi 
•Referans eserlerin listesi 
•Üniversitelerin, araştırma kurumlarının yayın listeleri 
•Dergilerin güncel sayısının listesi 
•Devlet daireleri ve meslek kuruluşları tarafından hazırlanan liste 
•Kitap satıcıları ve yayıncı katalog ve ticari listeleri 
•Önerilen çeşitli ders programlarının okuma listeleri 
•Yüksek lisans ve Doktora tez listeleri 
•Piyasada mevcut olan görsel ve işitsel materyallerin listesi 
•CD-ROM veritabanı ve çevrimiçi veritabanlarının katalogları [16].  
 
Derme yönetimi ve derme geliştirme süreçlerinde seçim için görevlendirilmiş personelin şu gibi 
sorumlulukları vardır;  
•Mevcut materyallerin sağlama ve erişim için bir veya daha fazla formatta seçilmesi 
•Materyal seçmek için bir online kitap satıcı sistemi kullanmak 
•Dijital kaynaklar için erişim yöntemlerini seçme 
•E-kaynaklar için görüşme sözleşmeleri 
•Sağlama ve erişim için geriye dönük malzemelere karar verilmesi 
•Ücretsiz web sitelerini ve web tabanlı kaynakları bir kütüphanenin kataloğuna dahil etmek 
veya bir kütüphanenin web sitesinde erişilebilir kılmak için değerlendirmek 
•Eklenecek malzemeler için kullanıcıların önerilerini yanıtlamak 
•Geri çekilecek, depolanacak, korunacak, değiştirilecek, sayısallaştırılacak veya iptal edilecek 
malzemeleri seçme 
•Dijital bir depoya dahil edilmek üzere materyallerin belirlenmesi ve talep edilmesi 
•Onay planını tasarlamak 
•Kullanıcı odaklı bir satın alma planı tasarlamak [17]. 
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Johson seçim sürecini 4 adımlı bir işlem düşünmüştür; 
(1) Konunun tanımlanması 
(2) Değerlendirme (seçmeye değer madde?) ve değerlendirme (koleksiyon için uygun mu?) 
(3) Satın alma kararı 
(4) Sipariş hazırlama ve bazen yerleştirme [18]. 

Seçim, derme yönetiminin ve derme geliştirmenin en önemli unsuru olarak görülebilir. 
Çünkü seçim kütüphaneye eklenmesi gerekli kaynakların belirlenmesidir ve hizmet verdiği 
kitle için ve yeterli düzeyde kaynağı olmayan kütüphane kullanıcı çekemez. Seçilecek 
kaynaklar belirlerken seçim kriterlerinin yanında kütüphanenin amaç ve hedefleri 
doğrultusunda seçim politikası da oluşturulması gereklidir. ‘’Seçim süreci, seçim politikasının 
uygulamaya konulmasıdır. Seçim politikası derme geliştirme politikasının bir parçasıdır.  Tek 
başına seçim politikasına sahip olan kütüphanelerde derme geliştirmeye bütüncül bir yaklaşım 
yoktur. Seçim işlemlerini dile getiren politika yönergelerinde, seçimden kimin sorumlu olduğu, 
seçimin örgütlenme biçimi, hangi öncelik sırasıyla ve hangi kaynaklarla yapılacağı 
bildirilmelidir. Sonuçta, seçimi kimin yapacağı, hangi stratejilerin ve hangi aşamaların 
izleneceği açıkça ortaya konulmalıdır [19]. 

 
ARAŞTIRMA 

Araştırma Karabük Üniversitesi Kütüphanesinde yürütülmüştür. Karabük Üniversitesinin 
merkez ve birim kütüphaneleri dahil tüm koleksiyonlarda mevcut kitap dermesi Dewey Onlu 
Sınıflama Sistemine göre listelenmiş ve ödünç alınma sayıları yazılmıştır.  

Karabük Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş olup eğitim ve hukuk fakülteleri hariç çoğu 
fakülte bulunmaktadır. Bu yönü ile üniversite kütüphanesi araştırma yapmak için uygun olarak 
nitelendirilebilir.  Karabük Üniversitesi Kütüphanelerinde 2021 sonu itibari ile 59.045 kitap 
bulunmaktadır. 

Karabük Üniversitesi Kütüphanelerinden 2008-2021 arası mevcut kitaplar ve kullanıcılar 
tarafından ödünç alınma sayıları listelenmiştir. Katalogun Dewey Onlu Sınıflama Sistemine 
göre mevcut ve ödünç alınma sayılarına bakacak olursak; 

 
Numara Sınıflama Cetvelleri Ödünç 

Alınma 
Oranı 

Kitapların 
Kaçının 
Ödünç 
Alındığı   

Kitap 
Sayısı 

000 Genel Konular 86 1016 1170 
010 Bibliyografya 10 9 86 
020 Kütüphane ve bilgilendirme bilimleri 25 17 66 
030 Genel ansiklopedik eserler 7 16 210 
050 Genel süreli yayınlar ve dizinleri 5 1 17 
060 Genel kuruluşlar ve müzecilik 36 9 25 
070 Belgesel ortamlar, eğitsel ortamlar, haber 

ortamları; gazetecilik; yayıncılık 
42 42 99 

080 Genel koleksiyonlar 54 17 31 
090 Elyazmaları, nadir eserler, diğer nadir basılı 

malzemeler 
 0 1 

100 Felsefe, parapsikoloji ve okkültizm, psikoloji 41 139 338 
110 Metafizik (Spekülatif felsefe) 58 44 75 
120 Epistemoloji, nedensellik, insanlık 58 56 95 
130 Normal üstü (paranormal) olaylar 87 43 49 
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140 Belirli felsefi okullar ve bakış açıları 62 33 53 
150 Psikoloji 90 981 1080 
160 Mantık 43 13 30 
170 Etik (Ahlak felsefesi) 65 78 120 
180 Antik, ortaçağ, Doğu felsefesi 72 184 255 
190 Modern Batı felsefesi 61 185 302 
200 Din 64 59 91 
210 Doğal (doğaya dayanan) dinbilim 51 14 27 
220 Kutsal Kitap  6 8 
230 Hıristiyan dinbilimi Hıristiyan öğretisel dinbilimi 71 15 21 
240 Hıristiyan ahlakı ve ibadet dinbilimi  3 8 
250 Yerel Hıristiyan kilisesi ve Hıristiyan dini 

tarikatları 
 3 5 

260 Hıristiyan sosyal ve kiliseye ait dinbilimi 63 14 22 
270 Örgütlü Hıristiyan kilisesini tarihi, coğrafi, kişilere 

göre ele alış (Kilise tarihi) 
 1 4 

280 Hıristiyan kilisesinin tarikatları ve mezhepleri  4 10 
290 Karşılaştırmalı din ve Hıristiyanlık dışındaki 

dinler 
43 2176 5036 

300 Toplum bilimleri 62 1317 2094 
310 Genel istatistikler 39 9 23 
320 Siyasal bilimler (Siyaset ve yönetim) 70 1302 1849 
330 Ekonomi 62 1095 1758 
340 Hukuk 50 497 981 
350 Kamu yönetimi ve askerlik bilimi 60 235 386 
360 Toplumsal sorunlar ve hizmetler; dernekler 60 317 613 
370 Eğitim 64 548 852 
380 Ticaret, iletişim, taşımacılık 35 67 191 
390 Gelenekler, Görgü, Halkbilim 64 422 659 
400 Dil ve dilbilim 64 62 96 
410 Türk dili 47 326 680 
420 İngilizce ve Eski İngilizce (Anglosakson) 12 291 2316 
430 Cermen (Teutonik) dilleri Almanca 50 7 14 
440 Roman dilleri Fransızca  0 2 
450 İtalyan, Rumen, Reto-Rumen dilleri  1 1 
460 İspanyol ve Portekiz dilleri  1 2 
470 İtalik diller Latince  4 5 
480 Helenik diller Klasik Yunanca  1 3 
490 Diğer Diller Gelenekler, görgü kuralları, halkbilim 25 33 129 
500 Doğa bilimleri ve matematik 50 89 175 
510 Matematik 91 682 743 
520 Astronomi ve ilgili bilimler 62 54 86 
530 Fizik 87 561 639 
540 Kimya ve ilgili bilimler 86 313 361 
550 Yer bilimleri 85 114 134 
560 Paleontoloji Paleozooloji  2 6 
570 Yaşam bilimleri 80 180 224 
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580 Bitki bilimleri (botanik bilimler) 68 34 50 
590 Zooloji bilimleri (Hayvan bilimleri) 47 16 34 
600 Teknoloji (Uygulamalı bilimler) 83 75 90 
610 Tıp bilimleri Tıp 50 888 1768 
620 Mühendislik ve ilgili işler 79 2433 3071 
630 Tarım ve ilgili teknolojiler 25 28 112 
640 Ev Ekonomisi ve aile yaşamı 35 144 319 
650 Yönetim ve yardımcı hizmetler 75 1516 2013 
660 Kimya mühendisliği ve ilgili teknolojiler 64 149 231 
670 İmalat 71 222 309 
680 Belirli kullanımları olan ürünlerin imalatı 35 38 106 
690 Binalar 64 192 299 
700 Sanatlar Güzel ve dekoratif sanatlar 70 334 471 
710 Kent ve peyzaj sanatları 50 71 141 
720 Mimarlık 75 737 982 
730 Plastik sanatlar 59 79 132 
740 Çizgi sanatları ve dekoratif (bezeme) sanatlar 59 157 264 
750 Resim sanatı ve resimler 66 163 244 
760 Grafik sanatlar Baskı işleri ve baskılar 31 6 19 
770 Fotoğrafçılık ve fotoğraflar 54 47 86 
780 Müzik 30 137 443 
790 Dinlence, eğlence ve gösteri sanatları 59 217 365 
800 Edebiyat ve retorik (güzel anlatım sanatı) 71 481 669 
810 Türkçe edebiyat 74 4981 6725 
820 İngilizce ve Eski İngilizce (Anglosakson) edebiyat 53 3984 7424 
830 Cermen (Teutonik) diller edebiyatı Almanca 

edebiyat 
84 357 421 

840 Latin kökenli dillerin edebiyatı Fransızca edebiyat 86 456 525 
850 İtalyanca, Rumence, Reto-Rumen dillerin 

edebiyatı 
82 101 122 

860 İspanyol ve Portekiz dilleri edebiyatı 93 155 165 
870 İtalik diller edebiyatı Latince edebiyat 46 7 15 
880 Helenik diller edebiyatı Klasik Yunan edebiyatı 70 41 58 
890 Diğer dillerin edebiyatı 74 768 1027 
900 Coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler 69 247 354 
910 Coğrafya ve seyahat 63 305 478 
920 Biyografi, şecere, nişanlar (insignia) 40 404 996 
930 Yaklaşık 499'a kadar Eskiçağ tarihi 65 208 316 
940 Genel Avrupa Tarihi Batı Avrupa 73 227 309 
950 Genel Asya Tarihi Doğu Uzakdoğu 51 1915 3709 
960 Genel Afrika tarihi 45 9 20 
970 Genel Kuzey Amerika Tarihi 34 8 23 
980 Genel Güney Amerika tarihi  4 4 
990 Dünyanın diğer bölümlerinin ve yeryüzü dışındaki 

dünyaların tarihi Pasifik Okyanusu adaları 
 1 1 

 
Tabloda yüzde 70’den fazla ödünç alınmış kitapların dewey onlu sınıflama sistemi 

tablolarına göre bakacak olursak; (000) Genel Konular;(130) Normal üstü (paranormal) olaylar; 
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(160) Psikoloji; (170) Etik (Ahlak felsefesi); (180) Antik, orta çağ, Doğu felsefesi; (230) 
Hıristiyan dinbilimi Hıristiyan öğretisel dinbilimi; (320) Siyasal bilimler (Siyaset ve yönetim); 
(510) Matematik; (530) Fizik; (540)Kimya ve ilgili bilimler; (550) Yer bilimleri; (570) Yaşam 
bilimleri; (600) Teknoloji (Uygulamalı bilimler); (620) Mühendislik ve ilgili işler; (670) İmalat; 
(700) Sanatlar Güzel ve dekoratif sanatlar; (720) Mimarlık;  (800) Edebiyat ve retorik (güzel 
anlatım sanatı); (810) Türkçe edebiyat; (830) Cermen (Teutonik) diller edebiyatı Almanca 
edebiyat; (840) Latin kökenli dillerin edebiyatı Fransızca edebiyat; (850) İtalyanca, Rumence, 
Reto-Rumen dillerin edebiyatı; (860) İspanyol ve Portekiz dilleri edebiyatı; (880) Helenik diller 
edebiyatı Klasik Yunan edebiyatı; (890) Diğer dillerin edebiyatı; (940) Genel Avrupa Tarihi 
Batı Avrupa 

Yüzde 50-70 arası ödünç alınmış kitaplara bakacak olursak; (080) Genel koleksiyonlar; 
(110) Metafizik (Spekülatif felsefe); (120) Epistemoloji, nedensellik, insanlık; (140) Belirli 
felsefi okullar ve bakış açıları; (170) Etik (Ahlak felsefesi); (190) Modern Batı felsefesi; (200) 
Din (210) Doğal (doğaya dayanan) dinbilim; (230) Hıristiyan dinbilimi Hıristiyan öğretisel 
dinbilimi; (260) Hıristiyan sosyal ve kiliseye ait dinbilimi; (300) Toplum bilimleri; (330) 
Ekonomi; (340) Hukuk; (350) Kamu yönetimi ve askerlik bilimi; (360) Toplumsal sorunlar ve 
hizmetler, dernekler; (370) Eğitim (390) Gelenekler, Görgü, Halkbilim; (400) Dil ve dilbilim; 
(430) Cermen (Teutonik) dilleri Almanca; (500) Doğa bilimleri ve matematik; (520) Astronomi 
ve ilgili bilimler; (580) Bitki bilimleri (botanik bilimler); (610) Tıp bilimleri; (660) Kimya 
mühendisliği ve ilgili teknolojiler; (690) Binalar; (710) Kent ve peyzaj sanatları; (730) Plastik 
sanatlar (740) Çizgi sanatları ve dekoratif (bezeme) sanatlar; (750) Resim sanatı ve resimler; 
(770) Fotoğrafçılık ve fotoğraflar; (790) Dinlence, eğlence ve gösteri sanatları; (820) İngilizce 
ve Eski İngilizce (Anglosakson) edebiyat; (900) Coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler; (910) 
Coğrafya ve seyahat; (930) Yaklaşık 499'a kadar Eskiçağ tarihi; (950) Genel Asya Tarihi Doğu 
Uzakdoğu; 

Kütüphanede 2021 yılına kadar ödünç alınmış toplam 36.050 kitap olduğunu ve 
kütüphanedeki toplam kitap sayısının da 59.266 olarak görmekteyiz. Ödünç alınma oranının da 
yüzde 60 olarak tespit edilmiştir. 

 
SONUÇ 

Derme geliştirme üniversitesi kütüphaneleri için önem kazanmış bir konudur. Üniversite 
kütüphanelerin için derme geliştirme önemli olmasına rağmen çoğu üniversite kütüphanesi için  
derme geliştirme karmaşık bir iştir. Derme geliştirme, açıkça tanımlanmış ve açıklanmış bir 
standart, talimat, politika ve program üzerinden yürümesi gereklidir.  

Üniversite kütüphaneleri, kütüphane koleksiyonunu geliştirmek amacıyla uyguladığı derme 
geliştirme sürecinde uygun kaynak seçimi yaparken öncelikle mevcut dermelerini göz önünde 
bulundurmalıdırlar. Üniversite kütüphanelerinin mevcut dermeleri, seçim politikaları için bir 
ölçüttür. Ödünç alınmış ve ödünç alınmamış kitaplar ile ilgili içerik analizleri yapmak 
kütüphane için yararlı olabilir.  Ödünç alınma oranı yüksek olan ilgili konulardaki kitapların, 
kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanıldığı anlamına gelir. Bu konudaki materyallerin sık 
sık izlenmesi ve destek verilmesi önemlidir. 

Ödünç alınmamış kitapların belli bir süreden sonra dermeden çıkarılması da kullanıcı ve 
kütüphane için yararlıdır. Çünkü yeni bir kullanıcı için diğer kullanıcılar tarafından ödünç 
alınmamış bir kitap yararlı olmayabilir ve büyük kitap dermeleri içerisinden ödünç alınmamış 
o kitap kullanıcıya zaman kaybettirebilir. Kütüphane içinse dermenin rahatlamasına, ilgili kitap 
ile ilgili işlemler ve yer sıkıntısı gibi nedenler sıralanabilir.  

  Koleksiyonlar değerlendirilirken  kitap sayıları fazla olmasını veya niceliksel verilerden 
daha çok kullanıcı için yararlı ve işlevsel olabilecek kitapları dermelerine dahil etmeleri gerekir. 
Koleksiyon geliştirmenin temel işlevleri; materyallerin seçimi, öğretim üyeleriyle iletişimin 
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kurulması, dermenin yönetimi ve korunması, bütçe denetimi ve dermenin  yorumunun 
yapılması  gerekir. Materyal seçimimde konu alanları ile ilgili fakülte veya bölüm ile irtibat 
halinde olunması önemlidir. Politika ve programların, çeşitli fakülteleri temsil eden bir kurul 
veya bir grup öğretim üyesi tarafından formüle edilmesi zorunlu tutulması gereklidir. 
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Özet: Günümüzde çoğu insanın akıllı telefon kullanması ya da neredeyse tüm evlerde 
bilgisayar ve internet olması birçok işletme faaliyetini, özellikle de reklamları sanal mecralara 
taşımıştır. Ayrıca modern pazarlama iletişimi yaklaşımında gelişen teknolojiden uzak kalmak 
mümkün olmadığı için reklam oluşturma; televizyon, radyo ve açık hava reklamcılığına kıyasla, 
daha ucuz ve daha fazla tüketiciye ulaşma imkanına sahip oyun reklam kavramı kaçınılmaz 
olarak işletmelerin tercihleri arasına girmiştir. Modern çalışma hayatında, ebeveynlerin her 
ikisinin de çalışması aylık hane gelirini arttırmış, çocuklara ve gençlere verilen harçlık 
miktarında da artışlar meydana getirmiştir. Bunların yanı sıra, çocuk ve genç tüketicilerin 
ebeveynlerinin çalışıyor olması da günlük ihtiyaçlar doğrultusunda kendi satın alma kararlarını 
vermelerinde onlara çok daha fazla özgürlük sağlamıştır. Genç yaşta olan ya da çalışan 
tüketicileri eğlendirmek ve ürün hakkında bilgilendirmek maksadıyla hem oyun hem de reklam 
özelliği olan oyun reklamlardan işletmeler yoğun bir şekilde faydalanmaktadır. Araştırmada, 
oyun reklam ile alakalı literatür incenmiş ve Türkiye’de bulunan dört örnek değerlendirilmiştir. 
Çalışma sonucunda reklam şirketlerine, reklam veren işletmelere ve tüketicilere yönelik yön 
verici bilgiler verilmiştir. Ayrıca bundan sonra yapılacak çalışmalara katkı sağlayacak 
tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Oyun Reklam, Örnek İnceleme 
 
Abstract: Today, most people use smartphones or have computers, and the internet in almost 
all homes has brought many business activities, especially advertisements, into the virtual 
world. In addition, it is not possible to stay away from advanced technology in the modern 
marketing communication approach. Therefore, ad creation, Compared to television, radio, and 
outdoor advertising, is cheaper and has the opportunity to reach more consumers; The concept 
of Advergaming has inevitably entered the preferences of businesses. In modern working life, 
the work of both parents has increased the monthly household income and increased the amount 
of pocket money given to children and young people. Besides, the parents of children and young 
consumers have a working life that gives them much freedom to make their own purchasing 
decisions in line with their daily needs. In order to entertain young or working consumers and 
inform them about the product, businesses make extensive use of advergaming which has both 
game and advertisement features. This research examined the literature related to advergaming, 
and four examples in Turkey were evaluated. As a result of the study, guiding information was 
given to advertising companies, businesses, and consumers. In addition, recommendations were 
made that will contribute to future studies. 

Keywords: Advertisement, Advergaming, Case Study 
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GİRİŞ 

Reklamcılar, reklam mesajlarını iletmek için çeşitli geleneksel ve dijital media araçlarını 
kullanmaktadır. Gelişen ve değişen teknoloji ile günümüzde oyun reklam olarak bahsedilen 
yeni dijital reklam formatı, popülerlik patlaması yaşamaktadır. Geleneksel reklamlarla 
karşılaştırıldığında oyun reklam; tüketiciler, reklamlardaki pasif rollerinin aksine bir oyuncu 
olarak aktif hale gelmekte ve aralarındaki etkileşim artmaktadır. Bir oyun reklam yüksek 
düzeyde etkileşim ile tasarlandığında, tüketicilerin marka bileşenleriyle etkileşime geçmek ve 
oyun reklam oynanışında daha iyi performans göstermek için çok daha fazla motivasyona sahip 
olur. Bir aoyun reklamın oynanışı sırasında, reklam mesajları tipik olarak tüketicilere marka 
bileşenleriyle etkileşimlerinin, geri bildirimleri olarak gösterilir. Bu reklam mesajlarının, 
tüketiciler bir oyun reklam ile tamamen meşgul olduklarında daha ikna edici olduğu 
değerlendirilmektedir. 

Reklam veren için, oyun reklamın amacı genellikle doğrudan gelir elde etmek değil, bunun 
yerine müşteri ilişkileri ve marka bilinci oluşturmaktır. Bu kapsamda, literatürde konuyla 
alakalı yapılan çalışmalar incelenmiş ve ana kavramlar tanımlanmıştır. Daha sonra ise 
Türkiye’de bulunan örnekler incelenerek, bilinirliği yüksek olan dört oyun reklam seçilmiş ve 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Sonuç kısmında ise reklam yapan ve yaptıran işletmeciler ile 
tüketicilere yönelik bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. 

LİTERATÜR TARAMASI 

Türkçe literatür incelendiğinde; oyun reklam, reklam türünün çocukların satın alma 
davranışı üzerinde etkili olduğu [1,4]  Skillful Finger oyunu incelenmiş, tüketicilerin oyun vb. 
eğlenceli aktiviteler ile satın almaya yönlendirildiği [2],  teknolojik gelişmeler sonucu üçüncü bin 
yılın iletişim aracı olan internet, aynı zamanda üçüncü bin yılında en büyük reklam aracı olacağı 
ve maliyet performans açısından işletmelere fayda sağlayacağı [3,7],  oyun reklam türü 
oyunların tüketicilere marka ile  alakalı olumlu deneyim yaşattığı ve isteyerek birden çok defa 
reklama maruz kaldıkları [5], oyun reklamların diğer oyunlara göre çok basit kaldığı, yeterli 
yatırımın yapılmadığı ve özellikle genç tüketicilerin tercih etmediği [6], aoyun reklam 
uygulamalarının topluluğun ve kalabalığın ortak aklını kullanmakta ve ürün/hizmet ile ilgili 
geri dönüş sağlamakta olduğu [8], oyun reklam türü diğer reklam türlerinden farklı olarak 
tüketicileri rahatsız etmediği aksine marka ile ilgili olumlu algı oluşturduğu [9], postmodern 
pazarlama iletişimi çalışmalarında, klasik reklam anlayışı yerine oyun reklamın giderek önem 
kazanmakta ve doğru mesaj ile doğru tüketicilere ulaşması sonucunda, etkinliğinin artmakta 
olduğu [10]  tespit edilmiştir. Yabancı literatür incelendiğinde ise; oyun reklam türünün 
tüketicilerde davranış değişikliğine neden olduğu, bununla birlikte içeriğindeki mesajlar 
vasıtasıyla sağlıklı beslenmeye yönlendirdiği [11], bilinen markaların oyun reklamlarının, sanal 
oyuncular tarafından daha çok tercih edildiği ve bilinen markalar için daha iyi bir pekiştireç 
olduğu [12], işletmeler aoyun reklamlar vasıtasıyla, tüketicileri etkilemek istiyorlarsa öncelikli 
olarak tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı ve bu oyunları ciddiye almaları gerektiği 
[13], oyun reklam oyuncularında marka bilinirliğinin marka hatırlanması üzerinde olumlu bir 
etkisi olduğu ve  son derece uyumlu oyunların hatırlanmaya olumlu etkilerinin olduğu [14,16], 
oyun reklamların markalaşma sürecinde başarılı olduğunu, ancak bu oyunları oynamak için çok 
pahalı cihazlara ihtiyaç duyulduğundan viral pazarlamada etkisiz olduğu [15], oyun reklamların 
satın alma davranışını olumlu yönde etkildiği [17], çocukların sadece reklam okuryazarlığı 
eğitimi alanların oyun reklamlara olumlu tepki gösterdiği ve çocuklara yönelik reklam ve 
uygulamaların sıkı yasal düzenlemelere tabi olmasına rağmen işletmelere önerildiği[18,20], 
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oyun reklamların oyuncuları veya marka kişiliğini etkilediğini söyleyebilmek için birçok 
değişkenin tanımlanması ve değerlendirmeye alınması gerektiği [19] tespit edilmiştir. 

Reklam ve İnternet Reklamcılığı 

Günümüzün rekabet ortamında, herhangi bir işletmenin başarısı büyük ölçüde reklam 
stratejisi faaliyetlerinin etkinliğine bağlıdır. Reklamlar, işletmeler tarafından müşterilerin 
ilgisini çekmek ve onları kendi ürünlerine satın almaya yönlendirmek maksadıyla, reklam 
ajansları vasıtasıyla, ulusal veya uluslararası kamuoyunda tanınan yıldızlar aracılığıyla resimler 
ve videolar ya da buna benzer mecralar ile yapılan tanıtımlardır [21]. Reklamların yapılış 
aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bunları üç ana grup 
içerisinde toplamak gerekirse; dil, kültürel farklılıklar ve yaratıcılık olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu ana öğelerden en önemlisi, yaratıcılıktır. Müşteriler, rutin reklamlardan 
sıkılmış durumdalardır ve yenilikler aramaktadırlar. Yaratıcılık öğesi ise müşterilerin ilgisini 
çekebilmek için bilgilendirme, eğlence ve duygusal yaklaşım kavramlarına verdiği önem ile 
sağlanmaktadır [22]. Bununla birlikte, reklamların fonsiyonlarına baktığımızda ise; hatırlatma, 
değer katma, bilgilendirme, ikna etme ve örgütün diğer fonksiyonlarına yardım etmek unsurları 
karşımıza çıkar. Reklam çeşitleri ise genel olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası reklamlar 
olarak sınıflandırılmaktadır. 

İnternet ilk olarak askeri projelerde kullanmak amacıyla, altmışlı yıllarda ABD’de 
kullanılmaya başlanmıştır. Siviller tarafından ise ilk defa doksanlı yıllarda kullanımına 
başlanmıştır. İlk dönemlerde, yalnızca iletişim maksadıyla kullanılan internet, süreç içerisinde 
farklı amaçlar için de kullanılmıştır. 1994 yılında ise ilk defa internet reklamcılığında 
kullanılarak yaygınlaşmaya başlamıştır. Klasik reklamların aksine daha ucuz ve daha büyük bir 
kitleye ulaşmak amacıyla, internet ortamında yapılan her türlü reklam çalışmasına, internet 
reklamcılığı denilmektedir. İnternet reklamcılığı, diğer reklam türlerine kıyasla bir takım 
avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar; diğer reklam türlerine göre hızlı sunum olanağı 
sağlamakta, daha düşük maliyetli, coğrafi konum seçimine göre ise farklı reklam olanakları 
sunmakta, reklam türüne veya içeriğine göre farklı zaman dilimlerinde yayımlanma imkanı 
sağlamakta, tüketicilerle olan etkileşim ve bilgilendirme olanağı daha ön planda olmakla 
birlikte, ölçülebilirlik ve etkinlik değişkenleri açısından da işletmelere çeşitli avantajlar 
sağlamaktadır [23,24]. 

Oyun, Dijital Oyun ve Mobil Oyun 

Oyun, insanların çocukluktan başlayarak yaşamlarının sonuna kadar devam eden, öğrenme 
ve davranış edinme süreçlerindeki araçlardan bir tanesidir. Oyun, bireylerin öğrenme, hesap 
etme, zeka gelişimi gibi farklı süreçlere yardımcı olan aynı zamanda da bireyleri eğlendiren, 
yalnız çocuklar için değil tüm bireylere yönelik faaliyetlerdir. Bireyleri, zihinsel ve fiziksel 
olarak geliştirmek amacıyla birbirleri ya da başka bir öğeye karşı, onları yarış içerisine sokan 
ve onların hayal dünyalarına yeni ufuklar açan bir kavram olarak değerlendirilmektedir. [1]. 
Oyun kavramı, insanlığın var oluşu kadar eskiye dayanır, günümüzün modern oyunları ile 
kıyaslanamayacak kadar basit olsa da arkeolojik çalışmalar eğlence ya da öğrenme maksatlı 
oyunların varlığını ispatlamaktadır. 

Dijital oyunların ise ilk ortaya çıkışı, 1940’lı yıllara dayanmaktadır. İlk başlarda, yalnızca 
yanıp sönen basit mekanizmalardan oluşan oyunlar, ilk video oyunlarının da atası olarak kabul 
edilmektedir. 1960’lı yıllar itibariyle, dijital oyunlar giderek artmaya başlamış, teknolojik 
gelişmeler ile doğru orantılı olarak gelişme göstermiş ve farklı mecralarda örnekleri görülmeye 
başlanmıştır. Video oyunları, atari oyunları, bilgisayar oyunları ve mobil oyunlar gibi farklı 
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türleri de içerisinde barındırmaktadır. Özellikle, bilgisayar ve cep telefonu alanındaki 
gelişmelere paralel olarak pek çok farklı türde örnekleri mevcuttur. Bu örneklerle modern 
hayatın içerisinde, birçok alanda karşılaşmak mümkündür. Bu sebeplerden dolayı dijital 
oyunlar günümüz dünyasında çok önemli bir yer edinmiş durumdadır [2]. 

Mobil oyunlar, günlük hayatta oldukça fazla oynanmalarına rağmen tanımı tam olarak 
bilinmemektedir. Mobil oyunu tanımlayabilmek için öncelikli olarak mobil cihazları 
tanımlamak gerekmektedir. Mobil cihazlar insanlar tarafından sürekli yanlarında taşınabilen ve 
genellikle, internet bağlantısına sahip olan ve hayatı kolaylaştıran araçlardır. Mobil cihazların 
en popüler örnekleri, cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlardır. Mobil oyunlar ise; mobil 
cihazların içine üretim sürecinde, üretici tarafından ya da kullanım esnasında tüketici tarafından 
yüklenen yazılım tabanlı oyunlardır. Mobil oyunlar, içeriğine ve kapsamına göre farklı türlerde 
tasarlanabilmektedir. Günlük hayatta en popüler örnekleri, çoğunlukla eğlence ve öğrenme 
amaçlı olanlardır. Mobil oyunlar, gelişen bilim teknolojileri nedeniyle giderek büyüyen bir 
alandır aynı zamanda hem işletmelerin hem de tüketicilerin bu oyunlardan uzak kalmaları pek 
mümkün değildir [25]. 

Oyun Reklam 

Oyun reklamlar, bir şirketi veya ürünü temsil eden, içerisinde gömülü ya da açık reklam 
mesajları barındıran, tüm tüketicilerin ulaşabileceği ve internet ortamında yer alan oyunlardır. 
Oyun reklamlar eğlence ile ikna arasındaki bulanıklığın bir yansımasıdır. Oyun reklamların 
amacı ise insanları eğlendirerek meşgul etmek ve tüketiciler ile markalar arasında duygusal bir 
bağ kurmaktır. Ayrıca tüketicilerin, marka ve ürün ile etkileşim içinde olmasını sağlar. Son 
yıllarda, reklam sektörü film ve oyun sektöründen daha fazla büyüme sağlamış, diğer 
sektörlerin de alanlarına nüfuz etmiş durumdadır. Ayrıca, bu reklam türü sadece belli bir yaş 
grubuna yönelik değil tüm tüketicilere yönelik eğlence araçları ve ürün tanıtımlarını 
içermektedirler [20]. 

Bir oyun reklamda, tüketiciler ya da oyuncular tarafından harcanan ortalama süre 7 ile 30 
dakika arasında değişmekte ve bir dergi reklamına bakmak için harcanan zamanın, çok daha 
ötesinde bir süredir. Ayrıca reklamcılar için 30 saniyelik bir TV reklamına oranla, büyük bir 
avantaj sağlamaktadır. Yapılan son araştırmalara göre, 35 yaşın altındaki erkeklerin % 67'si 
çevrimiçi oyunculardır ve aynı yaş kategorisindeki kadınların % 62'si de aynı şekilde çevrimiçi 
oyunculardır [15]. İnternet ortamında oyun reklamların bulunduğu sayfaları uzun süre ve birçok 
kez ziyaret eden tüketicilerin, markaya olan sadakatleri artmakta ve fazlasıyla eğlenmekte 
oldukları görülmektedir. Bu etkileşim sonucunda oyun reklamlar, tüketicileri markaların diğer 
araçlarına oranla daha fazla bilgilendirmekte ve davranışlarını etkilemektedir [26,27]. Sonuç 
olarak, tüketiciler tarafından beğenilen ve sıklıkla yeniden oynanan aoyun reklamlar, 
işletmelerin daha az maliyetle, daha sadık müşteriler elde etmelerine ve marka bilinirliğini 
arttırmaya yardım ettikleri söylenebilmektedir. 
 
ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de ki oyun reklamlar hakkında genel bir bilgi vererek 
tüketicileri bilgilendirmek, reklam veren işletme sahiplerine ve tüketicilere oyun reklamlar ile 
alakalı yol gösterici bir kaynak oluşturmaktır. Bu amaçla literatür derinlemesine incelenmiş ve 
Türkiye’de ki bazı örnekler değerlendirilerek araştırma tamamlanmıştır. Araştırmanın 
Türkiye’de ki tüm örnekleri kapsaması, süre açısından mümkün olmadığı için popüler olan 
birkaç örnek seçilmiştir. Bu da araştırmanın kısıtlarından bir tanesidir. 
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Şekil-1’de yer alan oyun reklam Buram Bal için hazırlanmıştır. Oyun reklam açıldığında 
karşımıza sevimli bir kız çocuğu çıkmaktadır. Öncelikli olarak ürünün nasıl hazırlandığını ve 
zekayı nasıl geliştirdiğini anlatarak tüketicileri bilgilendirmekte ve satın alma davranışı için 
etkilemeye çalışmaktadır. Ayrıca videolarda geçen mekanın, büyük bir kısmı ürünün örnekleri 
ile kaplanmıştır. Oyun reklam içerisinde ise sizin bir nesneyi aklınızdan tutmanınız istenmekte 
ve size yönelttiği sorular vasıtasıyla tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Tahmini doğru yaparak 
ürünün, zekaya olan katkısını ispatlamak amaçlanmaktadır. Yapılan tahmin doğru değilse 
sizden tekrar bir şans daha isteyerek, birkaç soru daha sorup tahminini yenilemekte ve tekrar 
bilemezse oyunu yeniden oynamanızı önermektedir. Buram balın oyun reklamı, yetişkinler için 
bir kere oynandıktan sonra muhtemelen bir daha oynanmayacaktır çünkü günümüz oyunlarına 
kıyasla, basit ve daha çok çocuklara yönelik olarak hazırlanmıştır. 

 
Şekil 1. Akıllı Bal Arısı- Buram Bal [28] 

Lipton markasına ait Akıllı Çay Bardağı adlı oyun reklamı, şekil-2’de görülen ekran ile 
tüketicileri karşılamaktadır. Akıllı çay bardağı oyunculara 20 adet soru sorarak akıldan tutulan 
nesneyi tahmin etmeye çalışmaktadır. Oyuncular cevapları ‘’Evet, Hayır, Bazen, Genellikle, 
Nadiren ve İlgisi Yok" gibi altı seçenekten bir tanesini seçerek soruları yanıtlamakta ve tüm 
sorular cevaplandıktan sonra, akıllı çay bardağı tahmini söylemektedir. Yapılan tahmin doğru 
değilse bir soru daha sorarak tahmin etmeye çalışmakta ve tekrar bilemediği taktirde, oyunun 
tekrar oynanması için oyuncuları yönlendirmektedir. Lipton Akıllı Çay Bardağı, oyun reklamı 
ile Lipton çayın zihni geliştirdiğini vurgulayarak oyuncuları/tüketicileri etkilemeyi ve 
satışlarını arttırmayı hedeflemektedir. 
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Şekil 2. Akıllı Çay Bardağı- Lipton [29] 

TEB bankasının TEB Çocuk oyun reklamından bir kare şekil-3’de gösterilmiştir. Aslında 
burada direkt satış yapmanın yanı sıra, geleceğin müşterilerini oluşturmak ve marka ile 
tüketiciler arasında ömür boyu sürecek bir bağ kurulmaya çalışılmıştır. Bu oyun reklam 
içerisinde, çocuklar kameraya herhangi bir parayı tanıtarak değerini ve onunla güncel fiyatlar 
ile neler alabileceğini öğrenmektedirler. TEB Çocuk aslında bir dizi uygulama, video ve oyun 
içeren dijital bir platformu kapsamaktadır. Bazı oyunlar, çocuklarla para biriktirmenin yollarını 
ve önemini anlatmakta, bazıları da videolar ve oyunlar ile para kazanmak ve ticaret yapmakla 
alakalı, teşvik edici içerikler barındırmaktadır. Hedef kitlesi olarak belirlenen çocukların, 
yalnızca bir oyun reklam ile oynadıktan sonra oyundan çıkmalarını önlemek amacıyla, birçok 
oyun ve videoyu barındırmaktadır. TEB Çocuk tamamen eğitici, öğretici ve eğlendirici bir 
anlayışla dizayn edilmiştir çünkü çocuklar, muhtemelen bu işletmenin 8-10 yıl daha müşterileri 
olmayacaktır. Ancak geleceğin müşterileri ile marka arasında bir bağ kurmak ve etkileşimi 
arttırmak amacıyla oldukça yararlı bir oyun reklam olmuştur. 

IKEA markasının ise şekil-4’de görünen, Hayatta Kalkmam aoyun reklamı ile tüketicilere 
ulaşmaya ve bilinirliğini arttırmaya çalıştığı görülmektedir. Bu oyun reklamda, Zeynep adlı bir 
kız tamamen IKEA markalı ürünlerle döşenmiş bir odada oturmakta ve oyuncular onu rahatsız 
ederek oturduğu koltuktan kaldırmaya çalışmaktadırlar. Oyun reklam içerisinde herhangi bir 
kural ya da yönlendirme bulunmamaktadır. Oyuncular, Zeynep’i kaldırmak için IKEA markalı 
ürünler ve fiyatları ile karşı karşıya kalmakta, dahası bazı sitelerde Zeynep’i nasıl 
kaldıracaklarını tartışmaktadırlar. Bunu yapmalarının amacı, Zeynep’i kaldırana oturduğu 
koltuk takımının hediye ediliyor olmasıdır. Bu sayede, advergame çok popüler hale gelmiş ve 
ilk bir hafta içerisinde 100.000’den fazla kişi tarafından ziyaret edilmiştir. IKEA ise çok az bir 
maliyet ile inanılmaz bir tanınırlığa ulaşmıştır. Bu oyun reklam hem yaratıcılık, hem de eğlence 
açısından özellikle yetişkin tüketicileri çekerek amaçlarına ulaşmıştır. 
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Şekil 3. TEB Çocuk- TEB [30] 

 
 

 
Şekil 4. Hayatta Kalkmam- IKEA [31] 

 
Örneklerden de görüldüğü gibi oyun reklamlar hem eğitici, hem de eğlendirici roller 

üstlenerek farklı yaş gruplarına yönelik markalar ya da ürünler ile tüketiciler arasında 
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etkileşimler kurabilmektedir. Gelişen bilişim teknolojileri çağında, oyun reklamların giderek 
artacağı ve zamanla gelişerek farklı formlara dönüşebileceği değerlendirilmektedir. 

SONUÇ 

Bir aoyun reklamın nihai amacı, markanın ve/veya ürününün/ürünlerinin reklamını yapmak 
ve tüketicileri markanın ürün(ler)ünü satın almaya ikna etmektir. Araştırma ve inceleme 
neticesinde; oyun reklamlarda yaratıcı fikirler ile tüketicilerin ilgisi çekilmelidir, çözünürlük ve 
efekt gibi hususlarda daha kaliteli olmalı ve modern oyunlar ile zorluk vb. konularda aynı 
seviyede tutulmalıdır, yalnızca çocuklara hitap etmemeli çünkü oyunları her yaş grubu 
oynamakta, bunun için de tüm yaş gruplarına hitap edilmelidir. Ayrıca, oyun reklam içerisinde 
ürün, eğlencenin önüne geçmemeli ve ikinci planda kalmalıdır. 

Teknoloji ile birlikte büyüyen yeni kuşaklar, geleceğin tüketicilerinin büyük kısmını 
oluşturacağı için bu tarz teknolojik yeniliklerden uzak durmak, işletmeler açısından büyük bir 
dezavantaj sağlayacaktır. Bu amaçla, pazar payını büyütmek ve yaşam döngüsünü uzatmak 
isteyen işletmeler, bugünün ve geleceğin reklam aracı olan oyun reklam alanında yatırım 
yapmalı ya da ortaklıklar kurmalıdır. Tüketiciler ise bu tarz reklamlarda, önceliğin eğlence 
olduğunu unutmamalı ve satın alma davranışlarını buna göre şekillendirmelidirler. 

Bu çalışmanın, gelecek çalışmalara ve reklam şirketlerinin kendi araştırmaları ve 
uygulamaları için önemli bir kaynak olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca bundan sonra 
yapılacak çalışmalarda, farklı örneklerin incelenmesi, disiplinler arası çalışmalar yapılması 
veya daha kapsamlı bir araştırma için bir oyun reklam tasarlanarak tüketicilerin tepkilerinin 
değerlendirilmesi, literatüre önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. 
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Özet: Toplumsal yaşam içerisinde hemen hemen her gün karşılaşmakta olduğumuz dünya 
nüfusunun da önemli bir kısmını oluşturan engelli bireyler ve onların aileleri; hayatı, yaşam 
sürecindeki olay ve olguları normal gelişim gösteren bireyler ve onların ailelerine göre farklı 
algılayabilmektedirler. Engelli olmanın oluşturduğu herhangi bir yetideki yetersizlik durumu 
engelli bireylerin toplumsal yaşama katılmasını etkilediği gibi onların ailelerini de derinden 
etkilemektedir. Yaşamını en az bir kişinin sürekli olarak yardımına bağlı sürdüren engelli 
bireyler toplumsallaşma noktasında normal gelişim gösteren bireylere göre farklılaşmaktadır. 
Engelli bireylerin yanında, sürekli bağımlı oldukları kişiler olan aileleri de elbette ki onlarla 
birlikte sosyalleşme yönünden dezavantajlı konumda olabilmektedirler. Bu nedenlerle tam 
olarak topluma entegre olamayan engelli bireyler ve ebeveynlerinin hayat algıları da normal 
gelişim gösteren ailelerden farklılaşabilmektedir. Toplumsal yaşam içerisinde hemen hemen 
her gün karşılaştığımız ölüm bahsi ise engelli bireylerin de zihin süreçlerinde yer edinmektedir. 
Yaşamın sona ermesi olan ölüm, toplumun her kesimi için algılaması zor bir unsurdur. Normal 
gelişim gösteren evlada sahip olan ebeveynler bile kendileri öldükten sonra evlatlarının rahat 
etmesini planlayıp o şekilde bu dünyadan ayrılmak istemektedirler. Bu nedenle onları 
eğitebildikleri kadar eğitip, evlatlarının iş sahibi olmalarını sağlayıp, yuva kurmalarına ön ayak 
olup evlatlarının kendilerinden sonra da kendi başlarına hayata devam etmelerini sağlayarak bu 
dünyadan gitmek istemektedirler. Engelli ebeveynlerinin çoğunluğu ise, özellikle kendi 
yaşamını devam ettiremeyecek düzeyde engelli olan bireylerin ebeveynleri, hiçbir zaman 
kendileri öldükten sonra evlatlarının kendi hayatlarını devam ettiremeyeceği bilinciyle ölüm 
algısı geliştirmektedirler. Çalışmamızda da engelli evlada sahip ebeveynlerin ölüm algısı 
literatürdeki engellilik ve ölüm algısı üzerine olan çalışmalar ışığında ortaya konulmaktadır. 
İncelenen olgu ve olaylar hakkında derinlemesine bir algıya ulaşma amacı taşıyan nitel 
araştırma yöntemi ile araştırma yürütülecektir. Nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi 
tekniği kullanılacaktır Bu teknik kullanılırken literatürden toplanan veriler anlamlı ve 
sistematik yapılara dönüştürülmektedirler. Buradan hareketle çalışmamızda literatürde engelli 
birey ailelerinden çoğunlukla “Allah onu benden sonraya bırakmasın” ve benzeri söylemleriyle 
karşılaşılmıştır. Evlat acısının dünyadaki en büyük acı olduğu ifade edilen toplumumuzda böyle 
bir söylemin gelişmesi, engelli birey ebeveynlerinin ölüm algısının normal gelişim gösteren 
evlatlara sahip ebeveynlerden farklılaştığını gözler önüne sermektedir. 

Anahtar Kelimeler: engelli, engelli ebeveyni, ölüm algısı 

Abstract: Disabled people and their families, who also make up a significant part of the world's 
population that we encounter almost every day in public life, can perceive life, events and 
phenomena in the life process differently than individuals with normal development and their 
families. Any disability situation caused by being disabled affects the participation of people 
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with disabilities in public life, as well as deeply affects their families. Individuals with 
disabilities who live their lives constantly dependent on the help of at least one person differ 
compared to individuals who have normal development at the point of socialization. In addition 
to people with disabilities, their families, who are constantly dependent on them, of course, may 
be at a disadvantage in terms of socialization with them. For these reasons, individuals with 
disabilities who cannot fully integrate into society and their parents' perceptions of life may 
also differ from families with normal development. The death bet that we face almost every day 
in public life also takes place in the mental processes of people with disabilities. Death, which 
is the end of life, is an element that is difficult to perceive for all segments of society. Even 
parents who have children with normal development want to plan the comfort of their children 
after they die and leave this world in that way. Therefore, they want to get out of this world by 
educating them as much as they can, ensuring that their children have jobs, helping them build 
a home, and ensuring that their children continue to live on their own after them. On the other 
hand, the majority of disabled parents, especially the parents of individuals with disabilities 
who are unable to continue their own lives, develop a perception of death with the awareness 
that their children will never be able to continue their own lives after they die. In our study, the 
perception of death of parents with children with disabilities is presented in the light of studies 
on the perception of disability and death in the literature. The research will be carried out using 
the qualitative research method, which aims to achieve an in-depth perception of the studied 
facts and events. Content analysis technique will be used as one of the qualitative research 
techniques While using this technique, the data collected from the literature are converted into 
meaningful and systematic structures. Proceeding from this, in our study, mostly “May Allah 
not leave him after me” and similar rhetoric from disabled individuals' families have been 
encountered in the literature. The development of such a discourse in our society, where it is 
stated that the pain of adoption is the greatest pain in the world, shows that the perception of 
death of parents of individuals with disabilities differs from parents with children who have 
normal development. 

Keywords: disabled, disabled parent, perception of death 

GİRİŞ 

    Toplumsal yaşam içerisinde gün boyu onlarca hatta belki de yüzlerce insanla 
karşılaşabilmekteyiz. Bu insanların her birinin birbirinden çok farklı özellikleri olabilmektedir. 
Her ne kadar toplumsal yaşamda diğer gruplar kadar görünür olmasa da engelli bireyler ve 
onların ebeveynleri de toplumun önemli bir kesimini oluşturmaktadır. Engelli bireyler ve 
onların ebeveynleri de toplumdaki diğer tüm insular gibi toplumsal olaylar hakkında 
düşüncelerei duygulara, deneyimlere sahiptirler. Her insanın doğduğu, büyüdüğü, yaşama 
tutunmaya çalıştığı, toplumda bi yer kazanmaya çalıştığı ve nihayetinde de ölümü yaşadığı 
bilinen bir gerçektir. İnsanlar bu yaşantıların her biri için algılar oluşturmaktadırlar. Bu 
algılardan biri olan ölüm algısı toplumun farklı kesimlerinde farklı biçimlenebilmektedir. 
Kimileri ölümden çok fazla korkarken kimileri bunu doğal bir süreç olarak kabullenebilmekte, 
kimileri ise bir an önce ölümü yaşayıp dünya hayatının çilesinden kurtulmak isteyebilmektedir. 
Engelli birey ebeveynleri de toplumun geri kalanı gibi bir ölüm algısı oluşturmaktadır. Lakin 
engelli evlada sahip olan ebeveynler bu algıyı toplumdaki diğer gruplara göre kendi içlerinde 
benzer şekilde oluşturabilmektedirler.  
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Engellilik ve Engelli Birey Ebeveyni Olmak 

Engellilik, bireyin doğuştan veya sonradan fiziksel, zihinsel, sosyal ve psikolojik becerilerini 
kaybetmesi sonucu ortaya çıkan bir yetersizlik halini; engelli birey ise genel yaşamın yapısına 
uyum sağlayamayan bireyi ifade etmektedir (Akın, 2015: 1). Engellilik 1970’lerin sonlarında 
İngiltere’de akademik inceleme alanı olarak tıbbi bir modelle ele alınmış olsa da sonradan nüfus 
olarak büyük bir kitleyi ifade ettiği anlaşılınca toplumsal olarak da ele alınması gereken bir 
konu olduğu anlaşılmıştır. Engelli bireylerin genellikle toplumlarda gerçek verilerden daha azı 
bilinmekte ve kayıtlara geçmektedir. Genel kanının aksine literatüre ve istatistiklere 
bakıldığında engelli nüfusun daha çok, gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler kadar gelişmiş 
ülkelerde de engelli nüfusun fazla olduğu dikkat çekmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri 
aslında yalnızca engelliliğin nedenleri, sosyo-demografik farklılıkları, sorunları ve sorunlara 
ilişkin getirilen çözüm uygulamalarında kendini göstermektedir (Burcu, 2015: 1). Günümüzde 
engellilik daha çok yaşlı nüfusta görülmektedir ve gelişmiş tıbbi sistemlerle engellilerin kendi 
hayatını yaşamalarına engel oluşunun önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Engelli doğabilecek 
bebekler anne karnında saptanmakta, tedavilerine başlanmakta ve engelliler için toplumda 
kolaylıklar sağlanmaya çalışılmaktadır.  

Engellilik durumu ortaya çıktığında bu durum yalnızca o bireyi ilgilendiren bir durum olarak 
kalmamaktadır. Yürüme, konşma, görme, işitme, zihinsel becerileri kullanamama gibi çok 
farklı şekillerde kendini gösteren engellilik durumu engelli bireyin hayatını yaşarken belli 
günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından yardım gerektirebilmektedir. Bu 
durumda da devreye bireyin doğumdan itibaren yaşamının en önemli unsurunu oluşturan 
ebeveynleri girmektedir. Engelli birey ebeveyni olmak normal gelişim gösteren evlada sahip 
olmaktan farklılıklar göstermektedir. Normal gelişim gösteren evlada sahip olan ebeveynler 
evlatlarının belli bir yaşa gelene kadar ihtiyaçlarını karşılarken engelli ebeveynleri ömürlerinin 
sonuna kadar engelli evlatlarının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalabilmektedirler. Bu da 
onların tüm hayatını tamamen engelli evlatları üzerine kurmalarına ve toplumsal yaşama 
katılma noktasında farklılaşmalarına sebep olabilmektedir. Engelli çocuğu olacağını öğrenen 
anne-babaların hayat amaçlarını gözden geçirdikleri, yapmak istedikleri çoğu şeyi erteledikleri 
ya da tamamen iptal ettikleri sık karşılaşılan davranışlar arasındadır (Lafçı, Öztunç ve 
Alparslan. 2014: 725).Bu durumda engelli üyeye sahip aileler ile engelli üyeye sahip olmayan 
ailelerin sosyal konumları, sosyal deneyimleri ve sorunları açısından farklılıkların olması 
kaçınılmaz gözükmekle beraber araştırmalar göstermiştir ki engelli çocukları olan ebeveynler 
engelli çocukları olmayan ebeveynlere göre daha yoğun stres altında oldukları için engelli 
çocuğa sahip olmayan ebeveynlere göre izolasyon ve depresyon riski daha yoğun 
gözlemlenmiştir. (Burcu, 2015: 106-108). 

Engelli bireyin bakımını yapmak için ebeveynler çoğunlukla zamanlarını engelli çocuklarıyla 
geçirdikleri için yaptıkları aktiviteleri de onlarla beraber yapabilecekleri şekilde organize 
etmektedirler. Hatta bu nedenle çoğunlukla engelli anneleri çalışma hayatına katılamamakta ve 
kendisini engelli evladına adamaktadır. Hatta çoğunlukla engelli bireyin en rahat edeceği ve 
ihtiyaçlarının en rahat karşılanacağı yer olan evlerinde kalmayı tercih ettikleri 
gözlemlenmektedir.  Bunun yanında da engelli çocuğu olan ailelerin çoğunlukla yakın 
çevrelerinde vakit geçirdikleri ve alışveriş gibi günlük aktiviteleri sırasında da engelli evlatları 
ile birlikte toplumsal yaşama katıldıkları bilinmektedir. (Çitil, 2016: 263) 

Toplumsal yaşamın parçası olan engelli bireyler ve ebeveynleri sosyalleşme konusunda 
sorunlar yaşayabilmektedirler. Onların sosyalleşmesini dahi evlatlarının engel durumu ve hali 
belirlemektedir. Çeşitli nedenlere dayalı olarak ortaya çıkan engellilik, içinde yaşanılan 
toplumun yapısı ve genel özelliklerine de bağlı olarak, engelli birey ve ebeveynlerinin, sosyal, 
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psikolojik ve ekonomik çeşitli sorunlar yaşamasına da neden olmaktadır. Engelli birey ve ailesi 
sosyal ayrımcılığa uğramakta, toplumdan dışlanmakta, farklılıklarıyla olduğu gibi kabul 
göremeyebilmektedirler (İkizoğlu, 2005: 47).  

Ancak toplumun engelli bireyleri benimsemesi ve onlara sosyal engeller oluşturmaması 
durumunda engelli bireyler ve ebeveynleri de kendilerini toplumun tam olarak parçası 
hissedebilmektedirler. Günlük ihtiyaçlarını yeterince karşılayabilen, problemlerine çözüm 
bulabilen, kendi çevresinde sağlıklı ilişkiler kurabilen, sosyal çevresinden destek gören engelli 
birey ve ebeveynlerinin, daha yüksek morale sahip olacağı, toplumla daha barışık olacağı ve 
toplumla sağlıklı ilişkiler kurma bakımından elinden geleni yapacağı bir gerçektir (İkizoğlu, 
2005: 59).  

 
Ölüm ve Ölüm Algısı 

Ölüm dünyadaki tüm insanları ilgilendiren bir husustur. En doğusundan en batısına, en 
kuzeyinden en güneyine dünya üzerindeki tüm insanlar ölümle karşılaşmaktadırlar ve 
nihayetinde de bir gün ölümü tatmaktadırlar. Kellehear’a (2012: 80) göre ölümle ilgili bazı 
ritüeller neredeyse tüm topluluklarda görülmekle birlikte bunların uygulanma biçimleri 
kültürlere göre farklılıklar göstermektedir. Bir bütün olarak değerlendirdiğinde ise ortaklıkları 
şu şekilde sıralanmaktadır: gözlerin kapatılması, ağzın bağlanması, yıkama hazırlıklarının 
yapılması, kefenlenmesi, ışık yakılması, mezarın hazırlanması, mezarlığa gidip-dönme 
biçimleri, defin usulleri, ölümün duyurulması, taziyelerin kabul edilmesi, ölü aşı gibi yemek 
törenleri, ağıt ve yas törenlerinin yapılması, belirli günlerde anma toplantılarının yapılması, 
cenaze ayinlerinin yapılması, mezar taşlarının yapılması ve mezar sunumları.   

“İnsanlar ölümü anlamaya çalışırlar fakat kendileri bunu deneyimlemedikleri için kesin bir 
sonuca ulaşamazlar, sadece okudukları, gördükleri ve başkalarından duydukları ile yetinirler.” 
(Bulut, 2020: 149) 

Ölümün evrenselliği onu çok geniş bir inceleme alanı haline getirmektedir. Her toplum ve 
her kültür ölümü farklı algılamakta ve ölüme farklı tepkiler vermektedir. Ayrıca ölüm, gündelik 
hayatın içinde olan ve toplumun birçok alanını ilgilendiren bir yapıya sahiptir. Bu da ölümün 
çok geniş bir konu olmasını ve incelemenin zorlaşmasını beraberinde getirmektedir.Ölüm, ilk 
insandan bugüne herkesin başına gelen bir olay olduğundan toplumların çok fazla gelenek ve 
ritüel geliştirdikleri bir alandır. Elbette ki toplumdaki değişimler ölüme bakışı, ölümün 
yaşanışını ve algılanışını da değişikliğe uğratmaktadır. 

Bauman’a göre tıp ve sağlık sistemi teori halinde ölümü yenmenin organize edilmiş şeklini 
oluşturmaktadır. Ona göre modern yaşamın en çarpıcı özelliği ölümü önlemektir (Bauman, 
2012: 20). Modern zamanda ve toplumlarda insanlar günden güne daha da gelişen tıp nedeniyle 
ölümün geciktirilmesi hatta önlenmesinin mümkün olabileceği düşüncesini 
geliştirebilmektedirler. Çünkü modern toplumda eceliyle ölme ifadesi ortadan kalkmaktadır. 
Ölüme oldukça çok sayıda sebep sunulmaktadır. Günümüzde ölüme bu kadar tür neden bulan 
tıp, insanın sıradan bir ölümlü olduğu gerçeğini bir kenara bırakıp hastalandığı veya yaşlı 
olduğu için öldüğünü söylemektedir. Tıp bedenin kirli ve iğrenç yerlerden sağlığı için uzak 
durmasını vurgularken, tartışmasız şekilde bedenin yalıtılmış ve kutsal bir fanus içerisine 
hapsedilmesinin yolunu açmaktadır. Ellerine beyaz bir eldiven geçirerek ölümü alt 
edebileceğine gönderme yapmaktadır. Ancak günümüzde birçok yönden daha itici, yalnız 
mekanikleşmiş ve insanlardan uzaklaşmış olan ölümün çoğu zaman tam olarak ne zaman 
gerçekleşeceğini söylemek hala teknik olarak güçtür (Sağır, 2017: 74-76).  

Modern insan ölümü bu kadar uzağına yerleştirmişken bu durumun gündelik hayatında da 
yansımaları görülmektedir. Modern insanın var oluşu ile ilgili endişeleri yoğun günlük sağlık 
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telaşı dâhilinde sürüp gitmektedir. Hastalık olgusu tedavi ile üstesinden gelinebilir bir endişe 
durumu oluştururken, çaresi olmayan ölüm korku oluşturmaktadır (Durmuşoğlu ve Ataman, 
2018: 135). 

Ölüm toplumsal bağları kuvvetlendiren bir süreç olmakla birlikte farklı toplumlarda farklı 
şekillerde uygulamalara sahiptir. Ölüm, aile ilişkilerini ve toplumsal bağları 
kuvvetlendirebilmektedir (Pekergil, 2009: 36). Geleneksel yaşantının sürdüğü aileler ve 
toplumlarda ölümün ardından kenetlenme daha fazla gözlemlenebilmektedir.Ölüm birleştirici 
ve bütünleştirici olduğu kadar “yalnızlaştırıcı” bir işleve de sahip olmaktadır. Özellikle insanlar 
arası ilişkilerin resmi, yapay ve gelip geçici olduğu, akrabalık ilişkilerinin ortadan kalktığı, 
dostlukların yıprandığı alanlarda ölüm, yalnızlaştırıcıdır (Öncel, 2013: 73).Ölüme farklı 
toplumsal tepkiler verilmesi, kültürel anlamlandırmaları da sürece dâhil etmektedir. Ölümlerin 
kitle iletişim araçlarından yansıtılması, romanların cinayet içermesi, nükleer patlamaların 
yaşanması, yaşanan trafik kazaları, depremler, intihar vakaları, cinayet olayları gibi birçok 
gerçeklik içerisinde ölümün sayılamayan miktarda görünümüyle karşılaşan kuşak, kendi 
kimliklerini de ölüm karşısında duyarsız olarak inşa etmektedir. Bu da ölümü bir gerçeklik veya 
bir simülasyon olmaktan çıkarıp onu halüsinasyon haline getirmektedir (Sağır, 2017: 135). 

Sağlıklı bir yaşam sürecinden sonra çoğunlukla bir hastalıkla başlayan ve kalbin durmasıyla 
ortaya çıkan ölüm, insanların zihinlerinde tıp ile ilişkili bir olay haline gelmektedir. Bu 
durumun oluşmasında tıbbın ilerlemesi ve sağlık hizmetlerinin toplumda yaygınlaşması etkili 
olmaktadır. Aydınlanma çağı ile birlikte, toplumu sekülerleştiren unsurlar birçok alanda dinin 
toplumsal etkisini azaltmışlardır. Bunun neticesinde ise din, neredeyse tüm alanlarda 
denetleyiciliğini yitirmiştir. Bu süreçte din ile oldukça bağlantılı gerçekleşmekte olan ölüm, 
büyük bir değişim göstermiştir. Tıbbın büyük bir kurum olarak gelişmesiyle eş zamanlı olarak 
din kurumu da sosyal hayattaki önemini kaybetmeye başlamıştır. Bu durum ölüm algısının 
zaman içerisinde, toplumdan topluma, toplum iindeki toplaluklardan topluluklara 
değişebileceğini göstermektedir.  

Toplumsal yapıların düşünceleri etkilediği gibi, zihin dünyası ve algıların da yapıları 
etkilediği bilinmektedir. Toplumların modernleşmesi ve toplumsal yapılarda meydana gelen 
değişme ölüm olgusunu ve algısını etkileyip farklılaştırmaktadır. Ancak bunun yanında 
toplumun farklı kesimlerinde farklı ölüm algışarı da ortaya çıkabilmetedir.  

Ölüm algısı toplumlarda genellikle kaygı ile beraber oluşan bir algıdır. Ölüm konusunda 
yaşanan kaygı varoluşsal bir kaygıdır ve bireyin yaşamındaki her türlü varoluşunu 
etkilemektedir. Ölümün mutlak bir son olması, bireyin hayatındaki maddi-manevi her şeyini 
kaybedeceği anlamına gelmesi insanları rahatsız etmektedir (Bulut, 2020: 149). Bunun yanında 
toplumdaki bireyler kendi ölümleri kadar yakınlarının ölümü için de algı geliştirmektedirler. 
Kimileri için yakın kaybı doğal bir süreç olarak algılanırken kimilerine göre de kendi yaşamının 
da sonuymuşçasına algılanabilmektedir. Ya da insanlar kendi ölümlerinin dünyada ve 
sevdiklerinin hayatlarında oluşturacağı boşluğun sonuçlarını düşünerek bir ölüm algısı 
oluşturmaktadırlar.  

“Ancak vücudunuzda meydana gelen ve durmayan ağır bir kanama ya da giderek ağırlaşan 
bir acı gibi daha doğrudan ve acil modern dönem öncesi vakalar ya da ölümcül bir vakanın 
modern tıbbi teşhisi, ölmeye daha yakın başka bir deneyim arz edecektir. Bu, ölümün birkaç 
dakika, saat ya da hafta ötede olduğuna dair bir histir, bu yakında ölecek olma deneyimidir 
(Kellehear, 2012: 29).” 

Ölümün bedenden geriye kalan ölümlü gerçeklerden daha ötesine sahip olabilme ihtimali, 
genellikle toplumsal ölme deneyimi olarak adlandırılabilen şeyi oluşturan en büyük kültürel 
etmendir (Kellehear, 2012: 29). Kişi öldüğünde yalnızca bu dünyadan bedeni ayrılmakla 
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kalmayıp bu dünyada yaptığı işler, çevresine sağladığı fayda ve topluma sağladığı katkı da 
ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle ölüm algısı yalnızca bedeninin toprağın altına girmesi 
şeklinde değildir. Aynı zamanda sosyal bir varlık olan insanın toplumsal görevlerinin de sona 
ermesini ifade etmektedir. Toplumsal kurumlar açısından olaya bakıldığında her ölenin yeri 
kolaylıkla doldurulabilirken mevzu yakın çevreye ve özellikle aileye geldiğinde ölüm algısı, 
kişinin kendisinden geriye kalacak boşluğu ve sistemin işlenişinde yaşanacak aksaklıkları 
içermektedir.  

 
Engelli Birey Ebeveynlerinin Bakış Açısından Ölüm  

Engelli bakımı oldukça meşakketli ve sabır gerektiren ayrıca sonu belirsiz olan bir süreçtir. 
Bu nedenle engelli ebeveynleri bu yaşam deneyimleri nedeniyle toplumun geri kalan kesimine 
göre farklı algılara sahip olabilmektedirler. Normal gelişim gösteren çocuk ebeveynlerine göre 
yaşam, daha kendi bireysel isteklerine göre planlanabilir bir yapıya sahipken engelli 
ebeveynlerinin tüm yaşam planları engelli evlatları çevresinde şekillenebilmektedir. Engelli 
birey, ebeveynine hayatta kalmak için gereksinim duyduklarını karşılaması yönünden 
bağlıyken engelli ebeveyni de genellikle evladına onu yaşamda tutmak için sıkı sıkıya bağlı 
olmaktadır. Engelli ebeveyni ve evladı arasında böylesine bir bağımlılık durumu söz konusu 
olduğundan dolayı engelli ebeveyni hiçbir zaman evladının kendisinden bağımsız bir hayat 
sürdüremeyeceği bilincini yıllar içinde hayatının merkezine yerleştirmektedir. Bu da engelli 
ebeveyninin yaşama dair tüm algılarının engelli evaldına göre şekillenmesine neden olmaktadır. 
Hal böyle olunca ölüme dair algısı da buna göre şekillenmektedir.  

 
Türkçemizde bir söz vardır. “Allah sıralı ölüm versin”. Evlat ölümü görmek sonsuz bir 

ızdıraptır. Ancak birçok engelli ailesi tam tersini düşünür. “Benden önce evladımı kaybedeyim, 
ben ölürsem kim bakar?” düşüncesi hâkimdir. Bunu dillendirmeye utanır, çekinir ve 
suçlanmaktan korkarlar. Çevrenin duyarsızlığı, bakışlar ve cahilce sorular iyice 
kahrolmalarına sebep olur. Aile içi suçlamalar, çoğunlukla babaların hiç destek olmaması ve 
bütün yükün annenin omuzlarına yıkılması sorunların bir başka boyutunu teşkil eder. Gariban 
anneler hem özürlü bir çocuğun bakımı, onun hastane, özel eğitim merkezlerine götürülmesi, 
ev işleri ile diğer çocukların bakımı yükü altında ezilir kalır. (Bursalı ve Güngör, 2021: 364) 

 
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde engelli ailelerinin ölüm algılarının hep bu şekilde 

birbirine benzediği görülmektedir. Oktar ve Yıldız’ın (2019: 477-494) zihin engelli evlada 
sahip aileler ile yaptığı çalışmada engelli evladı olan annelerin en büyük korkusunun 
kendilerinden sonra evladına yeterli düzeyde bakabilecek birisinin olmaması olduğunu ifade 
edilmektedir. Araştırmacılar yaptıkları görüşmelerin sonucunda ulaştıkları temel bulgunun 
annelerin bu dünyadan ayrıldıklarında, çocuklarının geleceklerinin belirsizlik içinde olduğuna 
inanmak olduğunu belirtmişlerdir. Başka bir ifade ile engelli evlada sahip anneler ölmekten 
değil ama kendi ölümlerinin ardından evlatlarının ne halde olacaklarını bilmemekten dolayı 
kaygılanmaktadır. Bunun sebebinin ise engelli bireyle yedi gün yirmidört saat beraber olmanın 
getireceği strese herkesin dayanamayacağını düşünmeleri ya da yorucu bakım süreçlerine 
herkesin tahammül edemeyeceğine inanmaları olduğunu vurgulamaktadırlar. Oktar ve Yıldız 
tüm annelerin ortak olarak buluştukları noktanın “hiçbirisinin çocuklarından önce ölmek 
istememesi” olduğunun altını çizmekedirler. Araştırmaları kapsamında görüşme yaptıkları tüm 
annelerin “evlatlarının kendisinden önce ölmesi için dua ettiği”ni ifade etmişlerdir. Engelli 
ebeveynlerinin kurumlar ve hizmetler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları ve ayrıca 
çevreden duydukları olumsuz örnekler nedeniyle sosyal politikalara ve kurumlara olan 
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güvenmemesinin de ölüme yönelik böyle bir algı geliştirmelerinde etkili olduğu da çalışmadak 
bir diğer husustur.  

“Hiçbir anne kendi evladının acısını yaşamak istemez; ancak zihinsel engelli çocuğu olan 
anneler yine çocuklarına olan şefkatlerinden dolayı çocuklarının kendilerinden önce ölmesi için 
dua etmektedir.” (Oktar ve Yıldız, 2019: 492) 

Altunbaş ve Atasü-Topçuoğlu (2016: 204-205) da benzer şekilde saha çalışmasında ben 
ölünce ne olacak sorusunun anneler tarafından sorgulanan, annelerle yapılan tüm görüşmelerde 
annelerin kendileri açıp konuştukları bir konu olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, yaptıkları saha 
çalışmasında engelli evlada bakım yükümlülüğünün annelerin üzerinde olduğu, annelerin 
hayatta olmadığı veya engelli evladına bakabilecek halde olmadığı durumlarda, bu yükün 
ailedeki bekâr kadının omuzları üzerinde olduğunu ve toplumsal bir yükümlülük olarak 
değerlendirildiğini belirtmektedirler.  

Kanbir, (2018: 63-65) ise yaptığı çalışmada yaşlı ebeveynlerin kendilerinin ölümü halinde 
evlatlarının ne olacağı kaygısını yaşarken, henüz yaşı genç olan katılımcıların ise engelli 
çocuğun nasıl bir gelişme göstereceği ya da gelişip gelişemeyeceği endişesi içinde olduklarını 
ve karamsar bir bekleyiş sürdürdükleri gözlemlemiştir. Yaşlı ve genç engelli ebeveynlerinin 
çocuklarının gelecekleri için kaygılandıkları ve “ben öldükten sonra çocuğum kimseye muhtaç 
olmasın en azından şu evde oturur, şu maaşla geçinir veya bakımı yapılır.” diye düşünerek 
gelecek için bir maddi birikim yapma şeklinde bir algı geliştirdiklerini ifade etmektedir.   

Ebeveynler normal gelişim gösteren bir evlada sahip olduklarında onu büyütüp kendi ayakları 
üzerinde duracak yaşa getirdikten sonra kendi geleceğini kendisi planlaması için teşvik 
etmektedirler. Evlat kendi tüm ihtiyaçlarını kendi karşılayabilecek hale geldiğinde artık 
evladının kendisi öldükten sonra da maddi-manevi ihtiyaçlarını karşılayacağını bildiği için 
kendi ölümünü ve ölüm sonrası kendi yaşayacaklarını daha rahat bir biçimde 
düşünebilmektedir. Ancak engelli evlada sahip olan ebeveynlerinden genellikle ölümden 
kendim için endişelenmiyorum evladım benden sonra ne yapar diye endişeleniyorum sözleri 
toplumda duyabilmektedyiz. Bu nedenle normal gelişim gösteren evlada sahip ebeveynler 
çocuklarının kendilerinden sonra da yaşama devam edeceği bir ölüm algısı oluştururken engelli 
ebeveynleri evladından sonra ölmek istemeye yönelik bir algı oluşturmaktadır. Tüm bunların 
ışığında engelli ailelerinin ölüm algılarının toplumun geri kalanından farklılıştığını ifade etmek 
mümkündür.  

 
SONUÇ 

Engelli birey ebeveynleri evlatlarının doğumdan itibaren günlük ihtiyaçlarını karşılama 
konusunda onlara en temel desteği veren kişiler olması nedeniyle hayatları bu durumdan 
tamamen etkilenirken onların dünyaya bakış açılarını da etkilemektedir. Yaşadıkları üzüntüler, 
stress, yorgunluk, yalnızlık, dışlanma, sosyalleşememe gibi durumlar engelli ailelerinin 
algılarının normal gelişim gösteren ailelerden farklı olmasını beraberinde getirmektedir. Ölüm 
de insanların hemen hemen her gün karşılaştıkları ve elbet bir gün kendileri de yaşayacakları 
mutlak bir deneyimi ifade etmektedir. Hal böyle olunca engelli aileleri de toplumun diğer 
kesimleri gibi ölüm konuusnda algıya sahip olmaktadırlar. Ölüm algısı toplumsal yaşantı 
içerisinde kültürden, deneyimlerden, dinden, ideolojilerden etkilenebilen bir yapıya sahiptir. 
Engelli aileleri de diğer tüm insanlar gibi ölüm konusunda algı geliştirirken deneyimlerinde ve 
yaşantılarından etkilenmektedirler. Genellikle insanlar ölümden sonra kendilerine ne olacağına 
dair kaygı ile bir ölüm algısı oluştururken engelli ebeveynleri geride kalacak evlatlarına ne 
olacağı yönünde bir kaygı ile ölüm algısı ortaya koymaktadırlar. Ömrünün sonuna kadar engelli 
evladına bakan ebeveynler kendi ölümlerinden sonar kendilerinin o zamana kadar yürüttüğü bu 
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sürecin nasıl yürütüleceği konusunda kaygılara sahip olabilmektedirler. Normal gelişim 
gösteren evlada sahip olan aile evladına kendisinden sonar da hayatta kalabilmesi, ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi ve iyi bir hayat sürmesi için gereken eğitimi verip becerileri 
kazandırmaktadırlar. Çünkü normal gelişim gösteren ailenin ölüm algısında ebeveynler 
çocuklarını büyüttükten sonra ölmenin doğal sürecin bir parçası olduğu yer almaktadır. Ancak 
engelli birey ebeveynleri bunu hiçbir zaman tam analamıyla sağlayamayacakları için ölüm 
algısını farklı geliştirmek zorunda kalmaktadırlar. Evlat acısının dünyada yaşanabilecek en 
büyük acı olduğu toplumun genelinin ölüm algısını oluştururken engelli ebeveynleri kendi 
ölümlerinden sonra evlatlarının yaşamını sürdüremeyeceğini düşündükleri için evlatlarının 
kendilerinden ölmesini isteyecek kadar farklı bir ölüm algısına sahip olabilmektedirler. Bu 
algıyı oluştururken elbette ki engelli ebeveynleri de yaşayaccakları evkat acısının farkındadırlar 
ancak evlatlarının onlardan sonra dünyada kalıp çok büyük zorluklar çekeceği düşüncesinin 
acısından dolayı böyle bir algı geliştirmektedirler. Literatürde incelediğimiz çalışmalarda da 
engelli ailelerinin çok büyük çoğunluğunun ölüm algısının normal gelişim gösteren 
ebeveynlerin ölüm algısından farklı olduğu ortaya konmaktadır. Toplumdaki genel kanının 
aksine engelli ebeveynlerinin evlatlarından sonra ölmek istemeye yönelik bir algısı olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. Bu çalışma literatürdeki kaynaklar ışığında engelli ebeveynlerinin 
ölüm algısının farklılıklarını ortaya koymaktadır. Bu konu üzerinde yürütecek sonraki 
araştırmaların daha derinlemesine literatür incelenerek ve engelli ebeveynleri ve normal gelişim 
gösteren evlada sahip aileler arasında karşılaştırmalı bir saha çalışması yapmasının literature 
anlamlı katkılar sağlayacağı tarafımızca düşünülmekte ve önerilmektedir.  
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Özet: Önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen KOAH zararlı gaz ve partiküllere karşı hava 
yollarının inflamatuvar yanıtı ile karakterize hava akımını kısıtlayan bir hastalıktır. KOAH’ta 
sigara başta olmak üzere mesleki tozlar, zararlı gazlara maruziyet, biyokütle yakıt kullanımı ve 
genetik faktörler gibi etmenler hastalık gelişiminde önemli bir role sahiptir. Öksürük, balgam 
miktarında artış, hırıltı ve nefes darlığı KOAH’ın yaygın olarak bildirilen semptomlarıdır. 
KOAH hastalarının büyük bir kısmında semptomlar hastalara günlük aktivitelerini gerçekleştir 
konusunda önemli bir zorluk yaratmaktadır. KOAH tedavisinde ana hedef hastaların en iyi 
yaşam kalitesine sahip olmasını sağlamaktır ve bu kapsamda farmakolojik ve non-farmakolojik 
yöntemler kullanılmaktadır. Yorgunluk KOAH hastalarında sık bildirilen bir semptomdur ve 
hastaların günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Uygun şekilde 
yönetilmediği durumda ise yorgunluk altta yatan hastalığın prognozu üzerinde olumsuz bir 
etkiye sahiptir. Progresif kas gevşeme egzersizleri fiziksel rahatlama hissinin zihinsel dinginlik 
ile ilişkili olduğu ilkesine dayanan bir gevşeme tekniği olup vücudun farklı bölgelerindeki 
kasları kademeli olarak germe ve gevşetme esasına dayanmaktadır. Progresif kas gevşeme 
egzersizleri KOAH hastalarında yorgunluğun yönetiminde önemli bir role sahiptir. Hemşireler, 
hastalarda yer alan yorgunluğun yönetiminde önemli bir noktadadır. Bu kapsamda hemşirelerin 
KOAH hastalarında yorgunluğun yönetiminde progresif kas gevşeme egzersizlerini 
kullanmaları ve hastalara öğretmeleri önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: KOAH, yorgunluk, progresif kas gevşeme egzersizleri 

Abstract: COPD, which has become an important health problem, is an air-flow restricting 
disease characterized by the inflammatory response of airway to harmful gases and particles. 
Factors such as smoking, occupational dust, exposure to harmful gases, biomass fuel use and 
genetic factors have an important role in COPD. Cough, increase in the amount of phlegm, 
wheezing and shortness of breath are commonly reported symptoms of COPD. In the majority 
of COPD patients, symptoms cause an important challenge to patients in carrying out their daily 
activities. The main goal in the treatment of COPD is to ensure that patients have the best quality 
of life and pharmacological and non-pharmacological methods are used in this context. Fatigue 
is a frequently reported symptom in COPD patients and it has a negative effect on patients’ 
daily life activities. When it is not managed properly, fatigue has a negative effect on the 
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prognosis of the underlying disease. Progressive muscle relaxation exercises are a relaxation 
technique based on the principle that the feeling of physical relaxation is associated with mental 
calmness and it is based on the principle of gradually stretching and relaxing the muscles in 
different parts of the body. Progressive muscle relaxation exercises have an important role in 
the management of fatigue in COPD patients. Nurses are at an important point in the 
management of fatigue in patients. In this context, it is recommended for nurses to use 
progressive muscle relaxation exercises and to teach these to their patients in the management 
of fatigue in COPD patients. 

Keywords: COPD, fatigue, progressive muscle relaxation exercises 

GİRİŞ 

Dünya’da üçüncü önde gelen ölüm nedeni olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 
(KOAH) zararlı gaz ve partiküllere karşı hava yolunun inflamatuvar yanıtı ile karakterize bir 
hastalıktır [1, 2]. Türkiye’de KOAH prevelansı %5.8 olarak bildirilmiştir [3]. 

KOAH’ta en iyi bilinen risk faktörü sigara olmakta beraber mesleki tozlar, zararlı dumanlar, 
hava kirliliği genetik faktörler risk faktörleri arasında sayılmaktadır [4, 5]. KOAH’ın bildirilen 
iyi tanımlanmış semptomlar arasında öksürük, balgam üretimi, hırıltı ve nefes darlığı 
bulunmaktadır [6]. Yapılan çalışmalar hastaların semptomlar kaynaklı günlük yaşam 
aktivitelerinin kısıtlandığını göstermektedir [7, 8]. Yorgunluğun, KOAH'lı hastalarda yaygın 
bir semptom olduğu belirtilmektedir [9]. Literatürde KOAH hastalarının çeşitli düzeylerde 
yorgunluk deneyimlediği bulunmuştur [10, 11]. 

Progresif gevşeme egzersizleri derin bir gevşeme tekniği olarak tanımlanmakla birlikte 
fiziksel rahatlama hissinin zihinsel dinginlik ile ilişkili olduğu ilkesine dayanmaktadır [12]. 
Düzenli olarak yapılan progresif kas gevşeme egzersizlerinin solunum fonksiyonlarını 
geliştirdiği belirtilmektedir [13]. Progresif kas gevşeme egzersizlerinin KOAH hastalarında 
yorgunluğun yönetiminde önemli rolü bulunmaktadır. 

Bu derleme KOAH hastalarında yorgunluğun yönetiminde progresif kas gevşeme 
egzersizlerinin etkisi hakkında bilgi vermek amacıyla yazıldı. 

 
KOAH, Yorgunluk ve Progresif Gevşeme Egzersizleri 

KOAH zararlı gaz ve partiküllere maruz kalmanın sonucunda ortaya çıkan, etkilenen hava 
yolu ve/veya alveoler anomaliliklere bağlı kalıcı solunumsal semptomlar ve hava akımı 
kısıtlaması ile karakterize önlenebilir, tedavi edilebilir bir hastalıktır [1]. Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) KOAH’ın 2019 yılında 3,23 milyon ölüme neden olarak dünya çapında üçüncü önde 
gelen ölüm nedeni olduğu ve bu ölümlerin %80'inden fazlasının düşük ve orta gelirli ülkelerde 
meydana geldiğini bildirmektedir [2]. Sonuçları 2020 yılında yayınlanan COPDTURKEY-1 
çalışmasında ise Türkiye’de KOAH prevelansının %5.8 olduğu bulunmuştur [3]. KOAH 
önemli bir halk sağlığı sorunudur ve sağlık hizmetleri kaynakları üzerinde büyük bir yük olarak 
kabul edilmektedir [14]. 

Sigara içimi KOAH gelişimi için en iyi bilinen risk faktörü olup bununla birlikte, yaşam 
boyu sigara içmeyenlerde KOAH geliştirebildiği veya uzun süre sigara içenlerin az bir kısmında 
KOAH gelişebildiği belirtilmektedir [4]. Ayrıca mesleki toz, zararlı duman ve buharlara maruz 
kalma, biyokütle yakıtlarının yakılmasından kaynaklanan iç ortam hava kirliliği ve dış ortam 
hava kirliliği dahil olmak üzere dış risk faktörleri ve genetik dahil olmak üzere bireydeki risk 
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faktörleri de KOAH gelişiminde önemli rol oynamaktadır [5]. 
Nefes darlığı, kronik öksürük veya balgam çıkarma semptomları olan ve risk faktörleri 

öyküsü olan herhangi bir hastada KOAH tanısı düşünülmelidir ve spirometri, KOAH'ın 
tanımlayıcı ancak patognomonik olmayan bir özelliği olan kalıcı hava akımı sınırlamasının 
varlığını doğrulamak için zorunlu bir yaklaşımdır [15]. Spirometrik ölçümde 1 saniyedeki zorlu 
ekspiratuar volümün (FEV1) zorlu vital kapasiteye (FVC) oranının (FEV1/FVC) %70'den az 
olması ile KOAH tanısı konmaktadır [4]. 

KOAH'lı hastalar tarafından yaygın olarak iyi tanımlanmış semptomlar arasında öksürük, 
balgam üretimi, hırıltı ve nefes darlığı bulunmaktadır [6]. Bir dizi semptom ve bunların hastalar 
üzerindeki etkisi, bir bireyin günlük KOAH yükünü tanımlamaktadır ve KOAH'lı bireylerin 
çoğu, semptom yükünü günlük aktivitelerini gerçekleştirmede devam eden önemli bir zorluk 
olarak algılamaktadır [16]. Avusturya’daki KOAH hastalarının %78.7'inin solunumsal 
semptomların yapmak istedikleri hiçbir şeyi yapmalarına izin vermediğini ifade ettiği 
bulunmuştur [7]. Yapılan farklı bir çalışmada ise benzer şekilde KOAH hastalarında 
alevlenmelerinin şiddeti ve sıklığının düşük bir yaşam kalitesi, iş verimliliği ve aktivite 
bozukluğu ile ilişkili olduğu ifade edilmiştir [8]. Çalışan yetişkin KOAH hastalarının sağlıklı 
kontrollere kıyasla göre yaşam kalitesinin ve iş verimliliğinin önemli ölçüde daha düşük 
olduğunu ve sağlık hizmeti kaynak kullanımının daha fazla olduğu bulunmuştur [17]. KOAH 
belirleyicisi hastalık şiddeti, sık alevlenmeler ve komorbitler olan ekonomik ve toplumsal 
maliyetlere sahip bir hastalıktır [5]. Yapılan bir sistematik derlemede orta ila çok şiddetli 
KOAH’ın etkili tedavilerin mevcudiyetine ve kullanımlarına ilişkin kapsamlı kılavuzlara 
rağmen sağlık hizmeti sağlayıcıları için önemli bir ekonomik yük oluşturduğu belirtilmektedir 
[18].  

KOAH tedavisindeki ana hedef tüm hastaların mümkün olan en iyi yaşam kalitesine sahip 
olmasını sağlamaktır [6]. KOAH'ı tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan ilaç sınıfları, uzun 
etkili β2 -agonistleri (LABA), uzun etkili muskarinik antagonistleri (LAMA) ve inhaler 
kortikosteroidlerdir [19]. Non-farmakolojik olarak sigarayı bırakma, pulmoner rehabilitasyon, 
beslenme desteği gibi yöntemler kullanılmaktadır [20]. 

Yorgunluk, halsizlik veya enerji eksikliği hissi olarak tanımlanır [21]. Yorgunluk, genel 
popülasyonda yaygın olarak görülen bir semptomdur ve genellikle tıbbi ve ya psikiyatrik 
hastalıkların bir sonucu olmasına rağmen, birçok insan yaşam tarzı veya uyku eksikliği veya 
stres gibi durumsal faktörlerle ilgili yorgunluk yaşamaktadır [22]. Yorgunluğun, KOAH'lı 
hastalarda yaygın bir semptom olduğu belirtilmektedir [9]. Yapılan çalışmalar KOAH 
hastalarının sağlıklı kişilere göre daha fazla yorgunluk deneyimlediklerini göstermiştir [23, 24]. 
Çin’de yapılan bir çalışmada KOAH hastalarının %88.62’sinin yorgunluk deneyimledikleri 
bulunmuştur [10]. Hollanda’da yapılan bir çalışmada KOAH hastalarının %23,2’sinin hafif 
düzeyde, %24,4’ünün ise şiddetli yorgunluk yaşadığı bulunmuştur [11].Yapılan farklı bir 
çalışmada ise KOAH hastalarında yorgunluk sıklığı %48.5 olarak ifade edilmiştir [25]. KOAH 
hastalarında yorgunluk hastaların günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkilemektedir 
[26]. Göğüs hastalıkları kliniğine başvuran KOAH hastaları ile yapılan bir çalışmada hastaların 
yorgunluğa bağlı günlük ve enstrümental yaşam aktivitelerinin olumsuz etkilendiği ifade 
edilmiştir [27]. KOAH'ta uygun şekilde tedavi edilmezse yorgunluk, altta yatan hastalığın 
prognozu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmaktadır [28]. 

Fiziksel rahatlama hissinin zihinsel dinginlik ile ilişkili olduğu ilkesine dayanan progresif 
kas gevşeme egzersizleri Edmund Jacobson tarafından tanımlanan derin bir gevşeme tekniğidir 
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[12]. Bu teknik, vücudun farklı bölgelerindeki kasları kademeli olarak germeyi ve gevşetmeyi 
içerir, bu da fizyolojik gerilimde bir azalma sağlamaktadır [29].  Genellikle uygulamada baş 
boyun bölgesindeki kaslardan aşağıya doğru ilerlenilir ve uygulama esnasında derin bir nefesle 
beraber ilgili kas grubu 10 sn kasılır ve gevşetilir. Yaklaşık 25-30 dk uygulama yapılır [13]. 
Düzenli olarak yapılan progresif kas gevşeme egzersizlerinin solunum fonksiyonlarını 
geliştirdiği, oksijen tüketimini azalttığı belirtilmekte olup bu etkinin kas gevşeme 
egzersizlerinin sempatik sistem üzerinde baskılayıcı etkisinden ve göğüs kaslarının 
gevşemesinden kaynaklı olduğu ifade edilmektedir [13]. 

İran’ın batısında yapılan ön test-sontest randomize kontrollü bir çalışmada progresif 
gevşeme egzersizlerinin KOAH hastalarının yorgunluk düzeyini azalttığı bulunmuştur [30]. 
Türkiye’nin doğusunda yapılan tek grup ön test/son test ön deneme modeli bir çalışmada 
progresif gevşeme egzersizlerinin KOAH hastalarının yorgunluk düzeyini azalttığı 
bulunmuştur [31]. Orta ve ileri KOAH hastaları ile yapılan randomize kontrollü çalışmada 
progresif gevşeme egzersizlerinin yorgunluk üzerinde olumlu etkilerinin olduğu ifade edilmiştir 
[32]. Yapılan yarı deneysel bir çalışmada progresif kas gevşeme egzersizlerinin yorgunluk 
üzerinde etkisinin olduğu belirtilmiştir [33]. 

Hemşireler, hastalarda yer alan yorgunluğun yönetiminde önemli rol oynamaktadırlar [34]. 
Hemşirelerin hastalara yönelik uygun bir bakım planlayabilmesi için yorgunluğu 
tanımlayabilmesi, yorgunluğu derecelendirmesi ve hastalık süreci, depresyon ve motivasyon 
eksikliğinden ayırt edebilmesi gereklidir [26]. Yapılan çalışmalar progresif kas gevşeme 
egzersizlerinin yorgunluk yönetiminde önemli rolünün olduğu göstermiş olup hemşirelerin 
KOAH hastalarındaki yorgunluğun yönetiminde bu tekniği kullanması önerilmektedir. 

 
SONUÇ  

KOAH hem bireyler hem de toplumlar üzerinde önemli etkilere sahip bir hastalıktır. 
Yorgunluk KOAH hastalarında önemli bir semptomdur ve hastalık prognozu üzerinde etkilidir. 
Yapılan çalışmalar KOAH hastalarının çeşitli düzeylerde yorgunluk yaşadığını göstermektedir. 
Progresif kas gevşeme egzersizleri KOAH hastalarında yorgunluk üzerinde olumlu etkilere 
sahiptir. Hemşireler, hastalarda yer alan yorgunluğun yönetiminde önemli rol oynamaktadırlar. 
Bu kapsamda hemşirelerin KOAH hastalarında yorgunluğun yönetiminde progresif kas 
gevşeme egzersizlerini kullanmaları önerilmektedir. 
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Özet: Önemli bir halk sağlığı problemi haline gelen kalp yetersizliği kardiyak fonksiyon 
bozukluğunun neden olduğu semptom ve bulgular ile karakterize bir tablodur. Kalp 
yetersizliğinin majör risk faktörü hipertansiyon olmakla birlikte koroner arter hastalıkları, 
diyabet, obezite gibi faktörler yetersizlik gelişimine katkıda bulunmaktadır. Kalp 
yetersizliğinde nefes darlığı, ortopne, paroksismal noktural dispne, yorgunluk, azalmış egzersiz 
toleransı gibi semptomlar görülebilmektedir. Kalp yetersizliği hastaları fiziksel semptomlar 
kaynaklı günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede zorluk yaşamakta, fonksiyonel 
kapasiteleri azalmakta, bakım bağımlılığı artmakta ve yaşam kaliteleri azalmaktadır. 
Fonksiyonel kapasite, bir kişinin fiziksel efor gerektiren aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini 
tanımlayan bir terimdir. Kalp yetersizliği hastalarında fonksiyonel kapasite bozulmaktadır ve 
bu durum kalp yetersizliği hastalarının iş kaybına ve yaşam kalitesinin düşmesine yol 
açmaktadır. İnspiratuar kas zayıflığı kalp yetersizliğinde anormal bir ventilasyona yol açan 
sorumlu kilit etkenlerden biridir ve semptomlar egzersiz intoleransı, yetersiz ventilasyon, 
anormal kardiyopulmoner egzersiz testi gibi sonuçlar ile ilişkilidir. İnspiratuar kas eğitimi, 
diyaframın ve yardımcı kaslarının gücünü veya dayanıklılığını artırmak için kullanılan bir 
tekniktir ve kalp yetersizliği hastalarının fonksiyonel kapasitesinin artırılmasında olumlu 
çıktıları bulunmaktadır. Kalp yetersizliği hastalarında hasta bakımında, hasta izlemi, tedavinin 
sağlanması ve uyumda ve hasta eğitiminde hemşireler önemli rollere sahiptir. Bu kapsamda 
hemşirelerin kalp yetersizliği hastalarının fonksiyonel kapasitelerinin artırılmasında inspiratuar 
kas eğitimini kullanmaları ve hastalara öğretmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, inpiratuvar kas eğitimi, hemşire 

Abstract: Heart failure, which has become an important public health problem, is characterized 
by the symptoms and findings caused by cardiac dysfunction. While the major risk factor for 
heart failure is hypertension, factors such as coronary artery diseases, diabetes and obesity also 
contribute to failure development. Symptoms such as shortness of breath, orthopnoea, 
paroxysmal nocturnal dyspnea, fatigue and decreased exercise tolerance can be seen in heart 
failure. Patients with heart failure have difficulties in performing daily life activities due to 
physical symptoms; they have decreased functional capacity, increased care dependence and 
decreased quality of life. Functional capacity is a term that describes individuals’ ability to 
perform activities that require physical effort. Functional capacity is impaired in heart failure 
patients and this leads to loss of work and decreased quality of life in patients. Inspiratory 
muscle weakness is one of the key factors responsible for causing abnormal ventilation in health 
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failure and the symptoms are associated with results such as exercise intolerance, insufficient 
ventilation and abnormal cardiopulmonary exercise test. Inspiratory muscle training is a 
technique used to increase the strength or endurance of the diaphragm and its accessory muscles 
and it has positive outcomes in increasing the functional capacity of heart failure patients. 
Nurses have important roles in patient care, patient follow-up, providing treatment and 
compliance and patient education in patients with heart failure. In this context, it is 
recommended for nurses to use inspiratory muscle education and to teach patients to increase 
functional capacity. 

Keywords: Heart failure, inspiratory muscle training, nurse 

GİRİŞ 

Kardiyak fonksiyon bozuklukları sonucu ortaya çıkan kalp yetersizliği yaşam süresinin 
azalmasına yol açan bir sendrom olarak tanımlanmaktadır ve giderek artan bir halk sağlığı 
problemi haline gelmiştir [1, 2]. 

     Kalp yetersizliğinde bildirilen majör risk faktörü hipertansiyon olmakla birlikte koroner 
arter hastalığı/iskemi, obezite, diyabet, kronik böbrek hastalığı ve yaşlanma gibi risk faktörleri 
kalp yetersizliğinin gelişimine katkıda bulunmaktadır [3, 4]. Tipik semptomları arasında nefes 
darlığı, ortopne, paroksismal noktural dispne, yorgunluk, azalmış egzersiz toleransı ve alt 
ekstremitelerde şişlik yer alırken daha az tipik semptomlar arasıda ise öksürük karın şişkinliği, 
hırıltı, karın şişkinliği, erken doygunluk ve dendopne yer almaktadır [5]. 

Kalp yetersizliği hastaları fiziksel semptomlar kaynaklı günlük yaşam aktivitelerini yerine 
getirmede zorluk yaşamaktadır [6]. Fonksiyonel kapasite, bir kişinin fiziksel efor gerektiren 
aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini tanımlayan geniş bir terimdir ve kalp yeterszliği iş 
kaybına ve yaşam kalitesinin azalmasına yol açan azalmış bir fonksiyonel kapasite ile ilişkilidir 
[7, 8]. İnspiratuar kas zayıflığı kalp yetersizliğinde anormal bir ventilasyondan sorumludur [9]. 
İnspiratuar kas eğitimi, diyaframın ve yardımcı kaslarının gücünü veya dayanıklılığını artırmak 
için kullanılan bir tekniktir [10]. Kalp yetersizliği hastalarında hasta bakımında, hasta izlemi, 
tedavinin sağlanması ve uyumda ve hasta eğitiminde hemşireler önemli rollere sahiptir [11]. 

Bu derleme kalp yetersizliği hastalarında fonksiyonel kapasitenin artırılmasında inspiratuar 
kas eğitiminin yeri hakkında bilgi vermek amacı ile yazıldı. 

 
Kalp Yetersizliği ve İnspiratuar Kas Eğitimi 

Kalp yetersizliği kardiyak fonksiyon bozukluğunun neden olduğu semptom ve bulguları olan 
ve yaşam süresinin azalmasına yol açan bir sendrom olarak tanımlanmaktadır ve artık yaşlanan 
nüfuslarda, sanayileşmiş ülkelerde önemli ve giderek artan bir halk sağlığı sorunu olarak kabul 
edilmektedir [1, 2]. Dünya çapında 64,34 milyon kalp yetersizliği vakasının olduğu tahmin 
edilmiştir (1000 kişi başına 8,52) [12]. Türkiye’de ise HAPPY çalışmasının sonuçlarına göre 
kalp yetersizliği prevalansı %2.9 olarak bulunmuştur [13].  

 Hipertansiyon kalp yetersizliği için majör bir risk faktörü olarak kabul edilir [3]. Yine 
koroner arter hastalığı/iskemi, obezite, diyabet, kronik böbrek hastalığı ve yaşlanma gibi risk 
faktörleri kalp yetersizliğinin gelişimine katkıda bulunur [4]. Kalp yetersizliğinin tipik 
semptomları arasında nefes darlığı, ortopne, paroksismal noktural dispne, yorgunluk, azalmış 
egzersiz toleransı ve alt ekstremitlerde şişlik yer alırken daha az tipik olarak ise öksürük karın 
şişkinliği, hırıltı, karın şişkinliği, erken doygunluk ve dendopne görülmektedir [5]. 
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Kalp yetersizliğinde fonksiyonel kapasiteyi iyileştirmek ve yaşam süresini uzatmak tedavinin 
ana hedefleridir [14]. Farmakolojik tedavide anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, 
anjiyotensin reseptör blokerleri, β-blokerler, mineralokortikoid antagonistleri, ivabradin, 
anjiyotensin reseptör-neprilisin inhibitörü ve sodyum-glukoz taşıma proteini inhibitörleri gibi 
ilaçlar yer almaktadır [15]. 

Kalp yetersizliğindeki fiziksel semptomlar kaynaklı hastaların günlük yaşam aktivitelerini 
yerine getirmede zorluk yaşadığı, fonksiyonel kapasitelerinin azaldığı, bakım bağımlılığının 
arttığı ve tüm bu sorunlara bağlı olarak yaşam kalitesinde azalmanın meydana geldiği 
belirtilmektedir [6]. Kalp yetersizliği hastalarında en sık görülen sorun günlük aktiviteleri 
normal bir şekilde yerine getirememektir [14].  

Fonksiyonel kapasite, bir kişinin fiziksel efor gerektiren aktiviteleri gerçekleştirme 
yeteneğini tanımlayan geniş bir terim olup kardiyovasküler, solunum ve iskelet kası 
sistemlerinin bütünlüğü, fonksiyonel kapasitenin birincil belirleyicileridir [7]. Kalp yetersizliği 
tanısı konan hastalarda, bozulmuş bir fonksiyonel kapasite göstermektedir ve bu durum kalp 
yetersizliği hastalarının iş kaybına ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır [7, 8]. 
Kardiyak yetersizliği olan hastaların önceki 6 ila 12 ay içinde ödemsiz vücut ağırlığının en az 
%5'inin istemsiz kaybını tanımlayan kardiyak kaşeksi ile karşılaşabildiği ve genelleştirilmiş bir 
iskelet kası, yağ dokusu kaybının olduğu ve bu durumun sadece besin alımını değiştirerek 
tersine çevrilemeyeceği belirtilmektedir [16]. Kalp yetersizliği hastalarında dispne ve 
yorgunluk, iskelet kası zayıflığı ve egzersiz intoleransı görülmekte olup solunum kas gücü ve 
dayanıklılığının azalmasının altında yatan patolojik süreçler tam olarak anlaşılamamıştır [17]. 
İnspiratuar kas zayıflığı kalp yetersizliğinde anormal bir ventilasyondan sorumlu kilit 
etkenlerden biri olduğu ve semptomlar, egzersiz intoleransı, yetersiz ventilasyon, anormal 
kardiyopulmoner egzersiz test gibi sonuçları ile ilişkili olduğu belirtilmektedir [9]. 
İnspiratuar kaslar morfolojik ve fonksiyonel olarak iskelet kaslarıdır ve bu nedenle lokomotor 

sistemin herhangi bir kası gibi eğitime yanıt vermekte olup inspiratuar kas eğitimi, diyaframın 
ve yardımcı kaslarının gücünü veya dayanıklılığını artırmak için kullanılan bir tekniktir [10]. 
İnspiratuvar kas eğitimi kalp ve akciğer fonksiyonlarını iyileştirmek ve egzersiz kapasitesini 
artırmak amacıyla kullanılan bir yöntem olarak kullanılmaktadır ve kalp yetersizliği 
hastalarının evde uygulayabileceği güvenli ve etkili bir yoldur [17]. 

Yapılan randomize kontrollü bir çalışmada düşük aerobik kapasiteye sahip kalp yetersizliği 
hastalarında inspiratuar kas eğitiminin, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesinde anlamlı bir 
iyileşme sağladığı bulunmuştur [18]. Sol Ventirül Ejeksiyon Fraksiyonu (LVEF) %40’ın 
altındaki kalp yetersizliği hastaları ile yapılan bir inspiratuar kas eğitiminin fonksiyonel 
kapasiteyi ve dengeyi, solunum ve periferik kas gücünü geliştirdiği, ayrıca depresyon ve dispne 
algısını azalttığı ifade edilmiştir [19]. Kalp yetersizliği hastalarında inspiratuar kas eğitiminin 
inspiratuar kas kuvvetinde belirgin iyileşme, ayrıca fonksiyonel kapasitede, egzersize 
ventilatuar yanıtta, toparlanma oksijen alım kinetiklerinde ve yaşam kalitesinde iyileşme 
sağladığı bulunmuştur [20]. Kronik kalp yetersizliği hastalarında inspiratuar kas eğitiminin 
fonksiyonel kapasiteyi ve yaşam kalitesini iyileştirdiği bulunmuştur [21]. 

Kalp yetersizliği hastalarında hasta bakımında, hasta izlemi, tedavinin sağlanması ve uyumda 
ve hasta eğitiminde hemşireler önemli rollere sahiptir [11]. Kalp yetersizliği hastalarında 
fonksiyonel kapasitenin azalması önemli bir problemdir. Hemşireler bir bireyin fonksiyonel 
düzeyinin sürdürülmesinde, sağlık problemlerine yönelik gelişebilecek komplikasyonların 
önlenmesini ve yaşam kalitesi ve bağımsızlığın sürdürülmesini sağlamada yardımcı olmalıdır 
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[22]. Bu kapsamda hemşirelerin kalp yetersizliği hastalarının fonksiyonel kapasitelerinin 
artırılmasında inspiratuar kas eğitimini kullanmaları ve hastalara öğretmesi önerilmektedir. 

 
SONUÇ 

Kalp yetersizliği önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Kalp yetersizliği hastalarında 
fonksiyonel kapasitesinin azalması önemli bir problemdir ve günlük yaşam aktivitelerinin 
sürdürülmesinde zorluğa ve yaşam kalitesinin azalmasına yol açmaktadır. İnspiratuar kas 
eğitimi kalp ve akciğer fonksiyonlarını iyileştirmek ve egzersiz kapasitesini artırmak amacıyla 
kullanılan bir yöntemdir ve kalp yetersizliği hastalarının fonskiyonel kapasitesi üzerinde 
olumlu çıktıları bulunmaktadır. Bu kapsamda hemşirelerin kalp yetersizliği hastalarının 
fonksiyonel kapasitelerinin artırılmasında inspiratuvar kas eğitimini kullanmaları ve hastalara 
öğretmesi önerilmektedir. 
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Abstract: Recognizing handwritten digits in a computer vision system is a challenging problem 
that is critical for a range of new applications. Optical character recognition is a science that 
permits the analysis, editing, and search of numerous kinds of texts and pictures. Over the last 
few decades, academics have used machine learning methods to automate the analysis of 
handwritten and printed documents in order to convert them to electronic format.  
Six distinct machine learning methods were used in this work to categorize handwritten digits 
from the MNIST dataset: KNN, LDA, QDA, NB, SVM linear, and SVM polynomial. As a 
consequence, the QDA algorithm achieved the highest average score of 94.91 percent, whereas 
SVM linear had the lowest average score of 85.39 percent.  

Keywords: optical character recognition (OCR), classification, MNIST dataset, machine 
learning 

INTRODUCTION 

Optical character recognition (OCR) is a technique that converts handwritten or typewritten 
letters into machine encoded format [1]. This has facilitated the retrieval of essential 
information by removing the need to sift through mounds of documents and search for the 
required information [2]. During the last few decades, various detection techniques have been 
implemented in a variety of applications that need a high degree of classification accuracy. It 
enables us to tackle more challenging problems and simplifies our daily routines [3]. OCR is a 
broad area with a wide range of applications, including number plate recognition, extraction of 
text from images or scanned documents, optical musical notation recognition, Captcha 
[4][5][6][7]etc. 

In the literature, a lot of OCR applications have been done by using classification algorithms. 
Naik and Metkevar [8] used KNN in order to recognise the mathematical equation symbols. 
The dataset used in this work contains 300 examples of scanned mathematical phrases totaling 
2.000 symbols, of which 31 distinct categories of mathematical symbols. 94.30% accuracy with 
KNN was reached. In [9] Hidden Markov Model was used to classify English characters. The 
database comprises 13.000 pictures of characters written in five distinct styles for each 
character, culled from the works of 100 authors. The suggested approach achieves an accuracy 
of 98.26%. Kumawat et all. [10] proposed a method that employs invariant statistical 
characteristics in conjunction with the curvelet transform. HMM and SVM employ the 
combined characteristics to categorize the characters using the curvelet transform and invariant 
statistical features. The accuracy is 98.92% for 200 samples of two users collected. In [11] SVM 
was utilized as the classifier. The CHROME dataset, which has 22.000 character sample 
pictures, has a 96% accuracy. Additionally, 75 handwritten example pictures created by a 
separate user achieved a 92% accuracy rate.  
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MATERIALS AND METHOD 

A. Dataset  

The Benchmark MNIST Digit Database was used to test and verify the handwritten digit 
database in this study. The MNIST Digit Database contains 60.000 photos representing ten digit 
classes in the training set and another 10.000 images representing ten digit classes in the test 
set, for a total of 70.000 images. This database is accessible through Lecun et al’s website at 
[12]. The photos have a spatial resolution of 28 x 28 pixels and are completely grayscale. The 
MNIST digit database is described in detail at [12]. For this study 10.000 images were extracted 
and divided into training and test samples. 10 fold cross validation was used to determine the 
suggested digit recognition system's realistic performance. Figure 1 shows a random images 
from the MNIST. 

 

 
Figure 1. Images from the MNIST [13]. 

B. Preprocessing, Future Extraction and Dimension Reduction 

For this study, it was further normalized all of the MNIST dataset's pictures to a 20 x 20 
grayscale image size by eliminating unsought border pixels. As a result, the dimension of each 
picture test vector becomes 400 lengths. Furthermore, grayscale data enables the image to retain 
more detailed information. However, the images' representational values are an array of 0 to 
255 values. The network's activation is likely to be somewhat unstable due to the increased 
fluctuation in the input ranges. Thus, to avoid the learning models being too activated, the data 
is normalized with values between zero to one. After this stage, each pixel from the picture is 
used as a feature, which means 400 features are used for every single picture. 

The size reduction approach is a signal processing procedure that minimizes the processing 
burden of the feature vector by removing superfluous and/or redundant data. Principal 
Component Analysis (PCA) is the most commonly used technique for dimension reduction. 
PCA calculates the principal components with the largest variation in the related feature vector 
matrix by determining the covariance matrix's eigenvalues and eigenvectors. In this work, 
Principle Component Analysis (PCA) is applied to reduce the number of features. As a result, 
51 features are found for the optimum classification procedure.  

C. Linear Discriminant Analysis(LDA) 

LDA is a method for describing the distinguishing characteristics of two or more classes of 
objects or events by determining a linear combination of their attributes. The LDA's purpose is 

76



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

to accomplish dimension reduction while retaining as much class discriminating information as 
feasible. By increasing the distance between the means while reducing variance, LDA creates 
a new axis. 
 

 
Figure 2. Data Projection on different axis [14]. 

 
In this method, classification is done with the discriminant function given below. 
  

𝑓 𝑖 μ 𝐶 𝑋
1
2
μ 𝐶 μ ln 𝑝  

 

(1) 

If the terms from left to right in this equation are explained one by one. The μ  matrix is the 
mean of the training group 𝑖. The 𝐶 matrix is the combined covariance matrix. Let's take a look 
at the formation of the combined covariance matrix; 

𝐶
𝑋 𝑋
𝑛

 
(2) 

 
The 𝐶  matrix is the covariance matrix of the training group 𝑖. The 𝑋  matrix, on the other hand, 
is the average corrected data matrix. 

𝐶 𝑟, 𝑠
1
𝑛

𝑛 𝑐 𝑟, 𝑠  
 
(3) 

 
Here 𝑔 is the number of groups. Continuing to introduce the terms in the discriminant function, 
the 𝑋   matrix is the transpose of the test group matrix. The term 𝑝𝑖 is also the probability 
priority vector. 
 

𝑝
𝑛
𝑁

 

 

(4) 

Here 𝑛  is the number of samples in the training group i and N is the total number of samples 
from all classes 
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D. Quadratic Discriminan Analysis(QDA) 

QDA is a version of LDA in which each class of data has its own covariance matrix 
computed. QDA is especially advantageous when it is known in advance that separate classes 
have unique covariances. 
 

𝑍 𝑥
1
2
𝑥 μ 𝐶 𝑥 μ

1
2
𝑙𝑛|𝐶 | 𝑙𝑛𝑃 𝐶  

 

 
(5) 

Here 𝐶  denotes the covariance matrix of class k, |𝐶 | is the determinant of 𝐶  and  𝑃 𝐶  is 
the prior probability of the class k. The classifying rule is straightforward: determine which 
class has the greatest Z value. 
 

 
Figure 3. LDA (Left) and QDA (Right) classification boundaries for three classes [15]. 

 

E.        K-Nearest Neighbor (KNN) 

KNN is often used to solve classification difficulties. KNN is built on the concept of 
distance, which quantifies the difference or resemblance between two occurrences. The 
standard Euclidean distance between two instances x and y, denoted by d(x, y), is often 
employed as the distance function. 
 

𝑑 𝑥, 𝑦 𝑎 𝑥 𝑎 𝑦  

 

 
 
(6) 

As stated in Equation 6, given an instance x, KNN allocates x to the most frequent class among 
x's k closest neighbors. KNN is a good illustration of lazy learning. Lazy learning saves training 
data throughout the training phase and does not begin learning until the classification phase.  
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Figure 4. KNN Classes for k=3 and k=7. 

 

F.       Naive Bayes 

Naive Bayes classifier is based on the Bayes theorem with assumptions of independence 
between estimators. Naive Bayesian model is easy to build, especially useful for very large 
datasets as it does not have complex iterative parameter estimation.  
 

𝑃 𝐴|𝐵
𝑃 𝐵|𝐴 𝑃 𝐴

𝑃 𝐵
 

 

(7) 

 
Where 𝑃 𝐴  and 𝑃 𝐵  prior probabilities of event A and B respectively. 𝑃 𝐵|𝐴  is the 
probability of event B occurring when event A occurs. 𝑃 𝐴|𝐵  is the probability of event A 
occurring when event B occurs. 
 

G.      Support Vector Machine(SVM) 

In its simplest form, SVMs use a two-class classification scheme. It has been utilized as a 
substitute for popular approaches such as neural networks in recent years. The benefit of SVM 
is that it considers both experimental data and structural behavior in order to improve 
generalization capabilities. It is based on the structural risk reduction concept (SRM). By 
enhancing the margin of class separation, it approximates the SRM principle, which is why it 
is often referred to as a big margin classifier. The fundamental SVM formulation is intended 
for datasets that are linearly separable. It may be utilized with non-linear datasets by indirectly 
translating the non-linear inputs into a linear feature space using an approximate maximum 
margin decision function. The mapping is accomplished via the use of a kernel function. 
Classification into many classes may be accomplished by changing the two-class approach [16]. 
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Figure 5. Illustration of Linear and Non-Linear SVM [17]. 

  
 
CONCLUSION 

In this study, six different machine learning algorithms, which are KNN, LDA, QDA, NB, 
SVM linear and SVM polynomial were applied in order to classify handwritten digits from the 
MNIST dataset. The system's categorization performance was determined using a 10-fold 
cross-validation process. As a result the best performance was reached by using the QDA 
algorithm with an average of 94.91% and SVM linear model had the lowest average score of 
85.39%. Table 1 illustrates the performance of each fold for the used classification algorithms. 
 

TABLE I. Fold Results for Used Algorithms. 

K-fold KNN LDA QDA NB SVM_lin SVM_pol 
1 0.9400 0.8790 0.9320 0.8680 0.8340  0.9390 
2 0.9360 0.8650 0.9380 0.8700 0.8320  0.9250 
3 0.9330 0.8690 0.9390 0.8620 0.8300  0.9350 
4 0.9290 0.8600 0.9330 0.8640 0.8310  0.9310 
5 0.9330 0.8590 0.9270 0.8540 0.8200  0.9300 
6 0.9470 0.9080 0.9620 0.9080 0.8980  0.9500 
7 0.9450 0.8980 0.9560 0.8990 0.8600  0.9610 
8 0.9380 0.9040 0.9690 0.8990 0.8830  0.9570 
9 0.9670 0.9280 0.9770 0.9360 0.9090  0.9710 
10 0.9390 0.8560 0.9580 0.8670 0.8420  0.9430 
average 0.9407 0.8826 0.9491 0.8827 0.8539 0.9442 

 
When the Box and Whisker plot is analysed, it can be seen that although QDA has the highest 

score, the KNN algorithm has the most consistent result. The values of all the folds are close to 
each other for KNN. Additionally, LDA and NB have almost the same average scores but the 
gap between the minimum and maximum scores for NB is higher compared to LDA. 
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Figure 5. Box and Whisker Plot for Used Algorithms. 

 
This paper shows the performance of the different types of classification algorithms on 

handwritten digits from the MNIST dataset. Following an investigation of the algorithms' 
accuracies, it is seen that the most successful result was achieved by using the QDA algorithm. 
For future work, different types of classification algorithms can be used for this dataset. In 
addition, alternative datasets that include alphabet can be analysed. Furthermore, using deep 
learning algorithms could yield better results.  
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Abstract: The outbreak of the COVID-19 pandemic in late 2019 greatly affected humanity and 
all fields of human activity. Faced with many challenges, the economy, and therefore the 
construction industry, suffered particular damage during last two years.  The paper presents the 
results of a study of the impact of the pandemic on the construction sector in the Republic of 
Croatia, which suffered certain damages due to closing borders, supply problems, shortages of 
materials, etc. The survey was prepared in Google Forms and was sent to 500 subjects employed 
in private or state-owned construction companies; the first part of research was referred to 
general informations about the company while the second part was referred to the period from 
the appearance of Covid -19 until today, and the questions were related to finances, business 
dynamics, etc. The effects of the pandemic on realization of projects, company businesses and 
what was recognized as the dominant problem were examined on a sample of 92 construction 
entities who responded the survey. The fear that the COVID pandemic will have a negative 
impact on the real estate market, including the construction sector, has proved to be completely 
incorrect, as price increases are evident throughout the Republic of Croatia. Perhaps for this 
reason, the results of this analysis do not fit in the usual notion of the current state of 
construction industry. 

 
Keywords— Covid-19, Croatia, construction, Market research, Supply 
 
INTRODUCTION 
 

In the last two years, humanity has faced enormous challenges as a result of the emergence 
of the COVID-19 pandemic, which is evident in all fields of human activity; from adjustment 
in everyday life, to great professional challenges. Although the way of dealing with the 
pandemic is very different and depends on the national strategy, it can be concluded that all 
countries, almost without exception, are facing consequences that have negatively affected the 
economy and all its branches. In this paper, we will answer to what extent the COVID pandemic 
has affected the construction sector; supply chain, labour force, completion of projects, etc. in 
the Republic of Croatia. Construction is an extremely important economic sector that accounts 
for a significant share of the state budget, employs a large share of the workforce, has a 
significant impact on the dynamics of political, social and economic development, and changes 
in the dynamics of construction companies have an impact on the wider community [1] 
 
Methodology and work structure 
 

The paper is divided into four parts. The first part will discuss the impact of the COVID-19 
pandemic based on the World Health Organization data, with an emphasis on Croatia, and the 
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problems that other world construction markets are facing. The second part will explain the 
procedure and structure of the survey questionnaire, the third part will present the results of the 
research and the fourth, final part of the paper, will present the conclusion of the research. 
 
  

 
Fig. 1.  Graphical presentation of the research  

 
IMPACT OF THE COVID PANDEMIC ON THE CONSTRUCTION SECTOR 
WORLDWIDE, A BRIEF OVERVIEW 

Although the COVID pandemic has been present globally for a relatively short time, 
monitoring the impact on health, human lives, as well as other aspects of human activity is 
observed and updated both in the media and through numerous scientific publications. The 
impact of the pandemic on the state of the environment is also monitored and it can be said that 
in this respect the results are more favourable, compared to the pre-pandemic period, all as a 
result of reduced pollution and negative human impact [2], [3], [4]. The history of mankind has 
been marked by many pandemic diseases with millions of victims; 
 

 plague [5] - 25 million victims   
 Spanish fever 50 million, 20th century [6] 
 smallpox, 300-500 million, 10th century [7] 
  

The COVID-19 virus appeared in China at the end of 2019 and the World Health 
Organization declared a global pandemic as early as March 2020. Lockdown, social distancing 
and the closure of many companies have become a new actuality and the consequence of 
intervention measures to prevent spreading of the disease is, among others, the economic crisis 
[8], [9], [10], [11], [12], [ 13]. 
 

 
Fig. 2. COVID-19 case histogram; Europe (Source: COVID Intel Database) 
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Fig. 3. Histogram of deaths due to COVID-19 disease; Europe (Source: COVID Intel Database) 

 

 
Fig. 4. Croatia; Histogram of diseases and deaths as a result of COVID-19 (Source: COVID Intel Database) 

 
In Croatia, as in the rest of the world, the new situation affects all segments of life - health, 

economy, culture, education, etc. Of course, construction in general is not excluded. Despite 
good forecasts and the final coming out of the crisis that dates back to 2008, 2020 has moved 
in a completely different direction [13]. Due to the outbreak of the pandemic, various measures 
were introduced, which caused the restriction of many activities, and complete cessation of 
work in some places. The construction sector, both in the world and in Croatia, is being 
negatively affected by the pandemic and in order to reduce it, it is necessary to identify the most 
common problems facing the construction sector. Gamil and Alhagar [14] tried to identify 
impacts on the entire construction industry. Their research revealed five dominant consequence 
elements: cessation of work, reduction of the number of newly contracted projects, exceeding 
the contracted construction deadlines, increase of contracted construction costs and lack of 
manpower. 

Due to the uncertainty of the completion of current projects, many investors are refusing to 
finance new ones. Contractors' competition is greater when the total number of projects 
decreases, therefore SME contractors face more difficulties in obtaining new projects, as they 
have to compete with larger contractors [15]. 

Since many countries cannot rely on their own production of construction materials, they are 
import-oriented. Restricted transport and closing of borders cause delays in delivery of the 
required material and thus jeopardizes the implementation of projects. Also, the closure of 

85



 

 
2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  

(IGSCONG’22) 

 

production facilities around the world results in shortage of materials, but also in increase of 
prices. Due to delays or lack of materials needed to carry out the work, many contractors were 
forced to increase the prices of their services and slow down the execution of the projects [16]. 
There is also uncertainty regarding the material market after the end of the pandemic, as well 
as the possibility of price declines due to the economic recession. On the other hand, prices 
could rise if factories remain closed for a longer period of time [17], but these trends are 
currently unpredictable. The long-term impact of the pandemic on construction supply chains 
includes an offset towards more suppliers, engaging regional suppliers and increasing local 
stocks of critical raw materials or supplies [18]. 

Although the course of the pandemic is impossible to predict, contractors remain responsible 
for delays and cost overruns for ongoing projects. Problems arise under a clause called "force 
majeure". When the World Health Organization (WHO) declared the COVID-19 pandemic on 
March 11, it could be assumed that it was a "force majeure" event. An event is considered force 
majeure if it is unexpected, inevitable, uncontrolled, impractical and beyond the control of the 
party [19], [20]. This clause refers to an unexpected event that could not be influenced by the 
party and prevents the party from carrying out the contracted project on time. Although this is 
one of the most important provisions in a construction contract, the definition and scope of 
"force majeure" varies worldwide. 

Augenblick and Rousseau [21] concluded that different laws and case law apply different 
approaches to defining force majeure events. Despite the situation, the declaration of the 
pandemic did not affect the validity of the clause and many disputes arose between investors 
and contractors [22], [23]. Therefore, it is necessary to evaluate the contracted provisions before 
contracting the project, especially those related to project termination, the right to extend the 
contracted time, but also to explore the possibility of increasing costs, availability of resources, 
etc. Prior to each signing, the conditions agreed with all participants in the construction should 
be defined in advance. 
Despite the drop in productivity during the peak of the blockade and continuous decline in the 
number of workers on the construction site, many projects must be completed within the agreed 
deadlines, regardless of the circumstances. In addition, in the final stages of the project, 
different finishing works are often carried out at the same time and in order to carry out the 
works within the deadlines at some construction sites in the world many contractors switch to 
24-hour working hours [24], [25]. 
 
SURVEY QUESTIONNAIRE, STRUCTURE  
 

The impact of the COVID 19 pandemic on the construction sector in Croatia was analyzed 
on the basis of data collected through an anonymous online survey. The survey was prepared 
in Google Forms and was sent to e-mail addresses of 500 subjects employed in private or state-
owned construction companies. 18 questions were asked; the first part referred to general 
information about the company in which the subject works, size of the company, activities of 
the company, function of the subject in the company and the registered office. The second part 
refers to the period from the appearance of Covid -19 until today, and the questions were related 
to finances, business dynamics (concluding new business deals, completing the existing ones, 
complete stoppage of work or postponement of agreed work), problems with distribution of 
construction materials, demand for services/products and the overall success of business during 
the pandemic. 92 respondents participated in the research, from June 6 to July 6, 2021. 
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RESULT ANALYSIS 
 

In the first part of the questionnaire, respondents answered questions related to working 
environment and their function in it (Table 1). The largest number of respondents are employed 
in construction companies with more than 50 employees and they make up 39.13% of the total 
number of subjects that participated in the research. 

The questionnaire continues with inquiries about the impact of the pandemic on business, 
with questions specifically related to financial impact, the issue of completing contracted works 
and lack of resources. 

When asked about the assessment of financial losses in relation to the same period before 
the COVID-19 pandemic, 45.7% of respondents said that they had suffered a financial loss in 
the past year, of which 7.7% had losses of more than HRK 1,000,000. As many as 40.2% of 
respondents made no financial losses and 14.1% made a profit. Companies with more than 50 
employees operated without losses or with a profit in 66% of cases, which is certainly a surprise 
compared to poor media forecasts. Among business entities with up to 9 employees, there are 
still more of those who ended the year in the red - 58%. 

When asked about the impact of the pandemic on contracting new business deals - 57.6 
respondents said that the new circumstances did not have a negative impact on conclusion of 
new contracts and companies that had difficulties - 42.4% of them in 75% of cases had financial 
losses. 

The completion of the contracted works affected all companies equally, regardless of the 
number of employees in them. 

 The contracted work had to be cancelled by 34.8% of respondents, mostly contractors with 
fewer employees, due to reduced demand for their services. 

The works were terminated at some point by 56.5% of respondents, but continued after the 
normalization of conditions. 

Other subjects did not have to terminate the contracted work. 
 

TABLE I.  DATA ON RESPONDENTS 

  total % 

Company size by number of 
employees: 

1 5 5,43% 
2-3 13 14,13% 
4-9 15 16,30% 

10-19 10 10,87% 
20-49 13 14,13% 
50-99 17 18,48% 

more than 100 19 20,65% 

Activity (ies) in which the 
company is engaged 

Designing 26 28,26% 
Construction 69 75,00% 
Supervision 23 25,00% 
Production 9 9,78% 

Function of the respondent 

Director 33 35,87% 
Site Engineer 31 33,70% 
Supervising 

Engineer 
5 5,43% 

Designer 7 7,61% 
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Construction site 
manager 

16 17,39% 

 
 

When asked about changing the approach to the procurement of construction materials, 12% 
of respondents said they were looking for suppliers who show best business practices during 
the pandemic, 8.7% of respondents tightened the risk management strategy when procuring 
goods or services, 14.1% changed their approach in another way, and for 27.8% the approach 
to the procurement of materials did not change. 

Demand for products/services remained unchanged for 59.2% of respondents, decreased for 
28% and increased for 12.8%, mainly due to higher prices of material. 

61.7% of respondents did not change the price of their services during the pandemic, 24.9% 
of respondents increased the price, and 13% reduced the price of their services during the 
pandemic, mainly due to lower demand. 

Only 19.6% of respondents did not restrict people from coming to work as a measure of 
protection against the Corona virus. Of the others, 38% had to enforce occasional bans. 

Most contractors did not change suppliers (69.6%) nor had problems with supply.  
In the final part of the questionnaire, respondents were asked to answer questions related to 

sick leave and labour shortages, both domestic and imported, on a scale from 0 to 5 and the 
answers are shown in Table 2. 

 
TABLE II.  IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE WORKFORCE  

 
0 

(negligible
) 

1 2 3 4 
5 

(significan
t) 

Number of sick 
leaves in the last 15 

months  
43,50% 10,90% 9,80% 14,10% 16,30% 5,40% 

Lack of domestic 
workforce during 

the pandemic 
16,70% 7,80% 6,70% 13,30% 18,90% 36,70% 

Lack of foreign 
workers due to 

border closures or 
introduction of 14-
day quarantine for 

foreign citizens  

23,80% 6% 11,90% 20,20% 16,70% 21,40% 

 
Finally, the majority of respondents (57.6%) answered negatively to the last survey question 

regarding the assessment of the threat to business success due to the COVID-19 pandemic. 
 
CONCLUSION 
 

Despite various troubles that have affected the Croatian economy as a whole, including the 
construction sector, experiences are divided and the results of the survey are somewhat 
surprising given the negative climate in the public and media space. Namely, for most 
respondents the pandemic did not have a negative impact on business success, even in terms of 
concluding new deals. The first pandemic year may have to some extent disrupted the timely 
execution of contracted work, but in the end, for most companies the implementation of projects 
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was unquestionable and successful. With entities engaged in design, the negative impact of the 
pandemic is somewhat more pronounced and is present in 60% of respondents. On the other 
hand, construction, supervision and production activities in construction remained largely 
spared and their operations were not threatened by the pandemic in more than 70% of cases. 
The size of the entities and the number of employees were not crucial. Of course, the percentage 
of those who point to the negative consequences of the pandemic is not negligible and the lack 
of domestic workforce is recognized as a dominant problem. The fear that the COVID pandemic 
will have a negative impact on the real estate market, including the construction sector, has 
proved to be completely incorrect, as price increases are evident throughout the Republic of 
Croatia [26] and perhaps for this reason, the results of this analysis do not fit in the usual notion 
of the current state of construction industry. 
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Abstract: In this paper an energy preserving scheme is proposed for one dimensional and two 
dimensional coupled nonlinear Schrödinger-Boussinesq (SB) system. The scheme is 
constructed by a second-order second central difference method in the spatial direction and the 
second order average vector field (AVF) method in temporal direction, respectively. The 
scheme is energy preserving and stable. The numerical results show that the method has 
excellent long time numerical behavior. Numerical experiments verify the theoretical results. 
The dynamics behavior by the one- dimensional and two-dimensional SB system are also 
numerically investigated. 

Keywords: Average vector field method, Hamiltonian system, Schrödinger-Boussinesq system. 
 
INTRODUCTION 

 Many problems in sciences and engineering can be described by nonlinear partial 
differential equations (PDE). Nonlinear PDEs also play a crucial role in applied mathematics 
and physics. For instance, the nonlinear Schrödinger (NLS) equation is well-known for 
modeling a wide range of physical phenomena, such as optical beam self-focusing in nonlinear 
media, monochromatic wave modulation, Langmuir wave propagation in plasmas, and so on. 
Many fields of practical physics, such as nonrelativistic quantum mechanics, laser beam 
propagation, Bose-Einstein condensates, and so on, rely heavily on the nonlinear Schrödinger 
equations [1]. Another types of nonlinear PDEs are the Boussinesq-type equations which are a 
sort of model that can be found in physics and fluid mechanics. Boussinesq [2] developed the 
so-called Boussinesq equation to explain two-dimensional irrational flows of inviscid liquid in 
a uniform rectangular channel. It also appears in a wide range of physical processes, such as 
ion-sound wave propagation in plasma and nonlinear lattice waves. Many of nonlinear PDEs 
can be modeled by the coupled equations such as coupled nonlinear Schrödinger (NLS) 
equation [3,4], coupled KdV [5], Klein-Gordon Schrödinger equation [6], KdV–Burgers 
equations, and Schrödinger–KdV equations [7]. In this study, we consider the non-linear 
coupled Schrödinger-Boussinesq (SB) system [12]  
 

𝑖𝑢 𝑢 𝑢𝑣 0,      𝑥 ∈ ℝ, 𝑡 0 
(1) 

 𝑣 𝑣 𝛼𝑣 𝑓 𝑣 𝜔|𝑢|  . 
 

where 𝑖 √ 1 ,  α, 𝜔 are constants, 𝑓 𝑣  is sufficiently smooth real function, 𝑢 𝑥, 𝑡  
represents the complex Schrödinger field, and 𝑣 𝑥, 𝑡  represents the real Boussinesq field. 
Recently, many efforts have been made for numerical solution of the coupled nonlinear 
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Schrödinger-Boussinesq (SB) system. In [8], a multi-symplectic has been presented. In [9] two 
second-order nonlinear implicit method has been proposed. In [10] a mass and energy 
preserving schemes have been developed for the multi-dimensional coupled nonlinear SB 
system. Two conservative compact finite difference schemes for solving the nonlinear coupled 
SB system have been proposed in [11]. The conservative property, existence, convergence, and 
stability of the difference solutions have been theoretically analyzed. In [12] a conservative 
Fourier spectral scheme has been presented. A fully implicit scheme conserving two invariable 
quantities has been studied in [13]. In [14] a decoupled and linearized compact difference 
scheme has been investigated to solve the coupled nonlinear SB system. A quadratic B-spline 
finite-element method has been proposed in [15]. A conservative compact unconditionally 
stable finite difference scheme has been presented for solving the N-coupled nonlinear SB 
system in [16]. In this paper, we propose another energy preserving Average Vector Field 
(AVF) method [17] for the CSBS (1). This paper is organized as follows: In the next section, 
Hamiltonian structure of the coupled nonlinear SB system and the energy preserving AVF 
method has been proposed. In the following section, some numerical results have been given to 
test the accuracy and the convergence of the scheme. The paper ends with conclusion. 
 
THE AVF METHOD FOR COUPLED NONLINEAR SCHRÖDINGER-BOUSSINESQ 

SYSTEM  

In this section, we briefly discuss the AVF method and its energy-conservation property. 
We consider a Hamiltonian differential equation, written in the form 
 

                        𝑦 𝑡 𝑓 𝑦 ,      𝑦 ∈ ℝ                                                         (2) 
 

where 𝑓:ℝ → ℝ. If  𝒥 is a skew-symmetric constant matrix and matrix, 𝑛  is even number,  
𝐻 𝑦  is sufficiently differentiable function and 𝑓 𝑦 𝒥∇H 𝑦 ,  then the Hamiltonian is 
preserved, that is 
  

𝐻 𝑦 𝑡 ∇𝐻 y ∇𝐻 𝑦 𝒥∇H 𝑦 0.                               (3) 

 
Therefore, the flow of the system (6) preserves the Hamiltonian 𝐻 𝑦   exactly. The Average 
Vector Field integrator for (9) can be written as 
 

f 𝜉𝑦 1 𝜉 𝑦 𝑑𝜉 . 

If 𝑓 𝑦 𝒥∇H 𝑦 ,  then we have 

 
𝒥 ∇𝐻 𝜉𝑦 1 𝜉 𝑦 𝑑𝜉.                                  (4) 

 

If both sides of (11) are multiplied by the vector ∇𝐻 𝜉𝑦 1 𝜉 𝑦 𝑑𝜉 , we get 

 
 

0 = ∇𝐻 𝜉𝑦 1 𝜉 𝑦 𝑑𝜉  𝒥   ∇𝐻 𝜉𝑦 1 𝜉 𝑦 𝑑𝜉.  
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 = 
𝑦 𝑦

𝜏
∇𝐻 𝜉𝑦 1 𝜉 𝑦 𝑑𝜉  

 = 
1
𝜏

𝑑
𝑑𝜉

𝐻 𝜉𝑦 1 𝜉 𝑦 𝑑𝜉 

 = 𝐻 𝑦 𝐻 𝑦 . 

 
It follows that the Hamiltonian H is conserved by the AVF method at every time step.  

 
Consider the coupled nonlinear SB system (1) with 𝑣 𝑥, 𝑡 ∅ 𝑥, 𝑡 , that is the problem  

 
𝑖𝑢 𝑢 𝑢𝑣 0, 

 
 

𝑣 ∅ 0, 
 

             (5) 

   𝑣 𝑣 𝛼𝑣 𝑓 𝑣 𝜔|𝑢| 0, 
  

 

in the region 𝑥 𝑥 𝑥 , 𝑡 0, with initial conditions         
 
             𝑢 𝑥, 0 𝑢 𝑥 ,   𝑣 𝑥, 0 𝑣 𝑥 ,    𝑣 𝑥, 0 𝑣 𝑥 ,          𝑥 𝑥 𝑥            (6) 
 
and periodic boundary conditions 
 

𝑢 𝑥 , 𝑡 𝑢 𝑥 , 𝑡 0,    𝑣 𝑥 , 𝑡 𝑣 𝑥 , 𝑡 0, 
 (7) 

𝑢 𝑥 , 𝑡 𝑢 𝑥 , 𝑡 0,    𝑣 𝑥 , 𝑡 𝑣 𝑥 , 𝑡 0. 
 
                           

Let 𝑝 𝑡 , 𝑞 𝑡 , 𝑣(t) and ∅ 𝑡  be real functions, 𝑢 𝑝 𝑖𝑞, and 𝑓 𝑣 𝑣 .  Then the system 

(5) can be written as  
                                                        𝑝 𝑞 𝑞𝑣 , 

                                                  𝑞 𝑝 𝑝𝑣,                                                               (8) 
                                                        𝑣 ∅  ,   

                     ∅ 𝑣 𝛼𝑣 𝑣 𝜔 𝑝 𝑞 . 

  
The system of equations (8) can be represented as an infinite dimensional Hamiltonian PDE 
 

                                                       𝒥
ℋ

                                                                  (9) 

with 𝑧 𝑝, 𝑞, 𝑣,∅  

𝒥

0 1 0 0
1 0 0 0

0 0 0 1
0 0 1 0

, 

and the Hamiltonian  
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ℋ 𝑧  𝑝 𝑞 𝑣 ∅ 𝜔 𝑝 𝑞 𝑣 𝑣   𝑑𝑥.       (10) 

 
It is well known that the Hamiltonian system preserved the energy, i.e. 𝐻 𝑧 𝑡 𝐻 𝑧 0   
[18]. In addition, the energy conservation, the system (1) also has charge conservation  
 

𝑀 𝑧 𝑡 𝑝 𝑞   𝑑𝑥 𝑀 𝑧 0 ,           𝑡 0.                          (11) 
 

under periodic boundary conditions. In numerical simulation these invariants play an important 
role. They can be used to test the correctness of the schemes. In this paper, trapezoidal rule is 
used to calculate the conserved quantities. 
 
We introduce the uniform grid 𝑥 , 𝑡 ∈ ℝ ℝ , 𝑖 0,1,2, …𝑁,𝑛 0,1,2, … ,𝑀 for the 
integral domain 𝑥 , 𝑥 0,𝑇  with spatial step-size  ℎ 𝑥 𝑥 /𝑁 and temporal step size 
∆𝑡 𝜏. Let 𝑝 , 𝑞 , 𝑣  and ∅  be the approximations to 𝑝 𝑥, 𝑡 , 𝑞 𝑥, 𝑡 , 𝑣 𝑥, 𝑡  and ∅ 𝑥, 𝑡  at 

the grid point 𝑥 , 𝑡 , respectively. 
 
In order to discretize the Hamiltonian PDE (5) in space direction, we use the second order 
central difference approximation to spatial derivatives and get the semi-discrete system 
  

   𝑝
∆

𝑞 𝑣 , 
 

 𝑞
∆

𝑝 𝑣 , 

 

 𝑣
∅ ∅ ∅

∆
  ,                                                                                         (12) 

 
𝑑
𝑑𝑡
∅ 𝛼

𝑣 2𝑣 𝑣
∆𝑥

𝑣
1
2
𝑣 𝜔 𝑝 𝑞 . 

 
The system (12) can be written as a finite dimensional Hamiltonian system  
 

  𝐽∇H Z                                                     (13) 

with 𝑍 𝑝 , 𝑞 ,𝑣 ,∅ , 
 

𝐽

𝟎 𝑰 𝟎 𝟎
𝑰 𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎 𝑰
𝟎 𝟎 𝑰 𝟎

 

and the Hamiltonian 

𝐻 𝑍 ∑
𝛿 𝑝 𝛿 𝑞 𝛿 𝑣 𝛿 ∅

𝜔 𝑝 𝑞 𝑣 𝑣
 ∆𝑥.         (14)     
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Here where 𝑰 is the 𝑁 𝑁 identity matrix and 𝟎 is the 𝑁 𝑁 zero matrix, and 𝛿 𝑝

, etc. By applying the second order AVF method to equation (13), we get 
 

1
𝜏

𝑝 𝑝
𝑞 𝑞
𝑣 𝑣
∅ ∅

                       

𝑱

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

∇ 𝜉𝑝 1 𝜉 𝑝 , 𝜉𝑞 1 𝜉 𝑞 ,𝜉𝑣 1 𝜉 𝑣 , 𝜉∅ 1 𝜉 ∅ 𝑑𝜉

∇ 𝜉𝑝 1 𝜉 𝑝 , 𝜉𝑞 1 𝜉 𝑞 ,𝜉𝑣 1 𝜉 𝑣 , 𝜉∅ 1 𝜉 ∅ 𝑑𝜉

∇ 𝜉𝑝 1 𝜉 𝑝 , 𝜉𝑞 1 𝜉 𝑞 ,𝜉𝑣 1 𝜉 𝑣 , 𝜉∅ 1 𝜉 ∅ 𝑑𝜉

∇∅ 𝜉𝑝 1 𝜉 𝑝 , 𝜉𝑞 1 𝜉 𝑞 ,𝜉𝑣 1 𝜉 𝑣 , 𝜉∅ 1 𝜉 ∅ 𝑑𝜉
⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

  

 
Thus, we obtain the energy preserving scheme for the coupled nonlinear SB system (1)  
 

𝛿 𝑝 𝛿 𝑞 / 1
3
𝑞 𝑣

1
6
𝑞 𝑣

1
6
𝑞 𝑣

1
3
𝑞 𝑣  

 

𝛿 𝑞 𝛿 𝑝 / 1
3
𝑝 𝑣

1
6
𝑝 𝑣

1
6
𝑝 𝑣

1
3
𝑝 𝑣  

 
𝛿 𝑣 𝛿 ∅ /                                                                                                                           (15) 

 

𝛿 ∅ 𝛼𝛿 𝑣 / 1
2
𝑣 𝑣

1
3

𝑣 𝑣 𝑣 𝑣  

 

                     
𝜔
3

𝑝 𝑝 𝑝 𝑝 𝑞 𝑞 𝑞 𝑞  

 
 

where 𝛿 𝑝 , 𝑝 /  , ect. The new scheme (15) preserves the 

discrete Hamiltonian function (14). The system (15) is fully nonlinear system. The second-
order Newton-Raphson method is used to solve the system (15). 

Now, we consider the two-dimensional CSBS 

𝑖𝑢 𝑢 𝑢 𝑢𝑣 0,      𝑥 ∈ ℝ, 𝑡 0 
(16) 

 𝑣 𝑣 𝑣 𝛼𝑣 𝑓 𝑣 𝜔|𝑢|  . 
 

where 𝑖 √ 1 .  Let 𝑝 𝑡 , 𝑞 𝑡 , 𝑣(t) and ∅ 𝑡  be real functions, 𝑢 𝑝 𝑖𝑞, and 𝑓 𝑣
sin 𝑣 . The spatial derivatives are discretized by  the second-order central difference 
equation and the semi-discrete equation of (16) can be written as a finite dimensional 
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Hamiltonian system (13) with  the Hamiltonian 
 

𝐻 𝑍
1
2

𝛿 𝑝 , 𝛿 𝑞 , 𝛿 𝑝 , 𝛿 𝑞 , 𝛿 𝑣 , 𝛿 ∅ ,

𝛿 𝑣 , 𝛿 ∅ , 𝜔 𝑝 , 𝑞 ,
1
2
𝑣 cos 𝑣 ,

 ∆𝑥∆𝑦. 

 
Then, the second order AVF method can be applied. 
 

NUMERICAL RESULTS  

In this section, we conduct some numerical experiments to show the accuracy and the 
effectiveness of the proposed scheme. The performance of the method will be tested by 
considering several different problems in one dimensional and two dimensional SB system. 
 

 A. One-Dimensional CSBS 
 
In this section, we report some numerical results focusing on the following aspects: (i) the 
accuracy of the method, (ii) the stability of the method, (iii) the verification of the method for 
excellent preservation of charge and energy conservation laws, (iv) the simulation of the soliton 
solution. 

The exact solution of the coupled nonlinear SB system (1) for 𝑓 𝑣 𝑣 , 𝛼 1,𝜔 ,  
can be written as [11] 

𝑢 𝑥, 𝑡 𝑠𝑒𝑐ℎ √ 𝑥 √ 𝑡 𝑒𝑥𝑝 𝑖 √ 𝑥 𝑡 ,                             

                                𝑣 𝑥, 𝑡 𝑠𝑒𝑐ℎ √ 𝑥 √ 𝑡 .                                                    (17) 

The initial conditions are taken from the exact solution (16) 
 

          𝑢 𝑥 𝑠𝑒𝑐ℎ √ 𝑥 𝑒𝑥𝑝 𝑖 √ 𝑥 ,      𝑣 𝑥 𝑠𝑒𝑐ℎ √ 𝑥  .                   (18) 

 
In order to show the accuracy of the scheme (15), we use the error norms 𝐿  and 𝐿  

 
𝐿 𝜏 max 𝑢 𝑥 , 𝑡 𝑢 |𝑣 𝑥 , 𝑡 𝑣 | , 

 

𝐿 𝜏 𝜏 𝑢 𝑥 , 𝑡 𝑢 𝜏 |𝑣 𝑥 , 𝑡 𝑣 |

/

. 

 
Firstly, we study the numerical accuracy and the convergence of the scheme (15). Table 1 shows 
the errors in time and the convergence orders in 𝐿  norm and 𝐿  norm of the scheme. We 
choose the spatial step size small enough so that the error that comes from the spatial 
discretization is negligible. From the table we see that the convergence of the proposed scheme 
is second-order in time. Then we fix the time step τ = 0.001 to test the spatial accuracy of the 
scheme. The results are listed in Table 2.  From the table we see that the convergence of the 
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proposed scheme is second-order in space. Table I and Table II show the correctness of the 
scheme (15). 
 

Secondly, we test the stability of the scheme (15). We consider the perturbed initial data 
𝑢 𝑥 𝑢 𝑥 𝜆 1 𝑖  sin 𝑥  and  𝑣 𝑥 𝑣 𝑥 𝜆 sin 𝑥 , 𝜆 ≪ 1. Table ΙΙΙ lists the 
errors of our scheme for different 𝜆 values. From the table see that the small perturbation in the 
initial data does not yield any significant affect in the errors, which confirms the stability of the 
method (15).  

 
Figure 1 represents the numerical simulation of the single solitary wave solution obtained by 

the initial conditions (17). We choose the values 
 

TABLE I. Temporal convergence rate of the energy preserving scheme (15)  
at 𝑇 1 with ∆𝑥 0.008 

𝜏 𝐿  order 𝐿  order 

1/10 1.1599e-4 - 1.9927e-4 - 

1/12 8.0735e-5 1.99 1.3892e-4 1.98 

1/14 5.9585e-5 1.98 1.0253e-4 1.97 

 
TABLE II. Spatial convergence rate of  the energy preserving scheme (15)   

at 𝑇 1 with 𝜏 0.001 

∆𝑥 𝐿  order 𝐿  order 

0.5 1.1742e-2 - 1.7393e-2 - 

0.25 3.0139e-3 1.96 4.3709e-3 1.99 

0.125 7.5268e-4 2.00 1.0939e-3 2.00 

 
TABLE 𝚰𝚰𝚰. Stability test of the scheme  (15) 

  𝜆=0.01 𝜆=0.001 
Δ𝑥 𝜏 𝐿  𝐿  𝐿  𝐿  
0.4 0.1 3.1831e-2 1.2776e-1 1.2592e-2 2.2119e-2 
0.25 0.1 2.8174e-2 1.2449e-1 4.7568e-3 1.3399e-2 
0.2 0.1 2.8297e-2 1.2418e-1 3.8423e-3 1.2848e-2 
0.1 0.1 2.8710e-2 1.2382e-1 2.9213e-3 1.2392e-2 

 
ℎ 0.125,𝑘 0.01, 32 𝑥 32, 0 𝑡 100.  

 
We compute the relative errors of the conservation quantities (10) and (11) using the following 
formulations 
 

𝑅
| |

| |
,       𝑅

| |

| |
,                                 (19) 

 
Figure 2 shows the corresponding Hamiltonian and the charge errors (19). From the Figure 1 
and Figure 2, we see that the new scheme (15) is suitable for long-term computation of the 
coupled nonlinear SB system (1). It is worth noting that the global energy is conserved exactly 
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(up to the error criterion of 10  and global charge in the iteration procedure is conserved 
very well (up to the error criterion of 10   since it is a quadratic invariant.  
 

B. Two-dimensional CSBS 
 
In this section we consider the two-dimensional CSBS [11] 

𝑖𝑢 𝑢 𝑢 𝑢𝑣 0,      𝑥 ∈ ℝ, 𝑡 0 
(20) 

 𝑣 𝑣 𝑣 𝛼𝑣 𝑓 𝑣 𝜔|𝑢|  . 
 

where 𝑖 √ 1 .  Let 𝑝 𝑡 , 𝑞 𝑡 , 𝑣(t) and ∅ 𝑡  be real functions, 𝑢 𝑝 𝑖𝑞, and 𝑓 𝑣
sin 𝑣 . The spatial derivatives are discretized by the second-order central difference equation 
and the semi-discrete equation of (20) can be written as a finite dimensional 

 

 
Figure 1. The wave forms of the numerical solutions. 

  
 
Figure 2. Hamiltonian errors ℋ  (left column) and mass error 𝑀  (right column) of the numerical solutions. 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5
10-11

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
10-9

98



 

     
2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  

(IGSCONG’22) 

 

 
 

  

Hamiltonian system (13) with  the Hamiltonian 
 

𝐻 𝑍
1
2

𝛿 𝑝 , 𝛿 𝑞 , 𝛿 𝑝 , 𝛿 𝑞 , 𝛿 𝑣 , 𝛿 ∅ ,

𝛿 𝑣 , 𝛿 ∅ , 𝜔 𝑝 , 𝑞 ,
1
2
𝑣 cos 𝑣 ,

 ∆𝑥∆𝑦. 

 
Then, we applied the second-order AVF method. To simulate the dynamic of the CNSB 
system in two-dimensions, we choose γ α 1 and ξ ω 0.1. The initial conditions are 
taken as [10] 

𝑢 𝑥,𝑦 𝑒 /  , 

𝑣 𝑥,𝑦 𝑒 , 

 ∅ 𝑥, 𝑦 𝑒  

 
Figure 3 represents the surfaces of |𝑢|, 𝑣 and 𝜙 with ∆𝑡 0.01,ℎ ℎ 0.25 in the domain 

10 𝑥, 𝑦 10, 0 𝑡 1. In the left plots of the Figure 3, we can see that the initial hump 
collapse as time evolves and the middle plots for the surface 𝑣 show that a hole forms inside 
the hump and a spike appears under the horizontal plane. The right plots show that the hump of 
∅ also collapse without hole only spikes generate under the horizontal plane. Similar results are 
obtained in [10] and [19]. The left picture in Figure 4 represents the corresponding errors in 
mass and energy on the space intervals 10 𝑥, 𝑦 10. From the left figure, we see that 
energy in not well preserved. We suspect that this is due to the limited space intervals 10
𝑥,𝑦 10 of the humps.  
 
To make improvements in the preservation of energy, we enlarge the boundary to 40 𝑥,𝑦
40 so that the boundaries do not affect the wave propagation. Then we simulate the dynamics 
with the same set of parameters. The results of simulation have been shown in the right picture 
of the Figure 4. In this case effect of boundaries are disappeared. From the right picture in 
Figure 4, we see that energy is preserved exactly up to the machine error.  
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Fig. 3. Surface of |𝑢|, 𝑣 and 𝜙 for the two-dimensional CSBS (19)  at 𝑡 0 (top), 𝑡 1.0 (bottom), 

respectively. 
  

CONCLUSION 

A new energy preserving scheme is proposed to simulate the one dimensional and two 
dimensional coupled Schrödinger-Bossinessq system (CSBS). Numerical results show that the 
new energy preserving scheme has an excellent performance in simulating solitons evolution 
the coupled nonlinear SB system. Moreover, the new scheme preserves the corresponding 
discrete Hamiltonian. The new scheme preserves the charge conservation very well. The 
accuracy of the second order average vector field method is also verified.  

 

  
 

Fig.4. Relative errors in mass and energy of the two-dimensional CSBS (19) for the spatial domain 
10 𝑥,𝑦 10, (left) and 40 𝑥,𝑦 40, (right). 
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ÖZET 

Amaç: Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde başlayan yeni korona virus (SARS-CoV-2 / 
COVID-19) kısa sürede tüm dünyaya yayılmış ve kısa zamanda tüm dünyayı etkileyen bir 
pandemi haline gelmiştir. Bu süreç içinde sosyo-ekonomik bir çok sorunun yanında pandeminin 
yol açtığı sağlık sorunlarının büyüklüğü ve bilinmezleri toplumda diğer sağlık sorunları için 
hastanelere başvuruşlarda azalmaya yol açtığı gözlenmiştir. Biz bu araştırmamızda hayatı tehdit 
eden bir sağlık  sorunu olmayan Lomber Disk Hernisi (LDH) için cerrahi tedavi önerilen fakat 
cerrahi tedaviyi kabul etmeyen hasta grubunda bu tedavinin hasta tarafından ret edilmesinde 
pandemi sürecinin etkisini araştırmayı amaçladık. 

Materyal ve Method: Ankara Şehir Hastanesinde 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri 
arasında aynı Beyin ve Sinir Cerrahi uzmanı tarafından muayene edilerek mikrocerrahi yöntemi 
ile cerrahi endikasyon konularak hastaya cerrahi önerilen ve bu tedavi seçeneği hasta tarafından 
kabul edilmeyen tek seviye ekstrude veya sekestre LDH olan 45 hasta dahil edildi (24 erkek 21 
kadın).  Ortalama yaşları 43,93 olan hastaların 19 ‘nun L4-5, 17’sinin L5-S1, 6’sının L3-4 ve 
3’ünün  L2-3 mesafesinde LDH tespit edilmiştir. 

Sonuçlar: COVID-19 Pandemisi sürecinde LDH nedeniyle cerrahi önerilmesine rağmen 
cerrahi tedaviyi kabul etmeyen 45 hastanın 34’ü (%75,55 , p<0.001) pandemi, 4’ü (%8,88, 
p>0.001) alternatif tedavi seçeneklerini değerlendirmek, 3’ü (%6,66, p.0.001) başka merkeze 
başvurma ve 4’ü (%8,88, p>0.001) diğer kişisel nedenlerden dolayı önerilen bu tedaviyi kabul 
etmediklerini bildirmişlerdir. 

Sonuç: Bu araştırmada hayatı tehdit eden bir sağlık  sorunu olmayan LDH için cerrahi tedavi 
önerilmesine rağmen bu tedavi seçeneğinin hasta tarafından kabul edilmemesindeki en önemli 
sebebin pandemi süreci olduğunu ve diğer birçok sağlık sorunları gibi cerrahi gerektiren bel 
fıtığı hastalığında da tedavilerin ertelendiği sonucuna ulaştık. 
 
Anahtar Kelimeler: Lomber Disk Hernisi, Mikrolomber diskektomi. Covid 19 

ABSTRACT 

Aim: The new corona virus (SARS-CoV-2 / COVID-19), which started in Wuhan, China in 
December 2019, spread all over the world in a short time and became a pandemic that affected 
the whole world in a short time. In this process, it has been observed that in addition to many 
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socio-economic problems, the size and unknowns of the health problems caused by the 
pandemic led to a decrease in the number of applications to hospitals for other health problems 
in the society. In this study, we aimed to investigate the effect of the pandemic process on the 
rejection of this treatment by the patient in the group of patients who were offered surgical 
treatment for Lumbar Disc Hernia (LDH), which is not a life-threatening health problem, but 
did not accept surgical treatment. 

Material and Method: Between January 1, 2021 and June 30, 2021 in Ankara City Hospital, 
45 patients with single-level extruded or sequestered LDH who were examined by the same 
Brain and Nerve Surgeon and recommended surgery with microsurgery method, and this 
treatment option was not accepted by the patient, were included ( 24 males 21 females). LDH 
was detected in the L4-5 distance of 19 patients, L5-S1 in 17, L3-4 in 6, and L2-3 in 3 patients 
with a mean age of 43.93. 

Results: During the COVID-19 Pandemic, although surgery was recommended due to LDH, 
out of 45 patients who did not accept surgical treatment, 34 (75.55% , p<0.001) were pandemic, 
4 (8.88%, p>0.001) evaluated alternative treatment options, 3 6% (6.66%, p.0.001) reported 
that they did not accept this recommended treatment due to referral to another center and 4 
(8.88%, p>0.001) for other personal reasons. 

Conclusion: In this study, although surgical treatment was recommended for LDH, which is 
not a life-threatening health problem, we concluded that the most important reason why this 
treatment option was not accepted by the patient was the pandemic process and, like many other 
health problems, the treatments were delayed in herniated disc disease requiring surgery. 

Keywords: Lumbar Disc Herniation, Microlumbar discectomy. Covid 19 

Introduction 

The pandemic has not only wreaked a hurricane of suffering, but it has also disrupted almost 
every field of health care and medicine worldwide. It delayed immunization campaigns for 
other diseases, overwhelmed hospitals, sucked up scarce budget resources, exhausted medical 
personnel, and postponed treatments and surgeries. At the same time, a legacy of the response 
to the coronavirus pandemic may be innovations and new tools for combating future epidemics. 
In its third round of surveying 129 countries about health-service disruptions, the WHO 
reported Feb. 7 that 92 percent of them were still experiencing some degree of pandemic 
disruption to health-care services, including lifesaving emergency care, elective surgery, 
routine immunizations and in a whole range of health-care areas: cancer, newborns, mental 
health and more. The WHO said “the magnitude and extent of disruptions within countries has 
not significantly changed” since early 2021. 
In this study, we aimed to investigate the effect of the pandemic process on the rejection of this 
treatment by the patient in the group of patients who were offered surgical treatment for Lumbar 
Disc Hernia (LDH), which is not a life-threatening health problem, but did not accept surgical 
treatment. 
 
Material and Method 

Between January 1, 2021 and June 30, 2021 in Ankara City Hospital, 45 patients with single-
level extruded or sequestered LDH who were examined by the same Brain and Nerve Surgeon 
and recommended surgery with microsurgery method, and this treatment option was not 
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accepted by the patient, were included ( 24 males 21 females) (Table 1). LDH was detected in 
the L4-5 distance of 19 patients, L5-S1 in 17, L3-4 in 6, and L2-3 in 3 patients with a mean age 
of 43.93. Respondents were asked “Have you delayed or avoided medical care due to concerns 
related to COVID-19?” or another cause. 
 
Results 

During the COVID-19 Pandemic, although surgery was recommended due to LDH, out of 45 
patients who did not accept surgical treatment, 34 (75.55% , p<0.001) were pandemic, 4 
(8.88%, p>0.001) evaluated alternative treatment options, 3 6% (6.66%, p.0.001) reported that 
they did not accept this recommended treatment due to referral to another center and 4 (8.88%, 
p>0.001) for other personal reasons. 
 

Table 1:Patients’ features 

 

 
Discussion 

The infection and systemic disease called Covid 19 is caused by the SARS-COV-2 virus. 
Individuals of all ages are at risk for SARS-CoV-2 infection and serious illness [1]. As the 
coronavirus pandemic focuses medical attention on treating affected patients and protecting 
others from infection for some, new risks may warrant reconsideration of usual standards of 

HASTA Yaş Cinsiyet LDH seviyesi Semptomların Süresi (Hafta) DBGT Derecesi Motor kayıp ve/veya DTR kaybı Sfinkter Kusuru Cerrahiyi kabül etmeme gerekçesi

1 24 Erkek Sol L4‐5 5 <30 ℃ Yok Yok Covid‐19 Pandemisi

2 38 Erkek Sağ L4‐5 7 <30 ℃ Yok Yok Alternatif tedavi Seçenekleri

3 42 Erkek Sağ L3‐4 14 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

4 39 Kadın Sağ L5‐S1 9 <30 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

5 44 Erkek Sağ L4‐5 6 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

6 46 Kadın Sol L2‐3 13 <30 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

7 28 Kadın Sol L5‐S1 16 30‐60 ℃ Var Yok Kişisel Diğer şebebler

8 56 Kadın Sağ L4‐5 11 <30 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

9 34 Erkek Sol L4‐5 11 <30 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

10 33 Erkek Sol L5‐S1 14 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

11 49 Kadın Sağ L3‐4 6 <30 ℃ Var Yok Başka Merkeze Başvurma

12 45 Kadın Sol L5‐S1 9 30‐60 ℃ Var Yok Alternatif tedavi Seçenekleri

13 64 Erkek Sağ L4‐5 13 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

14 62 Erkek Sağ L5‐S1 12 30‐60 ℃ Var Yok Kişisel Diğer şebebler

15 36 Kadın Sağ L5‐S1 6 <30 ℃ Yok Yok Covid‐19 Pandemisi

16 29 Erkek Sağ L4‐5 11 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

17 37 Erkek Sağ L4‐5 15 <30 ℃ Var Yok Alternatif tedavi Seçenekleri

18 46 Erkek Sağ L2‐3 8 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

19 47 Erkek Sol L4‐5 10 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

20 52 Kadın sol L3‐4 7 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

21 34 Kadın Sol L4‐5 5 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

22 60 Kadın Sağ L4‐5 16 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

23 51 Erkek Sağ L2‐3 6 <30 ℃ Yok Yok Covid‐19 Pandemisi

24 40 Kadın Sağ L3‐4 15 30‐60 ℃ Var Yok Alternatif tedavi Seçenekleri

25 42 Erkek sol L3‐4 12 <30 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

26 49 Erkek Sağ L4‐5 9 <30 ℃ Yok Yok Covid‐19 Pandemisi

27 51 Kadın Sol L4‐5 7 30‐60 ℃ Var Yok Başka Merkeze Başvurma

28 37 Erkek Sol L5‐S1 15 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

29 28 Kadın Sol L4‐5 14 <30 ℃ Yok Yok Başka Merkeze Başvurma

30 37 Erkek Sağ L5‐S1 15 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

31 46 Kadın Sol L5‐S1 13 <30 ℃ Yok Yok Kişisel Diğer şebebler

32 39 Kadın Sağ L4‐5 10 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

33 51 Erkek Sol L5‐S1 16 <30 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

34 53 Erkek Sağ L4‐5 13 <30 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

35 47 Erkek Sağ L4‐5 15 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

36 42 Kadın Sol L5‐S1 14 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

37 56 Erkek Sol L5‐S1 10 <30 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

38 39 Erkek Sağ L3‐4 14 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

39 53 Kadın Sol L5‐S1 10 <30 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

40 55 Kadın Sol L4‐5 12 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

41 47 Kadın Sağ L4‐5 10 <30 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

42 41 Erkek Sağ L5‐S1 9 <30 ℃ Yok Yok Kişisel Diğer şebebler

43 29 Erkek Sol L5‐S1 16 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

44 60 Kadın Sağ L5‐S1 14 30‐60 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi

45 39 Kadın Sağ L5‐S1 13 <30 ℃ Var Yok Covid‐19 Pandemisi
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care. Temporary disruptions in routine and nonemergency medical care access and delivery 
have been observed during periods of considerable community transmission of SARS-CoV-2, 
the virus that causes coronavirus disease 2019 (COVID-19). Cancer care, which often involves 
immunosuppressive therapy, tumor resection, and inpatient treatment, has been 
disproportionately affected by Covid-19 [1]. However, medical care delay or avoidance might 
increase morbidity and mortality risk associated with treatable and preventable health 
conditions and might contribute to reported excess deaths directly or indirectly related to 
COVID-19. 
Although canceling procedures such as elective hernia repairs and knee replacements is 
relatively straightforward, for many interventions the line between urgent and nonurgent can 
be drawn only in retrospect. Humanity absent sound medical judgment is meaningless. But 
though the pandemic may force difficult choices, my sense from both doctors and patients is 
that making these decisions thoughtfully and transparently helps patients feel cared for. [2]. 
 
Conclusion 

In this study, although surgical treatment was recommended for LDH, which is not a life-
threatening health problem, we concluded that the most important reason why this treatment 
option was not accepted by the patient was the pandemic process and, like many other health 
problems, the treatments were delayed in herniated disc disease requiring surgery. 
Understanding factors associated with medical care avoidance can inform targeted care delivery 
approaches and communication efforts encouraging persons to safely seek timely routine, 
urgent, and emergency care. 
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Abstract: More than 80 % of the information that humans receive from computers comes from 
image information, and images and videos have become one of the most effective ways for 
humans to acquire and communicate information. In this paper, a system is designed to process 
and analyze the tennis serve video, and judge whether it meets the standard action range through 
the dual criteria of angle and trajectory. The design of the system is light, the data processing 
is simple, the equipment price is low, and the double criterion increases the confidence. The 
system aims at simplicity and specialization. It is efficient and cost-effective. The system can 
also solve the problems of training venues and time constraints, the level of coaches and high 
costs during the epidemic , and help users to get rid of non-standard and non-standardized 
problems. Swing action so as not to cause damage to the body. 

 
Keywords: Auxiliary Training, Tennis, Similarity Measure, MediaPipe 
 
Ⅰ.INTRODUCTION 
 

The design of sports-assisted training systems based on computer vision technology [1] is 
very popular. Among the similar action analysis auxiliary training systems, such as the golf 
auxiliary training system based on video analysis proposed by Liu Xingtong [2]. The system 
uses edge information to extract golf club slope, performs minimum-distance frame matching 
between user video and standard video, and finally uses OpenPose to extract human limb angle 
and combine human limb angle and time-weighted limb angle to obtain a score. In the paper, a 
free throw technique action-assisted training system based on video image processing [3] , the 
author proposes a shot frame detection algorithm, and combines Hough detection and 
foreground extraction to propose a hand shape acquisition algorithm. According to the hand 
shape to judge whether the action is standard or not. These two systems are only judged by the 
action angle, but in modern tennis, the technical angle of the serve and the movement trajectory 
are indispensable from the professional point of view [4]. And the existing system methods have 
the following problems: for tennis, tennis rackets have no obvious straight line features, so the 
slope algorithm cannot be used; tennis hand movements are not as complicated as basketball 
free throws, so there is no need to judge the hand shape; although the frame matching algorithm 
is Accurate, but the amount of calculation is large and the speed is not fast. 

Hash algorithm and histogram algorithm are commonly used algorithms to compare the 
similarity of images [5,6]. It is subdivided into mean hash, perceptual hash, difference hash, 
single-channel histogram, and three-channel histogram. 1. Mean Hash Algorithm : Use the low-
frequency information of the picture for calculation. 2. Perceptual Hash Algorithm : Obtain 
low-frequency information of pictures through discrete cosine transform. 3. Difference Hash 
Algorithm : The relative gradient direction can be tracked more accurately by calculating the 
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difference between the matching regions, so that the most sensitive information of the human 
visual system will be obtained. 4. The single- channel histogram algorithm measures the 
similarity between the histograms of two images according to a certain distance metric standard. 
5. Three-channel histogram The original image is divided into three RGB channels, and the 
histogram similarity of each channel is calculated separately and divided by three. The 
algorithm that is most suitable for this system is selected below. 

In terms of calculation speed, this paper uses the Mean Shift algorithm [7] in racket tracking. 
That is, in the point set, a circular window moves continuously, and the direction of its 
movement is along the area with the highest density of points. In terms of trajectory extraction, 
Python built-in functions are used. In terms of calculation speed, keyframes are selected 
according to a preset time, and accuracy is sacrificed to reduce algorithm complexity. At the 
same time, the existing model of MediaPipe library is used for modeling, which is simpler and 
more mature than the hand shape acquisition algorithm. 

 
Ⅱ.Algorithms and System Fundamentals 
 
Ⅱ.A) System Composition 
 

This paper proposes a tennis auxiliary training system, which uses the advantage that the 
head of the tennis racket is larger than the head of the golf club to track the trajectory of the 
tennis racket, and uses the advantages of MediaPipe to model the human arms to obtain the 
small size of the forearm. The angle between the arms, the comprehensive trajectory and the 
angle are comprehensively judged. In terms of trajectory tracking, this paper uses a specific 
racket with a red head to track the center of mass of the racket and regard it as the racket 
trajectory. The blue trajectories are extracted using the HSV domain parameter settings. 

The system has two major components. 1. Angle: First, use MediaPipe to model the tennis 
serve video shot by the ordinary monocular camera, and obtain the coordinates of the three 
points of the hand, elbow and shoulder in the key frame picture. Using OpenCV 's math library 
function and cosine theorem, the angle between the two lines can be obtained, and whether the 
key action angle is in the standard range can be judged and normalized to give a score. 2. In 
terms of similarity comparison of action trajectory pictures: use the Mean Shift algorithm to 
track and draw the movement trajectory of the center of mass of the racket, construct a mask to 
extract the trajectory by identifying the color, and use the difference hash algorithm and 
standard action according to the extracted trajectory picture. The pictures are compared for 
similarity, and finally a score report is given and an overall evaluation of the user's swing is 
made. The system has good practicability in the scene without background noise interference. 
The overall system flow is shown in Figure 1. 

 
Ⅱ.B) Introduction to MediaPipe [8] 

 

MediaPipe is an open-source, cross-platform, customizable machine learning solution for 
real-time and streaming media that is fast and models can run in real-time. Among them, human 
posture detection and tracking can track the movement of human arms, fingers, torso, legs and 
feet. The system utilizes the double arm tracking in its human body posture detection and 
tracking, and tracks the movement of the arms to obtain the coordinates of the hand, elbow and 
shoulder (as shown in Figure 2). Due to the strong real-time performance of MediaPipe, the 
analysis results are very good and the Angle accuracy is enhanced. 
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            Figure 1 System flow chart                   Figure 2 Human pose model of MediaPipe 

 
Ⅱ.C) Extraction angle 
 

This paper studies the trophy serve action in tennis (Figure 3), focusing on the angle between 
the upper and lower arms of the user's arms. Among them, ∠ 1 of the standard action should be 
180 °, and ∠ 2 should be 90 ° [4]. 

 

 
Figure 3 Action diagram of trophy serve 

 
Use three points to calibrate an arm through MediaPipe, and calculate the included angle 

through the coordinates of the three points and the cosine theorem, such as formula (1) 
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Use Python to extract the key action frame of the video and calculate the angle of the arms 
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at the frame to compare with the standard action range. This article stipulates that on the basis 
of the standard angle, plus or minus 30 ° can be judged as correct action. 

Through the same set of pictures, we can get the correct rate of the algorithm, and the 
calculation formula of the correct rate is [8] 

 

P
∑ success

motion
n

2  

 
Ⅱ.D)Mean Shift Algorithm 
 

Among the target tracking algorithms, this algorithm is one of the algorithms with stronger 
robustness and real-time performance. It can track objects with certain deformation and 
occlusion. Mean-shift based tracking methods use statistical histograms to model image regions 
of interest. The information of the target image area is approximately represented by the 
histogram, and the algorithm is iteratively calculated to find the closest position to the target 
and complete the tracking of the object. It is characterized by high operation efficiency, easy 
modularization, wide application range, and good effect in various image sequences. 

 
Ⅱ.E) Difference Hash Algorithm 
 

Compared with other algorithms, the difference hash algorithm has greater advantages. A 
brief introduction to the hash algorithm. Mean Hash Algorithm : After obtaining the fingerprint 
information of the two pictures by using the low-frequency information of the pictures, the 
Hamming distance of the two sets of 64 -bit data is calculated. 2. Perceptual Hash Algorithm : 
Obtain the low-frequency information of the picture through DCT , and transform the image 
from the pixel domain to the frequency domain. In the frequency domain , only a few 
coefficients of some frequency components are not 0 , and most of the coefficients are 0. The 
information of the picture is mainly contained in the low-frequency coefficients in the upper 
left corner. 3. Difference Hash Algorithm: When hashing a picture, a hash sequence is obtained 
by comparing the sizes of two pixels in different pictures. The steps are : 1.Reduce the size, 
reduce the picture to the size of 9*8. 2. Convert to grayscale image. 3. Calculate the difference 
value and get the hash value. Compare the left and right pixels of each row, if the left pixel 
value is greater than the right pixel value, record it as 1, otherwise it is 0. Since the number of 
pixels in each line is 9, 8 values can be obtained by comparison, so a total of 64 values can be 
obtained from 8 lines of pixels, so the hash value at this time is a 0-1 sequence with a length of 
64. 4. The pictures are paired and the Hamming distance is calculated. For the application 
scenario of this system, since they are all trajectory pictures, even if the trajectories are different, 
as long as the lengths are similar, the similarity obtained by the histogram algorithm will be the 
same, that is, the histogram algorithm is not applicable. Therefore, the difference hash algorithm 
becomes the optimal algorithm of this system. 

The histogram algorithm is also a commonly used algorithm for calculating the similarity of 
images. The process is to calculate the histograms of the two images respectively, and then 
compare them according to a certain measure. The result of the comparison is the similarity of 
the two images. 

 
Ⅲ.Experimental verification and system composition 
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Ⅲ.A) Introduction to the experimental environment 
 

The data used in this paper comes from the research group and surrounding colleagues, 
friends, etc. The algorithms introduced are all written in Python. The experimental environment 
is Windows 11 , 64-bit OS, AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics processor , 3.20 GHz 
, 16G memory. In this part, each part will be tested and the best will be selected. 

 
Ⅲ.B) Select key frame experiment 
 

We have collected a thousand serving videos from people who can play tennis around us, 
and judged whether the key frame selection is appropriate through manual judgment. 
Considering the fast serving speed of tennis, we set the range of key action frames to be the 
positive or negative of the real action. The three judgment levels within 0.2s, within 0.3s and 
within 0.5s , and their respective correct rates are shown in the following table: 

 
Table 1 Correct rate at plus or minus 0.2s, 0.3s and 0.5s 

Range size (s) Correct rate (%) 
± 0.2 60.23 
± 0.3 71.46 
± 0.5 87.98 

 
It can be seen from the data analysis in the table that when the range is set larger, the accuracy 

rate will increase accordingly, but the larger the range, the less the accuracy rate will be 
increased by the unit increase of the range, so it is better to choose a compromise. range and 
accuracy. According to literature review , this system chooses ± 0.3s as the threshold of 
recognition accuracy. 

 
Ⅲ.C)  Trajectory tracking and extraction experiments 
 

Experiment with the algorithm introduced in 1. Among them, in order to effectively get the 
blue color , the HSV parameters need to be adjusted many times, and finally the appropriate 
HSV parameters are found to be [100 , 43 , 46] to [124 , 255 , 255], and the effect is shown in 
Figure 4. 

 

 
Figure 4 Extraction of blue trajectory renderings       

   
It can be seen that the extracted trajectory image matches the real trajectory image very well 

and has little influence of noise. The use of difference hashing algorithm for image similarity 
comparison can also well reflect its advantages. 

 
Ⅲ.D) Experimental conclusion of similarity algorithm 
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In order to compare the actual application effects of the mean, perceptual, and difference 
hash algorithms and the single-channel and three-channel histogram algorithms , we use the 
tennis coach's multiple serving videos to obtain multiple sets of professional serving pictures 
after processing. During the experiment, standard images were randomly selected and five 
algorithms were used to match the similarity of the user's serving action. After the similarity 
calculation of five groups of a thousand tennis serve video sequences, the following table is 
obtained: 

Table 2 Comparison of effects and characteristics of five algorithms 

method Effect Features 
Mean Hash Algorithm Low computational 

complexity, high speed 
and low accuracy 

Essentially a comparison 
of colors 

Perceptual Hash 
Algorithm 

computational complexity 
and accuracy, but lower 

speed 

DCT operation is done , 
which is essentially a 

comparison of frequencies 
Difference Hash 

Algorithm 
High computational 

complexity and accuracy, 
and fast speed 

Essentially a gradient-
based perceptual hashing 

algorithm 
Single Channel Histogram 

Algorithm 
It can reflect the number of 

grayscale pixels, and the 
accuracy is unstable 

Only reflect grayscale 
information, not the 

overall information of the 
image 

Three-Channel Histogram 
Algorithm 

Can reflect the number of 
pixels in each channel, and 

the accuracy is unstable 

Only the color information 
is reflected, not the overall 
information of the image 

Since the algorithm is very sensitive to the content of the image, once the content changes, 
it is easy to make the difference in the hash value of the image larger, so when comparing two 
different images, the similarity value of the hash algorithm is usually lower. [5]. From the table, 
it can be concluded that the calculation amount of the histogram algorithm is relatively small, 
and the principle of the algorithm is simple and easy to understand, but the histogram algorithm 
only reflects the number of gray values of the image pixels, and cannot reflect the texture 
structure of the image, so misjudgment will occur; for example, the texture structure is 
approximately the same , but the images with different light-dark relationships should normally 
have a high similarity, but the actual result is that the similarity is very low, and the images with 
different content but similar light-dark conditions have a high similarity. 

 
Ⅳ.CONCLUSION 

This paper verifies a tennis swing trajectory extraction algorithm based on color recognition, 
and proposes a tennis swing angle evaluation method. Using the dual criteria of trajectory and 
angle can improve the judgment confidence and reduce the computational complexity. After the 
user runs the program, he only needs to complete the serving action in front of the camera to 
see the whole process of his serving. You can see your score and keyframe action photos and 
track photos in the report, which is very easy to use. 

In the future, the system can also use deep learning to improve key action frames, video 
timing matching, etc., and can also introduce 3 -dimensional space to make the judgment more 
accurate. 
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Abstract: The current study explores the behavior of a multi-story RC structure under seismic 
load using pushover analysis, where the special moment resistant frame (SMRF) building is 
located in a medium-seismicity zone of Algeria in Guelma City. The RC buildings G+8 to G+14 
storeys have been chosen for this purpose. For structural analysis, ETABS V18 was used to 
construct a finite element model of the structure. Initially, four models of RC buildings were 
built to withstand seismic loads, with the responses spectrum analysis technique used to 
discover the RC building's properties. Pushover analysis is used to discover potential weak 
points in a structure by tracing the sequence of damages in each component of the structure and 
finding weak points (critical joints) in RC construction. In addition, compare the two codes 
(RPA code and IS code). 

Keywords: Pushover analysis, Performance Point, Seismic load, ETABS.V.18, RPA code and 
IS code. 
 
INTRODUCTION 

Nowadays, the main criterion for constructing RC structures in seismic zones is the control 
of lateral displacement caused by lateral forces. In this paper, an attempt has been made to 
compare the two codes (RPA code and IS code) under seismic stress by applying pushover 
analysis and studying position on lateral displacement and Base Shear in RC Frames. Pushover 
analysis is applied to RC frames with (G+8, G+10, G+12, and G+14). 

Non-linear static analysis (pushover analysis) was performed on the frames, and the results 
were compared to the push over curves of two codes, RPA and IS code. The displacement and 
base shear are computed and compared using the curves. 

Pushover analysis is a common approach for determining the seismic capability of existing 
structures, and it is cited in numerous current retrofit seismic design recommendations. It may 
also be used to improve the performance of new structures that rely on ductility or redundancy 
to withstand seismic effects.  

 

 
Fig. 1. Typical Pushover Capacity Curve. 
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The following are some characteristics of such research involving the behavior of multi-

story RC structures under seismic load utilizing pushover analysis. Furthermore, various 
researchers investigated the use of pushover analysis to generate entire pushover-like load–
displacement curves from incremental dynamic analysis up to collapse for a range of structural 
configurations reflecting the most popular types of RC structures. 

Some research has been conducted on the pushover analysis method, with the main goal of 
their paper being to awareness and increase pushover-like load–displacement curves from 
incremental dynamic analysis to collapse for a variety of structural configurations representing 
the most common types of RC building. They analyzed 12 structures divided into three groups 
to reach their goal: four 8-story irregular frame buildings, four 12-story regular frame buildings, 
and four 8-story dual frame walls. The four 8-story irregular frame structures employed an 
inverted triangular lateral load distribution, which is the same as inelastic load distribution. 
Time–history analysis for the triangular and multimodal distribution results indicate differences 
of less than 4% for the twelve structures since the former cap trues the features of the most 
important mode of vibration. As a result, higher mode effects are not completely accounted for 
in the post-elastic domain since the multi modal load distribution only captures the distribution 
of inertia forces in the elastic range [1]. 

Demonstrated that the pushover analysis accurately predicts seismic demands for moderate 
buildings with homogeneous inelastic behavior over height. None of the invariant force 
distributions in this technique account for the contributions of higher modes to response or 
redistribution of inertia forces due to structural yielding and related changes in a structure's 
vibration characteristics. To address these constraints, some academics have developed 
adaptive force distributions that seek to match the time-variant distributions of inertia forces 
more closely [2]. 

The non-linear static analysis (pushover analysis) was performed in this work to understand 
the behavior of a G+9 multi-story residential structure located in different seismic zones (II, III, 
IV, V) of India with identical geometrical parameters. The behavior of a multi-story building 
has been studied in terms of force-displacement relationships, successive hinge formations, and 
structural inelasticity, among other things [3]. 

A conventional single bay four-story RCC structure is used for the pushover study, and 
different lateral load patterns are applied using the ETABS and SAP2000 software. Four 
different lateral load patterns were considered. This research employs FEMA-257 uniform load 
distribution and equivalent lateral force distribution, as well as lateral load patterns produced 
by the Upper bond pushover analysis (UBPA) technique and lateral loads calculated by 
response spectrum analysis as described by IS-1893 (2002). The structure is initially modeled 
in ETABS, and the dynamic characteristics of the structure are determined. The lateral loads 
are then calculated, and the structure is modeled and assessed in SAP2000 software using 
different lateral loads [4]. 

The pushover analysis is used in this work to assess the seismic capabilities of an existing 
building with an asymmetric layout. The building frame is developed in accordance with IS 
456:20000 and IS 1893:2002. The major goal is to validate the sort of performance that a 
structure planned in accordance with Indian regulations can provide. In this study, an 
educational building in Kerala is investigated, and its seismic performance is evaluated. 
SAP2000 software was used for the pushover analysis. The maximum roof movement of 640 
mm was considered for this investigation. According to the findings, the educational building 
is seismically safe [5]. 
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A. The pushover analysis approach  

This research employs uniform load distribution and equivalent lateral force distribution as 
defined in FEMA-257, as well as lateral load patterns produced by the Upper bond pushover 
analysis (UBPA) technique and lateral loads calculated by response spectrum analysis as 
described by RPA1999/V2003. Local nonlinear effects are modeled, and the structure is pushed 
until a given point is reached. A collapse mechanism is built to produce the pushover curve, 
plot the base shear and roof displacement at each step. 

Pushover analysis is a nonlinear analytical approach used to assess the strength capacity of a 
structure in order to evaluate the predicted performance of structural systems by evaluating the 
strength and deformation demands in design earthquakes using static inelastic analysis. The 
pushover is anticipated to offer information on a wide range of response qualities that a dynamic 
analysis or elastic static elastic static cannot. 

 

 
Fig. 2. Push-over analysis. 

 
 Capacity Spectrum Method 

The nonlinear static pushover analysis is a comprehensive approach for analyzing the 
earthquake response of structures that explicitly accounts for the nonlinear behavior of structure 
parts. The capacity spectrum technique is a pushover analysis approach for determining peak 
response during an earthquake by comparing structural capacity with ground shaking demand. 

 

 
Fig. 3. Capacity spectrum curve. 

 
B. Structural modelling  

The structures utilized in the current study had varying model elevations (G+8 to G+14) and 
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a total size of 618.75 m2. For this study, the FEM-program ETABS.V18 software was used to 
assess the different models under seismic load utilizing pushover analysis on two distinct codes 
(RPA code and IS code) to compare the pushover analysis between the RPA code and IS code 
both under seismic load. 

 
TABLE I. BUILDING DATA AND LOADING DETAIL USED IN THE MODELLING. 

Type of building RPA code IS code 

Zone II  III 
Number of stories G+8 to G+14 G+8 to G+14 

Soil Soft Soft 
Importance factor 1 1 

Response reduction factors 
of structures (R) 

5 4 

Damping ratio of RC 
structures 

5% 5% 

Story height 
 

3,06 
 

3,06 

Bottom story height 4,08 4,08 
Beam C25/30 300x450 mm 300x450 mm 

Column C25/30 600x600 mm 600x600 mm 
Slab C25/30 200 mm 200 mm 

Live load 3 KN/m2 3 KN/m2 
Dead load 2 Kn/m2 2 Kn/m2 

Density of concrete 25 Kn/m3 25 Kn/m3 
 
For analysis purpose, eight models considered namely as: 
MODEL 1: Structure Pushover Curve – PAX and PAY (G+8) RPA code. 
MODEL 2: Structure Pushover Curve – PAX and PAY (G+10) RPA code. 
MODEL 3: Structure Pushover Curve – PAX and PAY (G+12) RPA code. 
MODEL 4: Structure Pushover Curve – PAX and PAY (G+14) RPA code. 
MODEL 5: Structure Pushover Curve – PAX and PAY (G+8) IS code. 
MODEL 6: Structure Pushover Curve – PAX and PAY (G+10) IS code. 
MODEL 7: Structure Pushover Curve – PAX and PAY (G+12) IS code. 
MODEL 8: Structure Pushover Curve – PAX and PAY (G+14) IS code. 

 
Fig. 4. plan of the building as shown in ETABS.V18. 
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Fig. 5. 3D view of the model G+8 and G+14. 

C. Results and descussion  
 

 
Fig. 6. Capacity curve (G+8) as IS code 

                                                                   (a) : sens X, (b): sens Y. 
 

 
Fig. 7. Capacity curve (G+8) as RPA code 

 (c) : sens X, (d): sens Y. 
 

(a) (b) 

(c) (d) 
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1. Variation in base shear and displacement  
The response spectrum analysis and pushover analysis is carried out by using ETABS V18 

software by following seismic codes IS-1893 (part I):2016 and RPA99 V2003. 
1.1. BASE SHEAR - Base shear is the reaction of the structure's base shear to earthquake 

loads. This base shear from a pushover curve was developed in compliance with IS 
1893:2016 and ACI 318-19. is operating at the base or support of the structure, or 
wherever the structure is fixed. 

 
Fig. 8. Graphical representation of base shear (IS code). 

 
Fig. 9. Graphical representation of base shears (RPA code). 

 
1.2. DISPLACEMENT – The lateral movement of the structure generated by lateral force 

is referred to as storey displacement. A structure's deflected form is the most crucial 
and easily apparent point of comparison for any construction. No other comparative 
metric can provide a greater understanding of the structure's behavior than 
displacement, as measured by the pushover curve, design displacement as defined by 
codes. 

 

 
Fig. 10. Graphical representation of displacement (IS code). 
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Fig. 11. Graphical representation of displacement (RPA code). 

 
CONCLUSION 

The pushover analysis of RC of two distinct codes, RPA code and IS code, under seismic 
stress was reported in this study. The following are the findings reached after analyzing and 
interpreting the results. 

1. The same data is utilized for the modeling of the four distinct IS and RPA codes.  
2. The outcomes of these studies were compared between the pushover analysis's IS code 

and RPA code.  
3. This study shows that the capacity of the building increases with displacement in the Y 

direction and the maximum base shear increases with displacement in the X direction of two 
distinct codes : IS and RPA. 

4. We studied the behavior of the structure under seismic stress using pushover analysis 
and displacement comparisons on several codes (IS code and RPA code). No other metric of 
comparison can provide a more accurate picture of the structure's behavior than displacement 
comparison. The displacements are shown in table below. 

 
TABLE II. COMPARE OF THE DISPLACEMENT OF TWO CODES (IS AND RPA) CODE. 

 
5. Based on the findings of the analysis and design of displacement of tow codes IS and 

ACI under seismic stress using pushover analysis, the difference that the IS code increases 
displacement estimated value=0.005, as shown in previous table. 

6. However, the pushover analysis is the same in both IS and RPA programs. If you notice 
a difference in value, it is because the Zone factors of both codes change, as shown in previous 
table. The difference zone factor values of the IS code is greater than the RPA code around 
value =0.01. 

7. We studied the behavior of the structure under seismic stress using pushover analysis, 
followed by a comparison of base shear on different codes: IS and RPA. The results are shown 
in table below.  

 

Displacement M 

Value IS code  RPA code 
Zone III II 

Soil X 
direction 

Y 
direction 

X 
direction 

Y 
direction 

G+8 -0.055 -0.102 -0.06 -0.098 
G+14 -0.187 -0.274 -0.182 -0.261 
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TABLE III. Compare of the base shear of two codes (IS And RPA) code. 

Base Shear KN 

Value IS code  RPA code 
Zone III II 

Soil X 
direction 

Y 
direction 

X 
direction 

Y 
direction 

G+8 5075.865 2866.289 7834.217 4536.211 
G+14 7794.886 5680.267 7799.911 5688.503 
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Abstract: This paper examines the feasibility of the proposed ‘growth framework’ for 

ecomuseum practice in order to address the challenges faced by the existing practice 

frameworks involving ecomuseums in China. We argue that application of the proposed 

framework at ecomuseums in China will be greatly beneficial, through optimising community 

participation and sustaining future community development. The proposed practice framework 

is validated by an in-depth qualitative case study and fieldwork with practice in Malanyu Town, 

China. The study found that within a top-down social context, the core of a successful 

application of a growth framework is to clarify the roles of the stakeholders, so that local 

government becomes more creative and flexible, external experts become more accessible, and 

local communities take more responsibility. In addition, a long-term, stable relationship 

between external experts and local stakeholders should be emphasised to enable a sustainable 

future development of local communities and the ecomuseums.  

Keywords: Heritage preservation; Ecomuseum; Practical framework; Community 

participation; Practice research; China 

 

INTRODUCTION 

While preserving the material achievements of past civilisations and protecting the 

achievements characteristic of the aspirations and technology of today, the new museology – 

ecomuseology, community museology and all other forms of active museology – is primarily 

concerned with community development, reflecting the driving forces in social progress and 

associating them in its plans for the future. [1](p. 116). 

Rather than being housed in one or more buildings, ecomuseums are rooted within 

communities with their natural and cultural heritage, both tangible and intangible, contained 

within one geographic territory. The most important characteristic of an ecomuseum is its 

holistic approach to the community in which it is located since it is ‘a community-based 

museum or heritage project that supports sustainable development’ [2](p. 199). Many examples 

have indicated that communities’ contributions to ecomuseums/community museums must not 

be underestimated. As an example, with a strong sense of revolution and protest, local 

communities have made impressive contributions to community museums in Oaxaca, Mexico. 

The community re-built local narratives by promoting local stories and traditions; promoted the 

regional economy by preserving and developing traditional handicraft; and passed on the home 

culture by sending out travelling exhibits [3]. In Cape Town, South Africa, the original 

community made the District Six Museum into an important vehicle for collective memory by 

continuously sharing old stories, even though the original block had been demolished [4–5]. In 
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Norway, residents in the community, as volunteers or paid staff, cooperated with experts and 

scholars to establish a powerful data centre and memory database that has transformed the 

traditional Toten Museum into the Toten Ecomuseum [6].  

 Based on a common understanding that community engagement is important to 

ecomuseums, most practices around the world follow a similar framework. Ecomuseums often 

experience a tough start and require external assistance, requiring communities to undergo a 

long-term self-growth process to root the ecomuseum idea within them. The story of the Ak-

Chin Him-Dak Eco-Museum, to cite a classic example, demonstrates a practical path and 

framework that radically enabled the community, which had been in an economic and cultural 

dilemma, to walk along the road towards independence and confidence [7–9]. It took around 

four years from the time when the Ak-Chin people of Arizona began to consider preserving 

their threatened tribal heritage to the completion of the ecomuseum’s central building. They set 

ambitious two-year goals: to educate a community to understand the role of museums and 

archives; to cultivate the community capacity for internal management; and to design 

appropriate cultural facilities in the community. To achieve these aims, the community 

underwent a journey of long-term self-discovery and nurturing, visiting archives, museums and 

heritage sites, attending regular community activities, and cooperating with the local university. 

Eventually, they established a common understanding based on long-term development and 

lifelong learning within the community.  

China has a different model of ecomuseum practice, managed through a top-down process 

led by the government, which fundamentally differs from most other parts of the world and is 

often criticised for its lack of community engagement. Historically, there have been three 

generations of ecomuseums in the country, launched at different historical stages from the 

1990s to the present. All of them concentrated on contributing to regional economic benefits, 

e.g., through large-scale infrastructure and developing tourism, but investment in the practices 

were entirely almost government directed and lacked a bottom-up approach due to centralised 

government and leadership [10]. The three generations of ecomuseums were all launched by 

external forces, i.e., governments and external experts, and local communities were rarely 

consulted in the early stages [11]. The dominant approach in terms of communities participating 

in follow-up processes was to ‘take part in’ or ‘attend’ rather than ‘take part in with 

contributions’ since community participation was not understood as a mechanism for self-

determinism but rather a process of negotiation between the community and state system [12](p. 

226). Consequently, when combined with tourism, communities only acknowledged the 

economic value and not the cultural value of ecomuseums because they lacked an awareness of 

the territory’s value to them [11].  

Some deficiencies in the development of ecomuseums (e.g., decision-making processes) still 

needed to be addressed, though the awareness of community autonomy has emerged in a few 

small sample cases [13–14]. To improve the application of future ecomuseums, all stakeholders 

must respond. Communities should be given more time to truly understand the value of 

ecomuseums in order to prevent damage to the culture and sustainable development of 

communities as a result of chasing vested economic benefits [15]. Moreover, the roles played 

by different parties (e.g., local government, local community, and external experts) need to be 

repositioned and properly integrated in order to respond when communities are not ready for 

participating in the practice [16]. These responses are bound to bring changes to the current 

approach and framework.  

This article contributes to the growing scholarly debate on challenges in ecomuseum practice 

in China: e.g., insufficient community engagement; inadequate readiness and awareness in the 

122



 

 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  

(IGSCONG’22) 

 

 

community; and the unreasonable roles of all parties. It engages with literature looking at the 

social context of community participation in the country and specific issues that exist with 

ecomuseum practices in China. The article attempts to answer several questions: why did the 

community lack long-term goals in their ecomuseum practices? In what areas of practice were 

the community lacking in readiness? What roles should all parties play in the process? The 

answers address the crux of this paper by proposing a fresh practical framework with which 

ecomuseums in China can tackle the challenges being faced.   

To make the research concrete, an experimental case study was conducted in the community 

of Malanyu Town, where the most population is made up of the descendants of the tomb 

caretakers of the Qing Imperial Tombs. The town is the site of centuries of unique culture and 

history, and some heritage and collective memories have been maintained in the community 

until today, but the memory and heritage of the community urgently need to be preserved after 

a period of political and social upheaval. As part of the research, the community was engaged 

in the early planning stages of an ecomuseum by attending one-to-one interviews, focus group 

meetings, mapping exercises and community activities. The reactions of the community during 

the practice were then recorded and analysed in order to answer the research questions. 

CHALLENGES TO THE CURRENT FRAMEWORK IN CHINA 

The practices of ecomuseums in China have followed an almost identical practice 

framework, summarised as ‘the falloff framework’ by Li and Selim [17], within which 

ecomuseums were initiated and led by government, and guided and practiced by external 

experts, with communities taking part under guidance [18]. Although local government have 

called on the public to cooperate in the process, communities have never been empowered in 

the decision-making, and as a result any participation was short-lived [12]. At the beginning of 

the practices, Su Donghai, the ‘father’ of ecomuseums in China, had highlighted that their 

sustainability in the country ultimately depended on the involvement of communities who truly 

owned and controlled their culture [18–19]. However, with ‘most ecomuseums throughout 

China, community participation has remained a part of the ecomuseum theory but not in 

practice’[12](p. 225). Therefore, some challenges have emerged in the practice.  

First, it has been difficult for those looking to build ecomuseums to balance the pursuit of 

short-term economic benefits and considerations of long-term community goals. The first two 

generations of ecomuseums in China were rooted in remote and underdeveloped ethnic-

minority areas with the clear short-term aim of poverty alleviation; therefore, massive 

infrastructure construction was a crucial part of the project [20](p. 28-29). The third generation 

(for example, the Anji Ecomuseum in Zhejiang Province) still considered developing the 

regional economy as the primary goal. To achieve this aim, the Anji Ecomuseum made great 

efforts to brand local cultural and natural resources [21], resulting in an abnormal development 

of the ecomuseum, since regional industries were overemphasised [22](p.113). Today, the 

ecomuseums has been redirected away from preserving heritage to developing the local 

economy (October 2020, phone conversation with Pan Shouyong, the ecomuseum's founder). 

Clearly, both local governments and communities have a very strong short-term goal of 

achieving regional economic development by launching ecomuseums. Developing the tourism 

brought to regions by the ecomuseums was the primary option, but this also uncovered issues 

around insufficient long-term aims for preservation and development. Many scholars have 

discussed the relationship between ecomuseums and tourism in China, and most projects have 

ended up with difficulties balancing heritage protection and tourism development, e.g. in [15], 

[23–27]. For instance, ecomuseums could not effectively protect heritage but rather accelerated 
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the loss of local culture, especially when they were combined with tourism [28–29]. Many 

precious artefacts collected during the establishment of the first generation of ecomuseums in 

Guizhou Province were not properly preserved, and local villagers sold them to foreign visitors 

[30]. Similar tragedies also occurred during the second generation of ecomuseums in Guangxi 

[31–32]. 

How goals of preservation and development are set has been influenced by the economic 

conditions of the communities. Fang [33–34] states that communities must solve the problems 

threatening their survival before considering cultural confidence and preservation. In destitute 

areas, individuals might begin to lack confidence in their community’s culture and, therefore, 

become separated from their traditional cultures [35]. For instance, in Longga Village, one of 

the first-generation ecomuseums, villagers stated that economic benefits and improving living 

conditions were their priorities, and they wished future generations would receive a better 

education and escape from their traditional life and culture [29]. The situation would be slightly 

better in affluent and educated communities: for example, the communities of the Sanfang 

Qixiang Community Museum, one of the third generation of ecomuseums in Fujian Province. 

In addition to obtaining the economic benefits brought by tourism, the communities maintained 

a close relationship with the community museum and participated in preserving their memories 

and culture [36].   

The second challenge is insufficient community participation. On the one hand, it has proven 

difficult to empower the communities involved, even though scholars have discussed the 

significance of community participation for the sustainability of ecomuseums e.g., in [11], [37–

38], and the national top-down framework is unbreakable. As a result, ecomuseums in China 

shared a rather utopian nature [39]. The pioneering and revolutionary nature of ecomuseums 

has therefore been discarded and transformed into a socialist ideology [22]. Aside from 

ecomuseums, Li et al. [40](p.9) state that the cultural heritage management in China was 

definitely a government-led process with limited community involvement: ‘most properties 

have insufficient involvement of residents in decision-making, and the focus of management is 

placed more on the presentation of heritage materiality than the improvement of community 

traditional life’. In this context the term community has been given more administrative 

meanings. It was not a bottom-up product but the terminal administrative department set up by 

the state, playing a connective role by reporting to higher levels and keeping lower levels 

informed [41](p.154). Even though the community performs many functions to serve its 

residents, it still represents the interests of the state rather than grassroots enthusiasm [42]. 

Furthermore, all community or grassroots organisations (e.g., NGOs) need to be empowered by 

the state in order to achieve legitimacy (ibid.:653). Therefore, ‘despite several community-

based organisations being set up, in general, residents still lack resources to negotiate with 

different stakeholders and challenge any government decisions deviating from their interests’ 

[40](p.9). 

On the other hand, the capability and readiness of communities to participate in ecomuseums 

was also questioned. Head [43](p.452) argues that in China ‘the capacity and motivation of 

citizens to participate effectively, or to create alternative forums, remains a weakness in 

community engagement strategies.’ For instance, Safford [44](p.2) states that one challenge is 

‘the absence of knowledge among ordinary Chinese of their long and complex history’. The 

insufficient readiness was more pronounced in rural and impoverished areas, in which precious 

heritage was often dismissed as worthless, and intangible heritage (e.g., traditional customs and 

handicrafts) was considered inelegant by local villagers [45].  

The final challenge is that the establishment of ecomuseums was often anticlimactic. 
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Erecting an ecomuseum in China was not difficult since it relied on local government and 

external experts but maintaining one was tough as its sustainability requires long-term 

contributions from the local community [18]. One reason for the unsustainability of 

ecomuseums initiated by local government was the weakness of long-term financial support 

from the government, while communities were not capable of participating in negotiating and 

raising funds [14]. On the other hand, the current framework emphasises political achievements 

and economic benefits rather than the self-growth of communities [28]. The external experts 

have assumed the responsibility for discovering, preserving, narrating and promoting local 

heritage in order to rapidly establish the ‘institution’, but communities were incapable of 

performing those duties once the experts had left (ibid.). For example, after the withdrawal of 

the external experts from the memory project at the ecomuseums in Guizhou, the project was 

halted for ten years until other researchers arrived, with many changes over the years going 

unrecorded, resulting in a serious loss of local culture [30].  

The authors of one critical review proposed a workflow for a ‘growth framework’ for 

ecomuseum practice in China [17], of which long-term and in-depth consultation were the core. 

The complete ‘growth framework’ proposed in this paper will ideally be conducive to the self-

nurturing of the local community and government, supporting them to establish long-term and 

sustainable goals. To verify the proposed framework in practice, an experimental case study 

was conducted as part of this study, adopting several qualitative research methods inspired by 

other studies. 

BUILDING AN ECOMUSEUM IN MALANYU TOWN 

Depth was an important characteristic of the case study [46], which was the crucial reason 

for adopting the methodology. Malanyuzhen Town is one of the communities of descendants 

of the tomb caretakers at the Imperial Tombs of the Qing Dynasty, located in Zunhua City (a 

county-level city), Hebei Province, close to the World Heritage Site of the Eastern Qing Tombs 

(Fig.1). Following China's ancient and long-running funerary culture, the community existed 

from the seventeenth century to the mid-twentieth century as the caretakers of the Eastern Qing 

Tombs. They were moved to this site in an organised way when the Qing Emperor began to 

build the garden of tombs and settled there to take care of the tombs for generations to come. 

During this period, the group developed a unique culture and identity. However, the community 

of the descendants of the tomb caretakers has lost much of its distinctive memory and culture. 

Li and Selim [47] narrate and demonstrate the cultural and identity changes that the descendants 

of the caretakers of the Qing Imperial Tombs have undergone over many years, based on oral 

history and observation within the community. As a result of political and social upheavals, the 

tangible carriers of the community's memory and culture (e.g., architectures and living spaces) 

and their intangible carriers (e.g., family stories and old customs) have been severely damaged. 

This led to the transformation, chaos and then fragmentated reconstruction of the community’s 

identity, and this incomplete reconstruction of their identity and culture has had a negative 

impact on preserving and promoting local heritage and memory. 
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Fig. 1. Administrative area of the Malanyu Town 

Source: produced by the authors according to the internal resources from the local government 

 

Based on the idea of the ecomuseum and considering its potential to dynamically preserve 

and pass on the heritage, memories and identity of the descendants, we tried to adopt the idea 

of an ecomuseum in the community of Malanyu Town. This case study has revealed the deep-

lying social reasons behind the challenges to the current framework of the ecomuseums in 

China, mentioned above, and validated the proposed improvements to the current framework. 

Fieldwork was conducted in Malanyu Town between September and December 2020, 

employing several qualitative research methods. The purpose of the investigation was ‘listening 

to the community’, which was inspired by an ongoing ecomuseum project carried out in 

Southwell, UK. The community’s wellbeing and willingness to preserve local heritage was the 

starting point of the Discovering Southwell project, which was also the foundation of 

community participation [48]. 

Nineteen one-to-one interviews were conducted with respondents included villagers in the 

community (EV), local residents working in local government (EG) or working at the World 

Heritage Site (EH), and local entrepreneurs (EE). Most of them shared a common identity as 

the descendants of the Eastern Qing Tombs caretakers. This ensured that the results were ‘clean’ 

and diversified. All the respondents across different roles answered questions about the 

perceptions of and willingness to preserve local heritage and developing their community in 

addition to describing the heritage, culture and memories of the community.  

Four rounds of focus group meetings were also adopted after one-to-one interviews (Tab. 1). 

The intention behind the meetings was to reveal a deeper understanding of the real concerns 

among members of the community in different roles and to show the interaction between the 

community and local government on issues related to community life. In an attempt to improve 

community engagement, we also intended to discover potential groups in the community that 

could work together. This was inspired by an ‘inter-group cooperation’ approach for local 

communities employed by the Miura Peninsula Ecomuseum in Japan. With this approach, three 

self-organised local community groups (i.e., ‘history-oriented’, ‘environment-oriented’ and 

‘culture-oriented’) work in parallel and in an interdisciplinary way to manage relevant aspects 

of the ecomuseum project, eventually achieving lifelong learning in local communities 

[49](p.187-189). Referencing the different circumstances of the community in Malanyu Town, 
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therefore, the groups were classified into three orientations: the culture and history group; the 

traditional (gold- and silverware) handicraft group; and the agricultural products (chestnut 

planting and processing) group. The classification took into account the community's concerns 

about preserving and improving local memories, heritage, environment, and traditional 

industries. The attendees invited were selected and recommended by both the authors (based 

on the outcomes of one-to-one interviews) and local government. Discussions in each meeting 

included slight differences according with the groups being organised in order to collect 

multiple views. The final group meeting invited mixed-role attendees to discuss and verify the 

plans for building the Malanyu Ecomuseum, and the idea of the ecomuseum was formally 

introduced to all the stakeholders for the first time. 

 
Tab. 1. Detailed information of focus group meetings 

Date Place Theme Attendance 

15 Oct. 

2020 

Meeting Room in the 

Hall of Malanyu Town 

Government 

History, Sites, Memory of 

the Community. 

Villagers: 5 

Local government: 2  

20 Oct. 

2020 

Meeting Room in the 

Hall of Malanyu Town 

Government 

Handicrafts and Related 

Industries of the 

Community. 

Villagers: 7 

Local government:1   

Outside expert: 1  

21 Oct. 

2020 

Meeting Room in the 

Hall of Malanyu Town 

Government 

Resources and Related 

Industries for Agriculture of 

the Community. 

Villagers: 4 

Local government:1   

Outside expert: 1  

30 Oct. 

2020 

Meeting Room in the 

Hall of Malanyu Town 

Government 

Detailed introduction to the 

idea of ecomuseums, 

discussion and review of the 

draft Malanyu Ecomuseum 

Plan. 

Villagers: 3  

Local government: 3 

Local entrepreneurs: 1 

Manager at the Eastern Qing 

Tombs: 1 

Outside expert: 1 

 

In the experimental phase to launch the plans for the Malanyu Ecomuseum, 36 volunteers 

from the community were recruited, with the assistance of local government, so that some 

community activities were carried out. This phase validated the proposed improvements to the 

current practice framework for ecomuseums. The volunteers were assigned to five programmes 

within the ecomuseum’s Community Memory Project to enable self-discovery of the 

community and given nine hours’ training. The readiness and changes in the community before 

and after training were observed to examine the validity of the intervention. Members of the 

‘culture and history group’ were asked to provide clues and guidance to the volunteers 

investigating the heritage and memories of the community, and their interaction was observed 

to evaluate the collaboration in the community participating in the project. 

Next, community mapping exercises were started looking at local heritage, with the 

community asked to list local heritage sites (e.g., ancient sites, historical buildings, original 

heritage locations, and routes through natural resources and provide corresponding evidence 

(e.g., photos, maps, sketch, and stories). The authors mapped the places on Google Maps for 

the community to see because of the Internet restrictions and technical limitations in the 

community. Most of the outcomes from the exercise were then used to form the layout of the 

ecomuseum: i.e., cognitive centre, theme pavilions, terminal satellites, and hiking trails. The 

exercise uncovered the capability and limitations of the community in terms of narrating local 

culture and memory. 

Community interactive workshops recruited members from the community, who knew the 
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traditional culture or engaged in traditional handicraft, to conduct four rounds of workshops for 

local children, i.e., Traditional Culture and Language of Manchu, Iron Painting (tiě  huà) 

Handicraft, Gold and Silver Engraving Handicraft, and Traditional Pastry Making (Fig. 2). The 

reactions and feedbacks from both children and ‘teachers’ were observed and recorded to 

evaluate the activities, and so that the community’s willingness to pass on their heritage and 

memories was revealed. In addition, the applications of online communication, e.g., WeChat, 

and Tencent Meeting, were fully utilised in the research to achieve timely communication and 

observation among all parties. 

 

 
Fig. 2. Four rounds of interactive workshops for children in the community 

Source: photographed by the authors and EH3 

FINDINGS AND ANALYSIS: SUCCESS IN FAILURE 

The findings of this research focus on the community’s perceptions of long-term goals and 

short-term benefits, the community’s readiness, and the roles of local government and external 

experts. On the one hand, the findings reveal the in-depth causes of the challenges in the current 

framework, while on the other hand, they indicate the feasibility of the core workflow proposed 

to modify the current framework. 

 

A. Social process-determined goal-setting 

The study indicates that the contradiction between short-term benefits and long-term goals 

in the current framework cannot be completely attributed to the top-down social system or the 

economic development level of the community at this stage. The community selected for the 

case study is neither among the most developed nor the most underdeveloped parts of China, 

though there is a certain wealth gap within the community. When asked about their expectations 

and views on preserving the local heritage and developing the community, regardless of the 

respondents’ personal wealth levels, most acknowledged that it would bring tourist 

developments to the community. Many long-term goals, which require more patience, 

community initiative, dedication and responsibility to achieve and which importantly may lack 

direct economic benefits in the short term, were out of their scope. In this case, the local 

community was highly aligned with the local government in prioritising short-term benefits. A 

senior official in the local government stressed that ‘the ecomuseum practice must benefit the 

local economy’ (EG3). 

The economic strength of members in the community does not seem to determine whether 
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or not they focus more on the long-term community goals of heritage preservation activities or 

are more patient or public-minded. For example, a member of the community (belonging to the 

middle- and low-income group) raised concerns about improper reconstruction and restoration 

of local culture and heritage in the community, and that inappropriate and blinkered tourism 

would affect the authenticity of the community’s memories and cultural inheritance (EV1). He 

also mentioned that memory and cultural transmission would be completely interrupted with 

the passing away of elder community members (ibid.). It was suggested that the community 

might donate money to repair some historic sites for community use (ibid.). In fact, there were 

many considerations for the long-term development of the community in these discussions, 

such as accurate community self-discovery, sustainable tourism development, sustainable 

inheritance and education about local culture in the community, and development of community 

public welfare. Another member of the community (belonging to the middle- and high-income 

group) agreed that heritage preservation should be considered as having long-term significance 

for the community, e.g., long-term passing on of culture and memory (EE4). However, he 

believed that the key to sustainability was to make money from heritage projects rather than the 

pure dedication of community members (ibid.). The community and local government needed 

to secure hope and benefit immediately from the practice, so that more resources would be 

drawn to it (ibid.). Some members of the community with the potential to contribute to the long-

term goals of the community had not considered making a contribution. For example, one 

member with a large personal collection that reflected the culture of the community was asked 

if they considered making the collection part of the ecomuseum to benefit the whole 

community, but he said had not thought about it (EV8). The reason for these contrasts is ‘it is 

easy for people with no economic power to mention giving, because they would not really give 

anything from an economic point of view, while people with economic power will not easily 

say giving, because they actually have something to give’ (EV9). 

A Chinese expert in the field of museums and heritage explained the ‘apathy’ of 

communities: 

I do not think it is the right time for private museums in China. Because China has just had 

its first generation with real wealth, compared with the UK or the US, [where] they are the old 

money. The wealthy in China have worked extremely hard to accumulate wealth and have yet 

to enjoy it, but you ask them to immediately contribute to society, which is unrealistic… 

Therefore, [I doubt] if people know what a museum is: it is completely public and if you 

contribute your stuff, you will never get it back, nor get any benefit from it. (CS1) 

The wealth level of each member in the community is not decisive at the present stage; what 

really determines the community’s sense of responsibility and its cognition regarding 

establishing long-term goals is the degree of wealth accumulation in society, in other words, 

the process of social development. On the one hand, at this stage, we might not be able to rely 

on the grassroots spontaneously formulating sustainable long-term goals for ecomuseums; on 

the other hand, it indicated that there was still a lot of room for the community to be motivated 

by the practice, which was one aim of adjusting the framework. 

B. Readiness of community in multiple dimensions 

The issue above has long been considered as an ingredient of insufficient community 

engagement, which also has been attributed to communities being insufficiently ready. This 

paper acknowledges that community’s readiness should be included within the scope of 

examining community participation. However, it would be imprecise to attempt to define the 

community's readiness in a general way after stripping out the complex social issues mentioned 

above. The research suggests that whether or not the community is ready to be empowered and 
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deeply involved in ecomuseum practice needs to be examined from at least three dimensions, 

including readiness in terms of knowledge, skills, and mentality. The findings reveal that the 

community's readiness in terms of knowledge should not be underestimated, even if its 

readiness in terms of skills and mentality were insufficient at the time.  

Readiness in terms of knowledge is knowledge reservation, in a broad sense, which is the 

foundation, and affects the depth and breadth, of communities’ understanding of their cultures. 

The members of the community in this study had a much better understanding of local 

memories, culture, and history than expected. For example, a community representative 

proposed 14 suggestions for how to trace and preserve their heritage and memories, as well as 

some ideas for developing local community industries during the ‘culture and history group’ 

meeting (EV1). Based on the proposals, other group members contributed several comments to 

generate a detailed construction plan for the ecomuseum based on local heritage and memories 

(EG1, EE4, EV9, EV10 and EV12). Before and during the meeting, attendees were not 

presented with the layouts and practices common with ecomuseums. However, the final 

outcomes covered most of cultural and natural elements, both tangible and intangible, contained 

in an ecomuseum, which meant no major changes were needed to generate a blueprint for their 

ecomuseum layout. The blueprint included the sites selected for the information centre, the 

distribution and themes of the theme pavilions, the planning of the natural ecological routes, 

the setting of the terminal satellite points, and the types and planning of public facilities and 

activities.  

Although it seemed that the community’s readiness in terms of knowledge was sufficient, 

their in-depth engagement was directly blocked by insufficient readiness in terms of skills and 

mentality. The readiness in terms of skills included effectively organising tracing, preserving, 

narrating, and promoting the community’s memories and heritage. In this case, most of the 

community members were unfamiliar with the above skills, with a few of them knowing about 

them but being very inexperienced. For example, some members of the community who might 

be called ‘uncrowned cultural experts’ (people with pertinent knowledge and experience but 

without reputation or formal qualifications) held personal collections but such activities were 

mostly carried out by individuals and limited to collecting. One of them spent many years 

collecting numerous items that reflected community memories and culture, such as old clothes, 

old furniture, and land deeds (EV8). In the clothing collection of the tomb caretakers, there 

were common clothing and official clothing for the four seasons, as well as clothing for men, 

women, and children (ibid.). The land deeds collected over different years were very precious; 

some could even be called national treasures (ibid.). Another member of the community had 

collected many traditional weapons from different periods, which were closely related to the 

garrison culture in local history (EV9).  In addition to items there were a large number of 

historical documents and archives in the community. A member of the community had copied 

original historical archives from the National Archive of History by hand over decades and kept 

the manuscripts in his home, which contained detailed events closely related to the community 

(EV1). Another one had spent many years collecting electronic documents, pictures and 

diagrams about the community; he had also transferred paper documents into a computer as a 

rudimentary digitisation with which to build his electronic database (EG1). Another member of 

the community had also spent years using personal networking to track down and retrieve 

architectural components that had been lost during the turbulent times, which were a crucial 

part of narrating community history and memory (EV15). These behaviours indicated that the 

members of community were capable of some basic fieldwork techniques, documentation, 

collection and preservation. However, based on their behaviour they were not capable of 
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sharing the benefits of these techniques to help the community and manage external promotions.  

 Many respondents (e.g., EG4, EV8 and EV9) believed their main limitation was not a lack 

of skills but a lack of the funds needed to build their museums to display the collections, but 

that was not the case. For example, a village in the community had been trying to build a village 

history museum, and the construction was making slow progress (led by EV15). Their approach 

still adhered to the ‘object-centred’ approach of many years ago, that museums were places 

where collections were preserved and displayed. However, museology has been surging 

forward for a long time, and the community was unfamiliar with newer ideas, such as a people-

centred approach, human and object interaction, and the application of digital technology. As 

for the majority of community members who did not launch heritage protection activities, they 

were often mistakenly considered as lacking understanding of the community culture. In fact, 

many of them could tell old stories about the community’s memories or identity (e.g., EV5), or 

some changes in space and environment around the community (e.g., EV7). Therefore, the 

study indicates that insufficient skills have severely restricted the community’s participation in 

expressing community memory and heritage.  

The community’s lack of readiness in terms of mentality is an interesting finding, which 

makes up for the one-sided view from previous studies, especially from the Western perspective 

that the top-down state system prevents community participation. This study finds that mental 

dependence on government was extremely high in the grassroots movements. When asked who 

should be primarily responsible for the practice of preserving the community heritage, all 

respondents, across different age groups and social roles, gave the same answer: the 

government. Everyone agrees that individuals should respond to the call of preserving the 

community’s heritage and collective memory, but the leader and principal practitioner must be 

the government. In the absence of heritage protection, even the younger generation of the 

community attributed the situation to the performance of the government because ‘nobody is 

taking the lead in preserving the community culture now; it has to be led by the government’ 

(EE1). Some other respondents also complained about the absence of government action to 

preserve community heritage and memory over the years (e.g., EV1 and EV14). However, when 

asked whether a grassroots organization could replace the government and lead the whole 

practice, they still believed that the government should take the lead (ibid.). This was not the 

respondents hiding their true views; if understood from the perspective of traditional Chinese 

culture and its effect on society, this view seems reasonable. On the one hand, Chinese 

collective consciousness operates at a much higher level than individual expression, and 

collective action inevitably requires leaders or organisers; therefore, governments have played 

a role. On the other hand, the relationship between the Chinese people and their government is 

not a simple relationship between taxpayers and service providers.  In China, ordinary people 

often refer to government officials as ‘fù mǔ guān’ (‘officials as parents’, EG3 claimed himself). 

To some extent, the term implies that in addition to its basic responsibilities and obligations, 

the government also assumes more mental dependence from the people, just as children are 

dependent on their parents. From another point of view, it indicates that a top-down state system 

is actually an interaction that also enjoys tremendous support from the grassroots.  

In short, the results show that, at this stage, the community was not completely unprepared 

to participate in an ecomuseum practice. The community’s readiness in terms of knowledge did 

not need to be intermediated, but their skills and mentality could be improved by strengthening 

the workflow with sufficient consultation at its core, without challenging the state's unbreakable 

top-down framework. 
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C. Playing the appropriate roles 

Reconciling all parties to each play their roles in the workflow and act appropriately is the 

crucial role of the local government in this research, since this study was unable to move from 

field investigation to experimental practice research without the interaction accidentally 

established between the authors and local government. Apart from one-to-one interviews and 

observations, all other fieldwork approaches were applied with the assistance of the local 

government. The local government had the strongest convening and organising capacity, using 

its administrative powers to mobilise public resources and participants. For instance, the local 

government was capable of supplying venues and recruiting attendees for the focus group 

meetings, community training, and interactive community workshops.  

The study also found that the credibility of the local government was important to grassroots 

groups since it could also grant legitimacy and reduce risks to the practice. For instance, 

members of the community were proactive in contributing to the ecomuseum practice after 

being reassured that local government was engaged and serious about the practice. One such 

member provided a private venue for establishing the community activity centre and expressed 

more than once that the practice must be launched with the support of the local government 

(EE4). The most common explanation from the community was that, in China, practices would 

not be undertaken without the government’s support (e.g., EV1, EE4, EV8 and EV9). In 

addition to granting legitimacy and reducing risks, the engagement of local government meant 

obtaining funds was virtually guaranteed (EE4, EE2 and EE5). This indicates the important 

functions of local government in current ecomuseum practice: to ensure the legitimacy and 

smoothness of the practice and to help raising funds.  

External experts were also stakeholders, who acted as short-term, high-intensity interveners: 

in other words, real practitioners in the current framework. This study indicates that external 

experts have a very strong influence on the practice from the beginning. However, they need to 

establish a long-term, stable interaction with the local community and government in order to 

continuously and positively support the practice. Furthermore, the role of external experts 

should include coordinating the relationship between local government and community, 

supplying long-term technical support, and providing long-term guidance on mentality for the 

local community and government.  

In this study, the authors played the role of external experts who were also the focal point of 

external assistance. Two other experts were invited by the local government: one of them 

dedicated to creativity and marketing (OE1), and the other in ancient architecture (OE2). To 

demonstrate the influence of external experts, the practice was divided into three phases. The 

first phase would be the ‘intensive stage’, in which the external experts engaged frequently and 

closely with local community and government to guide and train them in their practices. The 

second phase would be the ‘semi-disengagement stage’, in which the authors were away from 

the field but in close contact with the community and government remotely, continuously 

guiding and observing the practice. The third phase would be the ‘full disengagement stage’, in 

which the external experts leave the area without initiating contact with the local community 

and government but retain a few representatives to receive continuous feedback.  

All community activities were conducted in the first phase. It was found that after some 

simple training, the members of community proved well qualified for a lot of early-stage 

collecting and organising work. The cultural atmosphere in the community had obviously 

changed a lot, with both the local government and community showing very optimistic and 

positive attitudes. In the second phase, the authors left the site, but another expert remained. It 

was found that the positive after-effects of the first phase still existed, with the local government 
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and community actively contacting the external experts. Importantly, at this stage, the 

community had formed some sense of spontaneous activity: for example, setting up the 

community's literary and art groups (Fig. 3, leaded by EE4 and guided by OE1), and organising 

community interactive workshops and events at traditional festivals (led by local government 

and guided by OE1). Moreover, some costless constructions were launched. A local 

government-funded cultural corridor was constructed on the planned ‘cognitive centre’ in a 

private site provided by a member of the community, planning to display local culture and 

history (EE4). Furthermore, in the centre, the community transformed a room into a reading 

room to improve their insufficient cultural facilities. What happened in the third phase reveals 

the importance of ‘long-term’ relationships between external experts and local stakeholders. At 

this stage, things started to go downhill rapidly since all the external assistance had been 

withdrawn from the area. The local government no longer paid attention to the practice, and 

community participants gradually lost confidence. The cultural atmosphere that gradually 

formed before in the community has disappeared (EV1). According to the latest report received 

from the community representatives on 22 September 2021, there were even attempts to destroy 

an ancient bridge (EV9 and EV1) on the site. 

 

 
Fig. 3. Various folk-art groups spontaneously formed by the community 

Source: photographed by OE1 

 

Of the three phases, it is considered that the first stage was the most important, which only 

lasted for two months but its positive after-effects would last for nearly the next six months. 

This indicates that external interventions were effective in motivating local communities and 

governments, but the length and depth of the interventions were insufficient. Furthermore, it 

shows that it was necessary to extend the interventions by adopting an in-depth consultation 

process, thereby addressing the issue of the inadequate role played by external experts under 

the current framework. 

 

D. Frameworks that work and practices that fail 

Therefore, this paper proposes a ‘growth framework’ (Fig. 4) to improve the defects in the 

current ‘falloff framework’ for ecomuseum practice in the Chinese context. The proposed 

framework takes the focus off the specific initiator of the ecomuseum practice, as the results 

show that the most important factor was not the initiation but the practice process after 

initiation. The second step in the framework emphasises that the role local government should 

play is that of a coordinator that would creatively use the advantages of administrative power. 
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This study finds that local government possess the potential to achieve this aim; for instance, 

the top official in local government proposed establishing a ‘workstation of talented people’ 

under the supervision of the local government (EG3). The workstation would attract talented 

people from all over the country and even the world to work in various fields conducive to 

developing local communities (ibid.). This was a very ambitious and creative idea and indicated 

the wisdom and potential of local government.  

 

 
Fig. 4. A proposed ‘growth framework’ for ecomuseum practice in China 

 

The third and most critical step, in-depth consultation workflow, redefines the roles of local 

communities, governments, and external experts. During this step, external experts should act 

as intermediaries and treat the community consultation with great patience so that the process 

lasts long enough. The community consultation is not only an academic fieldwork that focuses 

on the heritage of the community but also a process through which external experts helping to 

negotiate between local stakeholders. The negotiation includes learning and reconciling, and 

the external experts should learn from local communities and governments about local culture 

and norms in order to generate acceptable guidance. Communities and local governments will 

then obtain technical and mental guidance from the interventions by this external assistance.  

The research amply demonstrates the validity of interventions in several ways. For instance, 

skills training for the community was effective in promoting self-awareness and self-discovery 

among the community. After interviewing the elderly in the community, the members of the 
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‘oral history programme’ held a community story-sharing meeting, during which they excitedly 

recalled the collecting process of oral history and talked about the importance of memory 

inheritance. The mental guidance provided to both local community and government through 

various community activities also obtained positive feedback. For instance, by conducting 

interactive workshops for children in the community, the interest of the next generation in 

traditional culture was motivated and the confidence of cultural inheritors was enhanced. A 

recruited member who taught in the workshops suggested that this kind of activity should be 

organised regular for the community (EE5), and after the workshops, many local children were 

asking for the time of the next activity (reported by OE1). Moreover, both the local government 

and community gradually came to believe that the ecomuseum plan would be feasible and 

conducive to local sustainable development through witnessing and engaging in subtle changes 

in the community (e.g., EG3, EG1, EE4 and EV1). They also developed a series of community 

education plans, such as regular training, sharing meetings and activities (EG3, EG1, EE4, 

guided by OE1). Importantly, one member of the community began to seriously consider 

securing cooperation with a local vocational school through personal networking in order to 

train young people in the community (EE4). A similar approach was adopted in the Ak-Chin 

practice, although the participant was never aware of the case. 

However, it must also be acknowledged that while the proposed framework was effective, 

the practice of the Malanyu Ecomuseum was not a success. There were five main reasons for 

its failure. Firstly, at the end of the second phase, one of the top local government officials 

(EG6) was transferred away and his successor was unable to build confidence in the project and 

external experts over a short period (reported by OE1), which affected the interaction between 

external experts and local government. Secondly, although the local government initiated the 

‘workstation of talented people’, it did not put forward further plans for construction; therefore, 

the workstation did not fulfil its proper function. Thirdly, it was difficult for the community and 

local government to reach consensus on how to raise and use the funds; as a result, many plans 

were difficult to implement. Fourthly, the input of the external experts (excluding the authors) 

was insufficient. One of them did not pay much attention to the practice (OE2), and another one 

was less active so as to avoid some local conflicts (OE1). Last but not least, as the core of 

external assistance, the authors did not have a chance to spend sufficient time in the field, which 

resulted in the critical in-depth consultation process not reaching its optimal length and depth.  

The above points also highlight the importance of the key steps in the proposed framework 

from another perspective. The first three reasons belonged to the second step of utilising 

government functions, and the last two reasons relate to the interventions in the third step. 

Guidance from external assistance was also crucial for supporting local government to enable 

them to play their role effectively. Since the consultation with local stakeholders was 

insufficient, the creative potential of local government was not completely activated. The 

absence of sufficient consultation also resulted in inadequate skills and mental guidance for the 

local community. In short, the findings demonstrate that, at present, a ‘growth framework’ is 

necessary since best practice for ecomuseums was not a short-term exercise but required a great 

deal of patience, in ‘the spirit of missionaries’ (CS1). 

 

CONCLUSION 

This paper discussed the challenges to the practical framework of ecomuseums in China and 

looked at an experimental case study of the building of the Malanyu Ecomuseum. The research 

reveals that the practice of ecomuseum in China currently stands at a crossroads since the 

country is rapidly developing and the social process continuously progresses. This paper 
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suggests that duplicating practices from Western countries cannot solve the challenges (e.g., 

community participation) that exist in China. However, it is certainly advisable to draw lessons 

from some approaches in other regions to adjust the current practical framework within a social 

context suitable for top-down governance.  

The case of the Malanyu Ecomuseum demonstrates that a ‘growth framework’ with long-

term in-depth consultation at its core can help address some of the challenges in the current 

‘falloff framework’. In the proposed framework, we have argued that the community was not 

completely unprepared to launch an ecomuseum. The paper states that the cultural awareness 

and pride of the community should not be underestimated at this stage. We also acknowledge 

that the community’s insufficient readiness in terms of skills and mentality blocked their 

participation, but it can be improved through long-term consultation and guidance from external 

assistance. Therefore, the research questioned the short-term, high-intensity intervention from 

external experts found in the current framework. We suggest that a longer, more stable and 

sustainable interaction between external experts and local stakeholders is more conducive to 

community participation and sustainable ecomuseum practices. This is also inseparable from 

local government playing an appropriate role, and it is suggested local government should play 

the roles of organiser and coordinator by creatively using their administrative power. 

Importantly, local governments need to be creative in establishing a long-term mechanism to 

maintain the sustainable relationships between the local parties and external assistance.  

In short, the current ecomuseum practice in China lacks patience. The proposed framework 

is more patient in order to build sustainable practice and development, to correct the current 

situation whereby ecomuseums are eager for quick success and instant benefits. The study also 

acknowledges some potential challenges in the proposed framework coming from all parties, 

which requires more practical research in future. 
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Özet: Yöresel yemeklerin besin içerikleri Türk toplumunda bireyin beslenmesinde önemli bir 
basamağı oluşturmaktadır. Yemeklerin içerisinde bulunan makro ve mikro besin öğeleri 
içerikleri bireyin sağlığının devamlılığı için elzemdir. Bu çalışmada Batı Karadeniz Bölgesi’nin 
coğrafi işaretli ürünlerinden ‘’yemekler ve çorbalar’’ kategorisindeki ürünlerden 10 tanesinin 
besin analizi ve sağlıklı beslenme açısından incelenmesi amaçlanmıştır. İncelenen ürünlerin 
reçetelerine belediyelerin resmî web sitelerinden, turizm müdürlüklerinden ve üniversite 
kitaplarından ulaşılmıştır. Bu kategoride incelenen 10 yemek ve çorbanın besin analizi 
Beslenme Bilgi Sistemi (Bebis) programıyla yapılmıştır. İncelenen coğrafi işaretli ürünlerin 
makro ve mikro besin içeriklerine bakıldığında 1 porsiyonunda en yüksek enerji içeriğine sahip 
yemeğin Kastamonu Derekani Hindi Banduması (1172.8 kcal) olduğu en düşük enerji içeriğinin 
ise Bolu Kızılcık Tarhanası çorbası (167.1 kcal) olduğu bulunmuştur. Mikro besin öğelerinden 
ise A vitamini içeriği en yüksek olarak Düzce Akçakoca Mancarlı Pidesi olduğu (1257.3 mcg) 
bulunmuştur. Bu içerik yetişkin bir bireyin günlük A vitamini ihtiyacının %139,6’sını 
karşılamaktadır. Doymuş yağ içeriği açısından ise Kastamonu Derekani Hindi Banduması ve 
Sırık Kebabının 1 porsiyonunun miktarları yetişkin bir bireyin güvenilir alım düzeyinin 
üzerinde bulunmuştur (sırasıyla %11 ve %10,3). Sonuç olarak coğrafi işaretli yemeklerin genel 
olarak hamur işi ve et ağırlıklı olduğu bu yüzden de karbonhidrat, protein ve kolesterol 
içeriklerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Bazı yemeklerin tamamen et ürünleri içermesi 
sebebiyle protein içeriğinin yanı sıra yüksek oranda hayvansal yağa ve B12 seviyesine sahip 
olduğu ve yüksek kalorili yemekler oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte bazı 
yemekler yöreye özgü yenilebilir bitkiler sayesinde mikro besinler açısından zengindir. Bu 
çalışma Batı Karadeniz bölgesi coğrafi işaretli ürünlerden yemekler ve çorbalar kategorisi ile 
sınırlı kalmaktadır. İleriki çalışmalarda diğer kategorilerin değerlendirilmesi ya da farklı 
bölgelerdeki coğrafi işaretli ürünler üzerinde çalışılması bu ürünlerin besin içeriklerinin ve 
besin öğelerinin ortaya çıkarılması açısından alan literatürüne katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafi İşaretleme, Besin Analizi, Sağlıklı Beslenme  

Abstract: The nutritional contents of local dishes constitute an important step in the nutrition 
of the individual in Turkish society. The contents of macro and micro nutrients in the meals are 
essential for the continuity of the health of the individual. In this study, it is aimed to examine 
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10 of the geographically indicated products in the "meals and soups" category of the Western 
Black Sea Region in terms of nutritional analysis and healthy nutrition. The prescriptions of the 
examined products were obtained from the official websites of the municipalities, tourism 
directorates and university books. The nutrient analysis of 10 dishes and soups examined in this 
category was made with the Nutrition Information System (Bebis) program. When the macro 
and micronutrient contents of the geographically indicated products were examined, it was 
found that Kastamonu Derekani Turkey Banduma (1172.8 kcal) was the dish with the highest 
energy content in 1 portion, and Bolu Cranberry Tarhanasi soup (167.1 kcal) with the lowest 
energy content. Among the micronutrients, it was found that Düzce Akçakoca Mancarlı Pita 
(1257.3 mcg) had the highest vitamin A content. This content meets 139.6% of the daily vitamin 
A need of an adult individual. In terms of saturated fat content, the amounts of 1 portion of 
Kastamonu Derekani Turkey Banduma and Sırık Kebab were found above the reliable intake 
level of an adult (11% and 10.3%, respectively). As a result, it has been determined that 
geographically marked dishes are generally mostly pastry and meat, therefore their 
carbohydrate, protein and cholesterol contents are high. Due to the fact that some dishes 
completely contain meat products, it has been concluded that besides their protein content, they 
have high animal fat and B12 levels, and they are high-calorie meals. However, some dishes 
are rich in micronutrients thanks to local edible plants. This study is limited to the categories of 
dishes and soups from geographically indicated products in the Western Black Sea region. 
Evaluating other categories in future studies or focusing on products with geographical 
indications in different regions will contribute to the field literature in terms of revealing the 
nutritional content and nutritional elements of these products. 

Keywords: Geographical Indication, Nutrient Analysis, Healthy Eating 

GİRİŞ 

Türkiye geçmişten günümüze sahip olduğu coğrafya, iklim, toprak gibi doğal unsurlar ve çok 
uluslu yaşamanın getirdiği kültürel zenginlik ile tarım ve gastronomi anlamında birçok 
zenginliğe sahiptir. Yöresel lezzetler yöreden yöreye farklılık göstermektedir ve çok çeşitlidir. 
Bu ürünlerin devamının sağlanması, kaybolmaması, turizm faaliyetleriyle ekonomik 
kalkınmaya destek sağlaması ve kalitesinin sağlanması için koruma altına alınması ve 
üretiminin standardize edilmesi gerekmektedir. Coğrafi işaretlemenin bir yöreye has ve o yöreyi 
tanıtan ürünlerin korunması göz önüne alındığında, Türkiye bu kavrama daha fazla yönelmeli 
ve önem göstermelidir [1]. Dünya’nın birçok bölgesinde coğrafi işaretleme sistemiyle 
ekonomik kalkınma, tarım ürünlerinin sürdürülebilirliği ve kalitesi sağlanmaktadır. Dünyaca 
ünlü hale gelmiş ve bir bölgeyle isimlendirilmiş gıdalar bulunduğu bölgeye katma değer 
sağlarken, ismiyle marka haline gelmektedir. Gelişmiş ülkeler bu uygulamaya önem verirken 
gelişmekte olan ülkelerde coğrafi işaretlemenin değeri geç anlaşılmıştır ve bu bölgeler yöresel 
ürünleri değerlendirmek amacıyla girişimlerde bulunmaya başlamışlardır. Kamu kuruluşları ve 
yerel üreticiler ürünün turistik faaliyetini arttırmak ve ürünün var olan değeriyle piyasaya 
sürülmesini sağlamak amacıyla coğrafi işaretleme için çalışmalar yapmaktadır [2].  

Batı Karadeniz Bölgesi’nde toplam 73 coğrafi işaretli ürün bulunmaktadır. Bunlardan 58’i 
gıda ve tarım ürünüdür [3]. Bu çalışmada Batı Karadeniz Bölgesi’ne özgü gıda kategorisinde 
coğrafi işaretli ürünlerin besin analizi ve sağlık açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu 
doğrultuda ‘’yemekler ve çorbalar’’ kategorisindeki 10 ürün değerlendirmeye alınmıştır. 
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1. Coğrafi İşaretler Tanımı  
Coğrafi işaretler; tarım ürünleri, kültürel ögeler, tarihi kimlik gibi bir bölgeye has olarak 

belirlenen özel ürünlere verilen özel bir işarettir. Başka bir deyişle belirli bir bölgede bulunan, 
sahip olduğu tüm kendine has özellikleri bulunduğu bölgeye borçlu olan ve dolayısıyla o 
bölgeyi temsil eden ürünlere verilmektedir. Bu ürünler yalnızca bir yöreye has üretildiği için 
daha değerli olarak görülmektedir. Yöresel ürünler markalaştığında o yöreyi tanıtma gücüne 
sahip olmaktadır. Bu durum kırsal turizm, gastronomi turizmi, kültür turizmi gibi çeşitli turizm 
çeşitlerini geliştirmektedir  [4] [5] [6].  

Coğrafi işaret kapsamında değerlendirilen ürünler; gastronomi ve tarım ürünlerinin yanı sıra 
alkollü içecekler ve yöreye özgü el sanatları ve çiniler olabilmektedir. Ayrıca şaraplar ve 
endüstriyel ürünler de coğrafi işaret alabilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler her ne kadar çay, 
kahve, pirinç, muz, mango, papaya, etnik baharatlar, Hindistan cevizi gibi otantik ürünlere sahip 
olsa da coğrafi işaretlemeden daha az yararlanmaktadır [7] [8].  

2. Coğrafi İşaretlerin Tarihsel Gelişimi  
Bacasız sanayi olarak bilinen ve ekonomik kalkınmanın iyi destekçilerinden biri olan turizm 

sektörü geliştikçe kültürel ve geleneksel diğerler daha fazla önemsenmeye ve arz edilmeye 
başlanmıştır. Coğrafi işaretleme sistemi, değer kazanan bu ürünler için ayırıcı bir hale getirerek 
karmaşayı önlemektedir. Güney Avrupa ülkeleri tarafından yönlendirilen coğrafi işaretlerin 
tarihi, coğrafi işaret ürünlerini ayrı bir fikri mülkiyet hakkı olarak tanımlayan 1883 Paris 
Sözleşmesi ile başladı. Daha sonra ilk olarak Avrupa Birliği tarafından 1992 yılında yasal 
olarak düzenlenmiştir. Sonrasında ise yöreyi tanıtmaya yarayan ve en çok talep gören ürünler 
coğrafi işaret alarak ekonomik değeri artmıştır ve bölgesel bir marka haline gelmiştir. Örneğin 
Avusturya ve Japonya gibi ülkeler Coğrafi İşaretleme sistemini, küçük çiftlikleri daha üretken 
hale getirmek ve küreselleşen tarım aktivitelerinde daha iyi rol alabilmek için tarım politikası 
stratejisi olarak belirlemiştir. Dünyanın ilk coğrafi işaretli ürünleri ise şarap sektöründe 
alınmıştır [9] [10] [11].  

3. Coğrafi İşaretlerin Önemi  
I. Kalite  

Coğrafi işaret almış bir ürün, resmi kalite işaretlidir ve fikri mülkiyet hakkı almıştır. Bu 
durum ilgili ürüne pazarlama gücü katmaktadır. Örneğin; Türkiye’de Coğrafi İşaretler ile 
koruma altında olan Malatya kayısısı, Ankara simidi, Afyon kaymağı vb. ürünler kaliteli olarak 
algılanmaya başlamıştır. Ürünlerin bu sistemle koruma altında alınması ve dahi tanıtılması, 
kırsal tarım için kültürel ve ticaret açısından önemli bir fayda sağlamaktadır. Bu sayede bu 
bölgeler ekonomik faydaların yanı sıra kaliteli üretime yönelmektedir ve markalaşmaya 
çalışmaktadır. Coğrafi işaret sahibi bölge üreticileri standardize edilmiş üretim teknikleri ile 
sürdürülebilir bir verimlilik sağlamaktadır [12] [13].   

II. Kalkınma ve Ekonomi 
Coğrafi İşaretlerin korunması, yerel sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için bir araç 

olarak dünya çapında giderek yaygınlaşmaktadır. Coğrafi İşaretleme özellikle küçük ve orta 
ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için önemlidir. Çünkü yerel aile çiftçileri ve KOBİ’ler tarafından 
üretilen ve işlenen menşe isimli ürünlerin pazar erişimini kolaylaştırmak için Coğrafi İşaretleme 
sistemi kullanılmaktadır [14] [15]. Coğrafi işaretli ürünler menşe yeriyle bağlantılı olmayan ve 
orijinal malların etiket saygınlığından kar elde etmeye çalışan üreticiler tarafından kötüye 
kullanılmadığı takdirde; üreticiler için rekabet avantajı sağlar, tüketicilere üretim yeri veya bir 
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ürünün belirli özellikleri hakkında güvenilir bilgi sağlar ve haliyle bölgenin turist çekmesine 
yardımcı olur. Coğrafi işaretlemenin sağladığı koruma, geleneksel, yüksek kaliteli ürünleri ve 
bilgi birikimini ve bunlarla ilgili işleri korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda, rekabet gücünü 
korurken, korunan ürünlerin yüksek kalitesini korumak ve geliştirmek için yeniliğe yatırım için 
bir teşviktir [16]. Gelişmemiş ülkeler, sahip oldukları doğal güzellikleri, gelenekleri ve doğal 
biyoçeşitliliği ile geniş ürün yelpazelerini tanıtarak ekonomik açıdan avantaj sağlamak için 
coğrafi işaretleme sistemini daha etkin kullanabilirler [17]. 

III. Sürdürülebilir Gastronomi ve Kültür Tanıtımı  
Coğrafi işaretlerin ekonomik kalkınmayı sağlamasının yanı sıra gastronomik tescilli ürünler 

hem sürdürülebilir gastronomi turizmine hem de gastronomi ürünlerinin, gelenekselliğini 
korunarak, üretimine, lezzetlerine, yerelliklerine katkı sağlamaktadır. Coğrafi zenginliklerinin 
koruma altında olması, ulusal ve uluslarası turizm ve ticaret açısından önem arz ederken 
bölgesel kültürün tanıtımı açısından da önemlidir. Coğrafi işaretleme sistemi yerel üreticiyi 
korumasının ve ürünlere katma değer katmasının yanı sıra bölgelerin ve ülkelerin kültürel 
değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarabilmelerini sağlamaktadır. Ayrıca coğrafi 
işaretlemenin sağladığı yerel ve doğal üretim ekolojik dengeyi koruyarak çevreyi korumaktadır 
[18] [19].  

4. Dünyada Coğrafi İşaretleme  
1992'den beri Avrupa Birliği, coğrafi işaretleri kullanarak coğrafi kökene dayalı yüksek 

kaliteli tarım ürünlerini korumaktadır. Coğrafi İşaretleme üretim alanını, kalite kriterlerini ve 
üretim yöntemlerini belirleyen belirli düzenlemelere göre şekillenmektedir. Bu düzenlemeler, 
ulusal organizasyonlarla diyalog halinde yerel üretim aktörleri tarafından toplu bir şekilde 
hazırlanmaktadır. Örneğin Dünya Ticaret Örgütü çeşitli müzakereler ile Avrupa Birliği ve diğer 
ülkelerde coğrafi işareti korumasını genişletmeye çalışmaktadır. Avrupa ülkeleri; peynir türleri, 
her türlü sebze çeşitleri, baklagiller, alkollü içecekler vb. birçok ürünü uzun zamandır coğrafi 
işaretleme sistemiyle korumaktadır. Avrupa coğrafi işaretleme açısından en çok markalaşan 
alandır ancak Coğrafi işaretleme yoğunluğu bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. 
Örneğin İtalya’nın Kuzey ve Orta bölgelerinde Güney bölgelerine göre Coğrafi işaretleme oranı 
daha yüksektir [20] [21] [22] [23].  

Dünya’nın farklı bölgelerindeki coğrafi işaretli ürünlere ise şunlar örnek olarak verilebilir: 
Çin, Jinxiang Sarımsağı [24], Birleşik Krallık Blue Stilton Peyniri [25], Meksika, Tekila [26], 
İtalya, Grappa [27], İtalya Toskana, Chianti Şarabı [28], Portekiz, Kırmızı şarap [29], ABD, 
Wisconsin Peyniri, Idaho patatesi, Florida turunçgilleri Fresh from the Florida Sunshine Tree, 
Vidalia Soğanları, Hawaii kahveleri (örn. Oahu, Molokai, Maui, Kauai, Hawaii) [30], 
Endonezya, kahve [31], Japonya; Miyagi Somonu, Yonezawa Sığır eti, Kiraz [32], Hindistan; 
Basmati pirinci, Güney Afrika Rooibos Çayı [33], Café de Colombia, Kenya; Coffee Kenya 
[34], Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya; Zeytinyağı [35].  

5. Türkiye’de Coğrafi İşaretleme 
Türkiye’de coğrafi işaretler ile ürünü marka haline getirme, belirli bir bölgeye has ürünleri o 

bölgeyle anılmasını sağlayan etkinlikleri 1995 yılından beri Türk patent enstitüsü yapmaktadır 
[36]. Türkiye coğrafi açıdan; konum, iklim, toprak türleri ve köklü bir kültür mirası ve işgücü 
sayesinde zirai açıdan çok çeşitli ürün türlerine sahiptir. Türkiye sahip olduğu bu avantajları ve 
sahip olduğu ürünleri koruma altına almalıdır. Son zamanlarda yöresel ürünler ve kırsal 
kalınmaya ağırlık verilmiştir ancak yine de Türkiye sahip olduğu bu ürün zenginliklerini 
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gelişmiş ülkeler kadar iyi değerlendirmemekte ve var olan avantajları iyi kullanmamaktadır 
[37] [38]. Zaten halihazırda son 5 yıl içerisinde coğrafi işaretleme Türkiye’de kırsalın 
canlandırılması için önemli bir araç haline gelmiştir. Hem kamu kuruluşları hem de üretici ve 
tüketiciler, kırsal ekonomi için iyi bir gelir kaynağı olan coğrafi işaret uygulamalarına 
katılmaya başlamıştır [39]. Ancak Türkiye son yıllarda coğrafi işaretleme alanında ciddi bir 
dönüşüm göstermesine rağmen tüketiciler bu uygulamaya tam anlamıyla hâkim olamamıştır. 
Bunun sebebi coğrafi işaretleme sisteminin tam anlamıyla bilinmemesi ve dolayısıyla 
markalaşmayı sağlayamamış olmasıdır [40].  

Türkiye’ye ait 728 adet coğrafi tescilli ürün bulunmaktadır [3]. Bazı coğrafi işaret tescilli 
ürünler şunlardır: Kayseri pastırması ve Kayseri sucuğu, Eskişehir çiğ böreği ve Höşmerim 
tatlısı, Muğla Mandarini, Adana analı kızlı çorbası, Ağrı Doğubayazıt Abdigör köftesi [3], 
Afyon pastırması, Anamur muzu, Diyarbakır karpuzu, Sivas Köftesi [36], Tosya pirinci [41]. 
Ayrıca Avrupa komisyonu tarafından; Gaziantep Baklavası, Malatya Kayısısı, Kayseri Mantısı, 
Aydın Kestanesi, Taşköprü Sarımsağı, Antep Fıstığı, Milas Zeytinyağı, Afyon ve Kayseri 
Pastırmaları ve Sucukları tescillenmiştir [16]. Türkiye’de coğrafi işaretli ürünler Mahreç işareti 
ve Menşe tanımı olarak ikiye ayrılmaktadır. 

a) Menşe Tanımı 
Bir ürünün menşei olarak bölge, bölge, bölge veya ülkenin adı “menşe tanımı” olarak 

adlandırılır. Böyle bir işaret almak için; bir ürün aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır, 
 Bir ürünün bölge, bölge, bölge veya çok özel durumlarda coğrafi sınırları ile belirlenmiş 

bir ülke menşeli olması, 
 Ürünün tüm veya temel özelliklerinin, o bölge, alan veya bölgenin kendine özgü doğal 

veya beşerî özelliklerinden kaynaklanmış olması, 
 Ürünün üretimi ve diğer tüm işlemleri o bölge, alan veya bölge sınırları içerisinde 

yapılmalıdır [42].   

b) Mahreç Tanımı  
Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, 

ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer 
işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan 
adlar mahreç işaretidir. Mahreç işaretine Antep Baklavası, Hereke İpek Halısı örnek 
gösterilebilir [3].   

6. Yöntem  
Bu araştırma, Batı Karadeniz Bölgesi’nin Gastronomik coğrafi işaretli ‘’yemekler ve 

çorbalar’’ kategorisindeki ürünlerin besin içeriği ve sağlık açısından değerlendirmesini 
amacıyla yapılmaktadır. Yemekler ve çorbalar kategorisindeki ürünlerin reçeteleri ilgili 
yörelerin resmî web sitelerinden, Turizm müdürlüklerinden ve Üniversite kitaplarından 
alınmıştır. Reçeteler Beslenme Bilgi Sistemi (Bebis) programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
Tablo 1’de Batı Karadeniz Bölgesine ait coğrafi işaretli gastronomik ürünler verilmiştir. Bu 
araştırmada Tablo I’de yer alan yemeklerden sadece çorbalar ve yemekler kategorisine giren 
10 yemek incelenmiştir. Bu yemek ve çorbalar sırasıyla Bartın pirinçli mantı, Düzce Akçakoca 
Mancarlı Pidesi, Düzce köfte, Kastamonu Derekani Hindi Banduması, Pınarbaşı Kara Çorba, 
Kuyu Kebabı, Sırık Kebabı, Eflani Hindi Bandırması, Bolu Kızılcık Çorbası ve Kastamonu 
Simit Tiridi’dir.  
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      Tablo I: Batı Karadeniz Bölgesi Gastronomik Coğrafi İşaretli Tescilli Ürünler  

Şehirler          Ürün Adı  Coğrafi İşaret 
Aldığı Yıl  

Ürün Türü          Ürün Grubu  

Bartın  Bartın Ağda Tatlısı  2020  Mahreç İşareti  Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 
hamur işleri, tatlılar 

 Bartın Beyaz Baklavası  2020  Mahreç İşareti  Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 
hamur işleri, tatlılar 

 Bartın Kabak Burma Tatlısı / Bartın 
Kabak Burması 

2020  Mahreç İşareti Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 
hamur işleri, tatlılar 

 Bartın Pirinçli Mantısı 2020 Mahreç İşareti Yemekler ve çorbalar 
 Bartın Tatlı Böreği 2020  Mahreç İşareti Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 

hamur işleri, tatlılar 
 Bartın İncir Dondurma Tatlısı / Bartın 

İncir Dondurması 
2018 Mahreç İşareti  Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 

hamur işleri, tatlılar 
Bolu  Bolu Dağ Fındığı  2017 Menşe Adı İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 

sebzeler ile mantarlar 
 
 

Bolu Fındık Şekeri 2019  Mahreç İşareti Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler 

 Bolu Göynük Uğut Tatlısı 2016 Mahreç İşareti Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 
hamur işleri, tatlılar 

 Bolu Kabaklı Gözlemesi 2019  Mahreç İşareti Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 
hamur işleri, tatlılar 

 Bolu Kanlıca Mantarı 2021 Mahreç İşareti İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 
sebzeler ile mantarlar 

 Bolu Keşi 2020 Mahreç İşareti Peynirler 
 Bolu Kıbrıscık Pirinci 2016  Menşe Adı İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 

sebzeler ile mantarlar 
 Bolu Kızılcık Tarhanası 2017  Mahreç İşareti Yemekler ve çorbalar 

 Bolu Manda Kaymağı 2019  Mahreç İşareti Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt 
ürünleri 

 Bolu Sarı Patatesi 2020  Menşe Adı İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 
sebzeler ile mantarlar 

Bolu Çivril Fasulyesi 2017  Menşe Adı İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 
sebzeler ile mantarlar 

 Gerede Şakşak Helvası 2019  Mahreç İşareti  Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler 
 Göynük Bombay Fasulye 2018  Menşe Adı  İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 

sebzeler ile mantarlar 
 Göynük Dik Börek/Göynük Oklava 

Tatlısı 
2020  Mahreç İşareti Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 

hamur işleri, tatlılar 
 Göynük Kabaklı Yufka Tatlısı 2020  Mahreç İşareti Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 

hamur işleri, tatlılar 
 Mudurnu Basma Helva 2019  Mahreç İşareti Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 

hamur işleri, tatlılar 
 Bolu Patatesli Ekmeği 2019  Mahreç İşareti Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 

hamur işleri, tatlılar 
Düzce  Akçakoca Mancarlı Pidesi 2017  Mahreç İşareti  Yemekler ve çorbalar  

 Akçakoca Melengücceği Tatlısı 2017  Mahreç İşareti  Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 
hamur işleri, tatlılar 

 Akçakoca Sarı Fındığı 2019  Menşe Adı  İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 
sebzeler ile mantarlar 

 Düzce Acıkası 2017 Mahreç İşareti  Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, 
soslar ve tuz 
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 Düzce Kestane Kabağı 2020  Menşe Adı  İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 
sebzeler ile mantarlar 

 Düzce Köftesi 2017  Mahreç İşareti  Yemekler ve çorbalar 
 Düzce Şırası 2020  Mahreç İşareti  Alkolsüz içecekler  
 Konuralp Pirinci 2019  Menşe Adı  İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 

sebzeler ile mantarlar 
Karabük  Eflani Hindi Bandırması 2017  Menşe Adı  Yemekler ve çorbalar 

 Safranbolu Kıtırı 2020  Mahreç İşareti  Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 
hamur işleri, tatlılar 

 Safranbolu Lokumu 2014  Mahreç İşareti  Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler 
 Safranbolu Safranı 2011 Menşe Adı  İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 

sebzeler ile mantarlar 
Kastamonu  Cide Ceviz Helvası 2020  Mahreç İşareti  Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler 

 Daday Etli Ekmeği  2018  Mahreç İşareti  Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 
hamur işleri, tatlılar 

 Devrekani Cırık Tatlısı  2020  Mahreç İşareti  Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 
hamur işleri, tatlılar 

 Devrekani Hindi Banduması 2019  Mahreç İşareti  Yemekler ve çorbalar  
 Kastamonu Pastırması  2021  Mahreç İşareti  İşlenmiş İşlenmemiş Et Ürünleri  
 Kastamonu Simidi  2019  Mahre İşareti  Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 

hamur işleri, tatlılar 
 Kastamonu Siyez Bulguru 2019  Menşe Adı  İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 

sebzeler ile mantarlar 
 Kastamonu Siyez Buğdayı 2020  Menşe Adı  Diğer ürünler  
 Kastamonu Tiridi/Kastamonu Simit  2019  Mahreç İşareti  Yemekler ve çorbalar  
 Kastamonu Çekme Helvası  2018  Mahreç İşareti  Çikolata, Şekerleme ve türevi ürünler  
 Pınarbaşı Kara Çorba  2017  Mahreç İşareti  Yemekler ve çorbalar  
 Taşköprü Kuyu Kebabı  2016  Mahreç İşareti  Yemekler ve çorbalar  
 Taşköprü Sarımsağı  2010  Menşe Adı  İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 

sebzeler ile mantarlar 
 Tosya Pirinci  2017  Menşe Adı  İşlenmiş ve işlenmemiş meyce ve 

sebzeler ile mantarlar  
Sinop  Boyabat Sırık Kebabı 2020  Mahreç İşareti Yemekler ve çorbalar 

 Boyabat Gazidere Domatesi 2019 Menşe Adı  İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 
sebzeler ile mantarlar 

 Sinop Kestane Balı 2021 Menşe Adı  Bal  

 Sinop Nokulu 2017  Mahreç İşareti  Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 
hamur işleri, tatlılar 

Zonguldak  Devrek Beyaz Baklavası 2020  Mahreç İşareti  Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 
hamur işleri, tatlılar 

 Devrek Kömeci/Devrek Cevizli 
Kömeci 

2020  Mahreç İşareti  Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 
hamur işleri, tatlılar 

 Çaycuma Manda Yoğurdu 2020  Menşe Adı  Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt 
ürünleri  

Kaynak: [3].   

Batı Karadeniz Yemekler ve Çorbalar Kategorisinde Yer Alan Coğrafi İşaretli 
Yemeklerin Reçeteleri  
 
Tablo II: Bartın Pirinçli Mantısı                                      Tablo III: Kastamonu Devrekani Hindi Banduması 
(10 kişilik)                                                                         (24 kişilik)                                                                                        
Malzemeler                           Miktar                Malzemeler                                             Miktar 
Un                     1 kg 100 gr                     Hindi                                                       1 adet  
Yumurta                              100 gr   Ceviz içi                                              2 su bardağı  
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Tuz                                 5 gr    Tuz                                                         1 adet  
Harcı için;    Havuç                                                1 çorba kaşığı 

Kıyma                             1 Kg   Limon                                                     1 adet  
Kuru Soğan                          150 gr    Tereyağı                                                    ¼  
Pirinç                             80 gr                Su                                                    Gerektiği kadar 

               Hamuru için;  
Su                          200 gr                    Su                                      üstünü kapatacak kadar  

Tereyağı                            25 gr                 Un                                                       2 kg 
Ayçiçek Yağı                            20 gr    
Et suyu                          250 gr   
Tuz                             5 gr   
Karabiber                             5 gr   
Maydanoz                           40 gr   

Kaynak: [43]                                                                           Kaynak: [44] 
 
Tablo IV: Düzce Mancarlı  Pidesi (8-10 kişilik)         Tablo V: Düzce Köftesi (6-8 kişilik)  
Malzemeler Miktar        Malzemeler                                           Miktar   
Un 1 kg         Kıyma                                                    1 kg  
Ispanak  1 kg        Mısır unu                                               1 çay bardağı  

Pazı  1 kg        Tuz                                                         1 tatlı kaşığı 
Kuru Soğan 300 gr         Kuru Soğan                                            100 gr 
Sıvı yağ  1 su bardağı          Kırmızı biber (isteğe bağlı)                    1 tatlı kaşığı 
Nane 1 tatlı kaşığı         Kırmızı pul biber (isteğe bağlı)              1 tatlı kaşığı 

Pul biber  1 tatlı kaşığı         Kimyon (isteğe bağlı)                             1 tatlı kaşığı 
Karabiber  1 çay kaşığı         Karabiber (isteğe bağlı)                          1 tatlı kaşığı 
Tuz  1 tatlı kaşığı         Kekik (isteğe bağlı)                                1 tatlı kaşığı 
Su  2 su bardağı        Sarımsak                                                 2 diş 

Kaynak: [45]                                                                                    Kaynak: [46] 
     

Tablo VI: Karabük Eflani Hindi Bandırması             Tablo VII: Bolu Kızılcık Tarhanası Çorbası  
(24 kişilik)                                                             (6-8 kişilik) 

Kaynak: [47]                                                                                   Kaynak: [48] 
 
 

Tablo VIII: Kastamonu Simit Tiridi (12 kişilik)        Tablo IX: Kastamonu Kara Çorba (10 kişilik) 
Malzemeler Miktar Malzemeler                                       Miktar 

İlikli Kemik  1 bacak kemiği  Kızamıktan Elde edilen ekşi             1 çay bardağı       
But kıyması  ½ kg  Köy tavuğu                                2 kalçalı but ve kanatlar 
Bayat kel simit  6 adet  Acı Arnavut biber                              2 adet 

Tereyağı  250 gr  Soğan                                                 1 adet 
Tuz  1 yemek kaşığı  Un                                                      2 yemek kaşığı  
Karabiber 1 tatlı kaşığı  Salça                                                  1 yemek kaşığı 
Yoğurt  250 gr  Karabiber                                           1 çay kaşığı 

Sarımsak  2 dişi  Tuz                                                     ½ tatlı kaşığı 
Defne Yaprağı  2 yaprak   Su                                                       İhtiyaca göre 

Malzemeler Miktar    Malzemeler                                           Miktar  
Lavaş Ekmeği (tanesi 90-95 gr)  20 Adet Kızılcık Tarhanası                                   1 kâse  
Mısır unu  1 çay bardağı        Sarımsak                            1 diş  
Hindi  1 adet         Tuz                             5 gr  
Hindi Suyu ve Yağı  200 gr        Tereyağı                                              50 gr                
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Kuru soğan  1 adet   
Sıvı yağ  1 çay bardağı  

Kaynak: [44]                                                                                   Kaynak: [44] 

 
Tablo X: Kastamonu Taşköprü Kuyu                        Tablo XI: Sinop Boyabat Sırık Kebabı  

Kebabı  (1 kg için 3-4 kişilik)                                 (1 kg için 3-4 kişilik)  
   Malzemeler Malzemeler  Malzemeler                                   Miktar   

Süt Kuzu  1 adet   Kuzu                                               1 adet  

     Kaynak: [44]                                                                             Kaynak: [49] 

 
BULGULAR 
Araştırma neticesinde Batı Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi işaret almış ‘’yemekler ve 

çorbalar’’ kategorisinde yer alan yemeklerin besin analizi sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.  
Yapılan çalışmada Batı Karadeniz coğrafi işaretli ürünlerden çorbalar ve yemekler kategorisine 
giren bu on yemekten Kastamonu Devrekani Hindi Banduması en yüksek enerji içeriğine sahip 
yemek olarak bulunmuştur (1 porsiyonu 1172.8 kcal). Yetişkin bir bireyin alması gereken 
günlük enerjinin %50’si Kastamonu Devrekani Hindi Banduması ile karşılanabilmektedir. En 
düşük enerji içeriğine sahip yemek ise Bolu Kızılcık Tarhana olarak bulunmuştur (1 porsiyonu 
167.1 kcal). En yüksek A vitamini içeriğine sahip yemek ise Düzce Akçakoca Mancarlı 
Pidesidir. 1 porsiyonu 1257.3 mcg A vitamini içermektedir. Doymuş yağ asidi içeriği 
bakımından incelendiğinde ise sırasıyla Kastamonu Devrekani Hindi Banduması (24.6 gr), 
Sırık kebabı (22.9 gr), Kuyu kebabı (19.1 gr), Düzce köfte (9.9 gr), Bartın pirinçli mantı (8gr), 
Kastamonu Simit Tiridi (7.1 gr)’dır. Bu yemeklerden sadece Kastamonu Devrekani Hindi 
Banduması ve Sırık kebabı yetişkin bir bireyin günlük güvenilir alım düzeyini aşmaktadır 
(sırasıyla %11 ve %10,3).  

               Tablo XII: Coğrafi işaretli ürünlerin Besin Analizi Sonuçları 

 Bartın 
pirinçli 
mantı  

Düzce 
Mancarlı 
Pidesi 

Düzce 
köfte 

Devreka
ni Hindi 
Banduma
sı 

Pınarbaşı 
Kara 
Çorba  

Kuyu 
kebap 

Sırık 
kebap 

Eflani 
Hindi 
Bandırm
ası 

Kızılcık 
tarhanası 

Kastamo
nu Simit 
Tiridi  

 

Porsiyon miktarı     1 Por.    1 Por.    1 Por.   1 Por.    1 Por.    1 Por.    1 Por.     1 Por.     1 Por.     1 Por. 
Enerji (kcal)     666.3    560.8    389.5   1172.8 175.3 555.1 666.1 920.8 167.1 729.6 
Karbonhidrat (g)  86.2 78.8 9.6 61.2 8.4 0 0 37.7 14.0 89.9 

Protein (g)  33.2 15.1 34.8 79.5 11.3 42.9 51.5 75.6 2.6 10.1 
Yağ (g)  20.5 19.8 23.6 68 12 43.1 51.7 52.1 10.9 36.5 
Posa (lif) (g)  5 10.1 1 3.9 2.7 0 0 2.3 0.6 1.9 
Kolesterol (mg)  103.6 0 98.6 285.2 47 175 210 251.6 30.8 30.6 
Doymuş yağ  (g)  8 2.4 9.9 24.6 3.8 19.1 22.9 17.2 6.4 7.1 
Tekli Doymamış 
yağ (g)  

8.5 4.2 11.5 18.6 4.9 18.8 22.6 14.5 3.2 9.8 

Çoklu Doymamış 
yağ (g)  

2.5 11.9 1 20.9 2.4 2 2.4 17.4 0.4 17.3 

A vitamini (mcg)  208 1257.3 71.6 276.9 474.4 0 0 48.6 225.5 157.5 
E Vitamini (mg)  2.4 14.3 0.9 2.5 0.3 0.6 0.7 2 0.3 17.4 
C Vitamini (mg)  8 86.9 4.6 1.5 17.8 0 0 0 32.9 1.1 
B12 Vitamini 
(mcg)  

4.2 0 6.8 0 - 5 6 0 - 1.7 

Potasyum (mg)  564 1137.3 605.3 1176.5 415.2 602.5 723 1098.6 167.2 254.9 
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 SONUÇ 

Türkiye’nin matematiksel konumundan dolayı dört mevsim yaşanmaktadır. Bu durum bir yıl 
içerisinde farkı ürünlerin yetişmesini sağlamaktadır. Özel konumundan dolayı ise yağış, 
sıcaklık ve nem oranı bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Bu sebeple her bölgede farklı 
zirai ve hayvancılık ürünleri elde edilmektedir. Bölge olarak bakıldığında Türkiye’nin her 
bölgesinde farklı bir gastronomi kültürü oluşmuştur [50]. Karadeniz Bölgesi ise sürekli yağış 
alan iklimi, farklı coğrafyası, kendine has özellikleri ve yiyecekleri olan bir bölgedir. Bu 
faktörler bu bölgenin tarihi geçmişi, kültürel değerleri, halkın kültürü ve yöreden yetişen 
ürünler ile birleştiğinde önemli bir mutfak kültürü oluşturmuştur. Karadeniz bölgesi dağlık 
alanda olmasına rağmen sınırlı tarım alanlarında çok sayıda bitki yetiştirilmektedir [51].  

Gastronomi her toplumun yemek kültürünü ifade eden bir bilimdir. Gastronominin bir kültür 
olgusu olmasının yanı sıra ülke turizmine de büyük katkıları bulunmaktadır. Tüm turizm 
türleriyle birlikte gastronomi turizmi ülkeler için giderek önem kazanmıştır. Coğrafi işaretli 
ürünlerin bir bölgenin tanıtımına büyük katkısı olduğu düşünüldüğünde özellikle gastronomi 
turizmini geliştirmektedir [52]. Gastronomi temelde beslenmeyi de içine alan tarih, coğrafya, 
arkeoloji, sağlık vb. gibi birçok bilimle iç içe disiplinler arası bir olgudur. Gastronominin 
içerisinde yer alan beslenme, insan yaşamının en önemli fizyolojik olgularından biridir ve 
insanın hayatını devam ettirebilmesi için bir zorunluluktur. Sağlıklı beslenmede beslenmenin 
temel amacı metabolik gereksinimleri karşılamak ve enerji ve besin ögelerini yeterli düzeyde 
sağlamaktır [53]. Sağlıklı beslenme öncelikle sağlığı korumak amacıyla dengeli ve düzenli 
beslenme biçimini tanımlamaktadır. Birçok ülkede sağlıklı beslenme rehberleri oluşturulmuştur 
ve hepsi birbirine benzemektedir. Bu rehberler beslenmede çeşitliliği, makro ve mikro besinler 
arasında denge sağlanmasını öğütlemekle birlikte sebze ve meyvelerin miktarlarını arttırmayı 
önermektedir [54]. Kısacası sağlıklı beslenme için, bütün besin gruplarının dengeli ve düzenli 
bir şekilde yeterli düzeyde alınması gerekmektedir [55].   

Batı Karadeniz bölgesinin coğrafi işaretli yemekleri ve çorbalarının analizleri sonucunda 
besin içerikleri malzemelere göre farklılık göstermiştir. Bartın Pirinçli Mantı içerdiği un ve 
pirince bağlı olarak karbonhidrat açısından zengindir. Kıyma ve tereyağı içeriği sebebiyle de 
protein, yağ ve kolesterol oranı da yüksektir. Düzce Akçakoca Mancarlı Pidesi ise içeriğindeki 
un sebebiyle karbonhidrat açısından zengindir. Mancar ismi verilen yeşil yapraklı sebze 
(ıspanak, pazı) bitkileri sayesinde Düzce Akçakoca Mancarlı Pide coğrafi işaretli ürün A 
vitamini, potasyum ve sodyum açısından zengindir. Mancar bitkileri Düzce Ovası sürekli yağış 
aldığı için sulak topraklarda yetişmektedir ve vitamin açısından zengindir [48]. Ayrıca bu 
coğrafi işaretli ürün en yüksek A vitaminine sahip ürün olarak bulunmuştur. Bir porsiyonu 
1257.3 mcg A vitamini içermektedir (Tablo 12). Yetişkin bir bireyin günlük A vitamini ihtiyacı 
erkeler için 900 mcg, kadınlar için 700 mcg’dır [56]. Bu içerik yetişkin bir bireyin günlük A 
vitamini ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır (%139,6). Düzce köftesinin bir porsiyonu 
çalışmada incelenen diğer et ürünü içerikli yemeklere göre en düşük kaloriye sahip olan protein 
açısından zengin yemektir. Bu yemek hayvansal kaynaklı ürün içermesine göre diğer hayvansal 

Sodyum (mg)  539.1 618.7 881.7 4104 298 157.5 189 551.8 439.4 1286.5 
Demir (mg)  4.2 8.5 3.9 6.3 1.6 3.9 4.6 5.8 0.3 1 
Kalsiyum (mg)  48.8 262.2 31.7 133.7 26.7 40 48 97 14.8 33.4 
Magnezyum (mg)  55.4 165.9 45.4 131.8 39.6 52.5 63 107.9 28.9 23.3 

İyot (mcg)  22.2 35.9 40.7 204.3 12.3 0 0 5 21.8 61 
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kaynak içeren yemeklerden (Bartın pirinçli mantısı, Kastamonu Devrekani Hindi Banduması, 
Eflani Hindi Bandırması, Kuyu Kebabı, Sırık Kebabı) daha az karbonhidrat ve yağ içeriğine 
sahip olduğu için enerji içeriği diğerlerine göre daha düşük bulunmuştur. Kıyma içeriğinden 
dolayı kolesterol içermektedir. Yetişkin bir bireyin besinlerle günlük kolesterol alımı 200 mg 
altında olmalıdır [57]. Bu içerik miktarı yetişkin bir bireyin güvenilir alım düzeyleri içerisinde 
kalmaktadır (1 porsiyonu 98,6 mg). Hayvansal yağ içeriği yüksektir. Sağlıklı bir yetişkinin 
beslenmesiyle aldığı enerjinin %10’nundan fazlasının doymuş yağ asitlerinden gelmemesi 
önerilmektedir [57]. Bu yemeklerden sadece Kastamonu Devrekani Hindi Banduması ve Sırık 
kebabı yetişkin bir bireyin doymuş yağ asidi bakımından günlük güvenilir alım düzeyini 
aşmaktadır (sırasıyla %11 ve %10,3).  Kastamonu Devrekani Hindi Bandumasının bir 
porsiyonu en yüksek kaloriye sahip Batı Karadeniz coğrafi işaretli yemeği olarak bulunmuştur. 
Bu durum yemeğin hazırlanmasında kullanılan yağ içeriğinin özellikle de hayvansal yağların 
fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer enerji içeriği en yüksek gelen yemek ise Eflani 
Hindi Bandırmasıdır. Eflani ilçesinde yarım asırdır yetiştirilen siyah ırk hindinin belirli yaşlarda 
(9-12 aylık) olanları ile hazırlanmaktadır. Bu hindi türünün eti az yağlıdır, kolesterol oranı 
düşüktür ve protein oranı yüksektir [58]. Ayrıca yine bandırmaya özel olarak yapılan ekmeği 
sebebiyle bandırmaların karbonhidrat oranları da yüksek bulunmuştur (sırasıyla 1 porsiyonunun 
karbonhidrat miktarı 61.2 gr, 37.7 gr). Hindi etinin potasyum ve sodyum oranı yüksek olduğu 
için yemeğin bu mikro besin öğesi değerleri de yüksek bulunmuştur. Pınarbaşı Kara Çorbanın 
içeriğindeki kızamık bitkisi sayesinde çorbanın mikro besin öğelerinden potasyum, sodyum ve 
kalsiyum miktarları yüksek bulunmuştur. Taşköprü Kuyu Kebabının kuzu eti içeriğinden dolayı 
protein, hayvansal yağ(doymuş yağ asidi) ve kolesterol içeriği yüksek görülmüştür. Aynı 
şekilde Sinop Boyabat Sırık Kebabının da hayvansal kaynak içermesinden dolayı protein ve 
potasyum içerikleri yüksektir. Batı Karadeniz coğrafi işaretli ürünlerden Bolu Kızılcık 
Tarhanası bir porsiyonda enerji içeriği en düşük yemek olarak bulunmuştur(167.1 kcal). 
İçeriğindeki kızılcık sayesinde A vitamini ve sodyum seviyesi yüksektir. Bolu’da yetişen 
kızılcık meyvesinin püre haline getirildikten sonra, ekmeklik buğday unu ve iyotlu tuzun 
yoğrulmasıyla elde edilir. Tuz içeriğinden dolayı iyot oranı da yüksektir [53]. Kastamonu simit 
tiridinin bir porsiyonundaki kalori oranı yüksektir bununla birlikte simit içeriği dolayısıyla 
karbonhidrat ve yağ içeriği, kıyma içeriği sayesinde sodyum ve potasyum içeriği yüksektir. 
Yoğurt içeriği sayesinde kalsiyum oranı yüksektir. Ayrıca Batı Karadeniz coğrafi işaretli 
ürünlerden çorbalar ve yemekler sınıfında yer alan bu yemeklerden sadece Bartın pirinçli mantı, 
Düzce Köftesi, Kuyu Kebabı, Sırık Kebabı ve Kastamonu Simit Tiridinin B12 vitamini içeriğine 
sahip olduğu görülmüştür. İçerik değerleri sırasıyla 4.2 mcg, 6.8 mcg, 5 mcg, 6 mcg ve 1.7 
mcg’dır. Yetişkin bir bireyin önerilen günlük B12 alım düzeyi 2.4 mcg’dır [56]. Araştırmadan 
elde edilen bu değerlerden Kastamonu Simit Tiridi dışındaki yemeklerin B12 içeriği yetişkin bir 
bireyin günlük alım düzeyinin üzerinde bulunmuştur. Bu durum yemeklerin hazırlanmasında et 
ya da kıyma kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Diğer incelenen Batı Karadeniz coğrafi 
işaretli ürünlerin B12 vitamini içermediği Tablo 12’de de görülmektedir.  

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Batı Karadeniz bölgesinin coğrafi işaretli 
‘’yemekler ve çorbalar’’ kategorisindeki ürünlerin farklı besin içeriklerine sahip yemekler 
olduğu bunlarla birlikte özellikle karbonhidrat, protein ve yağ içeriklerinin yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Karadeniz bölgesinin engebeli arazisine rağmen çeşitli zirai ürünlerin 
yetiştiriliyor olması yöre halkının vitamin ve mineraller açısından zengin beslenmesini 
sağlamaktadır. Genel olarak yemekler hamur işi ağırlıklıdır ve bu sebeple karbonhidrat ağırlıklı 
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beslenilmektedir. Büyükbaş hayvancılık, engebeli araziler ve yıl içindeki yağış dağılımın çok 
olması sebebiyle yaygın değildir ancak küçükbaş hayvancılık ve kümes hayvanları 
yetiştiriciliği yaygındır. Bu yüzden protein, kolesterol ve hayvansal açısından yüksek içeriğe 
sahip yemeklerin yaygın olduğu görülmektedir. Bu çalışma Batı Karadeniz Bölgesi Coğrafi 
İşaretli Ürünleri ile sınırlı kalmaktadır. Yapılan bu araştırma ilerleyen zamanlarda yapılması 
planlanan çalışmalarda farklı bölgelere ait coğrafi işaretli ürünlerin incelenerek bölgesel 
farklılıkların ortaya konmasına katkı sağlayacaktır. 
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Abstract: Hemolytic anemia is the early destruction of red blood cells. Medications can cause 
hemolytic anemia. In our case, a picture of hemolytic anemia occurred by the combination of 
different drug use. Drug-induced hemolytic anemia is not common in children. Direct Coomb's 
test is 95% positive in autoimmune hemolytic anemia. Acute anemia, fatigue, hematuria, 
jaundice, tachycardia are seen in hemolysis patients, all these findings were also present in our 
case. Among the test results confirming that there is hemolysis;  reticulocytosis, ldh increase, 
increased bilirubin and decreased haptoglobin level are seen. In this case, it is seen that these 
values increase. 

Keywords: Hemolysis, Drugs, Anemia 

INTRODUCTION 
Hemolysis manifests as acute or chronic anemia, reticulocytosis, or jaundice. Diagnosis; It is 

diagnosed by reticulocytosis, unconjugated bilirubin and lactate dehydrogenase increase, 
haptoglobin decrease and peripheral smear findings [1]. Hemolytic anemia is defined as the 
early destruction of red blood cells. It can be chronic or life-threatening. Hemolysis can occur 
intravascularly, extravascularly in the reticuloendothelial system, or both. Acute anemia, 
jaundice, hematuria, dyspnea, fatigue, tachycardia and hypotension may be seen in patients with 
hemolysis. Laboratory test results confirming hemolysis include increased lactate 
dehydrogenase, increased bilirubin, and decreased haptoglobin levels, as well as 
reticulocytosis. Direct direct coombs test separates immune causes from non-immune causes. 
Peripheral blood smear should be done when hemolysis is present to identify abnormal red 
blood cell morphologies [2]. Reticulocytopenia occurs in 20-40% of autoimmune hemolytic 
anemia cases and is a poor prognostic factor. Hemoglobin defines the clinical severity of 
hemolysis [3]. Hemolysis that occurs after the drugs used by the patient may suggest glucose-
6-phosphate dehydrogenase deficiency [4]. In our case, hemolytic anemia occurred due to 
drugs, but the G6FD value was found within the normal range. 

 
CASE 

A six (6) year old boy patient with the complaints of sore throat and cough is using 
clarithromycin, polyvit and peditus drugs prescribed by his family doctor. At the end of the fifth 
day, he applied to the emergency department with the complaints of nausea, vomiting and fever, 
when no anomaly was detected in blood and urine tests, the antibiotic was changed and 
amoxicillin clavulanate was prescribed and he was discharged. On the evening of the third day 
of starting these drugs, the child applied to the emergency room with bleeding in the urine, 
pallor, weakness, vomiting, and yellowing of the eyes and skin. In the blood values taken, hgb: 
4.6, ldh: 2933, crp: 95, bilirubin: 5, ast: 115, d-dimer: 9 were measured. Direct coombs 
(complement) POSITIVE(+++). In the urinalysis, it was observed that there were abundant 
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erythrocytes, abundant leukocytes, bilirubin and protein excretion. He was hospitalized in the 
pediatric service with a preliminary diagnosis of hemolytic anemia due to indirect 
hyperblirubinemia, high levels of asthma, ldh, uroblinogen + in the urine, normocytic anemia 
and coombs +. In the ward, blood product transfusion, prednisolone, pantoprazole and serum 
treatment were applied.  As it was observed that his hemoglobin value increased, his 
biochemistry value returned to normal limits, and his urine color was light he was discharged 
after 9 days of hospitalization. It was observed that the blood and urine values when the patient 
came to the control after discharge were normal. 

 
Table 1. Laboratory information of the patient during and after admission 

  HEMOGLOBİN  AST  COOMBS 
TESTİ 

LDH  HEMOGLOBİNÜRİ  TOTAL 
PROTEİN 

BAŞVURU 
SIRASINDA 

5,6  115  Pozitif  2933  +++  5,8 

1.GÜN  4,6 + 
tranfüzyon 
sonrası 6,4 

103    3628  +  6,0 

2.GÜN  6,0  48  Zayıf pozitif  2602  ‐  5,4 
3.GÜN  5,0  32    1971    5,8 
4.GÜN  8,5  22  Negatif  1469  ‐  6,4 
6.GÜN  9,0  28  Negatif  1493    6,4 
7.GÜN  10,9  25    1154  ‐  7,9 
8.GÜN  10,5  19    613    6,5 

 
 
DISCUSSION 

Drug-induced hemolytic anemia occurs by three basic mechanisms. First; Hemolysis begins 
with the adhesion of the antibody to the drug attached to the erythrocyte membrane. Second; 
Immune complex, antibody and drug complex in the blood circulation attach to the erythrocyte 
membrane and initiate destruction and hemolysis occurs. Third; autoantibody type; Hemolysis 
begins when the antibody attaches to the erythrocyte membrane [5]. It is known that immune 
complex type reaction is the cause of all patients with hemolytic anemia due to drugs [6]. A 
direct Coombs test positivity suggests that hemolysis is the result of an immune complex type 
reaction. In children, signs of hemolytic anemia develop within 1-10 days from the 
administration of the drug [7]. The purpose of the treatment of immune hemolytic anemia is to 
prevent erythrocyte destruction and reduce antibody formation. Glucocorticoids are the first 
choice in treatment, preventing erythrocyte destruction by reducing antibody formation [8]. 
Hemoglobinuria, fragmented appearance of erythrocytes in peripheral smear supports the 
diagnosis of hemolysis in our case. In our case, amoxicillin treatment, which he started to use 
at home, was terminated and methylprednisonol treatment was administered and erythrocyte 
suspension was given. Hemoglobin level reached normal limits, but white blood cell elevation 
continued. White blood cell elevation was thought to be related to methylprednisonol treatment. 

 
CONCLUSION 

Hemolysis is a serious and fatal complication. The patient with acute hemolytic anemia 
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should be recognized early and treatment should be started quickly. Steroid therapy is a type of 
treatment with an effective response. 
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Abstract: This simulation work includes the design, simulation and testing results of the zeta 
converter with continuous conduction mode which becomes very popular converter in recently. 
Zeta converter is a dc-dc converter that can operate in both step-down and step-up modes that 
has a single power switch. The designed zeta converter was operated in both operating 
conditions and its performance was examined. In this simulation study, the zeta converter was 
operated at three different frequencies and the performance of the zeta converter was examined 
in terms of current and voltage ripples. It has been observed that the zeta converter operates in 
continuous current mode and has very low ripple even at low frequencies.  Simulation results 
were in good agreement with the theory and show that the potential of the zeta converter to be 
used in solar energy systems, in the field of agricultural irrigation with solar energy and in 
power sources will be very high compared to other converters. 
 
Keywords: Zeta converter, Current conduction mode, Current and voltage ripple 
 
I. INTRODUCTION  

The output voltage of the zeta converter can be greater, less than, or equal to the input 
voltage, and the output voltage is positive. These modes of operation depend on the pulse width 
applied to the power switch. Its design and construction is simpler than that of a buck-boost 
converter. [1]. Therefore, feedback can be done more easily. Zeta converter has some 
advantages over sepic, cuk, boost, buck, buck-boost converters. The zeta converter has a good 
efficiency, wide voltage range and gain compared to the buck boost converter. The zeta 
converter has a non-inverting output, so the feedback of the converter can be done more simply 
than the converters whose output is inverted such as buck-boost and cuk converter. Its output 
current and voltage are continuous and has no ripple [2]. Its most important advantage is that it 
is easy to implement, the transistor element is exposed to less voltage and there is no fluctuation 
in the output current due to connected an inductor connected to output [3]. There are very 
valuable studies in the literature about zeta converter. In this simulation study, the operation 
and analysis of the zeta converter is explained in depth comparatively. Some of them are about 
using as a direct current source in motor drivers such as switched reluctance motor, brushless 
direct current motor, induction motor, and some studies are about using it as a maximum power 
monitoring source in solar energy systems [2, 4, 5, 6, 7, 8]. Many studies are about the analysis 
of the Zeta converter [9, 10]. In this simulation study, unlike other papers, the behavior of 
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passive and active elements in the circuit and the waveforms on them are analyzed in detail. In 
addition, the ripple of the converter in terms of current and voltage has been examined in detail. 
 
II. OPERATION OF ZETA CONVERTER 

The zeta converter given in Fig. 1 has two operating states according to the ON and OFF 
modes of the power switch. L1 and L2 inductors are magnetically coupled to each other. The 
Q switch represents the power switch. The converter operates in CCM and the design is 
implemented for this mode. The operation of the zeta converter is explained by considering the 
steady state. 

 
 

Fig.1. Zeta converter topology 
A.  ON State 

When the Q1 switch is closed, the source voltage is applied to the L1 inductance. At this 
time the diode D is reverse biased so it behaves like an open circuit and the inductors L1 and 
L2 are charged and they store energy. Currents IL1 and IL2 increase linearly with Vin/L1 and 
Vin/L2. The current of the switch Q is the sum of the currents flowing through the inductances 
(IL1 and IL2). Here L is L1 and L2 connected in parallel and L value is L=L1*L2/L1+L2. Thus, 
the switch current increases linearly with the Vin/L ratio [11]. The diode voltage is the sum of 
the source voltage and the output voltage -(Vin+Vo). The capacitor C1 Voltage becomes equal 
to the output voltage Vo. The previously charged capacitor C1 is discharged by charging the 
L2 inductance connected in series with itself and gives current to the load through the L2 
inductance. Since inductors L1 and L2 are charged in this mode, this mode is also called charge 
mode [12]. The circuit of this mode is shown in Fig. 2. 

Cin

L1

L2

D
Co

Vo
C1Q

Vin
loadIL1

IL1+IL2

C1 L2

 
Fig. 2.  ON state of zeta converter 
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B.  OFF State  

When the switch Q is opened, the polarities of the voltages across the inductors L1 and L2 
change their direction as seen in Figure (3). The diode D is polarized in the conduction direction 
and it becomes in conduction state. The inductance charged from the previous ON state charges 
the capacitor C1 through the diode D as seen in Fig. 3. At this moment, inductance L2 transfers 
its energy to the output, maintains load current and charges capacitor Co, because inductor L2 
is connected parallel to capacitor Co through diode D. As a result, the currents of inductances 
L1 and L2 decrease linearly by ratio –Vo/L1 and –Vo/L2 respectively. 

 
Fig. 3. OFF state of zeta converter 

 
When there is no energy in the L1 and L2 inductances, the left terminal of the C1 capacitor is 
connected to the ground and the right terminal is connected to the otput voltage (Vo), so the 
voltage of the C1 capacitor becomes equal to the output voltage [9]. At this moment, the voltage 
on the drain and source terminals of the switch Q becomes Vin+Vo [11]. Since inductors L1 
and L2 discharge in this mode, this mode is also called discharge mode [3]. 
 
III.  SELECTION OF L AND C PASSIVE ELEMENTS 

In this simulation study, CCM is taken as basis and L and C passive circuit elements are 
selected accordingly. Since the operation of DC-DC converters is based on energy storage and 
use of this stored energy, the selection of these elements is very important. In addition, the value 
of these elements affects the ripple in the output current, voltage and efficiency of the converter 
in directly [12]. Since magnetic coupled coils are used in the simulation, L1=L2 is considered. 
First of all, it is necessary to determine the output voltage of the converter according to the input 
voltage. Because the duty cycle must be known in order to determine the passive elements. The 
duty cycle (D) is found using equation (1). 
 

                                                              𝐷                                                                (1) 

 
In order to determine the value of the L1 and L2 coils, it is necessary to determine the peak to 

peak ripple value of the output current. The peak-to-peak ripple value of the current is usually 
taken as a value between 10-20% [11]. Accordingly, the inductance of the coil; 
 

                                                            𝐿 𝐿 .

∆ .
                                                            (2) 
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While the value of the inductors affects the fluctuation in the current, the value of the 
capacitors also affects the fluctuation in the output voltage (Vo). While selecting the capacitor, 
the ripple in the capacitor voltage is determined and the capacitor value is selected according 
to this fluctuation. In the capacitor, the ripple in voltage is usually taken as 20% [3]. 
 

                                                               𝐶 .

. .∆
                                                              (3) 

 
The capacitor connected in parallel prevents the ripple in the output voltage (Vo). The value 

of this capacitor is given as; 

                                                           𝐶 .

. . .∆
                                                             (4) 

 
Where F is the switching frequency, and as the switching frequency increases, the value of 

the inductance and capacitor decreases. Depending on the duty cycle, the converter output 
voltage is given by the equation (5). 

                                                                𝑉 𝑉                                                           (5) 

 
IV. SIMULATION OF DESIGNED ZETA CONVERTER 

The simulation is done in continuous conduction and steady-state mode of the converter. 
PSIM platform was used for zeta converter analysis and duty cycle 50% was taken for testing. 
Accordingly, the output voltage of the converter should be 100 Volts. The zeta converter used 
for the simulation is given in Fig. 4. 

 
Fig. 4. Simulation of Zeta converter 
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The values of the elements of the converter in Fig. 4 are C1=47 uF, L1=l2=95 mH, Cin=100 
uF, Co=220 uF, Load=12 Ω-40 mH, frequency=5 kHz-20 kHz, duty cycle= 25%-50%-75%. In 
Fig. 4, the duty cycle is 50%. Accordingly, the converter output voltage must be equal to the 
input voltage, as given in equation (5). 

 
Fig. 5. When the converter is operating at 5 kHz, source voltage (Vin), load voltage (VOUT) and capacitor 

voltage (VC1) 
 

As seen in Fig. 5, the input and output voltages of the converter are equal to each other in 
the simulation. Ripple is very important in converters and it is desirable to have as little ripple 
as possible. Fig. 6 has been zoomed in order to see the ripple value at the output voltage of the 
converter. In Fig. 6, it is seen that the ripple in the converter output voltage is very low. Peak 
to peak ripple value of output voltage is ∆𝑉 100.00197-99.99=0.0117 Volts. Moreover, 
the capacitor voltage 𝑉  and the output voltage 𝑉  should be equal according to the 
following equations. The capacitor voltage (VC1) is expressed by the equation (6) below [13]. 
 

                                                               𝑉 𝑉                                                             (6) 

 
Expression of converter input voltage depending on output voltage; 

 

                                                             𝑉 𝑉                                                                (7) 

 
If equation (7) is substituted in equation (6) and if necessary simplification is made, it is 

easily seen that the average voltage of the capacitor (𝑉 ) is equal to the output voltage. 
 

                                          𝑉 𝑉 𝑉 ,     𝑉 𝑉                                                 (8) 
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  It is seen that the output voltage and capacitor voltages in Equation (8) and Fig. 5 provide 
each other. In Fig. 6, the voltage of capacitor C1 is enlarged by zooming. The capacitor average 
voltage (VC1) is equal to the output voltage (VO) of 100 V. 

 
Fig. 6. Zoomed capacitor (VC1) and output voltage (VOUT) 

 
In the previous section, the operation of the converter was explained. Here, the steady state 

operation of the converter will be explained according to the simulation results. When the power 
transistor is conducting, the inductors L1 and L2 are charged by the source voltage. As shown 
in Fig. 7, when the power switch is closed, both inductors are charged with the source voltage 
(100V), and when the power switch is opened, the inductance voltages are reversed, as in 
theory. The state when the switch is closed is called the state of charge. 
When the power switch is on, the circuit current passing through both inductance L1 and 
capacitor C1 charges both inductance L1 and capacitor C1. As it seen in Fig. 8, when the power 
switch is on, the source current (Iin) is the sum of the currents passing through the inductance 
L1 and the capacitor C1 (𝐼 𝐼 𝐼 . In Fig. 8, when the switch is in conduction mode, the 
inductance L1 current at 0.3446 seconds is IL1=8.54 Amperes, and the capacitor current is 
IC1=8.07 Amps. The sum of these two currents is equal to the source current, 𝐼 8.54
8.07 16.61𝐴. 
  As it seen in Fig. 8.  the current passing through the capacitor changes direction according to 
the on-off state of the power switch (Fig. 2 and 3). In Fig. 8, when the power switch is open, 
the energy accumulated in the inductance L1 charges both the capacitor C1 and the inductance 
L2 through the diode. Therefore, when the power switch is off, the current through the diode is 
equal to the sum of the currents through the capacitor C1 and the inductance L2. Also, when 
the power switch is on, the current of the capacitor is equal to the inductance L2 current since 
inductance L2 is connected in series with capacitor C1. At the same time, when the power 
switch is off, the inductance L1 current is equal to the capacitor C1 current (IC1=IL1=8.45 
Amperes) because the inductance L1 charges the capacitor C1 as it seen in Fig. 8. In Fig. 8, the 
currents passing through the inductance L2 and capacitor C1 are 7.97 and 8.45 Ampers 
respectively. It is seen that the sum of these two currents is equal to the diode current 
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(ID=7.97+8.45=16.4A). When the switch is opened, inductance L2 discharges toward to load 
and the capacitor C1 current changes its direction from right to left as it seen in Fig. 8. 
 

 
Fig. 7. Charging and discharging of inductors and diode voltage according to the state of the power switch 

 
As long as the power switch is on, the source current Iin is equal to the sum of the currents 

flowing through the inductor L1 and the capacitor C1. When the switch is on state, on 0.3446 
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seconds, the inductance L1 and capacitor C1currents are 8.54 and 8.07 Amperes respectively. 
The sum of these two currents is equal the source current (Iin). Iin=IL1+IC1=8.54+8.07=16.61 A. 

 
 

Fig. 8.  Diode, inductance L2, and capacitor C1 currents according to power switch on and off state 
 

  It can be seen from Fig. 7 that when the switch is on, the voltage across the diode is equal 
to the sum of the voltages in the inductances (VD=VC1+VC2). The voltage across the diode is 
205V and the inductances L1 and L2 voltages are 100V, and 105V respectively. The sum of 
these two voltages is the voltage that the diode blocks when the Mosfet is in conduction mode 
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(205V). As it can be clearly seen from Fig. 7, when the Mosfet is off, the diode turns on and 
the voltage across the diode drops to zero (the diode is considered to be ideal). Looking at Fig. 
7, the direction of the voltages of the L1 and L2 inductances during the operation of the 
converter change according to the on and off state of the Mosfet, while the directions of the 
currents remain constant. Likewise, as seen in Fig. 7 (IC1), while the current direction passing 
through the capacitor C1 changes, the direction of the capacitor C1 voltage doesn’t change. In 
Fig. 7, the capacitor C1 voltage varies between 95V and 105V and the direction of the voltage 
is constant and the average voltage of the capacitor (100V) is equal to the converter output 
voltage (Eq. 8).Ripple in current and voltage is an important parameter in DC-DC converters. 
It is desired that the ripple should be as little as possible, or even not at all. Ripple is an important 
issue that needs to be emphasized in switch-mode converters. Ripple negatively affects the 
operation of the converter and causes a decrease in the efficiency of the converter. The ripple 
in voltage can be reduced by using a larger output capacitor. However, a larger capacitor takes 
up more space and allows the converter to have a larger volume. The ripple in current can be 
reduced by using larger inductance. Likewise, larger inductance causes a larger converter 
volume. In addition, the use of larger capacity capacitor and higher value inductance increases 
the cost of the converter. Capacitance of the output capacitor can be reduced by using higher 
frequency in converters. Similarly, the inductance can be made smaller by using higher 
frequency. That's why high switching frequency is used in the converters. The ripple is very 
small in Zeta converters anyway. 
While designing the DC-DC converter, the ripple ratio is determined at first. Typically 20 
percent of the voltage and the current load current can be considered [3].  
Ripple is calculated with the following expression; 
 

                                                            ∆ . 100                                                      (9) 

 
Here X can be current or voltage. While the inductance affects the fluctuation in the current, 

the capacitor affects the fluctuation in the voltage. This can be clearly seen from the 
mathematical expressions (2, 3). Due to the structure of the Zeta converter, the ripple in current 
and voltage is too low to be ignored. As it seen in Fig. 8 from IL1 and IL2 currents, the increase 
in the current depends on the VL1/L1 ratio, and its decrease depends on the V0/L1 ratio. In 
addition, the rise of the circuit current is the division of the voltage supplied to the circuit by 
the equivalent inductance of the circuit (Vin/L). 

 
V. RIPPLE ANALYSIS OF ZETA CONVERTER 

The zeta converter designed in the simulation study was operated at 5 kHz and 20 kHz 
frequencies, and current and voltage ripple values of the converter were examined in three 
different duty cycles D=0.25,  D=0.50 and D=0.75 at these frequencies. First, the converter was 
operated at a frequency of 5 kHz, and the current and voltage ripple response of the converter 
was examined at this frequency.  
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Fig. 9. Output current and voltage curves of the converter and their zoomed curves when the frequency is 5 kHz 

and the duty cycle is 25% 
 

In Fig. 9, it is seen from the zoomed voltage and current waves that the duty cycle is 25% 
and the converter is operating at 5 KHz and the ripple in voltage and current is 1.3% and 0.36%, 
respectively. These ripple values are considerably lower than the generally accepted 20% value. 
In fact, it is seen in Fig. 9 that the current and voltage waves are perfectly flat. Current voltage 
waves are zoomed many times to see the ripple of current and voltage. The difference between 
the maximum and minimum value of the current and voltage are only 0.01 Amperes and 0.44 
Volts respectively. While the source voltage is 100 V, the converter output voltage is 33 V. In 
this case, the converter works as a buck (step-down) converter. 
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Fig. 10. Output current and voltage curves of the converter and their zoomed curves when the frequency is 5 kHz 

and the duty cycle is 75% 
 

In Fig. 10, while the duty cycle is 75%, the converter output voltage is 300 V. In this case, 
the converter works as a boost converter. The waveforms of voltage and current are very flat 

and in ideal DC form. In order to see clearly current and voltage ripples which are too small to 
notice, current and voltage waveforms are repeatedly zoomed. Voltage and current ripples are 
2.3% and 0.56%, respectively. In Fig. 11, current and voltage waveforms and ripple values of 
current and voltage are given when switching frequency is 20 kHz and duty cycle is 25%. In 

Fig. 11, the average value of the current is 2.775 Amperes and the difference between the 
maximum and minimum is 0.01 Amperes. Accordingly, the ripple value of the current is 0.36 

percent. In output voltage, the difference between the maximum and the minimum is 0.35 
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Volts. Thus as it seen in Fig. 11, voltage and current ripples are 1% and 0.36%, respectively.

 
 

Fig. 11. Output current and voltage curves of the converter and their zoomed curves when the frequency is 20 
kHz and the duty cycle is 25% 

 
In Fig. 12, the waveforms of voltage and current and their ripple waveforms are given when 

the frequency and duty cycle are 20 kHz and 75% respectively. While the converter input 
voltage is 100 Volts, its output voltage is 300 Volts and its current is 25 Amperes. The 
difference between the maximum and minimum values of the voltage is 6.94 Volts, and the 
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current is 0.13 Amperes. Thus, the ripple values of voltage and current are 2.3% and 0.52%, 
respectively. 
Furthermore, In order to be seen the voltage and current ripples well, the time has been smaller 
40 times.Fig. 12. Output current and voltage curves of the converter and their zoomed curves 
when the frequency is 20 kHz and the duty cycle is 75% 
 
VI. CONCLUSION 

In this simulation study, a voltage feedback zeta converter operating in continuous 
conduction mode was designed and simulated. Thanks to the voltage feedback, the converter 
output voltage is kept constant throughout the operation. In the simulation study of the 
converter, the voltage and current waveforms were examined when the duty cycle was 50%, 
and the compatibility of the converter with the theory was checked. The voltage and current 
relations expressed in the theory have been tested and found to be fully compatible with the 
theory. For example, the fact that the converter output voltage is equal to the input voltage at 
50% duty cycle in the theory is expressed mathematically. This situation is clearly seen in Fig. 
5. In addition, it is seen in Fig. 5 that the capacitor voltage specified by the mathematical 
expression (8) is equal to the converter output voltage. Zeta converter has been expressed in 
many studies in the literature as a converter with a low ripple value. In order to better see the 
ripples in the voltage and current waveforms of the converter, voltage and current were zoomed 
many times. In this study, the ripple values in voltage and current were examined when the 
converter was operated at a low frequency such as 5 kHz. At this low frequency as well, the 
converter was tested for ripple duty cycle at 25 percent and 75 percent and the ripple values 
were found to be small enough to be omitted, as shown in Figs. 9 and 10. 

The ripple values of the current and voltage were investigated when the converter is operated 
at 20 kHz while duty cycles are 25% and 75%. As it can be seen from Figs. 11 and 12, while 
duty cycle is 25% and 75% at 20 kHz, the ripples in voltages are 1% and 2.3% respectively. 
Likewise, ripples in the currents are 0.36% and 0.52%. 

Although the duty cycle is 25% in the zeta converter even at the low frequency (5 kHz), it 
has been observed that the convertor works in continuous current mode with the negligible 
fluctuation in the current and voltage. Because ripple cannot be noticed in normal voltage and 
current waveforms. In Fig. 11, to see the ripples in the voltage and current waveforms voltage 
waveform is magnified 43 times and current waveform 192 times. Furthermore, In order to be 
seen the voltage and current ripples well, the time has been smaller 40 times. It is understood 
from the simulation results that the ripple in the current is very low when compared to the ripple 
voltage in the designed zeta converter. The converter has produced 33 volts at 25% duty cycle, 
100V at 50% cycle, and 300V at 75% cycle while input voltage is 100 Volt constant. Thus, it 
has been seen that the converter has a good linear property with the duty cycle. 
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Özet: Kamu diplomasisi kavramı, uygulamada çok eskiye gitse de daha çok yakın dönemde 
sıkça adını duyduğumuz bir kavramdır. Hızlı bir gelişim gösteren kitle iletişim araçları ve 
karşı konulamaz küreselleşme süreci, 1990 öncesinde yaşanan soğuk savaş döneminden 
bağımsız uluslararası sistem meydana getirmiştir. Günümüzde ülkeler, dış politika amaçlarına 
ulaşmak için askeri, siyasi ve ekonomik güç unsurların yanı sıra kamu diplomasisi için 
yumuşak güç araçlarına da başvurmaktadır. Kamu diplomasisinde, ülke hakkında oluşan kötü 
intibayı tersine çevirme ve iyi ilişkiler kurma amacı vardır. 
Medya bu ilişki sürecinin en önemli öğelerinden birisidir. Hızlı, kolay ve etkili bir biçimde 
ilgililere ulaşabilme yeteneği bakımından medya, kamu diplomasisinde önemli bir araç olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca internetin yaygınlaşmasıyla birlikte medya türleri arasına yeni 
medya dahil olmuştur. Yeni medya kavramıyla, klasik medya anlayışının aksine kamu 
diplomasisi için çalışmalar yürüten medya anlaşılmaktadır. Bu çalışmada 2015 yılında yayın 
hayatına başlayan ve TRT’nin İngilizce olarak dünya ülkelerine programlar sunan ilk kanal 
olma özelliğini taşıyan TRT World Türkiye’nin kamu diplomasisinde rolü bağlamında 
incelemeye alınmaktadır. Bu çerçevede çalışmada TRT World’un “kuruluşu, misyon ve 
vizyonu, gelirleri, organizasyonel şeması, personel istihdamı, izleyici kitlesi, konumu, haber 
politikaları, TV programları, web sitesi ve sosyal medya hesapları” incelenmiştir. Sonuç 
olarak TRT World’un dünyaya İngilizce programlar sunan Türkiye’nin kamu diplomasisi 
politikalarının unsurlarından birisi olduğu ve Türkiye’nin uluslararası yayınlarında 
destekleyici bir araç olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: TRT, Kamu Diplomasisi, Medya 

Abstract: Although the concept of public diplomacy goes back a long time in practice, it is a 
concept that we hear frequently in the recent period. The rapidly developing mass media and 
the irresistible globalization process created an international system independent of the cold 
war period before 1990. Nowadays, countries resort to soft power tools for public diplomacy, 
as well as military, political and economic power elements to achieve their foreign policy 
goals. In public diplomacy, there is a goal to reverse the bad impression that has been formed 
about the country and establish good relations. 
The media is one of the most important elements of this relationship process. In terms of its 
ability to reach interested people quickly, easily and effectively, the media is used as an 
important tool in public diplomacy. In addition, with the dec of the Internet, new media has 
been included among the media types. The concept of new media is understood as the media 
that conducts work for public diplomacy, in contrast to the classical understanding of the 
media. In this study, TRT World, which started broadcasting in 2015 and has the distinction 
of being the first channel to offer programs to world countries in English, is examined in the 
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context of the role of TRT World in Turkey's public diplomacy. In this context, the 
“organization, mission and vision, revenues, organizational chart, personnel employment, 
audience, location, news policies, TV programs, website and social media accounts” of TRT 
World were examined in the study. As a result, it was concluded that TRT World is one of the 
elements of Turkey's public diplomacy policies that offers programs in English to the world 
and is a supporting tool in Turkey's international publications. 
Keywords: TRT, Public Diplomacy, Soft Power, Media 
 
I.GİRİŞ  
 

Türkiye’de medyanın doğuşu ile modernite arasında bağlantı bulunmaktadır. Savaş 
sonraları yaşanan güç kayıplarını önlemek amacıyla medya önemli bir araç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bağlamda basın yayın organlarına da modernleşme sürecinde yeni görev ve 
sorumluluklar eklenmiştir. Bu dönemlerdeki amaçlar; modernleşmeyle sürdürülebilir 
kalkınmayı sağlamak ve refahı arttırmak olmuştur. 

Bu çerçevede Türkiye’nin dünyada açılmasını, kendisini dünyaya gösterip dünyanın çeşitli 
bölgelerinde meydana gelen olaylardan halkını haberdar etmesini, Anadolu Ajansı’nda ve 
TRT’nin kuruluş aşamasında görmek mümkündür. Gerek Osmanlı döneminde gerekse 
Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin medyayla amaçladıkları kamu diplomasisiyle iç içedir.  

Uluslararası yayıncılığın başlamasıyla yaygınlık kazanan kamu diplomasisi aslında 
ülkelerin çıkarları için diğer toplumları kendilerine çekmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçları 
gerçekleştirmek için de devletler yumuşak güç unsurlarını kullanmaktadır. Medya da bu 
araçlardan biridir. Kamu diplomasisi çeşitli uygulama alanlarını barındırmaktadır. Bunlar 
arasından medya, geniş halk kitlelerine ulaşabilme gücüne sahiptir. Medyanın devletlerin 
kamu diplomasisi açısından büyük işlevi vardır. Bu çalışmada amaç, TRT World’un 
Türkiye’nin kamu diplomasisindeki konumunu ortaya koyup, önemini belirlemeye 
çalışmaktır. 
 
II. YAZI İÇERİĞİ 
 
1. Kavramsal Analiz: Diplomasi, Kamu Diplomasisi ve Medya Üçlüsü 

 
Diplomasi kavramı üzerinde ortak tanımın yapılmadığı herkes tarafından farklı 

algılanabilen bir kavramdır. Devletlerarası resmi ilişkilere odaklanan ve ilişkilerin devamı için 
yapılan stratejik uygulamaları olarak tanımlamaktadır. Diplomasi başka tanıma göre şiddete 
uygulamadan bir devletin dış güçlere karşı egemenliğini koruyabilmesi için uygulanan bir 
araç olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda bu kavram, dış politikanın biçimlenmesinde 
etkilidir.  

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde kamu diplomasisi kavramı, “Bir ulusun düşüncelerini, 
hedeflerini, ideallerini, güncel politikalarını, kurumlarını ve kültürünü yabancı ülkelerin 
kamuoylarına anlatma amacıyla uygulanan politika” [31] olarak ifade edilmektedir. Kamu 
diplomasisi, devleti, halkı ve gönüllü kuruluşları kapsayan ve toplumlar arası ilişkileri ifade 
etmektedir. Kamu diplomasisinde amaç hem devletlerin hem de toplumların birbiriyle 
karşılıklı diyaloğunu olumlu yönde geliştirmektir. 

Geleneksel diplomasi ile kamu diplomasisi arasındaki farka değinilecek olursa geleneksel 
diplomasi, hükümetle hükümet arası ilişkiyi ele alırken, kamu diplomasisinde etkileşimin 
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politik bir süreç olduğu ve devletlerarası ilişkilerde kamu diplomasisi araçlarının 
popülerliğinin arttığı vurgulanmaktadır. 

Kamu diplomasisi, devletlerin diğer ülke halklarıyla iletişime geçmek ve onlara 
yaklaşabilmek kullanılan kaynaklardandır. Kamu diplomasisi kavramını açıklarken, yumuşak 
güç kavramını da tanımlamak gerekmektedir. Yumuşak güç, “baskı ya da para ile satın 
almadan ziyade cazibe sayesinde istenilen şeyi elde edebilme yeteneği” şeklinde 
tanımlanmaktadır [19]. Yumuşak gücün temeli bir devletin kültüründe, politik hedeflerinde ve 
politikalarının çekiciliğinde yatmaktadır. Bir devletin uyguladığı dış politikalar, diğer 
devletler tarafından meşru kabul edildiği zaman bu yumuşak güç pekişecektir.  

Kamu diplomasisi uygulamalarındaki gelişmelerin arka planında iletişim teknolojilerindeki 
değişimler yatmaktadır. Medya ise, bir ülkedeki olayları diğer ülkelerin kamuoyuna 
aktarabilmesinde en önemli araçlardan biri durumundadır. Bu yüzden medya, kamu 
diplomasisi uygulayıcılarının elini güçlendirmektedir. İletişimin her çağda başvurulan bir 
yöntem olduğu düşünüldüğünde iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle uluslararası 
alanda kamuoyuna erişimde medyanın etkisi artmaktadır [12]. 

Kamu diplomasisi için uluslararası kamuoyu oluşturma hususunda medyanın rolünün 
büyük olduğu gerçektir. Küreselleşmenin önünün alınamadığı toplumda bütün ülkeler 
medyanın gücünden yararlanmaktadır. Yaşanan gelişmeler medyanın sağladığı iletişim ağının 
gücünü artırmıştır [9]. Medya devletlerin faaliyetlerini birbirlerine iletmede önemli bir 
konumdadır. Kamu diplomasisinin aracı olan medya, dünyanın farklı bölgelerindeki insanlara 
ulaşabilme onları etkileyebilme gücüne sahiptir [36].  

Özellikle haber kuşaklarının televizyon ekranlarında belli saatlerde haberlere yer verilmesi 
ve aynı haberlerin bazen farklı açılardan değerlendirilmesi toplumda algı oluşmasına yol 
açmaktadır.  Bunun sebebi medyanın “kamuoyunu oluşturma yeteneği” olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden medya için etki gücü geniş olan bir araç olduğu söylenebilir 
[3]. Bu hususta medyanın, ülke gündemini belirleyebildiğini bu yüzden de kamu diplomasisi 
için büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir. 

Uluslararası medya kuruluşlarının ülkeler açısından nasıl bir algı oluşturduğu da önemlidir. 
Çünkü medya, toplumun gözünde ülkeler için oluşacak algıyı etkileyebilmektedir. Bir ülke 
yabancı medya tarafından ne kadar iyi algılanırsa o ölçüde turist çekebilmekte; yumuşak 
kamu diplomasisi gücünü artırabilmektedir [8]. Kamu diplomasisi ögesi olan medyanın 
kullanımı sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri medyanın yaptığı yayınlarının 
içeriğinin uygunluğudur. Yayın içeriklerinin uzman kişiler tarafından hazırlanması önemlidir. 
Bu açıdan stratejik vizyona sahip yayın politikası önem arz etmektedir [20].  

Devletler için sadece yabancı medyada iyi anılmak yetmemektedir.  Kendi bünyesindeki 
uluslararası medya kuruluşlarını da kullanmak isterler. Ancak uluslararası medya 
kuruluşlarının tek görevi ülkelerindeki olayları dünyaya duyurmak değildir. Bu medya 
kuruluşları aynı zamanda dünyanın farklı bölgeleri hakkında da haberler sunmaktadır. Bu 
durumda bazen tarafsızlığını koruyamadığı da söylenebilir [14].  

Bazı medya kuruluşları Orta Doğu için yapılan haberlerde terör, kriz, kıtlık gibi 
kavramlarla olumsuz algılar yaratmaya çalışırken; ABD ve diğer güçlü Avrupa ülkeleri için 
demokrasi, özgürlük, eşitlik ve insan hakları gibi olumlu etki yaratan içerikli yayınlar 
yapmaktadır [10]. Bu bağlamda tüm dünyayı etkileme gücüne sahip medya kuruluşları olan 
ülkeler, dış politika uygulamalarının birçok alanında etkilidir.  

Televizyon yayınlarından bazılarının kamu diplomasi için diğerlerine göre adından daha 
fazla bahsettirdiği görülmektedir. Televizyon günümüzde en sık haber alınan kitle iletişim 
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aracıdır. Bu yüzden bir televizyon kanalı uluslararası yayın yapabiliyorsa kamu diplomasisi 
bakımından ülkeye avantaj sağlamaktadır. 

Geniş uzantıları aracılığıyla dünyada yaşanan her olay hakkında gündem oluşturabilme 
yeteneği olan medya kuruluşları, kamu diplomasisi alanında önemli faydalar sağlamaktadır. 
Bu bağlamda televizyon sayesinde geniş kitlelere ulaşarak bir ülke hakkında diğer ülkeler 
bilgi sahibi olmakta ve kendi açılarından olayları yorumlayarak kitleleri etkilemektedir. 

Bahsi geçen kuruluşlara örnek olarak,  Körfez Savaşı’nın yaşandığı dönemde ön plana 
çıkan CNN gösterilebilir. Bu kanalın yayın stratejilerinden BBC, NBC ve Star gibi kanallar da 
etkilenmiştir [11].  

Bu kanallar arasında BBC, kamu diplomasisi faaliyetleri yürüten kanal olarak ifade 
edilmektedir. Kanalın İngiltere’nin yumuşak diplomasi gücünü gösteren bir politikasının 
olduğunu ve Britanya’nın sorunlar yaşayan bir ülke olduğunun bilinmesine rağmen, yayın 
politikaları aracılığıyla ülke dünyada ifade özgürlüğüne ve güvene önem veren imaj 
oluşturmuştur [35]. Kamu diplomasisinde etkisi olan başka bir kanal DW, dünyadaki olayları 
Alman görüşüyle ele alan küresel bir kanal olarak bilinmektedir [23]. El Cezire’nin de 
dünyada ön planda olan kanallar arasında sayılmasında da Katar’ın dünya gündemine 
oturması sebep olmuştur [7]. 

 
2.Türkiye’de Kamu Diplomasisi Politikalari 
 

 Türkiye’nin kamu diplomasisi stratejisinde amaç ülkenin uluslararası alanda tanınırlığını 
arttırmak ve saygınlık kazandırmak için kamu-özel ve gönüllü kuruluşlar ortaklığını 
sağlamak” ve “ülkenin yaşadığı tecrübeleri diğerlerine gerçekçi bir şekilde anlatabilmek” 
şeklinde ifade edilmektedir [17]. 

Kamu diplomasi stratejisinde Türkiye’nin yumuşak güç araçlarından biri demokrasidir. 
Ülkede demokratik yönetim anlayışının halk tarafından benimsenmesi Türkiye’ye olumlu bir 
imaj kazandırmaktadır. Türkiye’nin diğer yumuşak güç kaynağı, tarihsel ve kültürel 
birikimidir. Türkiye Balkanlarda ve Orta Doğu’da cazibe merkezi konumundadır. 

Kamu diplomasisi açısından etkisi artan unsurlardan birisi kamuoyudur. Günümüzde artık 
politikaların kamuoyunun desteğini alarak oluşturdukları görülmektedir. Türk kamu 
diplomasisinde Türkiye’nin tarihsel tecrübelerini dünya kamuoyuna medya aracılığıyla 
aktarmak için stratejiler oluşturulmaktadır [15]. Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerinin 
uluslararası yayıncılık aşamasına TRT’nin katkı yaptığını belirtmek gerekir.  

 
3.Türkiye’nin Uluslararasi Tv Yayinciliğinda Trt World’ün Rolü 
 

Türkiye’nin kamu alanında uluslararası televizyon yayıncılığı TRT aracılığıyla 
yapılmaktadır. TRT bünyesinde farklı dillerde kanallar kurulmuş, uluslararası yayın 
yapılmıştır. Son olarak ise 2015 yılında İngilizce yayın yaparak çığır açan TRT World kanalı 
yayına başlamıştır. TRT’nin 50 yıllık tecrübesine bakılacak olursa; dünyada olup biteni 
kamuoyuna aktarmada TRT World’un de başarısını ortaya koymak gerekmektedir. TRT’nin 
birçok kanalı Türkçe yayın yaparken, TRT World ile ülke dünyaya açılır bir konuma gelmiştir 
[21]. 

Ayrıca ülkenin kalkınma planlarından Sekizinci Kalkınma Planında amaçlanan bir dünya 
devleti olma ve yine dünya ölçeğinde alınan kararlarda söz sahibi olmadır. TRT World ile bu 
amaçları gerçekleştirmeyi hedeflemektedir [6].  
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Bu doğrultuda, TRT World’un, Türkiye’nin kamu diplomasi stratejisindeki görevini 
görmek için bu kanalın iç yapısını incelemek fayda sağlayacaktır.  Bu amaçla TRT World’un 
“kuruluşu, misyon ve vizyonu, mali kaynakları, organizasyonel şeması, personel istihdamı, 
izleyici kitlesi, konumu, haber politikaları, TV programları, web sitesi ve sosyal medya 
hesapları” ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. 
 
     3.1. Kanalın Kuruluşu 
 

Türkiye özellikle 2002 yılından beri yerel, bölgesel ve küresel bağlamda önemli bir 
konumdadır. Türkiye 2000’li yılların içinde bulunduğu dış politika koşullarında TRT World 
de ortaya çıkmıştır [2]. Buna dayanak olarak hem ülkenin kalkınma hem de strateji planları ve 
akademik çalışmalar gösterilebilir [7, 4]. Örnek verilecek olursa; Türkiye’nin tecrübelerinden 
Gezi Parkı olaylarının uluslararası medyadaki yankıları, TRT World projesinin gerekliliğini 
bir kere daha ortaya koymuştur [7]. 

TRT World ile amaçlanan, en iyi televizyon yayıncılığı yaparak dünyaya gerçekleri 
anlatmak, 2002 yılından sonra her alanda gelişmektir [24]. Orta Doğu’ya ilişkin haberlerde 
medyanın gerçeği yansıtmıyor oluşundan şikayet eden Türkiye TRT World ile bu sorunun 
çözüleceği belirtmektedir. Bu kanalın kuruluşunu halkın sesi olma, gizlenenlerin açığa 
çıkarılması tetiklemiştir [25]. 

 
     3.2. Kanalın Misyon ve Vizyonu 

 
Farklı kaynaklardan faydalanarak TRT World’un misyon ve vizyonu ortaya konmaya 

çalışılmıştır. TRT World’un resmi web sayfasında misyon ve vizyona yönelik bazı 
açıklamalar bulunmaktadır.TRT World’un amacı topluma sadece izleyebileceği ve 
dinleyebileceği haber sunmak değildir. Buna göre haberleri okumak, dinlemek ve izlemek 
TRT World’un izleyicisi için bir son olmamaktadır. TRT World; izleyenlerde farklı bir bakış 
açısı oluşturmayı, alışılmış kalıpları yıkmayı ve haberleri dinlemeye teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır [30]. 

Kanal, küresel dil olan İngilizce yayın yapması sebebiyle geniş kitlelere ulaşabilme imkanı 
tanımaktadır. TRT World aynı zamanda kendi politikalarını da ülke dışına aktarabilmek için 
kurulmuştur [21]. TRT World’un resmi web sayfasında misyonu empatiyi geliştirmek, 
ihtimalleri yok saymak, müzakere ortamı yaratmak”; vizyonu ise “sürekli iyileştirme ve 
geliştirmenin yaşandığı kanal olmak” şeklinde açıklanmıştır [30]. Bu kanal Türkiye’yi merak 
eden dünya devletlerinin ulaşacağı ilk kaynaktır.  En sık kullanılan arama motoruna bile 
Türkiye yazıldığında ilk olarak TRT World çıksın istenilmiştir. Kanal içinde sürekli TRT 
World ile Türkiye’yi ayrıştırmamak gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Dünyaya birçok şey 
anlatabilmek için ve anlayabilmek için global bir dil oluşturma amacını taşıdığı 
söylenmektedir [7]. 

Türkiye’nin konjektörünü ve politikalarını dünyaya aktarmak kanal için önemlidir. Bu 
anlamda bakıldığında TRT World bir nevi Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundadır 
denebilir. TTRT World’e kadar Türkiye uluslararası alanda yeterince aktif değilken kanal ile 
yayıncılık alanında global kanallarla rekabet edebilir konuma gelmiştir [7]. Kısa vadede, 
haber sayılarını arttırarak 24 saat yayın yapan, küresel yayınlar içerisinde ilk sıralarda yer 
alması istenmektedir. 

TRT World’un uluslararası kamuoyunu bilgilendirme göreviyle kamu diplomasisinin 
önemli bir ögesi olduğu da ifade edilmektedir. TRT World, yaptığı yayınlarla ülkenin küresel 
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sesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. O halde etkili bir kamu diplomasisi aracı olarak 
Türkiye’nin kamu diplomasisi politikaları doğrultusunda yayın yaptığı söylenebilir [1]. 
Uluslararası yayıncılık alanında dünya çapında adından söz ettirmeyi amaç edinen TRT 
World diğer kanallar gibi yabancı dil öğrenme imkanı sağlamayı orta vadeli bir hedef olarak 
görmekte biz bir haber kanalıyız sloganıyla öncelikle güvenilir ve çeşitli haber sunabilmeyi 
amaçlamaktadır. Çünkü biz öncelikle bir haber kanalıyız” şeklindeki ifadelerinden 
anlaşılmaktadır.  

Uluslararası bir televizyonun kuruluş aşamasının zor olduğu kabul edilirse, TRT World’un 
kuruluştan günümüze kamu diplomasisi aracı olarak çok fazla yol katettiğini belirtmek gerekir 
[1]. 
 
      3.3. Kanalın Mali Kaynakları 
 

TRT World’un mali güç ve kaynaklarını incelemek, kamu diplomasisi açısından önemli bir 
veri sağlamaktadır. TRT World’un bütçesi, net olmamakla birlikte TRT’nin bünyesinde 
toplanan vergilerden elde edilmektedir. 

TRT’nin bünyesinde çok fazla sayıda yayın yapan televizyon kanalı bulunmaktadır. 
Bunların her birinin ayrı bütçesi vardır. Ancak TRT World’un bütçesi başlangıçta aynı 
kulvarda olduğu diğer kanallarda rekabet edebilecek kadar çok değildir. Hatta TRT 
bünyesindeki diğer kanallar kadar yüksek de değildir. Kanal, sahip olduğu imkanlar 
neticesinde en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadır [16]. 

Bütçe, uluslararası yayın kuruluşlarının yarışında önemli bir unsurdur. Çünkü bütçe 
aracılığıyla personel istihdamı ve yabancı personellerin çalıştırılması mümkündür. TRT 
World bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. 

 
     3.4. Organizasyonel Yapı  
 

TRT World’un organizasyonel şeması ve dünyadaki ofislerini tespit etmek amaçlı kanalı 
incelemek gerekmektedir. TRT bünyesinde birçok büro olduğu ve 14-15 temsilcilikte de TRT 
World’un personelinin bulunduğu bilinmektedir. Kanal yayın yaparken girdi ve çıktıya önem 
vermektedir. Girdi, yayınlanacak her şeyin hazırlanması, çıktı ise yayınlanmasını sağlamakla 
görevlidir [22]. TRT World’un belirlemiş olduğu bazı departmanları vardır. Bunlardan vizyon 
bölümü, küresel çapta etkinlik düzenlerken yayın ve araştırma işlevlerini de yürütmektedir. 
Dijital departman kanalın dijital platformlardaki tanınırlığını sağlamak için faaliyet 
göstermektedir. Diğer bölümlerden yaratıcı departman ise kanalın tüm yaratıcı etkinliklerinin 
izleyiciye sunulması ve onları etkilemesi için çalışmaktadır. Departmanlar arasında hiyerarşik 
üstünlük bulunmamaktadır. Tüm departmanlar kurum içinde genel müdüre kurum dışında 
TRT Genel Müdürü’ne bağlıdır. Kanalda en çok dikkat çeken bölümler vizyon, dijital ve 
yaratıcı olandır. Çünkü kanalın global söylemine ve hedeflerine yönelik faaliyetlerin en çok 
bu departmanlarda yürütüldüğü ifade edilebilir.  

 
     3.5. Personel İstihdamı 
 

TRT World’un amaçları ile istihdam edecek personelin nitelikleri arasında paralellik vardır. 
Türkiye’nin kamu diplomasisi bağlamında TRT World’un personel politikasının belirlenmesi 
önemlidir.  
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Uluslararası yayıncılık amacı taşıyan TRT World’e personel alım aşamasında alanında 
uzman insan kaynakları ofislerinden yararlanılmış ve diğer büyük yayın kuruluşlarından 
personel istihdam edilmiştir. TRT World, kurulduktan sonra 500 kişilik personel ekibi ile 
faaliyete geçmiştir [21]. TRT World’e personel seçerken uluslararası ajanslardan destek 
alarak CV toplandığını, kişilerin mesleki yeterliliklerine ve İngilizce seviyelerine bakılarak 
alındığı söylenmektedir [22]. 

TRT World bünyesinde başta İngiltere ve Avustralya olmak üzerek ana dili İngilizce olan 
ülkelerden gazeteciler görev yapmaktadır. TRT World ilerleyen süreçte dışarıdan personel 
temini yerine kendi personelini özellikle de gençleri yurt dışına göndererek yetiştirme 
noktasında girişimlerde bulunmuştur. Türkiye’nin insan kaynaklarını yetiştirmeyi bir 
zorunluluk olarak görmektedir [34]. 

Özetle, TRT World’un yöneticileriyle yapılan görüşmelere bakıldığında kanalın kendine 
özgü personel politikasının olduğu, bu politikaya uyularak dünyanın farklı ülkelerinden 
uzmanların alındığı, bu uzmanlara Türkiye’nin hassas noktalarının ve kanalın misyon ve 
vizyonunun anlatıldığı söylenebilir. Ayrıca ilerleyen yıllarda TRT World’un kendi ülke 
vatandaşının gücünden yararlanmak istediği de söylenmektedir. 

 
       3.6. İzleyici Kitlesi  
 

TRT World’un izleyici kitlesinin ortaya konması, Türkiye’nin kamu diplomasisi açısından 
önemlidir. TRT World’un Türkiye’nin dünyaya açılan bir kapısı konumundadır. Bu yüzden 
tüm izleyicilere ulaşmayı hedeflemektedir. Bu izleyicilerin özellikle İngilizce konuşan tüm 
insanlarla sınırlı olduğunu da belirtmek gerekmektedir.  

TRT World ulaşmak istediği hedef kitlesini sosyal medya ve televizyon özelinde ikiye 
ayırmıştır. Kanal, farklı profiller oluşturarak, bu profillere hitap edecek şekilde sosyal medya 
hesaplarını yönetmektedir. Buradaki yaş ortalaması 18 yaşından büyük bir kitledir. TRT 
World’un sosyal medya aracılığıyla çok sayıda insana ulaşması ve uzun vadede daha çok 
takipçi elde edebilmesi için çalışmalar yaptığını belirtmek gerekir [36]. 

Televizyon yayınlarında ise daha üst düzey kesime hitap etmeye çalıştıkları görülmektedir. 
TRT World’un televizyon yayınlarını izleyen kitlenin daha çok yaş 25-45 yaş arasında olduğu 
söylenmektedir. Kanal, televizyon haberciliği ile sesi daha az duyulan bölgelerdeki insanların 
yaşanmışlıklarını küresel dil olan İngilizce konuşan dünyaya anlatmak istemektedir. 

 
       3.7. Konumu 
 

TRT World’un TRT’nin diğer kanallarla kıyaslandığında hangi konumda olduğunu 
görmek çalışma için önem arz etmektedir. TRT World, uluslararası yayın yaptığı için 
kendisiyle aynı kulvardaki diğer yayın kuruluşlarıyla rekabeti devam etmektedir. Kanal, 
Türkiye ve Orta Doğu’ya ilişkin yapılan haberlerde açıklık ve dürüstlük olarak kendilerini ilk 
sırada gördüklerini ve kendilerine rakip olarak El Cezire’yi bulduklarını dile getirmektedir. 
Ayrıca Osmanlı’nın mirası olan bölgelerde de etkili olmak istediklerinden bahsedilmektedir 
[36]. 
 
       3.8. Haber Stratejisi  
 

TRT World’un haberleri yayınlarken nasıl bir stratejiye sahip olduğu bunları nasıl 
belirlediklerine bakmak gerekir. Haber stratejisi, kamu diplomasisi için oldukça önemlidir. 
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Haber politakaları, siyasi, sosyal, etnik, kültürel ve ekonomik birçok unsurdan 
etkilenmektedir. Yapılan yayınların hitap edeceği coğrafya, dil ve yayın içerikleri doğru 
belirlenmelidir [5].  

TRT’nin haberlerinin özü “insan” unsurudur. Bu yüzden de kanalın sloganı “özü sözü 
insan” olmuştur. Kanal içinde haberler önceden planlanarak, uzlaşı metoduyla yayına 
hazırlanmaktadır. Kanalın kullandığı dil de strateji belirleme de önemlidir. Hitap edecek nüfus 
sayısını artırmak için de İngilizce tercih edilmiştir  

Kamu diplomasisinde amaç, yeni ilişkiler oluşturarak diğer ülkelerin durumunu anlamak, 
bakış açılarını farklılaştırmak, müzakere ortamı yaratabilmek olduğuna göre TRT World’un 
da bu hedefler doğrultusunda ilerlediği söylenebilir [18]. 

Kamu diplomasisi faaliyetlerinde başarılı olabilmek için dikkat edilmesi gereken başlıca 
husus izleyici kitlesine iletilen mesajlarda güvenilirliğinin olmasıdır. Eğer sadece devletlerin 
çıkarlarına önem verildiği halk tarafından anlaşılırsa güvenilirlik zedelenmektedir. Burada 
üzerinde durulması gereken husus izleyici kitlenin algılarını doğru yürütmektir [33]. TRT 
World dünyanın her köşesindeki olaylara eşit mesafede duran tarafsız bir yayıncılık 
stratejilerine sahip olmalıdır. Kanal sürekli rakiplerine göre olaylara objektif bir şekilde 
yaklaştığı iddia etmektedir. Bu anlayış sayesinde insanların gözünde kanalın daha tercih 
edilebilir olacağı söylenebilir. Bu da kanalın güvenilirliğini arttırmaktadır.  

Kanalın “dijital” departmana sahip olması, yeni medyaya ilişkin faaliyetler yapacağının 
göstergesidir. Ayrıca kanalda çalışan personelin genç olmasından dolayı yeni medyaya daha 
duyarlı olacağından kanal için avantaj sağlamaktadır. Ancak başlangıçta TRT World’un 
serüveninin çok eskiye dayanmaması sebebiyle sosyal medyadaki takipçi sayısı rahiplerine 
göre geride kalmıştır. Bu yüzden kanalın yayın içeriği, ulaştığı kişi sayısı az ise kanalın 
imajını olumsuz etkilemektedir. Sosyal medya takibinin televizyonun önüne geçeceği 
yönündeki düşüncelere de bakılacak olursa, TRT World’un bu alana önem vermesi 
kaçınılmaz görülmektedir. Çünkü İnternet kullanan insanlar her gün her saatte her yerden 
haberleri izleyebilmektedir. TRT World de hem web sayfasından hem de çeşitli sosyal medya 
araçları üzerinden yapılan canlı yayınlarla hedef kitlesine ulaşabilmektedir. 

 
       3.9.TV Programları  
 

Uluslararası yayıncılık anlayışıyla TRT World’un yayınlarında yer alan TV programlarının 
neler olduğuna ve hangi konuları içerdiğine, kanalın misyonuna uygun olup olmadığına 
bakmak gerekmektedir. TRT World, düzenli olarak haftada 12 farklı programla izleyici 
karşısına çıkmaktadır [30]. Bunları tek tek incelemekte fayda vardır. 

Strait Talk programı; Dünyayı ilgilendiren olayların uzmanlar tarafından konuşulduğu, 
röportajlarla konuların derinine inildiği programdır. Bu program, kanalın İstanbul’da bulunan 
stüdyolarında çekilmektedir. News programı; dünyadaki güncel haberleri anlık olarak ekrana 
getirmektedir. Showcase; Her ülkede gerçekleşen kültür sanat etkinliklerinin topluma 
sunulduğu bir programdır. The Newsmaker; Yaşam öyküleriyle insan hayatına dokunan, 
tarihte önemli yeri olan kişilerin hikayelerinin anlatıldığı programdır. Playback programında, 
her hafta bir önceki hafta yayınlanan röportajlar gösterilmektedir. Money Talks; Mali 
durumlar analiz edilerek ekonomi hakkında uzmanların konuştuğu programdır. Roundtable; 
Açıkoturum formatında dünyadaki güncel konular hakkında yüz yüze uzmanların tartıştığı 
programdır. Program, kanalın Londra stüdyolarında gerçekleşmektedir. Scitech Voyager 
programında, bilim dünyasında yaşanan gelişmeler, buluşlar ekrana gelmektedir. Beyond the 
Game; Çeşitli spor dallarına yer verilen, müsabakaların tartışıldığı spor programıdır. Route 
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66; Amerika’daki olayları inceleyen belgesel nitelikli programdır. Nexus; dünyadaki önemli 
siyasi liderlerin ve güçlü insanların çeşitli açılardan ele alınıp incelendiği programdır. Kanalın 
diğer bir programı ise “Bigger Than Five”dır. Burada Türkiye’nin söylemlerinden biri olan 
“dünya beşten büyüktür” anlayışıyla göçler, D. Trump, Putin gibi dünya gündemini sarsan 
mevzular konuşulmaktadır [37]. 

TRT World’un dağıtım ağı tüm dünya ülkeleridir.  Sahip olduğu bu programlarla da ağını 
genişleterek amaçlarını gerçekleştirmektedir [37]. TRT World, 2017 yılından beri HD olarak 
beIN Media şirketinde izleyiciye sunulmaktadır [32]. Kanal, Megogo ile anlaşma yapıp, 
online videoları milyonlarca izleyici kitlesine ulaştırmaktadır [25]. Son olarak TRT World, 
Foxtel ile yapılan anlaşmayla kablolu yayın, uydu ve geniş bant aracılığıyla Avustralya’daki 
halka ulaşmaktadır [13]. Dağıtım konusunda Kanalın, kamu diplomasisi çerçevesinde kendini 
geliştirmesi gerektiği de vurgulanmaktadır. 
 
      3.10. Resmi Web Sayfası 
 

Resmi internet sayfası düzenlemek, medya kuruluşları için, izleyicilerine, okuyucularına ve 
dinleyicilerine erişebilmek amacıyla kurulmuş önemli bir araç konumundadır. Günümüzde 
hemen hemen her kuruluşun web sayfası bulunmaktadır. Web sayfalarının maliyetinin düşük, 
ulaşılabilirliğinin kolay olmasından dolayı hedef kitlelere ulaşmada önemli konumdadır. TRT 
World web sayfası üzerinden güncel haberleri fotoğraf, video ve canlı bağlantı ile kişilerin 
bilgisine sunmaktadır. İlk kuruluşundan bugüne TRT World’un web sayfası sürekli 
yenilenerek kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 
 
      3.11. Sosyal Medya Hesapları  
 

Sosyal medya günümüzde oldukça yaygın kullanılan iletişim türüdür. Uluslararası yayın 
yapan medya kuruluşları sosyal medya sayesinde aynı anda ve daha hızlı ulaşma imkanı elde 
etmektedir. Bu sebeple TRT World de çeşitli sosyal medya hesapları oluşturmuştur. TRT 
World sosyal medya olarak “Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram” üzerinden de yayın 
yapmaktadır. 23 Ocak 2022 tarihi itibariyle TRT World kanalının Facebook takipçi sayısı 3.4 
milyon kişi [26], Twitter takipçi sayısı 435.900 [28], Youtube takipçi sayısı 1.5 Milyon [29] 
ve Instagram takipçi sayısı 665.000’dir [27]. Kuruluşundan bugüne TRT World’un sosyal 
medyadaki takipçi sayısının artması TRT World’un başarısını ortaya koymaktadır.  

 
III.   SONUÇ  
 

Türkiye sahip olduğu demokrasi anlayışı, yumuşak güç kaynakları ve tarihsel birikimle 
etkilediği nüfusu arttırmak istemektedir. Bu doğrultuda, çalışmada Türk kamu diplomasisi 
poltikalarının temel unsurları tespit edilmiştir. Türkiye’nin kamu diplomasisinde belirlemiş 
olduğu temel stratejiler, kökeni Osmanlıya dayanan Türkiye’nin dünyanın ilgilendiği ülke 
olmasını sağlamak ve uyguladığı politikaların ikna edilebilirlik özelliğini tüm dünyaya 
anlatmaktır. TRT, Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerinde uluslararası yayın boyutunda 
değerlendirmeye alınmıştır. 

Türkiye’nin kamu diplomasisi araçlarından biri medyadır. Özellikle TRT bünyesinde 
faaliyet gösteren tüm kanallar, ülke için önemli bir kamu diplomasisi aracıdır. Ancak TRT’nin 
tüm kanalları Türkçe yayınlarla yurtdışında yaşayan Türkleri hedef kitle olarak benimsemiştir. 
TRT bünyesinde dünyaya hitap edecek bir kanalın zorunluluğu çeşitli çalışmalara konu olmuş 
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ve kamu diplomasisi açısından da elzem görülmüştür. TRT World’den önce yayına başlayan 
TRT kanalları olarak, TRT Avaz, TRT Kurdi ve TRT-El Arabia’dan bahsetmek 
gerekmektedir. Ancak küresel değil bölgesel hedef kitleye yönelik olmuştur. Bu noktada 
eksikliği gidermek için TRT World’un kurulduğu söylenebilir. TRT World ise İngilizce 
olarak yaptığı yayınlarla tüm dünyaya hitap etme yolunda ilerlemektedir. TRT World 
dünyada yaşanan olayları Türkiye’nin bakış açısıyla iredeleyip dünya gündemini oluşturmak 
istemektedir.  

Türkiye hakkındaki her türlü meselede televizyon ve sosyal medyada ilk başvuru kaynağı 
olmak da kanalın hedeflerindendir. Bu durum Türk kamu diplomasisine kısa vadede fayda 
getirmiştir. TRT World’un vizyonunu tek tek gerçekleştirmesi, hedeflediği doğrultuda 
ilerlemesi, kamu diplomasisini güçlendirmiştir. TRT World’un kuruluşu olan 2015 yılından 
beri yayın akışındaki program sayısının artması, dağıtım ağının genişletmesi, yurt dışından 
personel almak yerine kendi personelini yetiştirmeye yönelik girişimlerde bulunması kuruluş 
gününden itibaren gelişme gösterdiğinin kanıtıdır. Ancak kanalın en başta bütçe konusunda 
sınırlı imkanlara sahip olmasından dolayı bazı kanallarla rekabet etmekte zorlanmaktadır.   

Kanalın hedeflerden biri tarayıcılarda Türkiye için yapılan araştırmalarda ilk kaynak 
olmasıdır. Bu sebeple sosyal medya kullanımının daha hızlı, güncellenebilir ve etkin olması 
gerektiği sonucuna varılmıştır. Kamu diplomasisi faaliyeti yapan ve önemli ölçüde takipçisi 
olan BBC, yaptığı faaliyetlerde kendi dillerini başka ülkelere öğretmeye yönelik içerik 
barındırmaktadır. TRT World de bu doğrultuda Türkiye’nin kamu diplomasisi için Türkçe 
öğretmeye yönelik politikalar belirlemelidir.   

Kanalın kuruluşu, misyon ve vizyonu, gelirleri, organizasyonel şeması, personel istihdamı, 
izleyici kitlesi, konumu, haber politikaları, TV programları, web sitesi ve sosyal medya 
hesapları ile ilgili yapılan inceleme sonucunda tüm dünyaya İngilizce yayın yaparak 
Türkiye’nin kamu diplomasisine katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. 
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Özet: Kamusal alan kavramı günümüzde ciddi tartışmaların kaynağıdır. Kamusal alan kavramı 
ile ilgili birçok farklı disiplin bakış açısı sunmuştur. Bu çalışmada, kamusal alanın oluşumu ve 
dönüşümü tarihsel olarak sosyolojik bakış açısı ile ele alınmıştır. Kamusal alanın yapısal 
dönüşümüne ilişkin kuramın kurucusu sayılan Jurgen Habermas’ın yorumlarından 
yararlanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, kamusal alanın özel alandan nasıl ve hangi koşullarda 
ayrıldığı ve mahremiyetin bu alanlarda nasıl değiştiğini analiz etmektir. Kamusal ve özel alan 
arasındaki ayrım, modern öncesi ve modern sonrası yani postmodern olarak incelenmektedir. 
İletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler ve yeni sosyalleşme alanları özel alan 
ile birlikte mahremiyeti de dönüştürmüştür. Modern toplumlarda bilgi teknolojileri ve sosyal 
paylaşım ağlarını yaygın hale gelmesi mahremiyet algılarını ve güvenliği de etkilemektedir. 
Artık özel hayat alanı gittikçe daha çok gözetim nesnesine bireyin kendi iradesi ile dönüşmeye 
başlamıştır. Tüm bu dönüşümler kamusal alan ile ilişkili olarak tartışılmıştır. Bu çalışma 
kamusal alan literatürünün taranmasına dayanmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Özel Alan, Mahremiyet 

Abstract: Public space term is the source of significant debates recently. Many different 
disciplines have presented perspectives about concept of public space. In this study, the 
formation and transformation of the public space is discussed historically with sociological 
perspectives. The structural transformation of the public space has been discussed with the 
views of Jurgen Habermas, who is considered the founder of the theory, How and in wich 
conditions public space separated from the private space were questioned and how the privacy 
changed in these spaces. The separation between public is studied as pre-modern and 
postmodern. The rapid developments in communication Technologies and new areas of 
socialization to cause changing privacy in private space. With the widespread use of the Internet 
and social networks affect the perceptions of the privacy and security in modern societies. 
Anymore, the transformation of the private life space into the more surveillance objects is 
realized by the individuals own wishes and efforts. All these transformations are discussed 
within the concept of the public space. In this context, the construction process of the concept 
of public space haas been examined.  

Keywords: Public Sphere, Private Sphere, Privacy 
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I. GİRİŞ  
 

Tarihsel boyutu Eski Yunan’a kadar giden kamusal alan kavramına yönelik tartışmalar 
yapılmakta ve farklı yorumlamalar bulunmaktadır. Bu çalışmada amaç kamusal alanın 
çözümlemesini yaparken  farklı düşünürler tarafından ele alınış biçimleriyle, dönemin tarihsel 
koşulları dikkate alınarak ilişkili olduğu kavramlar da dahil edilerek, kavramın modern öncesi, 
modernizm ve postmodern dönem analizini yapmaktır. Tarihsel olarak ortaya çıkışı Antik 
Yunan olmakla birlikte Batı dillerinde belirgin şekilde kullanımı 15. yüzyıl sonrasına rastlar. 
Kamu kelimesi, “genel gözleme açık olanı, toplumun ortak çıkarını” ifade etmektedir. 
Fransızca’da kullanımı 17. yüzyıla denk gelen “kamu” kelimesi, tiyatro izleyicilerinin 
oluşturduğu topluluğu ifade etmek için kullanılmıştır. Almanca’da ‘kamu’ (öffen) kavramı, 
daha eski olan ‘kamusal’ sıfatından, on sekizinci yüzyılda publicite ve publicity ile benzerlik 
kurularak türetilmiştir. Buna göre ‘kamu’, özgül olarak, aynı dönemde mal mübadelesinin ve 
toplumsal emeğin alanı olarak, kendi yasalarına göre kurumlaşan ‘burjuva toplumuna’ ait bir 
kavram olarak görülmüştür (Sennett,2010:90). 

Jürgen Habermas “Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’’ adlı kitabında kamunun tarihsel 
gelişimi ile birlikte kamuda yaşanan değişimleri, gerek sosyal devlete doğru gerçekleşen 
dönüşüm gerekse iletişim yapılarında kitle iletişim araçları dolayısıyla yaşanan değişimleri ele 
almıştır. 18. Ve 19. yüzyıl başındaki gelişmelerden yola çıkarak dönemin Fransa, İngiltere ve 
Almanya’sında burjuva kamusunun ideal tipini tanımlamaktadır. Burjuva kamusallığı devlet 
otoritesi ile temelinin ekonomik ilişkilere oturtulduğu, özel alan ile arasında yeni bir kamusallık 
olarak karşımıza çıkar. Burjuva kamusallığını var eden iki unsur; modern ulus devletlerinin 
ortaya çıkması ve kapitalizmin yükselişidir. 

Modern içeriğiyle doğuşu 18. yüzyıl Batı düşüncesine dayanan kamusal ve özel alanda 
kamusalın sınırları, yurttaşların ortak meselelerini tartıştıkları, eşit katılımla ve eylemle yer 
aldıkları bir alan olarak belirlenirken özelin alanı, ailenin alanı ve ekonominin alanı olarak 
tanımlanır. Kamusal ve özel ayrımını ortaya çıkaran çeşitli ekonomik koşullar ve devlet 
idaresidir. Ayrımın Pazar ekonomisine ve devlet yönlendirmesine dayandığı liberal model, 
kamusalı siyasi bir çerçevede hukuki koşulları yaratan durumlar üzerinden devlet idaresi ile bir 
tutarak değerlendirir. Kökleri Antik Yunan polisi ve Roma Cumhuriyeti’ne götürülen 
“Cumhuriyetçi” modelde kamusal alan, idaresi pazar ekonomisinden ve devletin 
yönlendirmesinden ayrılan yurttaşlık alanını temsil eder. “Sosyallik modelinde” ise kamusal 
alan toplumsal gerçekliği oluşturan bir yapıdır. Sosyal etkileşim alanını oluşturur. Bu modelde 
kamusal alan, sosyallik içindeki kamusal yaşamın alanına, özel ise mahremiyetin alanına 
karşılık gelir. Bu model daha çok gündelik yaşamdaki sosyal bağları, etkileşimi mümkün kılan 
kültürel kodları kamusal alana dahil ederek inceler. Diğer bir model ise, özeli mahrem kamusalı 
ise pazar ekonomisi ve siyasi etkinlik alanı olarak tanımlayan  ‘feminist’ modeldir. Burada ise 
kamusal ve özel ayrımı cinsiyet ayrımı üzerinden temellenir (Yılmaz,2007:6). 

Tüm bu modeller karşısında özel alan mahrem, aile alanı ve yakın ilişkilerin kurulduğu, 
ekonomik üretimin gerçekleştiği alanı temsil eder. Bu makalede yapılacak kamusal alan 
analizleri daha çok ekonomik dönüşümler temelinde kamusal ve özel ayrımını yaratan tarihsel 
süreçler dikkate alınarak yapılacaktır. Bu makalede kamusal alan kavramının incelenmesi Batı 
Avrupa ülkelerindeki kamusal alan tarihi ve görünümleri ile sınırlıdır. 
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I. MODERN ÖNCESİ KAMUSAL ALAN KAVRAMI 
 

Kamu kelimesinin bilinen ilk kullanımı 1470’te olup, kamunun toplumun çıkarı ile bir 
tutulan bir alan olmasının yanında ileriki yıllarda tanıma genel olarak gözlenen ve ortada, açık 
olan anlamları da eklenmiştir. Habermas’a göre (2000:57) kamusal alan kavramı ile toplumda 
kamuoyuna benzer bir alandan bahsederiz. Bu alanda tüm vatandaşlar genel meselelere ait 
kararlara katılabilir, örgütlenebilir ve ortak kanaat oluşturabilirler. Kamuya ait, ortak bir yaşam 
alanını temsil eden kamusal alan terimi kökleri 14. yüzyıl Antik Yunan şehir hayatına dayanan, 
mekânsal olarak bireylerin yaşamlarını sınırlayan bir kavram olarak karşımıza çıkar. İngilizce 
“public” kelimesiyle bağdaştırılan bu kavram, Avrupa tarihinde halk, halka ait, umumi 
kavramları ile eşdeğerdir. Kamusal alan herkese açık olarak, ortak değer ve yaşamın temsilini 
sunar. Türk Dil Kurumu’nun  “kamuya ait, kamu işlerinin yapıldığı yer”1 olarak yaptığı 
tanımlaması kamusal alanı sadece kamuya ait alanlarla, kamu işlerinin yapıldığı alanlarla 
sınırlayan bir tanımı içerir ve kamusal alana kurumsal bir statü kazandırır. Ancak kamusal 
alanın sınırları ve tarihi bundan da öte şehir hayatı, özel hayatın devamı, ekonomi politikalarının 
gereği olarak farklı boyutlarda ve şekillerde karşımıza çıkıyor.  Halka ait, kamunun alanı olarak 
kamusal alan devlet elinde, çoğu zaman devletle bağdaşan tanımlamaları da içeriyor. Halkı ve 
ortak yaşamı temsil eden kamusal alana işlerliğini veren devletin varlığı, kamu-devlet ikilisini 
ortaya çıkarıyor.2 Kamuya ait olanın aynı zamanda devlete ait olması fikri, siyasi alandaki 
devlet yapılarının değişmesi ile birlikte (feodalitedeki prensin temsili kamusunun ulusal ve 
bölgesel devletlerin yasalarına devredilmesi) yasal düzenlemelerle bir kamusal otorite inşa 
etmiş ve kamusal otoritenin düzenli işleyişi de devlet eliyle sağlanmıştır. 3 

Tarihsel olarak kamu kavramından ilk kez Helenistik Antik Yunan düşüncesinde 
bahsedilmektedir. Antik Yunan’da siyasi bir örgütlenme biçimi olarak kurulan “koine” ve 
“oikos” iki farklı yaşam alanını temsil eder. Bu şehir devletleri sadece Antik Yunan’da görülen 
örgütlenme biçimleri olmamakla birlikte eski çağlarda Mezopotamya’da ve Roma’da da aynı 
örgütleniş biçimlerine rastlanmaktadır.Antik Yunan şehir devletlerinde kamunun alanın temsil 
eden “polisler”(yani koine) ile tek tek vatandaşlara ait olan Oikos’un alanı birbirinden 
ayrılmıştır. Koine, özgür vatandaşların yer aldığı kamusal alanı temsil ederken, Oikos tek tek 
bireylere ve hane halkına ait hayatı temsil eder. Bireyler özel alanda istek ve ihtiyaçlarına 
yönelik birleşir ve hayatın devamı için zorunlu olarak bir araya gelirler. Yaşamın devamı için 
ortaklık zorunludur ve kadın ve erkek bu ortaklıkta farklı rollere göre hareket eder. Erkek, 
toplayıcılık ve üretimle geçimi sağlarken kadın, doğurganlığı ve ev içi yaşamdaki öncülüğü ile 
türün devamını sağlar. Hane içi görülen emek siyasi olarak değerlendirilmez ve siyasi katılım 
özgür olan erkeğe dair bir kavramdır.4 Özgürlük adına yaşamsal faaliyetlerin 
gerçekleştirilebilmesi için tehdit unsuru oluşturan durumlara karşı şiddet uygulamak hak 
görülmüştür. Bu hak ise hanede aileyi ve köleyi yöneten hane reisine aittir. Ancak Yunan 

 
1 Türk Dil Kurumu’na ait Türkçe Sözlük’te Kamu şöyle tanımlanıyor: 1. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. 

2 Kamusal alanın siyasal hüviyetle tanımlanması, kamusal alanın birçok dilde devlete ait kurumları çağrıştırmasına 

sebep olmuştur. Bu sebeple Özbek, devlet gücünün kullanıldığı kurumsal yerleri kastederken “kamu erkinin 

(otoritesinin) alanı’’ kavramını kullanıp; “politik kamusal alan’’ kavramını ise, toplumdaki “demokratik katılım 

ve eleştirel söylem alanı’’ olarak kullanmayı önermektedir. (Özbek, 2011: 33) 
3 “Devlet kamu erkidir. Bu sıfatını, kendi hukukuna tabi olanların ortak selametini sağlama görevine borçludur.’’(Habermas, 2000: 58)…Kamu 

hukukunun özel hukuktan ayrılmasının sebebi Liberal Temel Haklar Teorisidir. Bu ise 1848/49 Alman Çifte Devrimi’nin yenilgisine dayanır.  
4 Çünkü köleler ve kadınlar gibi sadece özel yaşamı olan kimseler kamu alanına girmeye hak kazanamamaktadır.(Arendt, 1994: 51) 
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devletinde özgür olmak ne birini yönetmek ne de emir veren bir konumda olmak demekti. 
Bundan dolayı hane özgürlük alanı değildi, sadece hane reisi haneden ayrılıp siyaset alanına 
girebilecek güce sahip olması bakımından özgür addedilmekteydi (Arendt, 1994:52). Ancak bu 
özerk olma durumu özel hayata dair bir şey olarak aile reisi sıfatıyla elde edilen bir durumdur. 
Özel alan, (Yunanca) adı itibari ile eve bağlıdır; dolaşım halindeki bir servete veya emek 
gücüne sahip olmak, ev ekonomisi ve aile üzerindeki egemenliğin ikamesi olamaz, yoksulluk 
veya köleden yoksunluk başlı başına polis’e kabul edilmenin önünde engeldir...Yani polis’te 
bir şahsın konumu, oikos’taki despotluğuna bağlıdır (Habermas,2000:60). Tüm bu özgürlük 
veçheleri; hayatın yeniden üretimi, kölelerin çalışması, kadınların ev içi emekleri oikos 
despotluğunun kontrolünde devam eder. Hane alanı tam anlamıyla eşitsizliğin alanıydı. 
Dolayısıyla eşitsizliğin dünyasında özgür olunamazdı, özgürlük ancak hane içinden çıkıp  siyasi 
yaşama katılarak gerçekleştirilebilirdi. Ancak buradaki eşitlik anlayışı genel tanımlamaların5 
dışında, antik eşitlik anlayışı kişinin akranlarıyla bir arada olması ve onlarla yaşaması anlamına 
geliyordu. Antik özgürlüğün özünü oluşturan bu düşünce modern özgürlük anlayışının adalet 
ve hukuk yoluyla sağladığı eşitlik anlayışından farklı olarak ne yönetenin ne de yönetilenin 
hakimiyeti alanına girmek anlamına geliyordu. 

Kamusal alana karşılık gelen “koine” siyasi alanı temsil eder. Her şey burada görünür hale 
gelir ve vatandaşlar meseleleri burada konuşur, tartışır ve bir amaç için örgütlenirler. Kamusal 
alanda vatandaşlar eşitler olarak ilişki kurarlar ancak yine de rekabet etmekten ya da birbirlerine 
üstünlük taslamaktan geri kalmazlar. Kamusal hayat, bios politikos, pazar meydanında, agorada 
cereyan eder, fakat mekânsal olarak bağlanmış değildir. Kamu, mahkeme gibi müzakerelerle 
görüşülebileceği gibi, savaş veya savaş oyunları ile ortak eylemde oluşur (Habermas,2000:60). 
Kamusal alanı gerçekleştiren şey, eylem ve konuşmadır. Çünkü birey eylemde bulunarak ve 
konuşarak kamusal alana dahil olabilir ve kendini göstererek kamusal alanda temsil edebilir. 
Birey kendini ancak kamusal alanda gerçekleştirebilir. Kamusal alanın cereyan ettiği polis iki 
yanlı işleve sahiptir. Birinci işlevi, herkesin kendi farkını ortaya koyma, 'kim'liğindeki 
benzersizliği edim ve sözlerle gösterme şansını artırması, ikincisi, eylem ve konuşmanın 
faniliğine bir çare olmasıydı. Dolayısıyla Yunanlılar için bir siyasi teşekkül olarak görülen 
polisin kurulmasına yol açan şey, insanların insan yaşamının ölümlülüğünün ve insan işlerinin 
nafileliğinin üstesinden gelmek için duydukları istek ve ihtiyaç olduğu görülmektedir 
(Yılmaz,2006:363). 

Yaşamın özel ve kamu olarak ayrılması, Antik devletlerde hane ve siyasi alanlara karşılık 
gelmiştir. Hanenin ayırt ediciliği insanların istek ve ihtiyaçlarının güdümünde bir araya gelmiş 
olmalarıydı. Bireylerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için bu birliktelik ve ortak amaçların 
yerine getirilmesi zorunluydu. Özgürlük toplumsal alanda konumlanmıştı ve siyasi alanda yer 
almıştır. Dolayısıyla özgürlüğü sağlamak adına zor ya da şiddet de yönetimin tekeline 
verilmiştir. Özgürlüğün siyasi alana ait olması ve özel alanın zorunlu kanaatleri siyasi yaşama 
katılım için gerekli araçlar olarak görülmüştür. Bütün insanların şiddet kullanmaya hakkı vardır 
ve şiddet, siyasi alandaki özgürlük için kullandıkları siyaset öncesi bir eylemdir. Yunanlılarda 
özgürlük saadetin temel koşuludur, yoksul ve sağlıksız olmak köle olmak zorunluluğa maruz 
kalmaktı ve özel alana, haneye hapsolmak anlamına geliyordu. Özel yaşamın zorunluluk 
olgusunun yanında gizlilik içinde geçen bir yaşamı temsil etmesi  Yunan düşüncesinde iyi 
karşılanmaz, mahrum edici niteliği ile bireyi insani yeteneklerden yoksun bırakırdı. Bundan 
dolayı sadece özel alanda kalan birey tam anlamıyla insan olarak değerlendirilmezdi. Kölelerle 
ya da kamu alanına geçiş hakkı olmayan vasıfsız bireyler olarak tanımlanırlardı. 

 
5 Yasalar karşısında ve siyasal, toplumsal haklar bakımından yurttaşlar arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumu. 
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Özel kavramı ilk kez 16. yüzyılda Almanca’da “kamusal olmayan, devlet aygıtının dışında 
olan” anlamlarını temsil etmiştir. Kamusal olan mutlakiyetçilikten ve bir kişinin 
egemenliğinden bağımsızlaşarak devletle ilişkili görülmüştür. Devlet memurları kamusal şahıs 
olarak kamusal işler yaparlar ve devletin bina ve kurumları da kamusal olarak adlandırılırlar. 
18. yüzyıl sonuna dek, temsili kamunun bağlı olduğu feodal erkler, kilise, beyler ve prensler 
zümresi ayrışarak kutuplaşma sürecine girerler. Kamusal-özel kutuplaşması bu ayrımı yaratır. 
Din, yani kilise özel bir meseleye dönüşür ve varlığını kamu hukuku kurumu olarak sürdürür. 
Kamu bütçesi sarayın, prensin özel mülkiyetinden çıkar, egemenliğe yönelik unsurlar kamu 
erkini içeren organlara, parlamentoya dönüşürler. Bu farklılaşmalar ve dönüşümler özel 
özerkliğin esas alanı olarak burjuva toplumunun alanına dönüşürler (Habermas,2000:72). 

Kamusal otorite ve düzen 18.yüzyılın sonuna kadar devleti oluşturan bürokrasi ve otorite ile 
yeniden sağlanmaya çalışılmıştır. Özellikle kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte 
giderek güçlenen tüccar ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu türden bir kamusal alan oluşmuştur 
(Timur, 2008:40). “Kamusal” olanın kimleri içerdiği ve “kamuya” çıkıldığında çıkılan yerin 
neresi olduğu konusu, 18. yüzyıl başlarında hem Londra’da hem de Paris’te öne çıkmaya 
başladı. Burjuvalar artık toplumsal kökenlerini örtbas etme kaygılarından sıyrılıyordu; onlardan 
her yerde vardı. Yaşadıkları şehirler toplumdaki çok çeşitli grupların ilişkiye geçtikleri bir 
dünya haline geliyordu. Bu arada “kamu” sözcüğü modern anlamını kazanmış ve dolayısıyla 
artık yalnızca aile ve yakın arkadaş kesimlerinden farklı konumu olan bir toplumsal yaşam 
bölgesi değil, görece çok insanları içine alan, tanıdıklar ve yabancıların oluşturduğu kamusal 
alan anlamına da geliyordu (Sennett, 2010: 33). Kamusal yaşam artık aile dışındaki yaşamı 
kapsayacak ve şehirdeki değişik grupların bir araya geldiği bir yapı oluşturacaktı. Kamusal 
yaşamın sınırları artık kentlere, şehrin sokaklarında temsil ediliyordu. Eski çağlardaki ve feodal 
düzendeki kamu, yerini 18. yüzyıldaki kent pazarlarına, ortaya çıkan kapitalist üretim 
güçlerinin belirlediği alanlara bırakmıştır. 

Burjuva toplumu eski toplumdaki devletin benzeri olarak inşa edildi. O zamana dek ev içi 
üretime dayanan faaliyetler artık kamuya çıkmaya başlıyor, bireysel ekonomi ailenin 
varoluşunun odak noktası haline gelerek kamunun karşısında özel alanı oluşturmuştur. 
Özelleşen iktisadi faaliyet kamusal düzenleme tarafından gözetlenir ve bu faaliyetler ilk defa 
ev ekonomisinin  dışına çıkarak genel çıkarların konusu haline gelmeye başlamıştır. 17. yüzyıla 
kadar Oiko’da ev içinde kalan ekonomik faaliyetler, modern anlamda hesabı tutulabilen 
pratikler olarak ticari olarak değerlendirilmiştir. Modern ekonominin ticaret bilimi, faaliyet 
alanı olarak pazarları önceliyordu. 

Kamusallık değişen iktidar biçimleri, ekonomik faaliyetler ve toplumsal değişimler ile 
birlikte farklı temsil seçenekleri sunmuştur. Devlet otoritesi ile bağdaştırılan kamu, 
Habermas’ın deyimiyle farklı zümrelerin, tahsillilerin ve sınıfların oluşturduğu topluluk ve 
öncüsü oldukları faaliyetlerden de etkilenerek biçim değiştirmiştir. 

 
II. MODERN VE POSTMODERN DÖNEM KAMUSAL ALAN  
 

Gelenekten kopuş demek olan modernite Rönesans’tan itibaren Avrupa’da ortaya çıktı ve 
Aydınlanma sonrası dönemde yaşanan büyük çaplı değişimleri anlatır. Endüstriyel üretimin 
egemenliğini, rasyonalizm ışığında bilimsel bilginin doğuşunu, kentleşmenin yoğunluğunu 
ortaya çıkarır. Geleneksel düzeni reddeden, ilerlemeci bir bakış açısını temsil eder(Amin, 
2006:10).  

Kamusal alan modern tanımını 17. yüzyıl Batı tarihinde burjuva toplumuna atfedilmesi ile 
almıştır. 18. Yüzyılın sonunda feodal otoriteler özel unsurlar ve kamusal unsurlar olarak 
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ayrılmış, bir yönetici olarak prensin hane masraflarından ayrılması ile özel ve kamusal ayrımı 
ortaya çıkmıştır. Bürokrasi, ordu, otorite prensin himayesinden ayrılmıştır. Dönüşen bu 
feodalite neticesinde kamusal otorite organları, parlamento ve hukuk oluşmuştur. Çeşitli 
mesleklerle uğraşanlar örgütlenmeler kurmuşlar ve böylece burjuva toplumu gelişmeye 
başlamıştır. 18. Yüzyıl sonunda ticari faaliyetleri yürüten kesimler kendilerine meslek örgütleri, 
kentsel korporasyonlar kurarak devletten ayrı özel bir alan oluşturmuşlardır. Burjuva toplumu 
da bu alan içerisinde toplumsal yeniden üretim sahasında gelişmeye başlamıştır. Burjuva 
kamusallığı devletle toplum arasında daha çok özel alana yakın bir alan olarak kalmıştır. 
(Olgun,2017:47).Kamusal alanın burjuva anlayışı, devletin yeni özelleşmiş pazar 
ekonomisinden ayrışmış bir toplumsal düzeni varsayıyordu. Özel çıkarları kamusal alandan  
dışlayan bu anlayış devlet  ve toplum ayrımına işaret ediyordu. Ancak burjuva dışında kalanlar 
kamusal alana ulaşım kazandıkça, bu koşullar da değişmeye başladı. Gelişen teknoloji ve meta 
dolaşımı, dolaşıma giren gazeteler toplumsal ve ekonomik büyümeyi hızlandırmış ve 19. 
yüzyıla gelindiğinde devletin siyasal alanı ile bireylerin özel alanı arasındaki ayrım devlet ve 
toplum karşıtlığında en üst düzeye ulaşmıştır. Kapitalizmin serbest rekabet döneminde beliren 
burjuva kamusallığı, yine 19.yüzyılın sonlarında silinmeye başlar. Habermas için önemli olan 
şey, burjuva kamusunun, kapitalizmin tekelciliğinde ya da serbest piyasa ekonomisinde eriyip 
gitmesinin analizini yapmak değildir. Yitirilen ve bu kamusallığa son veren şey edebi bir 
kamusallığın yitirilmesinin ortaya çıkardığı sosyal ve siyasal iz düşümlerdir.17. yüzyılda sanat 
ve edebiyat tüketicilerinin kendilerini gösterdikleri alan salonlardır. Ancak sarayın kültürel 
işlevini artık “şehre” devretmesi ile kamu da değişime uğradı. Sarayın kaybettiği gücün yerini 
alan şehir edebi kamuya da siyasal bir nitelik kazandıracak ve siyasal erkin muhatabı 
yapacaktır.  

Kamusal kavramı Ortaçağ’da tek bir bireyden, prensten bağımsız düşünülemezken, kamusal 
alan kavramının değişim geçirmesi burjuva toplumu ile birlikte olmuştur. 18. Yüzyıl sonunda 
bahsedilmeye başlanan burjuva kamusallığı erken modernleşmenin, kapitalizmin etkisiyle 
değişen üretim faaliyetleri ve piyasa değerleri ile eskiden evde sağlanan üretimi piyasaya 
devretmiştir.. Öte yandan daha önce hanehalkının yerine getirdiği işlevleri de giderek devlet 
üstlenmiştir. Bunun sonucunda “ev” giderek daha özelleşmiş ve hem devlet hem de emek 
dünyası karşısında fazla özerklik kazanmıştır (Falay,2014: 53). 

Modernite sorunsalı on yedinci yüzyıla dayanırken, postmodernite bu sorunsala son elli 
yıllık zaman diliminde dâhil olmuştur (Şimşek,2014:1). Modernitenin temel iddiası olan, insanı 
daha iyiye ve doğru olana taşımak düşüncesi önce I. Dünya savaşı hemen sonrasında da, II. 
Dünya savaşı ile büyük bir tahribata yol açmıştır. Zarara uğrayan Avrupa toplumları ilk defa 
teknolojinin ve bilimin yıkıcı etkisiyle karşılaşmıştır. Modernitenin bu tek doğrucu ve tek 
gerçekçi yapısına ve dayatmacı tavrına karşılık Avrupalı sanatçılar ve düşünürler 
‘’postmodernizm’’ kavramını gündeme getirmişlerdir. Postmodernizm, modernitenin 
eleştirisidir fakat asla çözüm üretmek gibi bir tavrı da yoktur. Bu bakımdan modernite sorunsalı 
on yedinci yüzyıla dayanırken, postmodernite bu sorunsala İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
dâhil olmuştur. Bu bağlamda birçok yeni kavram da yeni düzeni şekillendirme iddiasıyla ortaya 
çıkmıştır (Aydilek,2017:282). Modernizm deneyimlerinin geride kaldığı, şimdinin sonsuz bir 
zaman olarak algılandığı bir dönemin başlangıcı modernitenin bitişidir. Postmodern toplum, 
kültürel değişimi, tüketimi, zamanda esneklik ve hareketi temsil eder.  

Sennett’e göre (2010:46), 19. yüzyıldan sonra gerçekleşen radikal değişimler ile birlikte 
kamusal alanda birey kendi içine dönmüş, toplumsal yaşamdan uzaklaşmış ancak pasif bir 
şekilde sessizce toplumsal yaşama gözlemci olarak katılabilmiştir. Kapitalist toplumun bireyi 
kendine ve yaşama yabancılaştırması kamusallığın şekil değiştirmesine ve sonunun gelmesine 
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neden olmuştur. Modern dönemde artan bireysellik beraberinde artan tüketimi de getirmiştir. 
Sennett, modern çağın insanının kendilerine ve hayatlarına duyduğu ilginin hiç olmadığı kadar 
geliştiğini, tehlikeli bir güç olmaya başladığını ve kamusal alan ve kişi dışı eylemin zayıflamaya 
başladığını ifade eder. Kendi deneyimlerine ve iç dünyasına dönmüş benlik, mahremiyetine 
dönmüştür. Toplumsal yaşam bireye artık yararsız ve boş gelir. Kamu yaşamı ile özel yaşam 
arasındaki çizgi belirsizleşmiş ve kişisel olmayan anlamlama kodları ile üstesinden 
gelinebilecek kamusal sorunlara kişi , kişisel duyguları açısından yaklaşmaya başlamıştır. 
Mahremiyet kamusal alan tarafından dengeleyici ve sınırlayıcı etkisini yitirmiş ve kamusal 
yaşam aşınmıştır. Mahremiyetin sınırlarının kalkması beraberinde narsizmi de getirmiştir. 
Bunun sebebi de yeni toplumun bireyin kendi koşullarının ve tekil benliğinin sınırları dışında, 
yeni kamusal alanda anlamlı toplumsal ilişkilere girebileceği anlayışını öldürmektir (Sennett: 
2010:18-22).  

 
III. POSTMODERN KAMUSAL ALAN VE MAHREMİYET   
 

Yaşamın hem kamusal hem de özel bir alanının olduğu oldukça açıktır. Kamusal alan ve 
özel alan ayrımı, kamusal alanı devlet ve toplumun alanı olarak nitelerken, özel alan ev alanı 
olarak kabul edilir. Kamusal devlet alanını kapsadığı için dış hayatı, ev ise mahrem hayatı 
temsil eder (Özbek,2004:526). Yirmi birinci yüzyılda artan teknolojik gelişmeler ile birlikte 
ortaya çıkan bilgi toplumu bireylere yeni tartışma olanakları yaratmıştır. On yedinci ve on 
sekizinci yüzyıllarda bireylerin tartışmalar yapmak için bir araya geldikleri salonların yerini 
artık sanal ortamlar, web siteleri ve teknolojinin imkan tanıdığı hızlı iletişim araçları almıştır. 
Artık güncel, ekonomik, sanatsal ve kültürel tüm tartışmalar ve buluşmalar sanal ortamda, 
mekandan bağımsız, herhangi bir kimlik gerektirmeyen bir ortama endekslenmiştir. Statüler ve 
kimlik herkesin istediği gibi bilgiye erişebildiği ortamda önemsiz hale gelmiştir.  

Kamusal alanın 17. ve 18. yüzyılda üretim araçları ve teknolojik gelişmelerin piyasayı 
etkilediği bir dünyada yaşadığı değişim, bugün bilgi toplumunda postmodern yapıların, 
esnekliğin zamansızlığın ve mekansızlığın ekseninde kamusal alanın sınırlarını daha da 
belirsizleştirmiş, özel alan ile iç içe hale getirmiştir. Özel alanın artık kamusal alanlara 
teknolojik olarak dahil edilmesi mahremiyet anlayışını da sorunlu hale getirmiştir. 
Moderniteyle birlikte grup bağları, yeni sosyal ve politik yapılar yoluyla azalırken yeni bir 
“bireysellik” kavramı ortaya çıkmıştır. Modernliğin söylemi ise en sağlam şekilde özgürlük ve 
özerklik düşüncesine dayanır (Karaduman,2010:2889). Mahremiyet ise bu bireyciliğe ait, 
bireyin özel alanını temsil eden, mahrem alana yönelik kendine dönme arzusu ve kalabalıkların 
gürültüsünden kaçma talebidir (Yılmaz, 2021).  

İnsanlığın kapalı toplum yapısı olarak ifade edilen yapıdan, modern toplum yapısına 
geçişiyle birlikte mahremiyet kavramında dönüşümler meydana gelmiştir. Mahremiyet, 
geleneksel toplum yapısında daha büyük önem taşıyan bir kavram olarak yer almaktadır. 
Modernleşme sürecine girilmesiyle ise mahremiyet, bir dönüşüm sürecine girmiştir. Farklı 
kültürel özelliklere sahip toplumların her birinde mahremiyet korunması gereken ve önem 
verilen bir kavram olarak görülmektedir. Ancak; moderniteyle beraber mahremiyet, yok 
edilmesi muhtemel bir tehlike olarak ele alınmaya ve değişen yaşam şekillerine göre 
biçimlendirilmeye başlanmıştır (Karagülle,2015:43).  

Tüketim ve ihtiyaçlar artan teknolojik gelişmeler ekseninde kitleleşen toplum özel ve 
mahrem alanı tahrip etmeye başlar. Neredeyse bütün insanlar artık kullandığı teknoloji ve bilgi 
ile birlikte gözetlenebilir hale gelmiştir. Bu çerçevede hükümetten, özel kişi ve kuruluşların 
kullanabildikleri örgütlü gözetim mekanizmalarından korunabilecek mahrem bir alan 
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kalmamıştır (Yüksel,2003:25). Kısacası bireyin özel hayatı ve mahremiyeti tehditlere açık hale 
gelmiştir. Örneğin, bankacılık işlemlerinde ve farklı platformların üyelik işlemlerinde birey, 
kendisi hakkında bilgi vermeyi kabul etmiş olsa bile bu bilgilerle ne yapıldığını tam olarak 
bilmemektedir. Bu durumda kişinin mahremiyet hakkı olan kişisel verilerinin dolaşımı 
üzerindeki kontrolü ve kişisel özgürlüğü koruma yeteneği kaybetmeye açık hale gelmektedir. 
Dolayısıyla bugünün kamusal alanı bilgi ve iletişim teknolojileri ile donanmış ve bu 
teknolojilerin aynı zamanda gözetleme ve izleme amacıyla da kullanılabildiği de oldukça 
açıktır. Bu durumda da mahremiyet sınırlarının çizilmesi gittikçe zorlaşmıştır. 

Sokakta yürürken karşılaştığımız güvenlik kameraları gözetlenen bir toplumu inşa ederken, 
sanal dünyada kullandığımız şifreler ve kimlik bilgileri her zaman denetime açık, birileri 
tarafından erişilebilir ve kendimize ait olanı her an paylaşılabilir hale getirmektedir. Bununla 
birlikte bireyin kendi iradesiyle mahremiyetini ve özel alanını paylaştığı, kendisini oluşturulan 
sanal kimlik ile temsil ettiği sosyal medya alanı, kamusallığın da sanallaştığı günümüzde 
herkesin erişebileceği ve görebileceği ortamlar yaratmaktadır. Toplantıların, eğitim 
faaliyetlerinin, tartışmaların, örgütlenmelerin de zaman ve mekandan bağımsız olarak sosyal 
medya aracılığıyla yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla insanların buluşma yerleri artık 
salonlar değil, sanal olarak sosyal medya ve sanal platformlara bağımlı hale gelmiştir.  

Özel alanın gizliliğinin aşınması, bir topluluğa, gruba ya da herhangi bir kitleye mal edilmesi 
(sosyal medyada takipçiye mal edilir) özel alanın artık kamusallaştığını gösterir. Kimlikler ve 
roller artık daha açık ve gösterilebilir hale getirilip bir topluluğun önünde sergilenir. Ancak 
internet kullanıcılığına yüklenen anlamın geçmişten günümüze değişmesinin sonucu olarak; 
önceden sadece bilgiyi üreten ve gösteren -ya da bilgiye ulaştığımız- bir alan iken artık internet 
kullanıcısı olmak, sosyalleşmenin bir yolu, topluma katılmanın aktif olmanın her şeyden 
haberdar olmanın bir aracı haline gelmiştir. Gittikçe geliştirilen ve en temel amacı “insan 
hayatını kolaylaştırmak” olarak görülen teknoloji, günümüzde hızı ve bağımlılığı önemsemiş, 
insanlara zamanın kısalığını, aynı anda birden fazla yerde bulunabilmeyi, bir tuşla alışveriş 
yapabilmeyi bununla birlikte evde olmanın konforuyla tüm her şeyi de halledebilme rahatlığını 
benimsetmiş ve artık herkes en az bir teknolojik alet bağımlısı olmuştur. Önceden ev dışı/ 
topluma ait olarak benimsenen, sosyalleşmenin anlamının fiziksel olarak topluma temas olduğu 
zamanlardan postmodern  kamusallığa geçilmiş özel alanın sınırları aşınmıştır. Geleneksel 
toplumlarda daha güçlü olan mahremiyet duygusu modernizm ve daha ileri bilgi 
teknolojilerinin yönettiği postmodern toplum ile zayıflamıştır. Dolayısıyla günümüz toplumu 
mahremiyet olgusunu kamusallığın yeni sınırları içinde erittiği, özel alanı kamusallaştırdığı 
bilgi teknolojileri ve gözetim araçları ile denetlediği bir alanın içine hapsetmiştir.  
 
IV. SONUÇ  

 
Toplumsal bir alan olarak kamusal alan, tarihsel süreçler boyunca sosyal, siyasal, ekonomik 

ve teknolojik değişimlerle birlikte değişikliğe uğramıştır. Kavramsal tarihi Antik çağlara kadar 
uzanan kamusallık, özgürlük alanı  ve siyasi etkinliklerin gerçekleştiği bir alan olarak karşımıza 
çıkıyordu. Ortaçağ’da yerel derebeylerin, papaların, senyörlerin denetiminde olan feodal 
yönetim biçimi ile birlikte kamusallığın mekanı özel alan ile birlikte var olmuş ve özel alanın 
sınırları Antik çağa göre genişlemiştir. Çünkü Antik dönemde hane reisi siyaset alanı dışında 
adalet ve eşitliği temsil edemezken feodal lord kendi hanesi içinde adaleti sağlar ve bu şekilde 
kamusal alanda var olabilirdi. Bu durumda Antik çağdan feodal döneme özel alanın sınırlarının 
genişlediğini gösterir. Kamusal ve özel alanın arasındaki dönemlere göre değişen bu sınırını 
modern dönemde özel alanın bir parçası olarak ortaya çıkan burjuva kamusallığı konulur. Bu 
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ayrım ya da dönüşümlerdeki temel gerilim toplumsal yeniden üretimin değişmesi ve siyasal 
erklerin ayrışmasının sonucudur. Bu yazıda Habermas’ın Kamusallığın Yapısal Dönüşümü 
eserinde ele aldığı burjuva kamusallığını ele alışı üzerinden yapılan değerlendirmede, 
burjuvanın sunduğu temsiller ve geçirdiği dönüşümler incelenmiştir. 

Özel ve kamusal alan ayrımını ilk kez ortaya çıkaran prens ve yöneticilerin hane 
masraflarından ayrılmasıdır. Özel mülkiyet artık özel şahısların eline geçerek esas kamuyu 
oluşturanlar da 18. yüzyılda özel şahıslar olmuşlardır. 18. yüzyıldan sonra gelişen kapitalist 
üretim ilişkileri ve ticari faaliyetler şahısları çeşitli meslek örgütleri girişimleri ile birlikte ayrı 
özel bir alan kurmaya itmiştir. Burjuva toplumu da bu alan içerisinde toplumsal yeniden üretim 
sahasında gelişmeye başlamıştır. Modernleşme ile birlikte yeniden üretim sahasının değişmesi 
ile birlikte daha önceden hane içinin üstlendiği görevler artık devlet müdahalesi ile yürütülür 
hale gelmiştir. Bunun sonucunda da ev giderek daha da özelleşen bir yapı olarak  kalmıştır. 
Modern dönemde özel alanın sınırları kamusal alanı oluşturan ancak kamusallık karşısında 
mülkiyeti olanlar ile olmayanlar arasındaki ayrım ve yeniden üretimin değişmesi ile birlikte 
pasif bir konuma bürünmüştür. Dolayısıyla antik ve feodal dönemde genişleyen özel alan 
sınırları modern dönemde kapitalist üretim ilişkileri ve piyasanın yönlendirmesi ile kamusal 
alanın sınırlarını genişlettiği bir dönem olmuştur. 

Kamunun yapısal dönüşümünü ilk olarak devlet ve ekonomideki devinim ve dönüşümünde 
değerlendirebiliriz. Kişilerin özgür iradeleri ile örgütlenmeler oluşturması devlet ve toplum 
arasındaki ayrışmayı arttırmış ve bunlara ek olarak piyasalar üzerinden ilerleyen ekonominin 
ortaçağdaki ya da modern öncesi dönemdeki siyasal egemenlik unsurlarından ayrışması bu 
dönüşümde etkilidir. Bu gelişme ve değişimde kendisini kabul ettiren ise kapitalist üretim 
biçimidir. Kamu gücünün karşısında yer alan burjuva toplumu (sivil toplum) özel bir alan olarak 
yer almış ve hükümetin karşısında konumlanmıştır. Toplumsal emeğin alanı, burjuva aile 
alanına dahil edilmiştir. Üretim sürecinde özel mülkiyetiyle yer alanlar özel alanın özerkliğinin 
temelini oluşturmuştur. 

Tüm bu ekonomik etkenlerin ışığında genişleyen ya da daralan kamusal alan analizinin 
dışında kamusal alan kitle iletişim araçlarının da etkisiyle tam anlamıyla kamusal özelliğini 
kazanmıştır. Ekonomik gücü elinde bulunduranların kamusal alanı işgal etmesi ve liberal 
sistemde devletin ekonomik faaliyetleri yönlendirmesi kapitalist sistemde kamusalın sınırlarını 
genişletmiştir. Özel alanın da kamu hukuku ile devlet kontrolüne girmesi  ve kentleşme ile 
birlikte özel alan ve aile yapılarının değişime uğraması ile esas olan kamuda görünür olmak 
haline gelmiştir. Bu da mahremiyet algısını özel olanın gizli kalması, özele ait olanın 
alenileşerek kamusala dahil edilmesine yol açmıştır. Özel kişilerin özel çıkarlarını korumak için 
kendi meşruiyetlerini yarattıkları kamusal alanın akıl yürütmesi rasyonaliteden uzaklaşmıştır. 

Sanayi devrimi ve kapitalizmin etki alanın dünyaya yayılması ile birlikte yapısal değişime 
uğrayan kamusal alanda ortaya çıkan yeni karşılaşma alanları ve mekanlar sosyal ve psikolojik 
karşılıklar sunmaktadır. Bu durumda kamusal alana dair sekülerizm tartışmalarında yeni bir 
yorum getirmektedir. Artık değişen kamusal alanda sekülerizm dini referans alan “dünyayı 
anlamlandırma” biçiminden uzaklaşmış, anlamını maddi temele dayandırmıştır. Metaların 
artması ve tek tip bir yapı sunması ile anlam somutlaşmıştır. Modernliğin toplumsalda yarattığı 
bu dönüşüm18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başı olarak değerlendirilmektedir.  Modern şehir yaşamı 
bireyi önceleyen ve bireyselliği ön plana çıkaran kodları barındırır. Bireyselliğin yükselişi 
kamusal alanın zayıflamasını beraberinde getirir ve özel alanla bağını kaybetmesi anlamına 
gelir. Çünkü kamusal alan her zaman toplumsal ortak eylemin, ortak kanaatin alanıdır. 
Dolayısıyla toplumsallaşmanın zayıflaması ile kamusal alanın zayıflaması eşdeğerdir. 
Modernlik kamusal ve özel alanı ayırırken içlerini bireyselliği kutsayarak doldurmuştur. 
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Değişen tüketim alışkanlıkları insanları kamusal alanda bir araya getiren şeyin artık iletişim 
değil tüketim faaliyetleri olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla bu durum da iletişimin bireyler 
arasında zayıfladığını artık insanların metalar üzerinden konuştuğunu ya da kendini var ettiğini 
göstermektedir. Kitlesel medya bireyleri toplum içinde pasif bir konuma getiren diğer unsurdur. 
İnsanları toplumda olup bitenler hakkında bilgiyle dolduran medya aynı zamanda bu bilgiyi 
eyleme dönüştürmeleri konusunda da engeller. Ancak bu da seküler/kapitalist dünyanın bir 
oyunu olarak, sunulanın toplumsalın gerçeklikleri olduğuna inanmakla bireyi daha da 
pasifleştirerek algıyı da yönetir.  Dolayısıyla modernlik kamusal ve özel alanlarda kapitalizm 
ve sekülerizm ile zihniyeti dönüştürerek ve eylemlerin anlamlarının içini boşaltarak bireyi pasif 
bir konuma yerleştirmiş ve ihtiyacı olan bilgiyi, medya ve kitle iletişim araçlarıyla teknolojiyi 
de kullanarak bireyde toplumsala dahil olma hissini suni yollarla aşılamıştır. Toplumsal 
eylemin ve politik davranışın, modern ve modern sonrası dönemlerde bireysellik karşısında 
anlamı azalmış, bireyselliği kutsayan yaşam ile birlikte özel alana hapsolmuş ve kamusal alan 
ile sınırları muğlaklaşmıştır. Kamusal alan eski çağlar, modern öncesi ya da modernliğin ilk 
zamanlarındaki anlamlarının dışında (ortak alan, buluşma yeri, meşruiyet alanı) artık bireylerin 
birbirlerine birebir eylemde bulunarak değil metalar üzerinden gösterişle ya da temsil 
araçlarıyla yer almaya başlamışlardır. Bu durum da modernlik sonrası postmodern dönemin 
kamusal alanınında pasifize edilmiş bireyleri yöneten araçları elinde bulunduranların, kitle 
iletişiminin ve medyanın alanı haline gelmiştir. Kamusallığı temsil eden bu araçları elinde 
bulunduranlar ve buna işlerlik kazandıran izleyici konumundaki pasif bireylerdir. 
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Özet: Bu araştırmada, Türkiye’de öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış 
çalışmaları ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, bu çalışmaların eğilimlerini ortaya çıkarmak 
amaçlanmıştır. Bu amaçla öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış 8 
makale, 4 yüksek lisans tezine ulaşılmıştır. Ulaşılan makale ve tezlerin yayın yılı, yayın türü, 
araştırma konusu, yöntemi, modeline, veri toplama araçlarına, veri analiz yöntemine göre 
dağılımlarının nasıl olduğu ve bulgularının neler olduğu içerik analiziyle çözümlenerek 
incelenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerine yönelik 
yapılmış çalışmaların hepsinde nicel yöntemler kullanılmış olup nicel yönteme uygun veri 
toplama araçları ve veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre ise genel 
olarak öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri düşük düzeyde çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Eğitim, Eğitime İnanma 

Abstract: In this study, it is aimed to reveal the tendencies of these studies by examining in 
detail the studies on teachers' belief in education in Turkey. For this purpose, 8 articles and 4 
master's theses about teachers' belief in education were reached. The distribution of the 
reached articles and theses according to the publication year, publication type, research topic, 
method, model, data collection tools, data analysis method, and what their findings were 
analyzed by content analysis.  According to the results of the study, quantitative methods 
were used in all studies on teachers' belief in education, and data collection tools and data 
analysis methods suitable for quantitative methods were used. According to the research 
findings, teachers' belief in education was found to be low in general. 

Keywords: Teacher, Education, Believing in Education 

GİRİŞ 

Dünya hızlı bir şekilde değişmekte olup bu değişimden ülkelerin işleyen sistemleri 
etkilenmektedir. Ülkelerin işleyen sitemlerinden biri olan eğitim sistemi, yaşanan ve 
yaşanmakta olan değişimlere ayak uydurabilmek için kendini yenilemeye ihtiyaç duymaktadır 
(Akdeniz, 2020). Eğitim sistemi üzerinde yapılacak her türlü düzenleme, sistemin işleyişi ve 
verilen hizmetin niteliğini belirleyen öğretmenlere bağlı olarak şekillenmektedir. Nitekim 
“hiçbir eğitim sisteminin kalitesi, öğretmenlerin kalitesini geçemez” (Türk Eğitim Derneği 
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Düşünce Kuruluşu [TEDMEM], 2019). 
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde görev ve sorumlulukları bakımından en 

önemli unsur öğretmenlerdir (Şahin, 2011). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); 2017 yılında 
öğretmen yeterliklerini güncellemiş ve öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini; mesleki bilgi, 
mesleki beceri, tutum ve değerler olmak üzere 3 yeterlik alanı, 11 yeterlik ve bu yeterliklere 
göre; 65 gösterge olarak belirlemiştir. Bu bilinçle öğretmenler; sürekli gelişime açık olmalı, 
milli, manevi, evrensel değerlere sahip çıkmalı, iletişim ve işbirliği becerilerine sahip olmalı, 
farklı öğrenme ihtiyaçları olan öğrencilerini de dikkate alarak olumlu bir öğrenme ortamı 
oluşturmalı, öğrencilerin çözümsel ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine destek olarak 
kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmalıdır.  

Bunların yanında sistemin en önemli öğesi olan öğretmenin eğitime inanma düzeyi 
bireysel ve toplumsal olarak ayrı bir önem arz etmektedir (Argon ve Cicioğlu, 2017). Çünkü 
öğretmenin kendinden beklenenleri yerine getirebilmesi için mesleğini benimsemesi ve 
verdiği eğitimin amacına inanması gerekmektedir (Ergün ve Argon, 2017). İnanmak, bir 
düşünceye, bir kanışa bağlı bulunma veya bağlı bulunan düşüncedir (Tuğlacı, 1980, s. 1208). 
Öğretmenlerin eğitim sistemine, eğitimin amaçlarına inanması verimliliklerini ve etkiliklerini 
artıracaktır (Karip, 1997). Aydın (2009)’a göre;  İnanç bireye yaşama, çalışma, başarma gücü 
verir. Yeni bilgiler edinmeye sevk ederek güçlüklere karşı dirençli olmayı sağlar. İnancından 
aldığı motivasyonla da insan hem kendisine hem de topluma faydalı olur. 

Yine Yıldırım ve Akın’a (2017) göre; öğretmenin işleyeceği dersin, yaptıracağı 
etkinliklerin bir amaca hizmet ettiğine inanması kendi motivasyonunu sağlamasına ve 
öğrencileri derse karşı motive etmeye yardımcı olacaktır. Yaptığı işe kendisi inanmayan 
öğretmenin öğrenciyi inandırması ve beklenen düzeyde öğrenme ortamı oluşturması mümkün 
görünmemektedir. 

Görüldüğü gibi öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri, öğretmenlik mesleğinin niteliğini 
etkilemekte ve bu noktada büyük önem arz etmektedir. Bu araştırma ile Türkiye’de 
öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Alanyazın incelendiğinde bu alanda yapılmış sistematik derleme 
çalışmalarına rastlanmamıştır. Bu çalışmanın alanyazına katkı sağlayacağı, inceleme sonucu 
elde edilecek bulgu ve sonuçların konu ile ilgili genel durumu ortaya koyarak, bu konuda 
araştırma yapacak araştırmacılara fikir ve yön vereceği düşünülmüştür. Bu amaç 
doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: Öğretmenlerin eğitime inanma 
düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların; 
1. Yayın yılına göre dağılımları nasıldır? 
2. Yayın türüne göre dağılımları nasıldır? 
3. Araştırma konusu, yöntemi ve modeline göre dağılımları nasıldır? 
4. Veri toplama araçlarına göre dağılımları nasıldır? 
5. Veri analiz yöntemine göre dağılımları nasıldır? 
6. Bulguları nelerdir? 
 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 
Bu araştırma, sistematik derleme çalışmalarından olan betimsel içerik analizi 

deseninde yapılmıştır. Sistematik derleme Higgins ve Green (2011)’e göre; belli bir araştırma 
sorusu çerçevesinde ilgili yayınların önceden belirlenmiş ölçütlere yönelik bir araya 
getirilerek sentezlenmesidir (Akt. Bellibaş ve Gümüş, 2018). Betimsel içerik analizi ise, belli 
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bir konu üzerine yapılmış çalışmaların genel eğilimlerini ve araştırma sonuçlarını ortaya 
koymak amacıyla yapılan sistematik çalışmalardır (Çalık ve Sözbilir, 2014).  
Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, veri toplama aracı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman 
incelemesi, araştırma konusu olan olgu ya da olgularla ilgili bilgi içeren yazılı materyallerin 
analiz edilmesini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2021, s. 189). Bu bağlamda “eğitime 
inanma” anahtar kelimesi ile Google Akademik ve YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) Tez 
Merkezi’nde tarama yapılmıştır. Yapılan tarama sonucunda öğretmenlerin eğitime inanma 
düzeyleri ile ilgili Google Akademik’de 8 adet makaleye, YÖK Tez Merkezi’nde 4 adet 
yüksek lisans tezine ulaşılmıştır. Google Akademik ve YÖK Tez Merkezi’nde “inanma”, 
“inanç”, “eğitime inanç” anahtar kelimeleri ile de tarama yapılmış olup bu anahtar kelimelerle 
konuya yönelik araştırmalara ulaşılamamıştır. Bu nedenle tarama yapılırken “eğitime inanma” 
anahtar kelimesi kullanılmıştır. 

 
Çalışma Grubu 

Bu çalışmanın çalışma grubunu öğretmenlerin eğitime inama düzeyleri ile ilgili 
yapılmış 8 adet makale ve 4 adet tez oluşturmaktadır. Çalışma grubu ile ilgili genel bilgilere 
Tablo I’de yer verilmiştir. 

 
Tablo I. Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeyleri İle İlgili Yapılmış Çalışmaların Genel Özellikleri 

No Yazar Yıl Başlık Tür 

1 
Uğur AKIN, 

Nail 
YILDIRIM 

2015 
“Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ölçeği 

(ÖEİDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması” 
Makale 

 
2 
 

Nail 
YILDIRIM, 
Uğur AKIN 

2017 
“Öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin 

çeşitli değişkenler açısından incelenmesi” 
Makale 

3 Feyza GÜN 2017 
“Öğretmenlerin eğitime inanma ve işle 

bütünleşme düzeyleri arasındaki ilişkinin 
incelenmesi” 

Makale 

4 
Elif ERGÜN, 

Türkan 
ARGON 

2017 
“Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ve 
duygusal emek davranışları arasındaki ilişki” 

Makale 

5 

Türkan 
ARGON, 
Murtaza 

CİCİOĞLU 

2017 
“Meslek lisesi öğretmenlerinin eğitime inanma 

düzeyleri ile öğretme motivasyonları” 
Makale 

6 
Ali BALTACI, 
Mehmet Kamil 

COŞKUN 
2019 

“Din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerinin 
mesleğe yönelik tutumları ile eğitime olan 

inançları arasındaki ilişki” 
Makale 

7 
Mesut 

KABAKAŞ 
2019 

“Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile öz 
yeterliği arasındaki ilişki: Malatya ili örneği” 

Yüksek 
Lisans 
Tezi 

8 
Ahmet 

NACAR 
2019 

“Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile işe 
bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişki: 

Kahramanmaraş ili örneği” 

Yüksek 
Lisans 
Tezi 

9 Mahir SULAR 2020 “Lise öğretmenlerinin işe yabancılaşmaları ile Makale 
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eğitime inanma düzeyleri arasındaki ilişki” 

10 
Veda Yar 

YILDIRIM 
2021 

“Öğretmen idealizminin program okuryazarlığına 
etkisi: Aracı değişken olarak eğitime inanmanın 

rolü” 
Makale 

11 
Dilşat 

PAKSOY 
2021 

“Öğretmenlerin eğitime inanmaları ile örgütsel 
özdeşleşme algıları arasındaki ilişkinin 

incelenmesi (Kahramanmaraş ili örneği)” 

Yüksek 
Lisans 
Tezi 

12 
Bahadır 

VİCDAN 
2021 

“Öğretmenlerin idealistlik düzeyleri ile eğitime 
inanmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi” 

Yüksek 
Lisans 
Tezi 

 
Tablo I’de araştırmanın çalışma grubuna ait araştırmanın yazarı, yılı, başlığı, türü ile 

ilgili bilgileri görülmektedir. 
 

Verilerin Analizi 
Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış 8 makale, 4 yüksek lisans 

tezi yayın yılı, yayın türü, araştırma konusu, yöntemi, modeli, veri toplama araçları, veri 
analiz yöntemi, araştırma bulguları değişkenleri açısından içerik analizi ile çözümlenmiştir. 
İçerik analizi, toplanan verilerin derinlemesine analiz edilerek önceden belirli olmayan tema 
ve boyutların ortaya çıkarılmasını amaçlar (Yıldırım ve Şimşek, 2021, s. 243). Bu nedenle 
verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada, yer alan tez ve makalelerde 
genel bir görünüm sağlanması açısından 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırılarak kodlanmıştır. 
Çalışma boyunca makale ve tezler verilen numaralar ile isimlendirilmiştir. 

 
BULGULAR VE YORUM 

Elde edilen bulgular araştırma soruları kapsamında incelenmiştir. 

A. Yayın yılı 
“Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların yayın yılına göre 
dağılımları nasıldır?” sorusuna ilişkin bulgular Şekil I’de verilmiştir. 
 

 
Şekil I. Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların yayın yılına göre dağılımları 

 
Şekil I’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili 2015 

yılında 1 makale yapılmış olup tez yapılmamıştır. 2017 yılında 4 makale yapılmış, tez 
yapılmamıştır. 2019 yılında 1 makale, 2 tez yapılmıştır.  2020 yılında 1makale yapılmış, tez 
yapılmamıştır. 2021 yılında 1 makale, 2 tez yapılmıştır. Çalışmaların en fazla yapıldığı yıl 
2017 yılı olup en az çalışma 2015 ve 2020 yıllarında yapılmıştır. 

0
1
2
3
4
5

2015 2017 2019 2020 2021

Makale Tez

198



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

 
B. Yayın Türü 
“Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların yayın türüne göre 
dağılımları nasıldır?” sorusuna ilişkin bulgular Şekil II’de verilmiştir. 
 

 
Şekil II. Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların yayın türüne göre dağılımları 

 
Şekil II incelendiğinde öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış 

çalışmaların % 67’si makale, % 33’ü yüksek lisans tezi türündedir. 
 
C. Araştırma Konusu, Yöntemi ve Modeli 
“Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların araştırma konusu, 
yöntemi ve modeline göre dağılımları nasıldır?” sorusuna ilişkin bulgular Tablo II’de 
verilmiştir. 

 

Tablo II. Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların araştırma konusu, yöntemi ve 
modeline göre dağılımları 

No Araştırma Konusu Yöntemi Modeli 
1 Ölçek geliştirme Nicel Tarama 
 
2 
 

Değişkenler açısından inceleme Nicel Tarama 

3 İşe bütünleşme düzeyleri arasındaki ilişki Nicel Tarama 
4 Duygusal emek davranışları arasındaki ilişki Nicel Tarama 
5 Öğretme motivasyonları Nicel Tarama 
6 Mesleğe yönelik tutumları ile arasındaki ilişki Nicel Tarama 
7 Öz yeterlik ile arasındaki ilişki Nicel Tarama 
8 İşe bağımlılık düzeyleri ile arasındaki ilişki Nicel Tarama 
9 İşe yabancılaşmaları ile arasındaki ilişki Nicel Tarama 
10 Öğretmen idealizmi ve program okuryazarlığına etkisi Nicel Tarama 
11 Örgütsel özdeşleşme algıları arasındaki ilişki Nicel Tarama 
12 İdealistlik düzeyleri arasındaki ilişki Nicel Tarama 

 

%67

%33 

Makale
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Tablo II incelendiğinde, yapılan araştırmalarda konu olarak çoğunlukla öğretmenlerin 
eğitime inanma düzeylerinin farklı kavramlarla ilişkisine bakılmıştır. Bu kavramlar; işle 
bütünleşme, duygusal emek, öğretme motivasyonları, mesleğe yönelik tutum, öz yeterlik, işe 
bağımlılık, işe yabancılaşma, örgütsel özdeşleşme ve idealistliktir. Bunun dışında ölçek 
geliştirme, değişkenler açısından inceleme, öğretmen idealizmi ve program okuryazarlığına 
etkisi konularını içeren araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmaların tümünde nicel yöntem 
kullanıldığı görülmektedir. Araştırma modeli olarak da tarama modeli kullanılmıştır. 
 
D. Veri Toplama Araçları 
“Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların veri toplama 
araçlarına göre dağılımları nasıldır?” sorusuna ilişkin bulgular Tablo III’de verilmiştir. 

 
Tablo III. Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların veri toplama araçlarına göre 

dağılımları 

No Veri Toplama Aracı 
1 Kişisel bilgi formu 

Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyi ölçeği 
2 Kişisel bilgi formu 

Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyi ölçeği 
3 İşle bütünleşme ölçeği 

Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyi ölçeği 
4 Kişisel bilgi formu 

Duygusal emek ölçeği 
Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyi ölçeği 

5 Kişisel bilgi formu 
Öğretme motivasyonu ölçeği 
Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyi ölçeği 

6 Kişisel bilgi formu 
Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği 
Eğitime olan inanç ölçeği 

7 Kişisel bilgi formu 
Öğretmen öz yeterlik ölçeği 
Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyi ölçeği 

8 Kişisel bilgi formu 
İşe bağımlılık ölçeği 
Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyi ölçeği 

9 İşe yabancılaşma ölçeği 
Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyi ölçeği 

10 Öğretmenlerin program okuryazarlığı ölçeği 
İdealist öğretmen ölçeği 
Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyi ölçeği 

11 Kişisel bilgi formu 
Örgütsel özdeşleşme ölçeği 
Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyi ölçeği 

12 Kişisel Bilgi Formu 
İdealist öğretmen ölçeği 
Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyi ölçeği 
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Tablo III incelendiğinde öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış 

çalışmaların hepsinde veri toplama aracı olarak ölçekler kullanılmıştır. Öğretmenlerin eğitime 
olan inanç düzeylerini ölçmek için 6 numaralı çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen 
“Eğitime olan inanç ölçeği” kullanılmış olup diğer çalışmaların hepsinde Akın ve Yıldırım 
(2015) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyi ölçeği” kullanılmıştır. 
 
E. Veri Analiz Yöntemi 
“Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların veri analiz 
yöntemine göre dağılımları nasıldır?” sorusuna ilişkin bulgular Tablo IV’de verilmiştir. 

 
Tablo IV. Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların veri analiz yöntemine göre 

dağılımları 

No Veri Analiz Yöntemi 
1 Faktör analizi (AFA) 

Barlett küresellik testi 
t-testi 

2 Ortalama, standart sapma 
Anova 
t- testi 

3 Levene testi 
İki değişkenli serpme grafiği 
Anova 
LSD testi 
Çoklu doğrusal regresyon  

4 Frekans, yüzde 
Kolmogorov-Smirnov testi 
Spearman Rho testi 

5 Kolmogorov-Smirnov testi 
Ortalama, standart sapma, yüzde, frekans 
Spearman Rho testi 

6 t- testi 
Anova 
Korelasyon ve doğrusal regresyon analizi 

7 Frekans, yüzde 
Anova 
t-testi 
Mann-Whitney U testi 
Kruskal Wallis H testi 

8 Levene’s homojenlik testi  
t-testi 
Anova 
Mann Whitney – U testi 
Kruskal Wallis testi 
 Post Hoc (LSD) testi 

9 Ortalama, frekans 
t- testi 
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Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı 
10 Sobel, Aroian ve Goodman testleri 
11 Levene’s homojenlik testi 

t-testi 
Anova 
Kruskal Wallis testi 
LSD testi 

12 Levene’s homojenlik testi 
t-testi 
Anova 
Mann Whitney–U testi 
Kruskal Wallis testi 
LSD testi 

 
Tablo IV’de öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların 

veri analiz yöntemine göre dağılımları görülmektedir. Çalışmalarda en fazla ortalama, 
standart sapma, yüzde, frakans, Anova, t-testi, LSD testi kullanıldığı görülmektedir. Bunlar 
dışında çalışmalarda Faktör analizi (AFA), Barlett küresellik testi, Levene testi, İki değişkenli 
serpme grafiği, Çoklu doğrusal regresyon, Kolmogorov-Smirnov testi, Spearman Rho testi, 
Korelasyon ve doğrusal regresyon analizi, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, 
Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, Sobel, Aroian ve Goodman testleri 
kullanılmıştır. 

 
F. Çalışmalara Ait Bulgular 
“Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların bulguları nelerdir?” 
sorusuna ilişkin bulgular Tablo V’de verilmiştir. 
 

Tablo V. Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların bulguları 

No Bulgular 
 
1 

- Ölçek maddelerinin ayırt ediciliği yüksektir. 
- Ölçeğe giren maddeler birbirinden bağımsız dört faktörde toplanmıştır. 
- Ölçek 25 madde ve 4 boyutu ile geçerli ve güvenilir bir yapı göstermektedir. 

 
 
 
 
 
 
2 

- Öğretmenler eğitimin toplumsallaştırma, çok yönlü gelişim ve üst öğrenime 
hazırlama boyutları ile ilgili amaçlarına ulaşıldığına orta düzeyde, bireysel 
farklılıklar boyutunda yer alan amaçlara ulaşıldığına çok az inanmaktadırlar. 
- Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri çalıştıkları okul kademesine göre tüm 
boyutlarda anlamlı farklılık göstermektedir. 
- Öğretmenlerin kıdem yılına göre eğitime inanma düzeyleri toplumsallaştırma ve 
bireysel farklılıklar boyutlarında anlamlı farklılık göstermemiş fakat çok yönlü 
gelişim ve üst öğrenime hazırlama boyutlarında anlamlı farklılık göstermiştir. 
- Öğretmenlerin eğitim durumlarına göre eğitime inanma düzeyleri tüm boyutlarda 
anlamlı farklılık göstermemektedir. 
- Öğretmenlerden yöneticilik deneyimi bulunanlar eğitimin amaçlarına ulaştığına 
bireysel farklılıklar ve üst öğrenime hazırlama boyutlarında daha fazla 
inanmaktadırlar. 
- Öğretmenlerin kendilerini karamsar ya da iyimser olarak ifade etmelerine göre 
eğitime inanma düzeyleri tüm boyutlarda anlamlı farklılık göstermektedir. 
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3 

- Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri “kısmen katılıyorum”, işle bütünleşme 
algıları “sık sık” düzeyindedir. 
- Öğretmenlerin eğitime inanma ve işle bütünleşme düzeyleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı, pozitif yönde, düşük düzeyde bir ilişki vardır. 
- Öğretmenlerin eğitime inanma ve işle bütünleşme düzeylerinin tüm boyutlarda 
cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık yoktur. 
- Eğitime inanma ve işle bütünleşmenin tüm boyutlarında kıdem değişkenine göre 
öğretmenlerin görüşleri anlamlı farklılık göstermemiştir. 
- Öğretmenlerin okul türü değişkenine göre eğitime inanma düzeyleri çok yönlü 
gelişim boyutunda, işle bütünleşme düzeyleri içinde olma ve dinçlik boyutlarında 
anlamlı farklılık göstermiştir. 
- Eğitime inanmanın sadece toplumsallaştırma boyutu öğretmenlerin işle bütünleşme 
düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısıdır.  

 
4 

- Öğretmenlerin eğitime olan inanç düzeyleri düşük düzeydedir. 
- Öğretmenler duygusal emek davranışını ”bazen” göstermektedirler. 
- Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyi ve duygusal emek davranışları arasında 
düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

 
 
 
 

   
 
 
  5 

- Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin öğretme motivasyonlarına yönelik 
görüşleri düşük düzeydedir. 
- Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri düşük 
düzeye yakındır. 
- Cinsiyet değişkenine göre meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin eğitime 
inanma düzeyleri ve öğretme motivasyonlarında anlamlı farklılık görülmemiştir. 
- Branş değişkenine göre meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin öğretme 
motivasyonlarının tüm boyutlarında anlamlı farklılık olmamakla birlikte eğitime 
inanma düzeylerinin çok yönlü gelişim boyutunda kültür derlerine giren 
öğretmenlerin lehine anlamlı farklılık görülmüştür. 
- Lisans mezunu meslek lisesi öğretmenlerinin yüksek lisans mezunlarına göre, 
öğretme motivasyon düzeyleri ile eğitime inanma düzeyleri toplumsallaştırma ve üst 
öğrenime hazırlanma boyutlarında daha yüksektir. 
- Öğretmenlik mesleğini isteyerek seçme değişkenine göre mesleğini isteyerek seçen 
öğretmenlerin öğretme motivasyonlarının içsel ve dışsal alt boyutları ile toplamda, 
eğitime inanma düzeylerinin toplumsallaştırma alt boyutunda anlamlı farklılık 
göstermektedir. 
- Okul türü değişkenine göre, meslek liselerinde çalışan öğretmenlerin, öğretme 
motivasyonunda içsel motivasyon alt boyutunda ve toplamda; eğitime inanma 
düzeylerinin çok yönlü gelişim boyutunda anlamlı fark ortaya çıkmıştır. 
- Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin öğretme motivasyonu ve eğitime 
inanma düzeyleri alt boyutlar arasında ve toplam ölçeklerde düşük ve orta düzeyde, 
anlamlı ve pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. 

 
 
 
 
 
 
6 

- Öğretmenlerin eğitime olan inançları ve mesleğe yönelik tutumları düşük 
düzeydedir. 
- Cinsiyet değişkenine göre kadınların eğitime olan inancı erkeklere göre daha 
yüksektir. 
- Lisansüstü eğitime sahip olanların eğitime olan inançları lisans eğitimine sahip 
olanlara göre daha yüksektir. 
-  Mesleki kıdem arttıkça eğitime olan inanç azalmaktadır. 
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- Erkeklerin kadınlara göre, lisans düzeyinde eğitim alanların lisansüstü düzeyde 
eğitim alanlara göre mesleğe yönelik tutumları düşüktür. 
- Mesleki kıdem arttıkça öğretmenlerin mesleğe yönelik tutumları azalmaktadır. 
- Mesleğe yönelik tutum ile Türkiye’deki eğitim inancı ve eğitim bilimine inanç 
arasında yüksek; din eğitimine olan inanç arasında orta düzeyli, anlamlı ve pozitif 
yönlü ilişki tespit edilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

- Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri “orta düzey katılıyorum” aralığındadır. 
- Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, hizmet süresi, mevcut çalıştıkları 
kurumdaki hizmet süresi değişkenlerine göre öğretmenlerin eğitime inanma 
düzeyleri farklılaşmamaktadır. 
- Okul türü değişkenine göre, öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ölçek 
toplamında ve tüm alt boyutlarda anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. 
- Branş değişkenine göre, öğretmenlerin eğitime inama düzeyleri anlamlı farklılık 
göstermektedir. 
- Yaş, hizmet süresi değişkenlerine göre öğretmenlerin öz yeterlik algıları anlamlı 
bir şekilde farklılaşırken cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, okul türü, branş, 
mevcut çalıştıkları kurumdaki hizmet sürelerine göre anlamlı farklılık 
bulunmamıştır.  
- Öğretmenlerin öz yeterlik algıları ile eğitimine inanma düzeyleri arasında pozitif 
yönlü, orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
- Öğretmen öz yeterlik algısı öğretmen eğitimine inanma düzeyinin anlamlı bir 
açıklayıcısıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 

- Öğretmenlerin eğitime inanma ve işe bağımlılık düzeyleri düşüktür. 
- Cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, branş değişkenlerine göre öğretmenlerin 
eğitime inanma düzeyleri anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. 
- Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri yaş değişkenine göre, çok yönlü gelişim 
ve üst öğrenime hazırlama boyutlarında, hizmet süresi değişkenine göre üst 
öğrenime hazırlama boyutunda, kurum düzeyi ve yerleşim yeri birimi değişkenlerine 
göre tüm alt boyutlarda ve ölçek toplamında anlamlı bir şekilde değiştiği 
görülmektedir. 
- Öğretmenlerin işe bağımlılık düzeyleri medeni durum, eğitim durumu, branş, 
yerleşim yeri birimi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 
- Öğretmenlerin işe bağımlılık düzeyleri cinsiyet değişkenine göre; iş takıntısı ve 
iletişimin zarar görmesi boyutlarında, yaş değişkenine göre; kontrol ve iletişimin 
zarar görmesi boyutlarında, hizmet süresi değişkenine göre; kendine değer verme 
boyutunda, kurum düzeyi değişkenine göre; kontrol boyutunda anlamlı farklılık 
göstermektedir. 
- Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile işe bağımlılık düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

 
 
 
9 

- Cinsiyet değişkenine göre; öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri güçsüzlük 
boyutunda, eğitime inanma düzeyleri bireysel farklılık boyutunda anlamlı bir şekilde 
farklılaşmaktadır. 
- Çalışılan okul türü değişkenine göre; işe bağımlılık düzeyleri anlamsızlık 
boyutunda, eğitime inanma düzeyleri toplumsallaştırma ve bireysel farklılıklar 
boyutlarında anlamlı farklılık göstermiştir. 
- İşe yabancılaşma ile eğitime inanma alt boyutları arasında üst öğrenime hazırlama 
haricinde diğer boyutlar arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. 
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10 

- Öğretmenlerin program okuryazarlığı ile eğitime olan inançları arasında pozitif, 
orta düzeyde anlamlı bir ilişki, program okuryazarlığı ile idealizm düzeyleri arasında 
pozitif, yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki, eğitime olan inançları ile idealizm 
düzeyleri arasında ise pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. 
- Bağımsız değişken olan öğretmenlerin idealizm düzeyi, bağımlı değişken olan 
öğretmenlerin program okuryazarlık düzeylerini istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
etkilemektedir. 
- Bağımsız bir değişken olan idealizm düzeylerinin, öğretmenlerin aracı değişken 
olan eğitime inanç düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir. 
 - Öğretmenlerin aracı değişken olan eğitime inanç düzeylerinin, bağımlı değişken 
olan program okuryazarlık düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye 
sahip olduğu görülmektedir. 
- Öğretmenlerin bağımsız değişken olan idealizm düzeyi ile aracı değişken olan 
eğitime inanç düzeylerinin öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.  
- Öğretmenlerin eğitime olan inancı, öğretmenlerin idealizmi ile müfredat 
okuryazarlıkları arasındaki ilişkiyi dolaylı olarak etkilemektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

- Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile örgütsel özdeşleşme algıları orta 
düzeydedir. 
- Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri cinsiyet, kıdem durumu, görevli oldukları 
okul türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 
- Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri eğitim durumu değişkenine göre; 
toplumsallaştırma boyutunda, branş değişkenine göre; toplumsallaştırma, bireysel 
farklılıklar, çok yönlü gelişim boyutlarında ve ölçek genelinde anlamı bir şekilde 
farklılık göstermektedir. 
- Öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme algıları eğitim durumu, branş, görevli oldukları 
okul türü değişkenleri açısından anlamlı farklılık göstermemektedir. 
- Öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme algıları cinsiyet değişkenine göre; faktör 1, 
faktör 2, faktör 3 ve ölçek genelinde, kıdem değişkenine göre; faktör 1 ve genel 
ölçek boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. 
- Öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin alt boyutlarıyla örgütsel özdeşleşme 
algılarının alt boyutlarının hepsinde pozitif yönlü anlamlı bulunmuştur. 

 
 
 
 
 

12 

- Öğretmenlerin eğitime inanma ve idealistlik düzeyleri yüksek düzeydedir. 
- Öğretmenlerin idealistlik düzeyleri cinsiyet, medeni durum, kıdem durumu, 
okullarda görev yapan öğretmen sayısı değişkenlerine göre anlamlı farklılık 
göstermezken branş ve görevli oldukları okul değişkenlerine göre anlamlı farklılık 
göstermektedir. 
- Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri cinsiyet, eğitim durumu, kıdem durumu 
değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 
- Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri medeni durum değişkenine göre; üst 
öğrenime hazırlama boyutunda, branş değişkenine göre; tüm boyutlarda ve ölçek 
genelinde, görevli oldukları okul değişkenine göre; tüm boyutlarda, okuldaki 
öğretmen sayısı değişkenine göre; bireysel farklılıklar, çok yönlü gelişim 
boyutlarında ve ölçek genelinde anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. 
- Öğretmenlerin idealistlik düzeyleri ile eğitime inanma düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve orta seviyede ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. 
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Tablo V’de öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların 

bulguları görülmektedir. Çalışmaların hepsinde öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri farklı 
değişkenler açısından incelenmiştir. Genel olarak yapılan çalışmalarda cinsiyete göre farklılık 
bulunmamakla birlikte, 6 ve 9 numaralı çalışmalarda cinsiyete göre farklılık görülmüştür. 
Kıdem yılına göre öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri farklılık göstermemektedir. 
Sadece 6 numaralı çalışmada “öğretmenlerin mesleki kıdemleri arttıkça eğitime olan inançları 
azalmaktadır” bulgusuna ulaşılmıştır. Görev yapılan okul türüne göre öğretmenlerin eğitime 
inanma düzeylerinde farklılık görülmüş, 11 numaralı çalışmada farklılık görülmemiştir. 
Branşa göre öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinde farklılık görülmüş, 8 numaralı 
çalışmada farklılık görülmemiştir. Eğitim durumlarına göre öğretmenlerin eğitime inanma 
düzeyleri farklılaşmamakla birlikte, 5 ve 11 numaralı çalışmalarda “lisans mezunu 
öğretmenlerin yüksek lisans mezunu öğretmenlere göre eğitime inanma düzeylerinin daha 
yüksek olduğu” bulgusuna ulaşılmıştır. Yapılan çalışmaların bulgularına göre, genel olarak 
öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri düşük çıkmıştır. Bunu orta düzeyde takip etmekte 
olup sadece 12 numaralı çalışmada öğretmenlerin eğitime inanma düzeyi yüksek düzeyde 
çıkmıştır. Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri arttıkça işe bütünleşme düzeyleri, 
duygusal emek davranışları, öğretme motivasyonları, mesleğe yönelik tutumları, öz yeterlik 
algıları, program okuryazarlıkları, örgütsel özdeşleşmeleri, idealistlik düzeyleri artmakta, işe 
yabancılaşma düzeyleri azalmaktadır. 8 numaralı çalışmada ise öğretmenlerin eğitime inanma 
düzeyleri ile işe bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

 
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Çalışmanın amacı doğrultusunda, Türkiye’de öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile 
ilgili yapılmış makale ve tezler taranmıştır. Taranan tez ve makaleler içerik analizi ile 
çözümlenmiş, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

1. Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile yapılan çalışmaların yayın yılına göre 
dağılımları incelendiğinde, 2015 yılından itibaren bu alanda çalışmaların yapıldığı, 
yapılan çalışma sayısında yıllara göre artış ve azalışlar olduğu, çalışma sayısının en 
fazla olduğu yılın ise 2017 olduğu belirlenmiştir.  

2. Çalışmaların yayın türüne göre dağılımları incelendiğinde öğretmenlerin eğitime 
inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların % 67’si makale, % 33’ü yüksek lisans 
tezi olduğu, doktora düzeyinde çalışma yapılmadığı görülmüştür.  

3. Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılan çalışmaların yöntemine 
bakıldığında, çalışmaların hepsinde nicel yöntem kullanıldığı görülmüştür. Literatürde 
çalışmalarda nicel yöntemlerin daha fazla kullanıldığına yönelik bulgular mevcuttur 
(Arduç ve Kahraman, 2021; Baz, 2017; Ceran, Aydın ve Onarıcıoğlu, 2017; Coşkun 
ve Soylu, 2021; Gülbahar ve Alper, 2009; Öztop ve Özerbaş, 2019). Nicel yöntemlerin 
daha fazla kullanılmasının temel sebebinin nicel çalışmaların sonuçlarını 
genelleyebilme, geniş örneklemlere ulaşabilme, zaman ve maliyet bakımından 
kolaylık sağlama gibi olanaklarının olduğu söylenebilir (Turgut ve Varlı Denizalp, 
2021). Yapılan çalışmalar kullanılan model bakımından incelendiğinde, çalışmalarda 
genel tarama modeli ve genel tarama modeli içinde ilişkisel tarama modeli kullanıldığı 
görülmüştür. Nicel yöntemde tarama modelinin eğitim alanında yapılan çeşitli 
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araştırmalarda (Kazu ve Çam, 2019; Öztürk, 2020; Tanju Aslışen ve Hakkoymaz, 
2020) sıklıkla kullanılması araştırma bulgularıyla benzerlik göstermektedir.  

4. Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili çalışma yürüten araştırmacıların 
hepsinin veri toplama aracı olarak ölçekleri tercih ettiği görülmüştür. Çoğunlukla 
ölçeklerin kullanılması bulgusunu Toptaş ve Gözel’in (2018) yapmış oldukları çalışma 
da desteklemektedir. 

5. İncelenen çalışmaların veri analiz yöntemlerine bakıldığında, en fazla ortalama, 
standart sapma, yüzde, frakans, Anova, t-testi, LSD testi kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Ulaşılan bulguyu destekleyen çalışmalar mevcuttur (Aydemir ve Erdamar, 2018; 
Çiftçi ve Ersoy, 2019; Kula Wassink ve Sadi, 2016; Küçüközer, 2016).  

6. Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışmaların bulguları 
incelendiğinde, genellikle öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri düşük düzeyde 
çıkmıştır. 

Öneriler 
1. Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile ilgili Yüksek Lisans Tezleri bulunmakta 

ancak doktora düzeyinde yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Bu alanda doktora 
düzeyinde çalışmalar yapılabilir. 

2. Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri, nicel yöntem, tarama modeli, veri toplama 
aracı olarak ölçekler kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin eğitime 
inanma düzeylerini ayrıntılı betimleyebilmek amacıyla nitel ve karma yöntemler de 
kullanılmalıdır. 

3. Yapılan çalışmaların çoğunluğunda öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri düşük 
çıkmıştır. Bu durumun sebepleri araştırılabilir. Eğitime inanma düzeyleri düşük olan 
öğretmenlerin eğitim ortamlarındaki yansımalarının nasıl olduğu gözlemlenebilir. 
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Özet: Günümüzde artan küresel açlık alternatif besin kaynaklarına olan ilgiyi arttırmıştır. 
Sürdürülebilir, ekonomik, çevre dostu, kolay erişilebilir ve protein açısından zengin olan bu 
alternatif besin kaynaklarından biri ise böceklerdir. Yüzyıllardır Asya ülkeleri, Afrika ve Güney 
Amerika’da besin kaynağı olarak tüketilen böceklere olan ilgi artmış ve son yıllarda tüm 
dünyada bir trend haline gelmiştir. 2017 yılı itibari ile dünyada tüketilen kayıtlı yenilebilir 
böcek türü sayısı 2111’dir. Lavra, pupa ve ergin halleri tüketilen bu yenebilir böcek türlerinin 
bazıları coleoptera, lepidoptera, hymenoptera, orthoptera, hemiptera, diptera, isoptera ve 
odonatadır. En çok yenilebilir böcek türüne ev sahipliğini 472 tür ile Meksika yapmaktadır. 
Sağlık üzerinde antidiyabetik, antiinflamatuar, prebiyotik ve antioksidan özellikleri olduğuna 
dair çalışmalar mevcuttur. Bu alternatif besin kaynağının toksik, patalojik ve alerjik olumsuz 
bazı etkileri vardır. Ayrıca böcek tüketimine karşı en büyük engel kültürel kodlar, böceğin 
iğrenç bulunması, dini inanışlar gibi etkenlerin yol açtığı neofobidir. İlgili çalışmalar 
incelenerek dünyanın çeşitli bölgeleri ve Türkiye’de böcek yemeye karşı tutumlar 
incelenmiştir. Böcek formu değiştiğinde yemek içerisinde doğrudan görülmediğinde 
tüketilebileceğine dair ifadelere rastlanılmış, Türkiye’de kararsız tutumlar görülürken, 
Avrupa’da çekimser ve Amerika’da paketli ürün olarak (böcekli protein barları gibi) satışının 
günden güne arttığı belirtilmiştir. Ülkemizde olan bu kararsız tutuma yönelik bilinçlendirici 
konferanslar yapılması halkın aydınlatılması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca besin olarak 
böcek tüketimini arttırmak için çeşitli arge çalışmaları yapılması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yenebilir Böcek; Protein Kaynağı, Alternatif Besin  

Abstract: Today, increasing global hunger has increased the interest in alternative food 
sources. Insects are one of these alternative food sources that are sustainable, economical, 
environmentally friendly, easily accessible and rich in protein. Interest in insects, which have 
been consumed as a food source in Asian countries, Africa and South America for centuries, 
has increased and has become a trend all over the world in recent years. As of 2017, the number 
of registered edible insect species consumed in the world is 2111. Some of these edible insect 
species whose larvae, pupae and adults are consumed are coleoptera, lepidoptera, hymenoptera, 
orthoptera, hemiptera, diptera, isoptera and odonata. Mexico hosts the most edible insect 
species with 472 species. There are studies showing that it has antidiabetic, anti-inflammatory, 
prebiotic and antioxidant properties on health. This alternative food source has some toxic, 
pathological and allergic adverse effects. In addition, the biggest obstacle against insect 
consumption is neophobia, which is caused by factors such as cultural codes, disgusting insect, 
and religious beliefs. By examining related studies, attitudes towards eating insects were 
examined in various regions of the world and in Turkey. It has been stated that when the insect 
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form changes, it can be consumed when it is not directly seen in the meal. It is important to 
organize awareness-raising conferences about this indecisive attitude in our country in terms of 
enlightening the public. In addition, various research and development studies are required to 
increase the consumption of insects as food.   

Keywords: Edible Insect, Protein Source, Alternative Food 

GİRİŞ 

Küresel açlık son on yılda artış göstermiştir. 2017 yılında her 9 kişiden birinin açlık çektiği 
bildirilmiştir. Gıda talebinde 2050 yılında büyük bir artış olacağı belirtilmektedir [1]. Artan bu 
talebi karşılamak için yenilebilir böcekler bir alternatif olarak değerlendirilmektedir [2]. 

Eklembacaklılar grubu içinde yer alan böcekler, baş, göğüs ve karın olmak üzere üç 
bölümden oluşan canlılardır. Günümüz hayvan türlerinin %75’i böceklerdir. Yunanca kökenli 
olan Entomofaji böcek ve yemek kelimelerinin bir bileşimi ile oluşmuş böceklerin besin olarak 
yenilmesini ifade eden bir kavramdır [3]. FAO (Food and Argicultural Organization) böceklerin 
gelecekte sürdürülebilir bir gıda kaynağı olduğu belirtilmiştir [1]. Böceklerin sürdürülebilir 
gıda kaynağı olarak kabul edilmesindeki başlıca nedenler; kolay erişilebilir, ekonomik, yüksek 
doğurganlık oranlarına sahip ve çevre dostu olmalarıdır [4] .  

 
Yenilebilir Böceklerin İnsanlar İçin Faydaları 

Soğukkanlı canlılar oldukları için böceklerin besinleri proteine dönüştürme hızları oldukça 
yüksektir. Bu da az yiyecek ve yer ihtiyaçları olan böceklerin enerji ve doğal kaynak tasarrufu 
sağlayarak geleneksel hayvancılığa göre daha az ekolojik ayak izi bıraktığı göstermektedir [5].  

Yenilebilir böceklerin beslenme açısından avantajları şu şekilde sıralanabilir;  
 Protein açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptirler,  
 İçerdikleri 9 temel aminoasit kasların gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir,  
 B12 içerikleri biftekten 20 kat daha fazladır,  
 Magnezyum içerikleri biftekten 5 kat daha fazladır,  
 Ağırlığının % 40 proteindir ve düşük doymuş yağ oranına sahiptirler,  
 Kalsiyum oranları sütten daha yüksektir,  
 Kimyasal ilaç, şeker ve GDO içermezler,  
 İçerdikleri yararlı probiyotikler sayesinde bağırsaklar için oldukça yararlıdırlar [6],  
2018 yılında yenilebilir böceklerin prebiyotik etkileri üzerine yapılan bir çalışmada 25 g 

cırcır böceği unu tüketen bireylerin dışkılarında 5.7 kat fazla probiyitik bakteriye 
(Bifidobacterium animals) rastlanılmıştır [7]. Böcekte bulunan glikozaminoglukanlar 
inflamasyon belirteçleri kan glukozu ve kolestrol üzerine olumlu etkileri olabileceği 
düşünülmektedir [8].  

FAO’nun 2013 yılında böceklerin tüketilme yüzdelerini; % 31 coleoptera, %18 Lepidoptera, 
%14 Hymenoptera, % 13 orthoptera, % 10 hemiptera, %3 isoptera, %3 odonata, % 2 diptera ve 
% 5 diğerleri şeklinde sıralamıştır [5]. 

Cleoptera (Kınkanatlılar): Sadece lavrası tüketilen bu böceğin her bir lavrasının tadı 
birbirinden farklıdır. Öldürme işlemi lavraların suda kaynatılması ile olur. Sonrasında bacak ve 
kanatlar ayrılır ve kızartma ya da kurutma işlemi yapılır. En bilinen çeşidi kırmızı palmiye 
böceğidir ve cleopterann satışı da bulunmaktadır. Elateridae türlerinin larvaları çiğ erginleri ise 
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pişirildikten sonra tüketilmektedir [9]. Dünyada besin olarak 22 cinse ait 78 tür sucul kınkanatlı 
yenmektedir [10]. 

Lepidoptera (Pul Kanatlılar): Bu grubu kelebek ve güveler oluşturur. Tüketimde çok tüylü 
olan ergin kelebeklere nazaran pupa ve lavralar tercih edilmektedir. Kelebek tırtılları 
Avustralya yerlileri ve Afrikalılar tarafından çokça tüketilmektedir. Ağaç kurtları, toprak 
kurtları ve kök delen lavraları yağda kızartılarak tüketilir. Tavus kelebekleri tütsülenerek ya da 
kurutularak tüketilmekte [9] ipek yapımında kullanılan Bombyx mori’nin Çin ve Hindistan’da 
pupaları özellikle pilavla birlikte servis edilir [11]. 

Hymenoptera (Zar Kanatlılar): Karınca Avusturalya da önemli besin kaynaklarından biridir. 
kırmızı karıncalar Hindistan’da çiğ yenir, kek içine katılır ya da pirinçle beraber pişirilir [12]. 
Tadının ekşi olduğu söylenen inşaatçı karıncaların (Oecophylla smaragdina F.) ergin, pupa, 
larva ve yumurtaların hepsi yenir. Ayrıca Vespa (Vespidae, eşek arıları) ergin ve larvası da çok 
sevilerek yenir. Erginin baş, kanat ve bacakları koparıldıktan sonra tuzlu suda haşlanır. Bazı 
Apidae larvaları toplanarak yağda kızartılır. Çin’de bal arıları ve larvaları yenmektedir. 
Japonya’da Vespula ve Polistes (Vespidae) larvaları yağda kızartılıp, soya sosuyla servis yapılır 
[11]. 

Ortheptera (Düz Kanatlılar): en çok yenen çekirgeler Tarla çekirgeleri familyasından 
Madrap çekirgesi ve Schistocerca gregariadir. kanatları ve arka bacakları koparıldıktan sonra 
yağda kızartıldığında karidese benzer bir tada, güneşte kurutulduğunda sütle pişirilmiş bir 
lezzete sahip olurlar. Schistocerca gregaria tuzlu suda haşlandıktan sonra pilavla beraber servis 
yapılmaktadır [12]. Filipinler’de ve Siyam’da bazı Acrididae türleri, iri cırcır 1böcekleri ile bazı 
Gryllotalpidae (danaburnu) ve Mantidae (Peygamber devesi) türlerinin yumurta, nimf ve 
erginleri, Blattidae’den Blatta orientalis (Hamam böceği) yumurtaları tüketilmektedir. Japonya 
ve Çin’de pek çok çekirge türü özellikle Oxya sp. yenmekte, bunlar Ağustos ayı sonunda çok 
yüksek sayılarda toplanmakta, ancak marketlerde daha çok Locusta migratoria satılmaktadır. 
Japonya’da üzeri şekerleme kaplı çekirgeler çok sevilmekte, kokteyllerin yanında ikram 
edilmektedir. Papua Yeni Gine’de ise Saga cinsi türleri ve Phasmidler yenmektedir [11].  

Homoptera (Benzer Kanatlılar): En yaygın böcek türlerinden olan ağustos böcekleri 
kızartılarak tüketilir. Avusturalya’ da yapılan koşnilden şurup elde etme, Erzurum ve Van 
illerimizde de yapılmaktadır [12].  

Diptera (iki kanatlılar): Göl sinekleri kurutularak yenir, Çin’de ise kara sineklerin kurtçukları 
yenir. 

İsoptera (termitler): İsopteraların Afrika’da 700 türü bulunmaktadır. Toplanması kolay 
Acanthotermes türlerinin satışı yapılmaktadır.  Çoğunlukla canlı veya çiğ olarak yenir ve 
kurutulmaktadır. Unla karıştırılarak kek yapılmaktadır. Kızarmış kraliçenin lezzeti diğer 
böcekleren daha iyidir [9]. 

Av araçlarının bulunmadığı, tarım tekniklerinin gelişmediği dönemlerde böcek 
tüketilmekteydi. Meksika ve Amerika’da mağaralarda yer alan koprolitler bunu 
desteklemektedir [13]. İncil’de çekirgenin yenebileceğine dair ifadeler mevcuttur. Buna rağmen 
Hristiyanlığın yayılım gösterdiği Avrupa’da böcek tüketimine sıcak bakılmamıştır [5]. 
Entomofajinin Avrupa’daki ilk atıfı ağustos böceği yemenin nezaket göstergesi olduğu 
düşünülen Yunanistan’dır [5]. Çin’in yenilebilir böcek tüketimine bakıldığında 2000 yıl 
öncesine dayandığı görülmektedir. M.Ö. 8. Yüzyılda Ortadoğu’da ziyafetlere çöp sopalarla 
çekirge taşındığı, 1550’li yıllarda Libya ve Arabistan göçebelerinin çekirgeyi kaynattıkları, 
1730’lu yıllarda Araplar, Asyalılar ve Afrikalıların çekirgeyi ızgara, kavurma olarak pişirdiği, 
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gemilerde tatlı olarak yendiği, kahve yanında servis edildiği ya da depolamak amacıyla 
tuzlandığı görülmüştür [5].  Osmanlı Dönemi’nde nevruziye adındaki macunun yapımında 
kırmızı böceği kullanılmıştır [14]. 

 
1. İnsan Diyetinin Bir Parçası Olarak Yenilebilir Böcekler     

Günümüzde arılardan bal, polen, arı sütü, bal mumu gibi ürünler insanlar tarafından 
tüketilmektedir. Dactylopius coccus’tan üretilen Koşnil (E-120-karmin) renklendirici 
özelliğinden dolayı gıda katkı maddesi olarak reçel, domatesli ürün, çerez, çorba, şekerleme, 
peynir, yoğurt, dondurma ve soslarda bulunmaktadır [15].  Coccus lacca ‘dan üretilen şellak 
(E904) parlatıcı olarak çikolata ve şekerlemelerde bulunmaktadır [16]. Yine dondurmada 
böceklerden elde edilen jelatin kaynakları kullanılmaktadır. Asit düzenleyici olarak kullanılan 
kitin ise ipek böceği, karides, kerevit, ağustos böceği ve yengeçten elde edilir [17].   

Böcekler dış iskeletlerinden dolayı çok az ya da hiç koku yaymazlar bu da kokunun 
böceklerdeki lezzet algısına çok az etki yapmaktadır.  Ayrıca böceklerdeki kabuklu iskelet doku 
sanki bir kraker yiyormuş gibi çiğneme esnasında kıtır kıtır yeme zevkini ortaya çıkarmaktadır. 
Kısaca böceklerdeki tat ve lezzet algısı insanlar için oldukça tatmin edici gözükmektedir [18]. 

TABLO I. Yenilebilir Böcek Türlerinin Lezzet Benzerliği 

Yenilebilir Böcekler Lezzet Benzerliği 
Karıncalar ve Termitler  Tatlı, Fındığa benzer 
Siyah Böcek Larvaları  Kepekli ekmek 

Tahta Kemirici Larvaları  Yağlı göğüs derisi 
Yusufçuk Larvaları ve Suda Yaşayan 

Böcekler 
Balık 

Hamamböcekleri  Mantar 
Çizgili Havuç Tahtakurusu  Elma 

Eşek Arısı  Çam Fıstığı 
Lambri Tırtıl (Mythimna impura)  Ham Mısır 

Unlu Bitler (Mealybug)  Patates Kızartması 
Su Kayıkçıları  Havyar 

Yabani Güveler  Ringa Balığı 
Termitler  Fındığa benzer 

Agave Bitkisi Kurdu Barbunya 
Sarı Un Kurdu Larvası Tam Buğday Ekmek 

Ağustos Böceği  Avakado İle Kızarmış Kabak Arası  
Kırmızı Palmiye Böceği Acı 

 
2. Bazı Yenilebilir Böceklerin Besin Değerleri 

Böcekler soğukkanlı canlılar oldukları için besinleri proteine dönüştürme hızları oldukça 
yüksektir [5], kuru ağırlıklarının %38 ile %77’si oranında protein bulundurmaktadırlar. Birçok 
böceğin enerji ve protein gereksinmesinin yanı sıra aminoasit gereksinmesini de karşıladığı 
bulunmuştur [19]. Böceklerin protein içeriğindeki farklılıklar yetişme koşulları, hasat aşamaları 
ve türler arasındaki farklılıklardan dolayı olabilmektedir [20]. Hayvansal ve bitkisel protein 
kaynaklarıyla karşılaştırıldığında böcek proteinleri de kaliteli proteinlere sahip bulunmuştur 
[21].  Böcekler %75 oranında kaliteli hayvansal protein içermektedir [22]. 

213



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

Böceklerde proteinden sonra en çok yağ bulunmaktadır ve yaşam evrelerinden lavrada iken 
en yağlı haldedir. Böcek yağında C18, oleik, lineloik ve palmitik asit yüksek oranda 
bulunmaktadır. Doymamış yağ oranı doymuş yağa nazaran daha yüksektir  [23].  

Günlük mineral ihtiyacının çoğunu karşılayabilen böcekler özellikle demir miktar ve 
biyoyararlanımı bakımından zengindir. Cırcır böcekleri, bazı solucanlar ve çekirgeler Mg, Ca, 
Cu, Zn ve Mn açısından zengindir [24]. 

 
3. Böcek Tüketimine Karşı Tutumlar Neofobi ve Neofili  

İnsanların yiyeceğe karşı psikolojileri yiyecekleri tüketip tüketmemeleri üzerinde etkili 
olmaktadır. insanların yemek deneyimi gerçekleştirmelerinde önemli bir unsur olan yemek 
neofobisi veya neofilisi yemek deneyimi esnasında veya öncesinde oluşabilmektedir [25]. 
Fishler (1988)’e göre yeni yiyeceklerle karşılaşıldığında görülen bu kaçınma davranışı 
neofobidir. Yiyeceğe karşı olan merak ve deneyim isteği ise neofilidir. İnsanların farklı bir 
yiyecekle ilk karşılaşmalarında neofobik davranış göstermesi beklenen bir bir durumdur, bu 
durum farklı olan bu yiyecekle karşılaşma sıklığına göre değişim göstermektedir [26]. 

Cooke (2007) vücudu olası tehlikelerden korumak için yabancı besinlerin reddedildiğini 
açıklamaktadır. Aynı şekilde batı dünyasında yenilebilir böceklere karşı olan neofobi de batı 
toplumlarının kültürel olarak entomofajiye uzak olması ve bireylerin kendilerini olası 
tehlikelerden koruma isteklerinden dolayı oluşmaktadır. 

Mankan (2017), böcek yeme ile neofobi ilişkisini, “Gastronomide Yeni Trend: Böcek 
Tüketimi” adlı makalesinde böcek tüketiminin dini tutum, böcek algısı ve neofobi sebebiyle bir 
yeme eğilimine dönüşmeyeceğine değinmiştir [27].  

2018 yılında 393 Alman katılımcıyla online yürütülen bir anket çalışmasında 290 kişinin 
hiçbir formda böcek tüketmediği, 85 kişinin bir kez, 18 kişinin birden fazla,1 kişinin düzenli 
olarak tükettiği bulunmuştur. Tüketmiş olanların 56’sının tatilde, 42’sinin çeşitli etkinlik ve 
davetlerde, 22’sinin restoranda böcek yemeyi deneyimlediği 16’sının arkadaşları ve ailesi için 
yemek amaçlı böcek hazırladığı bulunmuştur. Katılımcıların büyük çoğunluğu böcek yemeğe 
aşina olmadıklarını, 15 kişi ise böcek yemeği hiç duymadıklarını belirtmiştir. Almanya 
popülasyonunda yapılan bu çalışma sonucu, böcekleri tatmaya karşı İşlenmiş böcek ürünlerini 
yemeğe karşı oluşan negatif isteksizlik iğrenme iken bütün halindeki böcekleri tüketmeye karşı 
isteksizlik daha çok neofobiden kaynaklanmaktadır [28]. 

Belçikalı tüketicileri yenebilir böcekleri kabulü için yapılan bir çalışmada entomofajinin 
Batı Avrupa popülasyonunda dünyada yaygın olduğu kadar kabul görmediği belirtilmiştir. Bu 
çalışma böceklerin Batı Avrupa popülasyonunda sıradan bir gıda maddesi olma potansiyelini 
göstermiştir. Sonuçlar ise eğer tüketicilerin böcekleri bilindik lezzetlerle ilişkilendirebilirse 
böcek satın almaya ve evde pişirmeye hazır olduklarını göstermektedir [29]. 

2020 yılı Türkiye’de yapılan bir çalışmada beslenme bilgisine sahip ve sahip olmayan 
üniversite öğrencilerinin alternatif gıda kaynaklarından olduğu düşünülen böceklerin insan 
beslenmesinde kullanılabilirliğine bakış açılarını değerlendirmek için 772 kişiye bir anket 
çalışması yapılmıştır.  Boş ve eksik anketler elendiği için 474’e inen anket çalışmasında 3 gruba 
ayrılmış (böcekler hakkında bilgi sahibi, beslenme hakkında bilgi sahibi, alternatif gıda 
kaynaklarının kullanımına dair bakış açılarının değerlendirilmesi). Sonuç olarak 3 grupta da 
helallik konusuna dikkat edildiği belirtilse de bilinç düzeyi yetersiz bulunmuştur. Bir 
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gastronomi unsuru olan böcek yeme eğilimine karşı ise tüm grupların kararsız olduğu sonucuna 
varılmıştır [30]. 

2019 yılında Balıkesir’de çekirge tüketiminin nasıl bir algı yarattığı ve alternatif besin 
kaynağı olarak gelecekte çekirgeyi tüketme eğilimlerinin ne yönde olabileceğine dair yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği ile yapılan bir çalışmada 22 öğrenciden 20’sinin pozitif 
düşünceleri olduğu sergilenmiştir. Öğrenciler gelecek yıllarda çekirgenin alternatif bir besin 
olarak tüketilebileceği ve tahmin edilenden daha iyi bir lezzete sahip olduğuna dair ifadelerde 
bulunmuş ve uygulama sonrasında çekirge tüketiminin yaygınlaşması adına görüşler 
belirtmişlerdir [31]. 

 2019 yılında İstanbul ilinde 338 potansiyel yerli turiste yenilebilir böcek akımına yönelik 
algılarının ölçülmesi için anket çalışması yapılmıştır. Erkek katılımcıların algılarının kadın 
katılımcılara göre daha pozitif olduğu fakat genel anlamda katılımcıların bu akıma karşı 
algılarının negatif ya da kararsıza yakın olduğu saptanmıştır [32].   

 
4. Böcek Üretimi ve Tüketiminde Olası Riskler 

Avrupa Komisyonu, EFSA’dan (European Food Safety Authority) gıda ve yem olarak 
böceklerin üretiminden tüketimine kadarki süreçte biyolojik (parazit, bakteri, virüs, mantar), 
kimyasal (pestisit, ağır metaller, toksinler) ve çevresel tehlikeleri değerlendirmesini istemiştir. 
İnsanlar ve hayvanlar için bakteriyel tehlikelerin (ve bunların toksinlerinin), esas olarak 
böceklerin yetiştirilme koşullarına (substratlar ve yem), işleme ve depolamaya bağlı olarak 
konakçı mikrobiyotadan kaynaklandığı bildirilmiştir [33].   

Bilimsel literatürde gıda ve yem olarak kullanılan çiftlik böceklerinde insan ve hayvan 
bakteriyel patojenlerinin oluşumu üzerine çok az çalışma vardır. Patojenik bakteriler 
(Campylobacter, verotoxigenic E. Coli ve Salmonella, gibi), yetiştirme koşullarına bağlı olarak 
işlenmemiş böceklerde bulunabilmektedir, bu bakterilerin bulaşma riski, etkili işlemlerle 
hafifletilebilir  [34]. 

Maytlar ve bazı kabuklular insanlarda egzama, ödem, rinit, konjuktivit, tıkanıklık dermatit 
ve bronşiyal astım gibi alerjik sorunlar [35] oluşturabilmektedir [5]. Bal arısının ürettiği polen, 
karmin, hamamböceği, akar ve karideste bulunan tropomiyosin bazı insanlarda alerjen özellik 
göstermektedir istakoz, kerevit ve karides gibi kabuklu deniz hayvanlarının alerjen özelliği 
yüksektir. İçeriğindeki ana alerjenik yapıyı glikoproteinler oluşturur [21]. Böcek türlerinde 
bulunan tromiyozin, serisin ve arjinin kinaz alerjik yapıdaki proteinlerdir [36]. Alerjenitenin 
azaltılması için hidroliz ve fermentasyon işlemleri uygulanmaktadır [35]. Tek başına ısıl işlem 
alerjeniteyi azalatmakta başarısız kalmış, Ig-E aktivitesini azaltmak için ısıl işlemle birlikte 
hidroliz işlemi de yapılması gerekmektedir [37]. 

2017’ de yapılan 25 makalenin incelendiği bir derleme makaleye göre yenilebilir böcekler 
besin alerjisine neden olmaktadır. Tiromiyozin ya da arjinin kinaz gibi arthopodpan allerjenler 
büyük rol sahibidir [38]. 

Gıda güvenli konusunda en büyük tehdit böceklerin taşıdıkları pestisitlerdir. Yenilebilir 
böceklerin pestisit kalıntısı taşıması sabit durmayıp bir yerden başka bir yere sürekli hareket 
halinde olması, pestisit kullanılan ortamlarda bulunmaları ve pestisit kullanılmış bitkileri 
yemeleridir. Kuveyt’de piyasada bulunan yenilebilir böceklerde oldukça yüksek oranlarda 
pestisite rastlanılmıştır [39].   
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Bazı böceklerde bulunan mineral miktarları toksit seviyede olabilmektedir. Bunu 
engellemek için böceğin kaynama suyunun değiştirip yenilenmesi gerekmektedir.  Tırtılların 
kıllarının, sakız olarak tüketilen güvelerde ise siyojenik glukozitin toksit olduğu belirtilmiştir 
[1]. Aynı zamanda kadmiyum gibi ağır metalleri de biriktiren böceklerin yenmesi risk 
oluşturmaktadır [40].  

 
5. Dünya’da ve Türkiye’de Yenilebilir Böcek Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu 

Jongema’ nın 2017’ de yaptığı rapora göre dünya tüketilen kayıtlı yenilebilir böcek türü 
sayısı 2111’dir. En çok tüketilen türler sırasıyla coloeptera, tırtıllar ve karınca, arılar ve eşek 
arılarıdır [41]. Meksika 472 tür ile en çok yenilebilir böcek türüne ev sahipliği yapmakta, bunu 
sırasıyla 250 tür ile Çin ve 234 tür ile Hindistan takip etmektedir [41]. Tropikal ülkelerde 
böcekler doğadan toplanmaktadır. Kaynaklar bol olsa da ilaçlama, habitatın bozulması ve aşırı 
toplama böcekler için bir tehdit oluşturmaktadır. Mesela Mopane tırtılları. Bundan ötürü hasat 
zamanları düzenlenmelidir. Gelecekte alternatif gıda kaynağı olacak böceklerin hayvancılık 
olarak yetiştirilmesi gerekmektedir [18]. Yılda 7 500 ton yenilebilir böcek üretimi yapan 
Tayland’da 20 bin çiftlik vardır [42].  Afrika’ da yenebilir böcekleri teşvik için cırcır böceği ile 
ilgili projeler yürütülmektedir. Hollanda’da insan tüketimi için kriket, çekirge ve un kurdu 
üretimi için özel hatlar kurmuşlardır [40]. Yenilebilir böcek için 2012 yılında Kuzey 
Amerika’da 30 adet start-up şirketi kurulmuştur [43, p. 266]. Çin, Avusturya, Avustralya, 
Türkiye, Finlandiya, Brezilya, Amerika, Hong Kong, Vietnam, Şili, Belçika, Almanya, Fransa, 
İngiltere, Amerika, Meksika, Kolombia İsviçre, Kanada, Tayland ve Yeni Zelanda’da böcek 
yetiştiriciliği adına işletmeler bulunmaktadır, Türkiye’ de olan işletme hayvan yemi olarak 
üretim yapmakta özel siparişle ise insan tüketimi içinde paketleme yapılmaktadır [43]. 

 
6. Dünya’da ve Türkiye’de Böcek Tüketimi Mevcut Durumu 

Böcekler Asya, Afrika ve Amerika kıtasında yemek olarak tercih edilmektedir. Japonya, 
Kongo, Zambiya, Avusturya ve Kanada tüketildiği ülkelerdir [12]. Asya ve Afrika’da konserve, 
buharda, kurutularak, kızartma ve kırmızı biberli pilavı yapılıp tüketilmektedir [44]. Tayland’da 
sokak ve marketlerde böcek satılmaktadır. Beyaz karınca, cırcır böceği, arı, çekirge ve ağaç 
kurdunu yaygın olarak tüketmektedirler [27]. Meksika’da çikolata kaplı çekirgeler ve şeker 
kaplı solucanlar bulunur. Mescal adlı alkollü içecek ile birlikte kurtçuklar servis edilmektedir 
[13]. Çin’de arıdan çorbalar yapılmakta, siyah karıncalar, ipek böceği güvesi ve kavrulmuş arı 
lavraları yenmektedir [45]. Brezilya’da kanatları çıkartılıp çikolataya batırılmış karıncalar 
oldukça sevilen bir atıştırmalıktır [13]. Avusturalya’da Aborjinler ve yerli halk tarafından 
böcekler besin olarak tüketilmektedir [13]. Japonya’da özellikle yaban arıları yaygın olmakla 
birlikte  [46], kızartılmış ağustos böceği ve kızarmış ipek böceği pupaları yenilmektedir [47]. 
Vietnam’da çekirge ve cıccır böceği hem tüketilmekte hem de ihraç edilmektedir [48]. 
Amerika’da cıcır baöcekleri ve cırcırlar atıştırmalıklara, çerezlere ve protein barlarına 
eklenmektedir. 2012-2015 yılları arasında 20 yenilebilir böcek ürünleri üreten şirket 
kurulmuştur. 2014 yılında 60 ton protein çubuğu (cırcır böceğinden yapılmış) satılmıştır [49].  

 İtalya’nın Sardinian şehrinde 183 yıllık yöresel bir peynir yapılmaktadır. Bu peynire casu 
marzu denmektedir. Piophilia casei adlı sinekler bu peynire lavralarını bırakır ve 2 hafta 
fermente olurlar, bu peynir içerisindeki yüzlerce küçük lavra ile ya da o olmadan tüketilir [50]. 
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Türkiye ‘de yumuşakçalar ve deniz kabukluları tüketilmektedir. Bunların başlıcaları midye, 
karides, yengeç, mürekkep balığı, akivades, kerevit ve kum midyesidir [44].  

 
SONUÇ 

İnsanlık tarihi boyunca yiyecek olarak tüketilmiş olan böceklerin faydaları, besinsel 
değerleri, bireylerin tüketime karşı tutumları, tüketim sırasında olan riskler araştırılmaktadır.   

Böcekler Güney Amerika, Asya ve Afrika’da tüketilmekte, Amerika’da çeşitli 
atıştırmalıklara eklenmekte ve paketli gıda olarak satışı günden güne artmakta, Avrupa’ da 
böcek tüketimine karşı neofobik bir tutum olduğu karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de deniz 
ürünleri dışında böcek tüketimine dair herhangi bir bulguya rastlanamamıştır. Bu durum 
araştırıldığında Mankan (2017), böcek algısı, neofobi ve dini inanış gibi çeşitli etkenlerden 
dolayı böcek tüketiminin günümüze kadar gerçekleşmediği ve bunun gelecekte de mümkün 
olmayacağını varsaymaktadır. İlgili alan yazında Türkiye’de böcek tüketimine yönelik 
neofobik bir tutum sergilendiği belirtilmektedir [51]. Buna rağmen bireylerin gelecekte böcek 
tüketimine yönelik tutumları ilgili analiz sonuçları değerlendirildiğinde, böcek tüketimi 
gerçekleştirmek isteyen katılımcılar her ne kadar az da olsa istekli bir kesimin bulunduğu da bir 
gerçektir. 

Günümüzde tüketicilerin böcek tüketimine yönelik olumsuz algılarını değiştirmek ve 
önyargılı tutumlarını kırmak adına gıda üretici firmaların, yiyecek içecek işletmelerinin ve 
yetkili diğer kuruluşların çeşitli pazarlama stratejilerinin kullanıldığı yenilikçi adımlar atmaları 
gerekmektedir. Gıda firmaları tüketicilerin neofobi ve neofili durumları ile ilgili anketler 
yapmalıdır. Böceklere yönelik farklı ürünler geliştirilerek, tüketicilere duyusal analizler 
vasıtasıyla test ettirilmelidir. 

 Böceklerin faydaları konusunda toplum bilinçlendirilmelidir. Devlet kurumları tarafından 
böceklerin çevre ve sağlık üzerine olan faydalarına dikkat çekilen konferans, seminer gibi 
etkinlikler düzenlenmeli, geleneksel hayvancılığa kıyasla ne kadar zararsız olduğu konusunda 
bilgiler verilmelidir. Hijyenik şartlarda yetiştirilmesi adına çiftlikler kurulmalı ve ilgili kurum 
ve kuruluşlar tarafından destek sağlanmalıdır 

Bu konu ile ilgili üniversitelerin beslenme ve diyetetik, aşçılık, gastronomi ve mutfak 
sanatları, gıda mühendisliği gibi ilgili bölümlerinde ders içerikleri arttırılmalı, uygulamalı 
derslere verilmelidir. 
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Özet: Sanal gerçeklik, yapay zekâ, robot teknolojisi, nesnelerin interneti (IOT) gibi yeni 
teknolojiler Endüstri 4.0 devrimiyle beraber ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0 teknolojileri ülke 
ekonomilerini ve toplumu etkisi altına alarak, üretim, iletişim, eğitim gibi alanlarda iş 
süreçlerini ve yaşam tarzlarını değiştirmeye başlamıştır. Akıllı ürünler, akıllı hizmetler ve 
akıllı işletmeler bu duruma örnektir. Endüstri 4.0 tüm sektörleri etkileyip dönüştürdüğü gibi 
turizm sektörünü ve otel işletmelerini de etkilemektedir. Bu teknolojilerin kullanımı turizm 
sektöründe kullanılır hale gelmiştir. Akıllı turizm, akıllı otel, akıllı oda kavramları bu 
etkilenmenin sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0; Akıllı Turizm; Akıllı Oda 

Abstract: New technologies such as virtual reality, artificial intelligence, robot technology, 
internet of things (IOT) have emerged with the Industry 4.0 revolution. Industry 4.0 
technologies have begun to change business processes and lifestyles in areas such as 
production, communication and education, by influencing national economies and society. 
Smart products, smart services, and smart businesses are examples of this. Industry 4.0 affects 
and transforms all sectors, as well as the tourism sector and hotel businesses. The use of these 
technologies has become used in the tourism sector. The concepts of smart tourism, smart 
hotel, smart room have emerged as a result of this influence. 

Keywords: Industry 4.0; Smart Tourism; Smart Room 

GİRİŞ 

Endüstri 4.0 kavramı, 2011 yılında Almanya’da gerçekleştirilen Hannover Fuarı’nda ilk 
kez dile getirilmiş bir kavramdır. Endüstri 4.0 “makineleşmenin ve bilgisayarlaşmanın ortaya 
çıkışından sonra dördüncü sanayi devrimini temsil eden ileri teknoloji stratejisidir ve 
üretimde artan dijitalleşme ve otomasyon ile beraber ürünler, çevreleri ve iş ortakları 
arasında iletişimi sağlamak için dijital değer zincirlerinin oluşturulması” şeklinde 
tanımlanmaktadır (Posada vd. 2015:26). 

Endüstri 4.0, iş modellerinde ve üretim süreçlerinde meydana gelen büyük değişikliklerle 
birlikte organizasyonların çalışma şeklinin dönüşümünü sağlayan teknolojilerin entegrasyonu 
(büyük veri analitiği, bulut hizmetleri, 3D baskı, siber güvenlik, otonom robotlar,  nesnelerin 
interneti,  artırılmış gerçeklik vb.) olarak tanımlanabilir (Trotta & Garengo, 2018). 
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Bilgi iletişim teknolojilerinin endüstriyel değer zincirine artan entegrasyonu, Endüstri 
4.0’ın ortaya çıkmasında önemli etken olmuştur (Ertuğrul ve Deniz, 2018, s.158). Endüstri 
4.0, sadece birbiriyle bağlı ya da otonom değil, aynı zamanda iletişim kurabilen, analiz 
edebilen ve fiziksel dünyada daha akıllı aksiyonlar gerçekleştirebilmek 

üzere veri kullanabilen dijital işletme yaratabilecek akıllı dijital teknolojilerle ileri üretim 
ve operasyon tekniklerini bir araya getiren yeni bir Sanayi Devrimini işaret etmektedir. 
Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü endüstri devrimi; robotik, analitik, yapay zeka ve 
bilişsel teknolojiler, nanoteknoloji, kuantum hesaplama, giyilebilir malzemeler, nesnelerin 
interneti, katmanlı üretim ve ileri malzemeler gibi akıllı ve birbirine bağlı teknolojilerin 
organizasyonlara, insanlara ve varlıklara nasıl dahil edileceğini göstermektedir (Cotteler ve 
Sniderman, 2017, s. 2). 

Endüstri 4.0’ın çıkış noktası, her ne kadar üretim odaklı görünse de Endüstri 4.0, 
üretimden çok daha fazlasıdır. Endüstri 4.0 teknolojilerinin, günümüzde üretim, iletişim ve 
eğitim gibi birçok alanda kullanılmasıyla iş ortamları ve yaşam tarzları değişmeye başlamıştır 
(Topsakal, Yüzbaşıoğlu, Çelik ve Bahar, 2018, s.3).  

Endüstri 4.0’ın etkilediği sektörlerden biri de konaklama sektörüdür. Endüstri 4.0’ın 
etkisiyle, konaklama sektöründe misafirler için yüksek teknoloji odaklı hizmetler 
sunulmaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte konaklama sektöründe akıllı otel kavramı ortaya 
çıkmıştır. Akıllı otel kapsamında kullanılan teknolojilerin en çok uygulandığı alanların 
başında da otel odaları gelmektedir. 

1. Kavramsal Çerçeve 

1.1 Akıllı Turizm 
Akıllı turizm, Endüstri 4,0 teknolojilerinin turizm sektörüne uyarlanması ve uygulanması 

sonucu ortaya çıkan bir kavramdır.  
Akıllı turizm , destinasyonlarda gelişmiş teknolojileri kullanarak fiziksel altyapı, sosyal 
bağlantılar, kamu/işletme kaynakları ile tüketicilerden elde edilen verileri toplamak ve 
birleştirmek için yenilikçi yollar bulmayı ve elde edilen bu verileri ziyaretçilerin gezilerini 
daha verimli, sürdürülebilir ve zenginleştirilmiş deneyime dönüştürmek için kullanmayı 
hedefleyen turizm faaliyeti olarak açıklanmaktadır (Gretzel vd., 2015b: 181). 

1.2 Akıllı Otel 
Akıllı kavramı, ingilizce kökenli “smart” kelimesinden gelmektedir Akıllı otel kavramı da 

akıllı teknolojilerin işletme faaliyetleri ile bütünleştirilerek faaliyetlerin teknoloji ile uyum 
içinde yürütüldüğü konaklama işletmeleri olarak tanımlanabilmektedir (Ercan, 2019: 537-
538). 

Akıllı otel, misafirlerin daha kaliteli ve rahat ortamda tatil yapma imkânına sahip 
olmalarını sağlamak için bilgi teknolojisine sahip otel işletmesi olarak tanımlanmaktadır (Lai 
ve Hung, 2017: 67).  

Akıllı oteller, akıllı teknolojiler ile ilişkilendirilen misafir hizmet sunumlarında verimliliği 
artırmak için bilgi işlem teknolojilerini kullanmaktadır (Jaremen vd., 2016). Geliştirilen akıllı 
otellerde kullanılan hizmetler, akıllı oda, akıllı garson, kiosk, akıllı kart, çocuk takip bilekliği, 
akıllı karta para yükleme, akıllı otel kaynakları yöneticisi, akıllı otel telefon uygulaması ve 
personel performans yönetim sistemi şeklindedir. Bu uygulamaların işlevleri akıllı teknoloji 
sistemleri ile geliştirilmiştir. 

IoT (Nesnelerin İnterneti)  teknolojisi, merkezi kontrol sistemiyle birbirine bağlı bilgi 
işlem cihazları olarak tanımlanabilir. Bu teknolojide insan müdahalesi hiç yoktur veya çok 
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azdır. Teknolojinin gelişimiyle, konaklama sektörü de IoT’yi süreçlerine dahil olmuştur. Bu 
teknoloji sayesinde, check-in ve kat hizmetleri ön büro ile senkronize edilmiş, evrak işlerine 
ihtiyaç azalmıştır. Ayrıca, oteller oda ışığı ve TV’ler için yerleşik sensörler kurarken, oda içi 
ses tanıma sistemi ile misafir sorularını yanıtlamaya başlamışlardır. Bu uygulamalar, ön büro 
departmanının iş yükünü azaltırken, otel maliyetlerinin ve giderlerinin de azalmasını 
sağlamıştır. 

Akıllı bina teknolojilerinin gelişmesiyle akıllı otel uygulamaları önem kazanmıştır. 
Sürdürülebilir teknolojiler kullanılarak oluşturulan ışıklandırma ve ısıtma sistemleri, akıllı 

yaşam ve akıllı çalışma alanlarının geliştirilmesine yönelik akıllı bina tasarımları akıllı 
otellerin ortaya çıkmasında öncü olmuştur.  Otel işletmelerinde akıllı teknolojilerinin 
kullanımının; oda ve ekstra satışlar ile iş gören verimliliğinin arttırılması, zaman ve enerjiden 
tasarruf sağlanması, iş süreçlerinin kolaylaşması ve hızlanması sonucunda maliyetlerin 
düşmesi, işletme imajına pozitif katkı sağlayarak rekabet gücünün arttırılması gibi birçok 
alanda katkı sağlayabileceği vurgulanmaktadır (Karamustafa ve Yılmaz, 2019: 1669) 

Teknolojinin gelişimiyle oteller, misafir memnuniyetini ölçmekte ve misafir ile ilgili 
verileri toplayarak onlara kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilmektedir. Bu verilerin analizi, 
otel operasyonlarının verimliliğini artırmaktadır. Bu sayede misafir bağımlılığı artmaktadır. 

1.3 Akıllı Oda 
Akıllı otel odası (smart hotel  room) , nesnelerin interneti (IOT)  tarafından desteklenen 

‘akıllı’ elektronik cihazlardan yararlanan oda olarak  tanımlanır. Bu IOT teknolojisi, 
cihazların internet bağlantısı aracılığıyla etkili bir şekilde iletişim kurmasına,  internetten bilgi 
bulmasına ve yakındaki diğer cihazlar ile etkileşime girmesine olanak tanımaktadır. Akıllı 
otel odası bir yenilik faktörü olarak, farklılaşma ve pazarlama açısından önemlidir. Ayrıca; 
akıllı otel odası misafirler için daha fazla kişiselleştirme, geliştirilmiş sürdürebilirlik, gelişmiş 
müşteri deneyimi, uzaktan oda kontrolü ve daha hızlı ve güvenilir onarım imkânı 
sağlamaktadır (Demir, 2021). 

Akıllı oda uygulamalarında, oda tabletleri ile odaların perdelerinin açılacağı saat 
programlanmakta, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik açısında önemli olan  karartılabilen 
camlar, internete bağlı lambalar, su tüketiminin takibini sağlayan cihazlar kullanılmaktadır. 

Otel odaları, otel işletmelerinde akıllı teknolojilerin en önemli kullanım alanlarından biri 
olarak gösterilebilir. Akıllı otel odası kavramını, temelde normal oda işlevlerinin çalışmasında 
önemli parametrelerin bir mikroişlemci tarafından yönetildiği bir otel odası olarak 
tanımlamak mümkündür. Akıllı oda sisteminde, konuk sisteme giriş yaparak oda sıcaklığı, 
odadaki sensör ve alarmları yönetme gibi teknolojik hizmetlere erişim sağlayabilmektedir 
(Ercan, 2019: 540). 

 Otel işletmelerinde akıllı oda modelinin uygulanması; enerji ve su tüketimini azaltmasının 
yanı sıra tüm cihazların sorunsuz ve uyumlu çalışması, misafirlerin memnuniyet düzeylerinin 
en üst düzeye çıkarılması, bilgi akışı sayesinde işgücü verimliliğinin artması, hizmet 
kalitesinin artması gibi birçok konuda katkı sağlamaktadır. 

 Ayrıca, akıllı odaların; müşterilerin işletme tercihine ve tekrar gelme niyetlerine olumlu 
yönde etki ettiği gibi işletmeye ekstra gelir elde etme hususunda önemli olduğu 
vurgulanmaktadır (Karamustafa ve Yılmaz, 2019: 1673). Konaklama sektöründeki teknolojik 
gelişmeler, temel olarak akıllı turizmin teknolojilerinden, nesnelerin interneti, bulut bilişim, 
büyük veri teknolojileri, akıllı cihazlar ile hizmet sunmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de akıllı 
otellerde yer alan akıllı oda uygulamaları örnekleri aşağıdaki gibidir (Çolak, Karakan, 2021); 
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o Hong Kong'daki The Upper House Otel’indeki 117 odanın tamamında iPod Touch 
bulunmaktadır. Ayrıca otele gelen misafirlere giriş esnasında iPad verilmekte ve 
misafirler giriş kayıtlarını bu cihaz üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu cihazlarda 
otelle ilgili ayrıntılı bilgi, oda servisi, oyun, müzik, hava, haber gibi uygulamalar ve 
geri bildirim formları yer almaktadır. 

o Hollanda’daki CitizenM Amsterdam Otel’inde odalarda kişisel bilgisayarlar 
bulunmakta, müşterilere verilen tabletler aracılığıyla ısı ve aydınlatmayı 
ayarlayabilmektedir. Tabletlerde otel ve çevresi hakkında bilgilerde yer almaktadır. 

o Japonya/Tokyo’daki The Peninsula Otel’inde odalarda sınırsız internete ve üç binin 
üzerinde radyo kanalına ücretsiz erişim sağlanabilmektedir. Odalarda kişinin anlık 
durumuna göre otomatik ayarlanabilen ışıklandırma sistemi bulunmaktadır. 

o ABD/Seattle’daki Loews Hotel 1000’de oda dağınık veya kirliyse oda temizliği için 
odadaki sensörler personele bilgi verilmektedir. Müşteriler tabletler aracılığıyla oda 
sıcaklığını ve odadaki ses sistemini kontrol edebilmektedir. 

o Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Otel’de odalara akıllı kart ile giriş 
yapılmaktadır. Oda içindeki butonlara basarak “rahatsız etmeyin” ve “lütfen odamı 
temizleyin” uyarıları elektronik ortamda yapılabilmektedir. Odalarda akıllı TV, akıllı 
telefon ve akıllı mini bar bulunmaktadır. Akıllı mini bar ile müşteri minibardan bir 
ürün tükettiğinde sistem ilgili görevliye durumu bildirerek eksilen ürün 
tamamlanmaktadır. 

o Divan İstanbul Otel’inde, odaların tamamına yerleştirilen ses komutlarıyla çalışan 
Arçelik Asista’lar ile aydınlatmayı, perdeleri, ısı ayarını ve televizyonu kontrol erişimi 
sağlanmaktadır. Ayrıca, döviz kurları, hava durumu, takvim ve saat bilgileri, güncel 
haberler, trafik bilgisi gibi verilere de ulaşılmaktadır. Cihaz Türkçe, İngilizce ve 
Arapça olmak üzere 3 farklı dilde hizmet verebilmektedir. 

o İngiltere’de bir otelde, duş alırken görünmek istemeyenler camı buzlu hale 
getirebilmektedir. 

o Singapur’da bir otelde DJ platformu kurdurarak parti verilebilmektedir. 
 
Endüstri 4.0 teknolojilerinin gelişmesiyle akıllı odalarda gelecekte ne tür gelişmeler 
olabileceği ile ilgili varsayımlar da aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

o Otel odaları hayal edildiği gibi değiştirilebilecek. Örneğin çok sevilen  bir dizinin 
konseptinden bir oda talep edilebilecek. İşletmeler ise bunu nano teknoloji ve 3d 
yazıcılarla yapabilecek. 

o Her odada 3d yazıcı olacak. Bu yazıcılar sayesinde her türlü eşya, araç- gereç 
yapılabilecek. 

o Otellerdeki nöroteknoloji programları sayesinde uykuya dalmadan önce istenilen rüya 
seçilebilecek. 

o Sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak İstanbul’da otel odasında iken Afrika’da 
safariye çıkmak mümkün olabilecek. 

o Otel odasına yüz tanıma sistemi ile girilebilecek. 

o Misafirlerin stresleri ölçülerek stres düzeyine göre oda içinde rahatlatıcı aromalar 
üflenecek ve bu sayede misafiri rahatlatmak mümkün olacak 

o Kişiselleştirilmiş yatak ve yastıklar olacak. 
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o Kirlenmeyen nano kaplamalı havlular olacak. 
o Otel odalarında konser ya da spor müsabakaları hologram olarak izlenebilecek. 

1.3.1 Akıllı Odalarda Kullanılan Teknolojik Uygulamaların Avantajları 
Teknoloji özellikle işletmelerde pek çok alanı olumlu etkilemektedir. İnternet, e- posta, 

görüntülü konuşma gibi teknolojileri bir uçtan diğerine, farklı yerlerdeki farklı İş görenleri ve 
bunların davranışlarını, bir masa üzerinde işleri ve birimleri yürütme imkânı sunmaktadır. 
İşletmelerde teknolojik gelişmelerin olumlu etkileri yönetim biriminde de ortaya çıkmaktadır 
(Kaya, 2009, 30). 

Oteller, müşterilerin verilerini kayıt altına alan ve analiz yapan sistem kullanarak daha iyi 
bir misafir deneyimi oluşturmak için sistemdeki bilgileri kullanmaktadır. Örneğin, chatbot’un 
en önemli avantajlarından biri misafirlerin otelle ilgili daha iyi bir deneyim yaşamasına 
yardımcı olmasıdır. Kesintisiz hizmet sağlayarak, farklı dil seçenekleri ile farklı milletlerden 
misafirlere hizmet sunmaktadır. Ayrıca, çalışanların iş sorumluluğunu azaltmaya da katkı 
sağlamaktadır. Misafir otelde konakladığı süre içinde chatbot ile iletişim kurduğu için, otelin 
misafirin davranış eğilimleri ile ilgili veri toplamasına ve incelenmesine, böylece hizmetlerini 
iyileştirmesine yardımcı olmaktadır (Demir, 2021). 

Otel işletmelerinde akıllı oda sisteminin uygulanması; enerji ve su tüketimini azaltması ile 
beraber tüm cihazların sorunsuz çalışması, misafirlerin konfor ve güvenirliliğin en üst düzeye 
çıkarılması, bilgi akışı sayesinde işgücü verimliliğinin artması, müşteri memnuniyeti ve 
hizmet kalitesinin artması gibi konularda olumlu etkisi vardır (Çolak vd., 2021, 171). 

Akıllı otellerde kullanılan teknolojiler otel gelirleri bakımından da avantaj oluşmaktadır. 
Örneğin; bütünleşmiş mobil verisi Kullanan Fontainebleau Miami oda müsaitliğine göre 
müşterilerini belirli bir ek ücret karşılığında daha erken check-in ya da daha geç check-out 
yaparak otel gelirlerini arttırmaktadır (Terry,2016).  

Oda-içi teknolojileri ile oda-içi eğlence uygulamalarında da değişiklikler meydana 
gelmektedir. Oda-içi eğlence için DVR, Nintendo, Wii ve İpad gibi teknolojik cihazlar 
kullanılarak müşterilerinin beklentileri artmaktadır. Eğlence teknolojilerindeki önemli 
gelişmeler misafirlerin beklentilerini de arttırmıştır (Mil ve Özdoğan, 2015, 57). 

Akıllı otellerde müşterilerin tatmin seviyelerini bilmek, ürün ve hizmet geliştirmede 
yardımcı olmaktadır. Müşteri tatminin ölçülmesiyle konaklama işletmeleri, müşteri 
ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadıklarına bağlı olarak mevcut durumlarını belirlemektedir. 
Müşterilerin isteklerini tespit etmek, konaklama işletmeleri hizmetlerinin geliştirilmesine ve 
yeni hizmetlerinin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır (Heung, 2000). 

Akıllı otel odalarında kullanılan IOT teknolojisi ile önbüro ve kat hizmetleri personeli aynı 
anda birden fazla odayı yönetebilmektedir. Özellikle check-in aşamasında misafirlerin 
odalarının hazırlanması için ilgili birimlere hızlıca, otomatik olarak bildirim gönderilebilir. 

Akıllı otel sistemleri sayesinde oda arızaları hızlıca tanımlanır ve en uygun tamir zamanı 
belirlenebilir. 

Akıllı otel odalarında bulunan tabletler veya akıllı hub'lar konukların resepsiyonu arayıp 
öğrenecekleri bilgileri onlara hızlıca verir. Örneğin; kahvaltı saatleri, havuz açılış – kapanış 
saatleri, oda servisi ve teknik servis çağırma gibi talepleri hızlıca akıllı odalarından 
halledebilirler. 

Akıllı uygulamalar ile misafirler yataklarında iken ya da şehir turu sırasında odalarının 
klimasını istedikleri gibi ayarlayabilirler. Böylece resepsiyonu aramadan odalardaki konfor 
artırılabilir. Bu durum misafir memnuniyetini artırmakta, resepsiyondaki iş yükünü 
azaltmaktadır. 
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1.3.2 Akıllı Odalarda Kullanılan Teknolojik Uygulamaların Dezavantajları 
Teknolojinin olumlu etkileri olduğu kadar olumsuz etkileri de vardır.  İşletmenin niteliği 

veya kapasitesi ne olursa olsun akıllı uygulamaların hayata geçirilmesi için ileri teknolojinin 
kullanılması gereklidir. Dolayısıyla işletmeyi akıllı hale getirebilmek için önemli maliyetler 
gerektirmektedir. Yaşanılan yüksek teknolojiye rağmen, sahip olunan teknolojik alt yapıyı 
kullanma ve nasıl kullanılacağını bilen personeli istihdam etmek de ayrı bir sorun olarak 
görülmektedir. Çünkü işletmeler son model teknolojiye sahip olsa da bunların nasıl 
kullanıldığı bilinmiyorsa yapılan yatırımın önemi yoktur. Dijital çağa ait ve teknoloji 
meraklısı olan insanların bile akıllı işletme teknolojilerine sahip olmadan önce nasıl 
kullanılacağını öğrenmeleri çok önemlidir. Ayrıca akıllı uygulamalar sadece işletme 
yöneticileri ve personel tarafından değil, konuklar tarafından da bilinmesi ve kullanılması 
gerekmektedir. Eğer bu gibi alt yapı imkânları konuklar tarafından kullanılmazsa gereksiz 
yatırım ve atıl kapasite olma ihtimali yüksektir (Çolak, 2021, 16). 
Akıllı teknolojilerin kullanıldığı ortamda, verilere genellikle bulut bilişim aracılığı ile 
erişildiği için gizlilik ve güvenlik konusuna önem verilmektedir.  Düzgün yapılmadığında, 
müşterilerin sürekli izlenmesi ve sürekli olarak onlara ait verilerin toplanması olası gizlilik ve 
güvenlik riskleri oluşturabilir. Erişim kontrolü ele alınması gereken başka bir konudur. Buna 
bağlı olarak teknolojik ilerlemeler sonucu sahtekârlık gibi durumlar oluşturduğu 
sorunlardandır (Gökalp, Eren, 2016). 

Akıllı otel konseptinde kullanıcı rahatının önemli olduğu belirtilmekte ancak müşteri 
memnuniyetinin sağlanması için müşterilerin karşılaşacakları akıllı uygulamalardan 
konaklama öncesinde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Örneğin; müşteriler otelde enerji 
tasarrufu için uygulanan düşük seviyede ışıklandırmadan, otel odasının aşırı sıcak-soğuk 
olmasından şikâyetçi olabilirler (Kim, Lee ve Joun, 2016). 
 
SONUÇ  

Endüstri 4.0 ile beraber bilgi teknolojileri, günümüzde gerek üretim gerekse hizmet 
sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsan ilişkilerinin ön planda olduğu konaklama 
sektöründe de endüstri 4.0 teknolojileri verimliliği ve misafir memnuniyetini artırma, 
sürdürülebilirliği sağlama amacına yönelik sıklıkla kullanılmakta ilerleyen yıllarda da 
gelişerek kullanılmaya devam edeceği öngörülmektedir. 
Endüstri 4.0 teknolojilerinin otellerde uygulamasıyla ortaya çıkan akıllı otel uygulamalarının 
sağladığı avantajlar göz önünde bulundurulduğunda, misafir memnuniyeti, hızlı ve etkili iş 
yönetimi, gelir artışı ve tercih edilen hizmet anlayışı gibi iş süreçlerini olumlu yönde 
etkilediği görülmektedir. Akıllı sistemlerin uygulanması sayesinde, hizmet bekleme 
sürelerinin azalması, artan teknolojik uygulamalar ile otel hakkındaki bilgilere kolayca 
erişebilme, akıllı mini bar, tabletlerle oda sıcaklığı ve  ışığı ayarlama , akıllı tv, akıllı garson 
hizmeti ile sağlanan kişiselleştirilmiş hizmetler sayesinde müşteri memnuniyeti arttırılacaktır. 
Bu kullanılan teknolojilerin dezavantajları da bulunmaktadır. Bunların başında yüksek 
maliyetler gelmektedir. Yapılan harcamalara karşılık istenen faydanın sağlanamaması önemli 
bir unsurdur.  Konaklama işletmelerinde akıllı teknolojilerin kullanılması veya 
kullanılamamasından kaynaklanan aksaklıklar misafir şikâyetlerine neden olmaktadır. 

Akıllı oteller sahip olduğu teknoloji ile misafirlerine eşsiz konaklama imkanı sunmaktadır. 
Bu gelişen teknoloji ile misafir memnuniyeti ve otellere olan talep de artmaktadır.   
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Abstract:This study is aimed to investigate improved out plane strength of brick masonry 
wall using jute fiber and yarn. To achieve the study, physical properties of raw materials have 
been investigated. In addition, tests have been carried out to obtain bending strength of brick 
masonry wall. 22 walls have been prepared and cured for 7 days. Among those 3 walls have 
been prepared without Jute fiber and yarn which are control specimen and 5 walls Long Jute 
Reinforced Masonry Wall (LJRMW) have been prepared and 5 Yarn Reinforced Masonry 
Wall (YRMW) have been prepared at 1, 1.5, 2, 2.5 and 3 inches spacing respectively, 9 walls 
Short Jute Reinforced Masonry Wall (SJRMW) have been prepared where jute fiber is mixed 
with plastering mortar. The bending strength increased gradually with decrease of spacing in 
Jute and yarn. In LJRMW and YRMW bending Strength have been increased up to 45%. and 
86% respectively. In SJRMW increasing the percentage of Jute with increasing in cut length 
of Jute fiber enhances the bending strength up to 15%. Bending capacity has been observed 
with yarn at 1-inch spacing. Bending strength of SJRMW is not satisfactory compared to 
LJRMW and YRMW. It has been observed that YRMW exhibited superior performance 
against out of plane bending capacity. 

Keywords: Plane strength, Masonry wall, Jute fiber, Yarn. 
 

1. INTRODUCTION 

Masonry wall construction has an extremely long tradition and is the most commonly 
utilized sort of construction. In light of its basic and affordable production, it will continue to 
be of major importance in the future. Specifically, its properties in terms of building physics 
ensure that it remains economically significant. Nevertheless, low tensile, flexible, and shear 
load-bearing capacity can be a great disadvantage of masonry walls. In countries with a high 
earthquake hazard and social and monetary issues, construction materials of low quality are 
being utilized regularly. In developing countries, to construct low-cost buildings, natural fiber 
reinforced cement composites have been found attractive. With the rising trend towards the 
development of technology and successive research in perspective fields, in today’s 
construction industries, it has been feasible to invent new materials and several methodologies 
in the field of materials science that can meet numerous structural and functional demands. 
Among those, natural fiber reinforced cement composites are one. In the south-east region of 
Asia, like Bangladesh, there is fabulous use of bricks as partition wall materials. 

Eco-friendly, affordable, and readily available are just some of the advantages of natural 
fiber. Bangladesh and other countries in Southeast Asia, such as India, have easy access to 
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jute and yarn. Concrete composites made from natural fibers are most suited to applications 
such as shattered and earthquake-resistant buildings, manufacturing lightweight cement-based 
roofing and ceiling boards, wall plaster, and low-cost home construction materials. [1]. 
Besides more, ‘Jute is the golden fiber of Bangladesh’ and raw materials for yarn. To improve 
the seismic performance of the brick masonry wall, it is made of natural fiber for low-cost 
building materials. When used to reinforce concrete, natural jute fiber can increase its 
qualities while reducing the usage of polymers, both of which are bad for the environment. A 
35 percent improvement in concrete properties was achieved using 15-mm fibers made of 
natural jute.[2]. The compressive, split tensile, and flexural strengths of concrete are 35.49, 
3.14, and 4.06 Mpa by using jute yarn at a different percentage at different sizes [3]. It was 
found that the mechanical properties of JYRCC improved for a specific range of lengths of cut 
(10, 15, 20, and 25 mm) and volume content of jute yarn (0.1, 0.25, 0.5, and 0.75%). The 
analysis found that the largest gains in compressive, flexural, and tensile strengths were 33, 
23, and 38 %, respectively, as compared to concrete that did not contain jute yarn. [4]. The 
fabulous use of jute and yarn fiber in cement mortar composites and brick wall masonry has 
asserted a few additional concerns to figure out. 

Brick masonry walls are very common in Bangladesh as well as all over the world. Normal 
brick masonry has very low out of plane strength in resisting lateral forces like earthquake 
vibration and wind. During an earthquake, non-bearing brick masonry walls are much more 
dangerous for building residents. During the evacuation of a building during an earthquake, 
stair-rooms get very crowded. Residents use stair-rooms for evacuation. In that time of 
earthquake, the masonry walls of the stair-room collapse due to earthquakes and fall over the 
residents, so they get hurt. The failure of a building injures more people. In the event of an 
earthquake of lower magnitude, a building doesn’t collapse, because a framed building has 
ductile property. In case of a building breakdown, residents evacuate the building 
immediately. Sustainable development is a growing demand in the construction industry. 
Many researchers have recently focused on masonry walls as a means of improving seismic 
performance and wall strengthening. Therefore, improving the seismic performance of brick 
wall masonry using natural fibers has become a key concern of civil engineers and 
researchers. 

In this study, we minimize the problem of masonry in terms of resisting out-of-plane load 
by the application of jute fiber and yarn and reduce the cost of strengthening of the masonry 
wall. The study provides the performance of the use of jute fiber reinforced cement mortar 
plastered over brick masonry walls at different variations. It also includes the application of 
long jute fiber and yarn in the brick masonry wall. 

 

2. MATERIALS AND METHODOLOGY 

2.1 BRICK: 

Brick is a type of building material that is utilized in the creation of masonry structures 
such as walls, pavements, and other elements. Brick is currently commonly used to refer to 
rectangular units that are formed of clay-bearing soil, sand, and lime, as well as concrete 
components. In the past, the term "brick" referred to a unit that was built of clay; however, 
this definition has since changed. Bricks can be linked together via cement, adhesives, or 
simply by interlocking themselves to form larger units. This study was conducted on brick 
that was readily accessible in the area. Some of the qualities of brick, which were investigated 
for the purpose of this study and are presented in Table 1, have an impact on the many 
properties that make up a masonry wall. 
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TABLE I. PROPERTIES OF BRICK 

 
 

 

2.2 FINE AGGREGATE    

As fine aggregate, here, they used sand. Sand is a granular material composed of finely 
divided rock and mineral particles. Only locally available fine aggregate was used in this 
study. The properties of sand are listed in Table 2. 

 
TABLE II.PROPERTIES OF SAND 

Properties  Test value 

F.M 1.08 
Bulk specific gravity (OD) 2.44 
Bulk specific gravity (SSD) 2.5 
Apparent specific gravity 2.6 
Absorption Capacity (%) 2.56 

Unit Weight (kg/𝑚³)  1577 
 

2.3 BINDING MATERIALS 

Cement was used as a binding material in this study. Cement is a material. A substance 
used for construction that sets, hardens, and adheres to other materials to bind them together. 
Cement is seldom used on its own, but rather to bind sand and gravel (aggregate) together. 
The properties of sand are listed in Table 3.  

 
TABLE III.PROPERTIES OF SAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4 JUTE AND YARN 

Natural jute fiber and yarn can be effective materials for reinforcing the plaster strength 
of brick walls, which will not only investigate a method to improve the properties of plaster, 
but will also investigate the use of jute and yarn to reduce the cost of using expensive 

Properties Test value 
 Compressive Strength (MPa) 10.6 

Water Absorption Capacity 14.23% 
Efflorescence Slight 

Soundness Test Metallic sound 

Type of Cement OPC 

Normal Consistency (%) 29 

Initial Setting Time (min)  178 minutes 

Final Setting Time (min) 300 minutes 

Compressive Strength (Mpa) 
3 days 7 days 
24.2 29.8 

Tensile Strength (Mpa) 1.2 1.6  
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materials in brick walls to resist lateral loads. In this study, locally available raw jute and jute 
yarn were used. 

 

 
Fig. 1. Yarn and Jute 

 

2.5 PREPARATION OF SPECIMEN  

2.5.1 MASONRY WALL 

Firstly, mortar mixed with water at a 0.56 water-to-cement ratio and a 1:4 mixed ratio. A 
masonry wall is prepared using the general pattern of bricklaying. 

Fig. 2. Masonry Wall 

2.5.2 PLASTERİNG OF MASONRY WALL 

 
LJRMW has a long jute above its body at different spacing. For LJRMW, only raw long 

jute is used at a different spacing which is 1 inch, 1.5 inches, 2 inches, 2.5 inches, and 3 
inches respectively. The loops of jute are anchored in the bottom of the wall, then plastered 
with mortar, after wall & as well as jute fiber bring to SSD condition. 
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Fig. 3. Long Jute Reinforced Masonry Wall (LJRMW) 
 

LJRMW has a long jute above its body at a different spacing. For LJRMW, only raw long 
jute is used at a different spacing, which is 1 inch, 1.5 inches, 2 inches, 2.5 inches, and 3 
inches, respectively. The jute fiber loops are anchored in the bottom of the wall, then plastered 
with mortar, and the wall and jute fiber are restored to SSD condition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Yarn Reinforced Masonry Wall (YRMW) 
 

The SJRMW of the wall has jute in a special manner. In this type of wall, a small length of 
jute fiber is directly mixed with mortar instead of placing it over the masonry wall. 
ForSJRMW, only a small length of jute at a various percentage of cement weight is directly 
mixed with mortar evenly. Three different lengths of 1 inch, 1.5 inches, and 2 inches with 1%, 
2%, and 3% of jute were used for a total of nine walls. Then the mortar is placed over the wall 
to finish the plaster. 

2.6 STATIC BENDING TEST SETUP 

For each wall specimen, a static bending test was performed in a bending test machine in 
accordance with the ASTM [5] beam flexural strength specification. a brick wall is not a 
beam. But by doing static bending tests, it can be assessed that the lateral load resisting of 
brick walls or the lateral load resisting capacity of the brick walls has developed or increased 
or not. 
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Fig. 5.Static Bending Test of Wall Specimen 
 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

3.1 LONG JUTE REINFORCED MASONRY WALL (LJRMW) 

After completing the bending test of LJRMW, the results were figured out. The bending 
strength varies with the different spacing of long jute and is shown below in Fig.6. 

Fig. 6.Bending Strength in LJRMW with different spacing 

It is shown that a decrease in the spacing of long jute simultaneously increases the bending 
strength of the wall. The bending strength of brick walls at spacings of 3, 2.5, 2, 1.5, and 1 
inch is increased by 13%, 22%, 31%, 37%, and 45%, respectively compared to the control 
specimen. The long raw jute is easy to install and provides a better finish compared to the 
short jute. In the brick wall of LJRMW, it only increases the bending load but does not change 
the failure criteria. The failure criteria were stuck at brick failure or joint failure. 

270

307

331

355
370

392

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 3 2,5 2 1,5 1

B
en

di
ng

 S
tr

en
gt

h 
(K

N
)

Spacing/Opening (inch)

LJRMW

Control

13 %

31 %
37 %

22 %

45 %

235



 

 
2. UluslararasıLisansüstüÇalışmalarKongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  

(IGSCONG’22) 

 

 

Fig. 7.Failure mode of LJRMW (Joint fail) 
 

3.2 YARN REİNFORCED MASONRY WALL (YRMW) 

The application of the net of yarn in-wall showed a significant effect in terms of resisting 
the lateral load. Also, in the application of the net of yarn, it is quite easy and can uniformly 
provide a good result. The bending strength varies with the different openings of the net in the 
wall and is shown below in Fig.8. 

. 
Fig. 8.Bending Strength in YRMW with different spacing 

 
Figure 8 shows that a decrease in spacing or opening size of the net simultaneously 

increases the bending load of the wall. The maximum bending strength against bending load 
found in this type of wall. The bending strength of brick wall at opening size of 3, 2.5, 2, 1.5, 
&1 inch are increased 44%, 48%, 61%, 63% and 86% respectively compared to control 
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specimen. In the brick wall of YRMW, it does not only increase the bending load but also 
changes the failure criteria from joint failure to brick plus joint failure. 

 
3.3 COMPARATIVE ANALYSIS OF LJRMW AND YRMW 

Figure 9 shows maximum load at same spacing in both YRMW and LJRMW.  At 3-inch 
spacing for LJRMW and YRMW, the strength difference 27%, at 2.5-inch spacing the 
strength is 21%. Similarly, at 1-inch spacing the strength difference is 28%.  

Fig. 9.Strength Comparison between LJRMW and YRMW 
 

This is because in YRMW the net of yarn provides both vertical and horizontal supporting to 
the wall whereas LJRMW containing jute provides only vertical support to the brick wall 
against a lateral load. 
 

3.4 SHORT JUTE REINFORCED MASONRY WALL (SJRMW) 

 
The short length jute fiber directly mixed with mortar then placed over the wall. The effect of 
short length jute fiber has shown an unexpected result. The variations of resisting load in a 
change of length as well as the percentage of jute fiber can’t relate to one another. This is 
because the mixing of short jute with mortar can’t be done evenly. Short fiber gets knotted 
during mixing. The results are shown below in figure 10. 
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Fig. 10.Load at various percentage of jute in SJRMW 
 
 

Figure 10 shows the maximum load at a various percentage of short jute fiber at different 
lengths of jute fiber. The bending strength at 1% of jute at 1,1.5 & 2 inches of short jute fiber  
is increased 4,8 & 7 % respectively compared to the control specimen. Again, bending 
strength at 2% of jute at 1, 1.5 & 2 inch of short jute fiber are increased 7.2,12 & 14 % 
respectively compared to control specimen and bending strength at 3% of jute at 1, 1.5 & 2 
inch of short jute fiber are increased 11, 14 & 15 % respectively compare to control specimen 
The result indicates that bending strength increases with percentage of jute and length of jute. 
But the result found for SJRMW is not satisfactory compared to LJRMW and YRMW. The 
variations in load are due to the uneven mixing of jute fiber with mortar. During mixing jute 
with mortar, they get knotted with each other. The process of mixing of jute with mortar is 
disturbing. 
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Fig. 11.Failure mode of SJRMW (Combined fail) 
 

4.CONCLUSION 

In the end, it may be concluded that the bending strength of brick increases with decreases in 
the spacing of long jute in LJRMW and the bending strength of the brick wall increases with 
decreases in the opening size of yarn in YRMW. On the other hand, the bending strength of 
the brick wall in SJRMW is not satisfactory and is much less than in LJRMW and YRMW. 
Using SJRMW wall should be avoided since it is very time-consuming and the mixing of 
short jute fiber is disturbing. The failure mode of the brick walls in YRMW changes from 
joint failure to combined failure, whereas in LJRMW the mode of failure is stuck at either 
brick failure or joint failure. 
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Abstract: In this study, parameters affecting stability in vehicle-caravan systems are 
investigated. In an example vehicle-caravan system, the location of the center of gravity and 
the effects of the speed of the vehicle-caravan system are evaluated. In order to examine the 
effects of the specified parameters, a double lane change maneuver has been carried out at 
certain speeds. The vehicle-caravan system is modeled with three degrees of freedom. The 
resulting system model is transferred to the MATLAB/Simulink environment and various 
experiments is implemented. Linear Quadratic Regulator (LQR) controller has been developed 
for the lateral stability of the vehicle-caravan system. In addition, system behavior is observed 
when the controller is active and passive. The effects of relocating the center of gravity and the 
controller's active or passive system dynamics are shown in the simulation environment. It has 
been shown that using an active controller for lateral stability in the vehicle-caravan system and 
having the center of gravity in the right place provides an improvement in system dynamics. 
 
Keywords: Stability, LQR, Vehicle-caravan 
 
INTRODUCTION 

Articulated vehicle systems are frequently used in transportation, agriculture and other areas 
because they increase the carrying capacity of vehicles and provide fuel savings. We can cite 
vehicle-caravan systems as an example to the specified areas. Due to the unstable conditions of 
vehicle-caravan systems, it can cause many accidents [1]. Owing to unstable situations, it is 
important to make necessary studies on the effect of system dynamics. These unstable 
conditions are stated as oscillation of the caravan, sway and jacknife of the caravan [2]. 
Different active control systems are used to deal with these unstable situations due to their 
negative effects on system dynamics. These are expressed as active trailer steering control [3]–
[5], active trailer differential braking control [3], [6]–[9]. 

Hac et al. [10] conducted different studies on the dynamic behavior of the vehicle-caravan 
system. Demonstrated the system behavior of the center of gravity in study. In addition, 
differential and symmetrical braking techniques have been applied to control lateral stability. It 
has been shown that having the center of gravity in the right place has a positive effect on the 
system behavior. It has also been shown that the differential braking technique is more effective 
than the symmetrical braking system. He et al. [11] carried out modeling of vehicle-trailer 
systems with 3 degree-of-freedom (DOF), nonlinear 4 DOF and a nonlinear 6 DOF. Single 
lane-change and Fishhook maneuvers is applied to the modeled system. It has been shown that 
the 3 DOF model can be used to express lateral stability. It is stated that it exhibits acceptable 
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dynamic behavior in cases with low lateral acceleration (less than 0.3g). However, it has been 
shown that the 3 DOF model is insufficient under roll motions and maneuvers with high lateral 
acceleration (larger than 0.5g). In these cases, it is recommended to use 4 or 6 DOF system 
models according to the usage area of the controller to be developed. 

Shamim et al. [12] is investigated the dynamic behavior of vehicle-caravan systems using 
active trailer steering control (ATSC), active trailer braking (ATB) control and variable 
geometry approach methods. It has been shown that the variable geometry approach (VGA) 
method works stable up to a certain region. It has been stated that it is insufficient outside of 
this region. ATB and ATSC methods, on the other hand, have been shown to be more stable 
than VGA up to a certain critical speed. It is stated that the ATB method is more successful in 
the maximum amount of overshoot, while the ATSC method is more successful than ATB in 
sitting time. 

Lee et al. [13] is developed LQR and optimal robust μ synthesis controller for vehicle-
caravan system using active trailer braking method. The controller developed for the vehicle-
caravan system is optimized with GA. A μ synthesis controller has been developed to minimize 
the effects of the uncertainties in the model parameters and sensor noise to the system. It has 
been shown as a result of experiments that this controller produces responses in a way that 
guarantees lateral stability. 

 
MODELLING 

In this section, the vehicle-caravan system is modeled with linear 3 degrees of freedom. 
Dynamic stability analysis of the obtained model is performed. Then the LQR controller is 
developed for the active differential braking controller.  
 
A. Linear 3 DOF Model 

The 3-degree-of-freedom [12] model of the vehicle-caravan system is shown in Figure 1.  

  
As the degrees of freedom of the model; It is expressed as the lateral speed of the vehicle 

(m/s), the yaw rate of the caravan (rad/s) and the hitch angle (rad).  Pairs of wheels on the same 
axle are shown as single wheels. In this case, the equations of motion of the vehicle according 
to Newton's dynamic laws of motion, 

 
 

 
 

Figure 1. The free-body diagram of a 3 DOF vehicle-caravan model. 
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 𝑚 𝑈 𝑉. 𝑟 𝐹 . 𝑐𝑜𝑠𝛿 𝐹 𝐹   (1) 

 𝑚 𝑉 𝑈. 𝑟 𝑓 𝑎 𝑓 𝑎 𝛿 𝐹 . 𝑠𝑖𝑛𝛿 𝐹   (2) 

 𝐼 𝑟 𝑎. 𝑓 𝑎 𝑏. 𝑓 𝑎 𝑎.𝐹 . 𝑠𝑖𝑛𝛿 𝑑.𝐹   (3) 

 
Similarly, the equations of motion formed on the caravan, 
 

 𝑚 𝑈′ 𝑉′. 𝑟′ 𝐹 𝐹 . 𝑐𝑜𝑠𝜓 𝐹 . 𝑠𝑖𝑛𝜓  (4) 

 𝑚 𝑉′ 𝑈′. 𝑟′ 𝑓 𝑎 𝐹 . 𝑠𝑖𝑛𝛿 𝐹 . 𝑐𝑜𝑠𝜓  (5) 

 𝐼 𝑟′ ℎ. 𝑓 𝑎 𝑒.𝐹 . 𝑠𝑖𝑛𝜓 𝑒.𝐹 . 𝑐𝑜𝑠𝜓  (6) 

 
Since the vehicle-caravan system is connected to each other from a single point, to obtain the 
longitudinal and lateral velocity of the caravan system relative to this point, 
 

 𝑈 𝑈. 𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑉 𝑑𝑟 𝑠𝑖𝑛𝜓  (7) 

 𝑉 𝑈. 𝑠𝑖𝑛𝜓 𝑉 𝑑𝑟 𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑒. 𝑟′  (8) 

 
equations can be used. It is necessary to make some assumptions in order to linearize the sets 
of Equations (1)-(6). These; the longitudinal velocity is assumed to be constant and Equation 
(1) is neglected. According to the small angle approximation 𝑐𝑜𝑠𝜓 1, 𝑠𝑖𝑛𝜓 𝜓 is accepted. All 
dependent variables are neglected. For initial conditions, the equation 𝜓 𝑟 𝑟   is used. For 
lateral forces on the wheels in the case of a linear wheel model, 
 

 𝑓 𝑎 𝐶 𝑎   (9) 

 
equations can be used. In order to detect the lateral forces on the wheels, the slip angles on the 
wheels must be known. In this case, for the slip angles,  
 

 𝑎
𝑉 𝑟𝑎
𝑈

𝛿   (10) 

 𝑎
𝑉 𝑟𝑏
𝑈

  (11) 

 𝑎
𝑉 𝑟 𝑑 𝑒 ℎ 𝑒 ℎ 𝜓

𝑈
𝜓  (12) 

 
equation can be used. In order to express the vehicle caravan system in the state space form, the 
sets of equations between Equations (1)-(6) can be written as the equation below. 
 

 𝑀 𝑥 𝐷 𝑥 𝐹𝛿 0  (13) 
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The variables of the system to be expressed in the state space form, 
 

 𝑥 𝑉 𝑟 𝜓 𝜓   (14) 

 
The M, D and F matrices specified in Equation 13 are given in the appendix. The values of the 
parameters used in the vehicle-caravan system are shown in Table 1. 
 

 
B. Stability Analysis 

Eigenvalue analysis is performed using 3 DOF models to identify and predict unstable modes 
in the vehicle-caravan system. According to the result of the stabilized analysis, the critical 
speed limit of the vehicle-caravan system emerges. The damping ratios of the vehicle-caravan 
system at different speeds are also demonstrated by the same stability analysis. For the 3 DOF 
model, the system matrix A is, according to equation (13), 
 

 𝐴 𝑀 𝐷 (15) 

equation can be used. In this case, eigenvalue 𝑆 ,  complex values can be found by using the A 
system matrix.  

 𝑆 , 𝑅 𝑗𝜔  (16) 

The real and imaginary parts of 𝑅  and 𝑗𝜔 eigenvalues specified in Equation 16 are formed. 
Using the above set of equations, the damping ratio is, 
 

 𝜁
𝑅

𝑅  𝜔
 (17) 

can be expressed. The damping ratio valid for the critical speed limit of the vehicle-caravan 
system is shown in Figure 2. 

TABLE I. THE PARAMETERS OF VEHICLE-CARAVAN SYSTEM 

Parameter Description Value Unit 

𝑚  Car mass 2034 𝑘𝑔 
𝐼  Car yaw inertia 5006 𝑘𝑔𝑚  
𝑎 Car dimension 1.835 𝑚 
𝑏 Car dimension 1.385 𝑚 

𝑑 Car dimension 2.37 𝑚 
𝑚  Trailer mass 1600 𝑘𝑔 
𝐼  Trailer yaw inertia 3598 𝑘𝑔𝑚  
𝑒 Car dimension 3.194 𝑚 
ℎ Car dimension 0.064 𝑚 
𝐶  Cornering stiffness of car front tires -80000 𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑 
𝐶  Cornering stiffness of car rear tires -80000 𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑 
𝐶  Cornering stiffness of trailer tires -80000 𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑 
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The modes of motion in the vehicle-caravan system are represented by two curves. The 

Curve 1 is fairly stable, almost close to 1 across the entire region. When Curve 2 is examined, 
the place where the damping ratio is 0 is the critical speed limit of the system. The critical speed 
limit of the modeled vehicle-caravan system is determined as 32 m/s. It is understood that the 
system cannot be damped for maneuvers performed at speeds higher than 32 m/s. 
 
C. LQR controller 

Having an active control system in the vehicle-caravan system creates an advantage against 
unstable situations. Existing equation sets need to be updated before designing a controller for 
the vehicle-caravan system. Controller response Δ𝑀  will be added to Equation (6). 
 

 𝐼 𝑟′ ℎ. 𝑓 𝑎 𝑒.𝐹 . 𝑠𝑖𝑛𝜓 𝑒.𝐹 . 𝑐𝑜𝑠𝜓 ΔM   (18) 

 
In this case, the set of equations specified in Equation (13) must also be updated. The controller 
response should be added to the existing set of equations. 
 

 𝑀 𝑥 𝐷 𝑥 𝐶 𝑢 𝐹𝛿 0  (19) 

 𝑢 Δ𝑀   (20) 

The expression 𝐶  specified in Equation (19) is given in the appendix. After the necessary 
changes are made in the equation sets, the controller design phase can be started. LQR controller 
is often preferred because a single control input response can affect more than one system 

 

 
 

Figure 2. The relationship between the damping ratio and vehicle forward speed. 
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variable. The performance indicator used in the LQR control technique is shown in Equation 
(21). 

 𝐽 𝑥 𝑡 𝑄𝑥 𝑡 𝑢 𝑅𝑢 𝑡 𝑑𝑡  (21) 

 
In Equation (21) 𝑢 𝑡  refers to control signal input, , 𝑥 𝑡  refers to state variables, 𝑄 and 𝑅 
weight matrices. The 𝑢 𝑡  control input signals are obtained by multiplying the state variables 
with the feedback control matrix. 

 𝑢 𝐾𝑥 𝑡   (22) 

The LQR controller is a model-based controller since the 𝐾 matrix is obtained according to the 
system model. The uncertainty in the system model emerges as a parameter that directly affects 
the system performance. 

  
SIMULATION RESULTS AND DISCUSSION 

After the vehicle-caravan system model is obtained with 3 DOF, dynamic stability and 
controller response is tested with double lane change maneuver. The lane change maneuver 
applied to the vehicle-caravan system is shown in Figure 3. 

 
As a result of the applied lane change maneuver, the reactions in the hitch angle in case the 
controller is active or passive is examined. At the same time, the value of the critical speed limit 
that emerged in the stability analysis is tested with this maneuver. Figure 4 shows the hitch 
angle that occurs in the vehicle-caravan system as a result of the lane change maneuver. 
 

 

 
Figure 3. The Steering input for vehicle-caravan model. 
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When the LQR controller is active, the maneuver at 35 m/s has been successfully damped. 

It has been shown that the maneuver performed at a speed of 30 m/s when the controller is 
closed is damped as a result of a certain oscillation. As a result of the maneuver performed with 
the controller turned off at a speed higher than the critical speed of 32 m/s, it is seen that the 
system cannot be damped. The maneuver performed at 35 m/s revealed that the critical speed 
limit is determined correctly. Another parameter that affects the dynamic stability in the 
vehicle-caravan system is the location of the center of gravity. The situation of the hitch angle 
that occurs when the center of gravity of the system whose parameters are specified in Table 1 
is changed, is shown in Figure 5. 

 

 

 
 

Figure 4. The hitch angle formed in the vehicle-caravan system when the controller is in the on and off state.  

 
 

 
 

Figure 5. The hitch angle formed in the vehicle-caravan system when the center of gravity is change state.  
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It has been shown that the approach of the center of gravity towards the caravan connection 
point has a positive effect on the system stability. It has been observed that an undamped 
response occurs in a lane-changing maneuver if the center of gravity shifts behind the caravan 
wheel pair. If the center of gravity is 0.2 m to the connection point, it is stated that there is a 
greater improvement in the amount of overshoot and settling time. 
 
CONCLUSION 

The vehicle-caravan system should include active control systems due to the unstable 
conditions it contains. In this study, the vehicle-caravan system is modeled with 3 DOF and 
various experiments is carried out in the MATLAB/Simulink environment. LQR controller has 
been developed as an active control system. It has been shown that while the maneuver 
performed at 35 m/s speed when the controller is passive cannot be damped, it is successfully 
damped when the controller is active at the same speed. At the same time, the effects of system 
parameters on dynamic behavior is investigated. According to the results obtained, it has been 
shown that good adjustment of the system parameters, especially the center of gravity, helps 
the controller responses. After obtaining the system matrix, it has been shown that the critical 
speed limit for the vehicle-caravan system can be determined. It is important to know the critical 
speed limit, especially for caravan manufacturers and users. Correct setting of the center of 
gravity has been shown to be a parameter that caravan manufacturers should consider. 
Likewise, it has been demonstrated how important it is to load the right materials to the caravan 
for caravan users. 
 
REFERENCES 

[1] NHTSA, “2017 Fatal Motor Vehicle Crashes: Overview.” 2020. 
[2] X. Yang, J. Song, and J. Gao, “Fuzzy logic based control of the lateral stability of tractor 

semitrailer vehicle,” Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, 2015. 
[3] Y. Zhao, S. Chen, and T. Shim, “Investigation of trailer yaw motion control using active 

front steer and differential brake,” SAE International Journal of Materials and 
Manufacturing, vol. 4, no. 1, pp. 1057–1067, 2011. 

[4] X. Ding, Y. He, J. Ren, and T. Sun, “A comparative study of control algorithms for active 
trailer steering systems of articulated heavy vehicles,” in 2012 American Control 
Conference (ACC), 2012, pp. 3617–3622. 

[5] Xuejun Ding, Yuping He, Jing Ren, and Tao Sun, “A comparative study of control 
algorithms for active trailer steering systems of articulated heavy vehicles,” in 2012 
American Control Conference (ACC), Jun. 2012, pp. 3617–3622. doi: 
10.1109/ACC.2012.6315139. 

[6] T. Sun, “Design synthesis of car-trailer systems with active trailer differential braking 
strategies.,” 2013. 

[7] E. Lee, “Design Optimization of Active Trailer Differential Braking Systems for Car-
Trailer Combinations,” 2016. 

[8] E. Lee, “Design Optimization of Active Trailer Differential Braking Systems for Car-
Trailer Combinations,” 2016. Accessed: Sep. 11, 2020. [Online]. Available: 
https://ir.library.dc-uoit.ca/bitstream/10155/701/1/Lee_Eungkil.pdf 

[9] T. Sun, “Design Synthesis of Car-Trailer Systems with Active Trailer Differential 
Braking Strategies,” 2013. Accessed: Sep. 11, 2020. [Online]. Available: 

247



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

https://ir.library.dc-
uoit.ca/xmlui/bitstream/handle/10155/350/Sun_Tao.pdf?sequence=1 

[10] A. Hac, D. Fulk, and H. Chen, “Stability and control considerations of vehicle-trailer 
combination,” SAE International Journal of Passenger Cars-Mechanical Systems, vol. 
1, no. 2008-01–1228, pp. 925–937, 2008. 

[11] Y. He and J. Ren, “A comparative study of car-trailer dynamics models,” SAE 
International Journal of Passenger Cars-Mechanical Systems, vol. 6, no. 2013-01–0695, 
pp. 177–186, 2013. 

[12] R. Shamim, M. M. Islam, and Y. He, “A comparative study of active control strategies 
for improving lateral stability of car-trailer systems,” 2011. 

[13] E. Lee, S. Kapoor, T. Sikder, and Y. He, “An optimal robust controller for active trailer 
differential braking systems of car-trailer combinations,” International Journal of 
Vehicle Systems Modelling and Testing, vol. 12, no. 1–2, pp. 72–93, 2017, doi: 
10.1504/IJVSMT.2017.087957. 

  

248



 

 
 
 
 

                                            IGSCONG’22 -08-11 June 2022 

 

Kemik Yoğunluklu İnhomojen Fantomda Küçük Alan 
Ölçümleri ile Doz Hesaplama Algoritmalarının 

Vertifikasyonu 
Vertification of Dose Calculation Algorithms with Small Field 
Measurements in Inhomogeneous Phantom with Bone Density 

Çiğdem Aydoğdu*,1, Emine Dilara Atalay1 

 *: cigdemyilmazaydogdu@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2184-8786 
1: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Fizik Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

2: Fen Edebiyat Fakültesi / Fizik Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 
 
 

Özet: Radyoterapide doz dağılımını hesaplamak için Monte Carlo (MC), Collapse Cone (CC), 
Pencil Beam (PB) algoritmaları kullanılır. Algoritmaların doğruluğu ve küçük alan ölçümleri, 
inhomojen ortamlarda doz dağılımının doğru hesaplanması için kritik öneme sahiptir. Bu 
çalışmada doz hesaplama algoritmalarının inhomojen ortamlarda dozimetrik farklılıklarını 
araştırmak için, CC04 (IBA, Almanya) iyon odası ve EBT-XD (Ashland, ABD) film ile inhomojen 
fantomda ölçümler alındı ve tedavi planlama sistemi (TPS) ile karşılaştırıldı. CC04 iyon odası ve 
EBT-XD film ile çekilmiş olan bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri TPS’e aktarılarak 1x1, 2x2, 
3x3, 4x4 ve 5x5 cm2 alanlarına ve 6MV-FFF, 10MV-FFF enerjilerine göre hesaplamalar yapıldı. 
Daha sonra aynı fantom düzeneği Elekta Versa HD lineer hızlandırıcısında kurularak ölçümler 
alındı. MC-Dose to Medium (MC-Dm) ve MC-Dose to Water (MC-Dw) hesaplamalarının CC04 
ve EBT-XD ölçümleri ile uyumlu olduğu sonuçlarda maksimum %5 fark bulundu. Sonuçlar doz 
hesaplamaları açısından değerlendirildiğinde MC-Dw modunun kemik içerikli inhomojen 
fantomda daha yüksek doz hesapladığı görüldü. Özellikle 1x1 cm2 alanda CC algoritmasında %8, 
PB algoritmasında %14 e varan doz farklılıkları oluştuğu gözlendi. Yinede 2x2 cm2 den daha 
büyük alanlarda inhomojen fantomda maksimum %5 civarı farklar bulundu. 

Anahtar Kelimeler: Ebt-xd film, Monte carlo-dose to medium, Monte carlo-dose to water 

  
Abstract: Monte Carlo (MC), Collapse Cone (CC), Pencil Beam (PB) algorithms are used to 
calculate dose distribution in radiotherapy. The accuracy of the algorithms and small field 
measurements are critical for accurate calculation of dose distribution in inhomogeneous 
environments. In this study, in order to investigate the dosimetric differences of dose calculation 
algorithms in inhomogeneous environments, measurements were taken in inhomogeneous 
phantom with CC04 (IBA, Germany) ion chamber and EBT-XD (Ashland, USA) film and 
compared with the treatment planning system (TPS). Computed tomography (CT) images taken 
with CC04 ion chamber and EBT-XD film were transferred to TPS, and calculations were made 
according to 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 and 5x5 cm2 field and 6MV-FFF, 10MV-FFF energies. Then, the 
same phantom setup was set up on ElektaVersa HD linear accelerator and measurements were 
taken. A maximum difference of 5% was found in the results where the calculations of MC-Dose 
to Medium (MC-Dm) and MC-Dose to Water (MC-Dw) were consistent with the CC04 and EBT-
XD measurements. When the results were evaluated in terms of dose calculations, it was seen that 
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the MC-Dw mode calculated a higher dose in the bone-containing inhomogeneous phantom. It 
was observed that dose differences of up to 8% in the CC algorithm and up to 14% in the PB 
algorithm, especially in 1x1 cm2 area. However, in areas larger than 2x2 cm2, a maximum of 5% 
differences were found in the inhomogeneous phantom. 

Keywords: Ebt-xd film, Monte carlo-dose to medium, Monte carlo-dose to water 

GİRİŞ 

Bilgisayarlı tomografinin (BT/CT) teorisi 1963 yılında Cormak tarafından ortaya konmuş ve bu 
teori radyolojide yeni bir sayfa açmıştır. BT ile ilgili ilk başarılı klinik uygulamalar G.Hounsfield 
tarafından 1967 yılında gerçekleştirilmiştir. 1971 yılından itibaren hastanelerde kullanılmaya 
başlanacak kadar gelişmiştir. Ülkemizdeki ilk BT kullanımı 1976 yılında Ankara Hacettepe 
Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir [1] [2]. Onkolojik hastalar genellikle iyonlaştırıcı radyasyonu 
içeren ve zaman zaman önemli doz seviyelerine yol açan birçok incelemeye tabi tutulur [3]. BT 
tarafından sağlanan anatomik bilgiler sayesinde, onkolojik hastalar için radyoterapi tedavisi 
planlamasının temeli olarak BT görüntülerinin kullanılması prosedür haline gelmiştir [4]. 
Radyoterapi (RT) tedavisi planlamasında en doğru, en hassas planlamayı yapabilmek için görüntü 
kalitesini sağlamak ve oluşabilecek sorunları gidermek gereklidir. BT tarayıcı performansı, tarama 
parametreleriyle ile en mükemmel hale getirilebilir. En kaliteli görüntü ve en az doz ancak 
parametrelerin kontrolü etki eden faktörlerin anlaşılması ile gerçekleşir [5]. 

Tedavi planlama süreci, ışın verilerinin tedavi planlama sistemine (TPS) girilmesi ile başlar, 
ardından tedavi planı oluşturulur, son olarak veriler tedavi cihazına gönderilir. Planlamada hedef 
ve kritik organların doz sınırlamaları yapılırken kullanıcı tarafından belirlenen optimizasyon 
teknikleri kullanılır. Işın demetinin meydana getirdiği doz dağılımını, yalnızca merkezi eksen 
derin doz eğrisi ile hesaplamak mümkün değildir. Soğurulan dozun belirlenen hacme dağılımını 
ifade etmek için izodoz eğrileri kullanılır. İzodoz eğrilerini elde etmek amacıyla küçük hacimli 
iyon odası kullanılan su fantomu veya su eşdeğeri katı fantomlar kullanılır. Fakat insan vücudu 
heterojen yapıdadır; elektron yoğunluğu, kütle yoğunluğu, atom numarası farklı olan çeşitli doku, 
organ ve boşluklara sahiptir. Su eşdeğeri olmayan bu inhomojen ortamların varlığı, geçilen 
ortamın türüne ve kullanılan radyasyon kalitesine bağlı olarak saçılmada ve soğurulmada 
farklılıklar yaratır. Saçılma ve soğurulma sırasında ortaya çıkan bu farklar doz dağılımlarında da 
değişikliklere sebep olmaktadır [6]. 

Tedavi planlama sistemi (TPS), radyoterapide tümör kontrolünü en üst düzeye çıkarmak ve 
normal dokuda oluşabilecek komplikasyonları en aza indirmek için x-ışın demetlerinin şekillerini 
ve doku farklılıklarına göre doz dağılımlarını belirlemek için kullanılan bilgisayar programıdır. 
Doku ve organlar gibi tümör volümleri üç boyutlu modellerle temsil edilebilir [7]. TPS’deki 
hesaplama algoritmaları ile RT sırasında onkolojik hastanın vücudunda soğurulan radyasyonun 
oluşturduğu doz dağılımını belirlenir [8] [9].

Monaco TPS’de, doz hesaplama algoritması olarak Monte Carlo-dose to water (MC-Dw) 
modu, MC-dose to medium (MC-Dm) modu, pencil beam (PB) ve collapse cone (CC) 
bulunmaktadır. MC temel fizik yasaları kullanılarak madde içindeki birçok sayıda parçacık ve 
foton etkileşmesinin simüle edildiği bir yazılımdır [10]. Foton ve parçacıkların olası etkileşimleri 
belirlenerek başlanır. Simüle edilen parçacık sayısı artarsa tahmin edilen doz dağılımının 
doğruluğu artar. Ancak simüle edilen parçacık sayısının artması bilgisayarın hesaplama süresini 
artırmaktadır [11]. Konvansiyonel algoritmalara göre hesaplama süresinin uzun olmasına 
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rağmen, MC algoritmaları hasta içerisinde doz dağılımını hesaplama yöntemi olarak literatürde 
altın standart olarak kabul edilmiştir. İnhomojen dokuların yüzeylerinde parçacık dengesizliği 
oluşmasına rağmen MC simülasyonları hesaplama doğruluğunda önemli bir başarı sağlamaktadır 
[11] [12].  

 Doz hesaplama algoritmalarının inhomojen ortamlarda dozimetrik farklılıklarını araştırmak 
için, CC04 (IBA, Almanya) iyon odası ve ayrıca EBT-XD (Ashland, ABD) gafkromik film  ile 
inhomojen fantom (su eşdeğeri-kemik-su eşdeğeri) kullanılarak 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 ve 5x5 cm2 
alan boyutlarında açık alan ölçümleri yapıldı. Monaco TPS’de bu özel fantom ile MC-Dw, MC-
Dm, CC ve PB algoritmalarında hesaplamalar yapılarak ölçümlerle karşılaştırıldı. 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 

A.İyon Odası ile Fantom Kurulumu; 

Kemik çimentosunun en yaygın kullanılan çeşidi akrilik kemik çimentosudur. Akrilik kemik 
çimentolarının iki bileşeninden birincisi sıvı olan monomer kısım, ikincisi ise toz halinde olan 
polimer kısımdır. Çalışmamızda, toz ve sıvı kısım, kap içerisinde bir çubuk yardımıyla karıştırıldı. 
Karışım özel olarak dizayn edilen kalıba döküldü ve kemik yoğunluğuna sahip fantomlar elde 
edildi. Oluşturulan kalıp içerisine dökülen çimentonun yapışkanlığı geçene kadar beklendi. Bu 
süre çimento özellikleri ve ortam ısısına göre değişiklik gösterebilir. Elde edilen kemik fantomu 
Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

     
Şekil 1. Kemik fantomu için yapılan kalıp ve elde edilen kemik fantomu 

 
İyon odası kurulumu yapılırken ilk olarak üst ve alt kısmına 3 cm RW3 katı fantom (siyah renk) 

konuldu daha sonra 10 x 7 x 1 cm3 boyutlarında hazırlanmış kemik fantomu, RW3 katı fantomların 
arasına gelecek şekilde konuldu (beyaz renk) ve son olarak CC04 iyon odasına ait fantom RW3 
katı fantomların arasına ve kemik fantomun altına konuldu (mavi renk). Şekil 2, kurulan iyon 
odasının şemasını ve uygulamasını göstermektedir. 
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Şekil 2. İyon odası olan fantom düzeneği kurulumu 

 
İyon odaları, küçük hacimlere sahip dozimetre sistemleridir. Bu özellikleri sayesinde küçük alan 

dozimetrisinde, doz değişiminin hızlı olduğu alanlar ile stereotaktik amaçlı ölçümler için 
kullanılır. Kullanılan CC04 iyon odasının özellikleri Tablo I‘de verilmiştir. 
 

Tablo I 
CC04 İyon odası özellikleri 

 

BT çekiminde belirsizlikleri azaltabilmek için gerekli sabitlemeler ve işaretlemeler yapıldı. BT 
çekim işlemi Siemens Biograph mCT cihazı kullanılarak 1 mm kesit aralıklarında taramalar 
yapıldı.  

 
B. EBT-XD Film Ölçümlerinde Fantom Kurulumu; 

Ölçümler Elekta VersaHD cihazında alınmış olup ölçüm koşulları şu şekildedir; 
- Işın Alanı:1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 cm2 
- Doz: 300 MU 
- Derinlik: 100 SAD ( 94 SSD) 
- Enerji: 6MV-FFF – 10MV-FFF 

   İyon odası ölçümlerinde kullanılan set-up kurulumu tekrarlanmıştır. İyon odası için kullanılan 
delikli fantom çıkartılarak yerine 2 cm kalınlığında katı fantom konmuştur. 
 

Film kalibrasyon eğrisinin oluşturulması ve değerlendirilmesi; 
Film kalibrasyonuna başlamadan önce kalibrasyonda kullanılacak filmlerin ışınlanacağı 

derinlikte mutlak doz ölçümleri gerçekleştirildi. Mutlak doz ölçümleri için belirlenmiş olan 12 ayrı 
MU değeri tek tek ışınlanarak kapalı zarf içerisine konuldu. Işınlanan filmler 24 saat boyunca 
karanlık bir ortamda muhafaza edildikten sonra filmler, EPSON EXPRESSION 11000 XL model 
tarayıcıda film kalibrasyonunda uygulanan prosedürler takip edilerek taranıp her bir film için birer 

İyon odası Hacim 
(cm3) 

Uzunluk 
(mm) 

Çap 
(mm) 

Duvar 
materyali 

Duvar kalınlığı Merkezi elektrot 
materyali 

CC04 0.04 3.6 2 C552 0.070gr/cm3 
 

Grafit 
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.tif uzantılı dosya oluşturuldu. Film tarama işlemi gerçekleştirilirken daha önce işaretlenen 
tarayıcının kendi tarama yönü ile film tarama yönü paralel doğrultuda olmasına dikkat edildi. 
Filmin oryantasyonundan kaynaklanabilecek olan lateral response artifaktını önlemek için her bir 
filmin tarayıcının merkezinde olacak şekilde konumlandırılmasına önem verildi. Film tarama işlemi 
bittikten sonra SNC Patient Software kullanılarak film kalibrasyon eğrileri (Şekil 3) oluşturuldu. 
Oluşturulan bu dosyalar SNC Patient Software kullanılarak her bir enerjiye denk gelen film 
kalibrasyon eğrisi kullanılarak “.flm” uzantılı dosyalara dönüştürüldü. SNC Patient Software’ de 
plan değerlendirme bölümünde filmlerin nokta doz tayini yapıldı. Bulunan sonuçlar TPS’den elde 
edilen değerler ile karşılaştırıldı. 

 

        
Şekil 3.  Film kalibrasyon eğrisi ve epson expression 11000 XL tarayıc 

 
BULGULAR  

A. CC04 İyon Odası ile Yapılan Ölçümlerin Sonuçları; 

Elekta Versa HD cihazında alınmış olan ölçüm koşulları şu şekildedir; 
- Işın Alanı:1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 cm2 
- Doz: 300 MU 
- Derinlik: 100 SAD (94 SSD) 
- Enerji: 6MV-FFF – 10MV-FFF 
 

Tablo II 
Farklı alan boyutları için 6MV-FFF ve 10MV-FFF enerjilerinde alınan ölçüm sonuçları 

     300 MU 
6MV-FFF 10MV-FFF 

      Gy        Nc       Gy        Nc 

1x1 cm2 
1.857x100 
1.857x100 

-1.937x10-9 
-1.937x10-9 

1.904x100 
1.901x100 

-1.985x10-9 
-1.982x10-9 

2x2 cm2 
2.347x100 
2.348x100 

-2.448x10-9 
-2.449x10-9 

2.467x100 
2.470x100 

-2.573x10-9 
-2.576x10-9 

3x3 cm2 
2.479x100 
2.480x100 

-2.585x10-9 
-2.587x10-9 

2.652x100 
2.659x100 

-2.766x10-9 
-2.765x10-9 

4x4 cm2 
2.531x100 
2.529x100 

-2.640x10-9 
-2.637x10-9 

2.720x100 
2.719x100 

-2.836x10-9 
-2.836x10-9 

5x5 cm2 
2.594x100 
2.587x100 

-2.705x10-9 
-2.699x10-9 

2.782x100 
2.784x100 

-2.902x10-9 
-2.900x10-9 
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B.TPS’nde Hesaplamalar ve İyon Odası Ölçümlerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması;  

İnhomojen ortamlarda dozimetrik farklılıkları araştırmak için CC04 iyon odası ile özel olarak 
üretilen fantomda ölçümler alındı. TPS’nde MC-Dw, MC-Dm, CC ve PB algoritmaları ile 
hesaplamalar yapıldı ve ölçüm sonuçları ile karşılaştırıldı. 

 
Tablo III 

MC-Dm doz hesaplamaları ve CC04 iyon odası ölçümleri 

300MU 
6MV-FFF 10MV-FFF 

İyon 
Odası(Gy) TPS(Gy) Fark(Gy) Fark % 

İyon 
Odası(Gy) TPS(Gy) 

   
Fark(Gy) 

       
Fark% 

1x1 cm2 1.945 1.874 0.071 3.65 2.0025 1.948 0.0545 2.72 
2x2 cm2 2.459 2.354 0.105 4.2 2.5981 2.529 0.0691 2.65 
3x3 cm2 2.597 2.473 0.124 4.77 2.7919 2.681 0.1109 3.97 
4x4 cm2 2.651 2.578 0.123 4.63 2.8625 2.766 0.0965 3.37 
5x5 cm2 2.714 2.583 0.131 4.82 2.9281 2.85 0.0781 2.66 

 
Tablo III’e göre MC-Dm ve CC04 inhomojen fantom ölçümlerinde 10MV-FFF enerjisi ile daha 

uyumlu sonuçlar bulundu. 
 

Tablo IV 
MC-Dw doz hesaplamaları ve CC04 iyon odası ölçümleri 

300MU 
6MV-FFF 10MV-FFF 

İyon 
Odası(Gy) TPS(Gy) Fark(Gy) Fark % 

İyon 
Odası(Gy) TPS(Gy) Fark(Gy) Fark% 

1x1 cm2 1.945 1.85 0.095 4.88 2.0025 1.923 0.0795 3.97 
2x2 cm2 2.459 2.361 0.098 3.98 2.5981 2.51 0.0881 3.39 
3x3 cm2 2.597 2.523 0.074 2.84 2.7919 2.701 0.0909 3.25 
4x4 cm2 2.651 2.58 0.071 2.67 2.8625 2.803 0.0595 2.07 
5x5 cm2 2.714 2.623 0.091 3.35 2.9281 2.852 0.0761 2.59 

 
Tablo IV’e göre ışının enerjisi ve alan boyutu arttıkça dozun arttığı görülmüştür.  Alan 

büyüklüğü arttıkça da Dw ve ölçümler arasındaki farkların azaldığı bulundu. 
 
 

Tablo V  
CC doz hesaplamaları ve CC04 iyon odası ölçümleri 

300MU 
6MV-FFF 10MV-FFF 

İyon 
Odası(Gy) TPS(Gy) Fark(Gy) Fark % 

İyon 
Odası(Gy) TPS(Gy) Fark(Gy) Fark% 

1x1 cm2 1.945 1.79 0.155 7.96 2.0025 1.85 0.1525 7.61 
2x2 cm2 2.459 2.331 0.128 5.20 2.5981 2.554 0.0441 1.69 
3x3 cm2 2.597 2.489 0.108 4.158 2.7919 2.697 0.0949 3.39 
4x4 cm2 2.651 2.543 0.108 4.07 2.8625 2.758 0.1045 3.65 
5x5 cm2 2.714 2.595 0.119 4.38 2.9281 2.801 0.1271 4.34 
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Tablo V ışının enerjisi ve alan boyutu arttıkça dozun arttığı göstermektedir. CC algoritmasında 
küçük alanlarda farkların daha da arttığı görülmektedir. Alan boyutu arttıkça CC04 ve hesaplama 
sonuçlarının daha uyumlu olduğu bulundu. 

 
Tablo VI  

PB doz hesaplamaları ve CC04 iyon odası ölçümleri 

300MU 
6MV-FFF 10MV-FFF 

İyon 
Odası(Gy) TPS(Gy) Fark(Gy) Fark % 

İyon 
Odası(Gy) TPS(Gy) Fark(Gy) Fark% 

1x1 cm2 1.945 1.742 0.203 10.43 2.0025 1.735 0.2675 13.35 
2x2 cm2 2.459 2.29 0.169 6.87 2.5981 2.431 0.1671 6.43 
3x3 cm2 2.597 2.441 0.156 6.00 2.7919 2.634 0.1879 5.78 
4x4 cm2 2.651 2.53 0.121 4.56 2.8625 2.695 0.1675 5.85 
5x5 cm2 2.714 2.586 0.128 4.71 2.9281 2.791 0.1371 4.68 

 
Tablo VI‘da ışının enerjisi ve alan boyutu arttıkça dozun arttığı görülmüştür. PB algoritmasında 

küçük alanlarda farkların daha da arttığı görülmektedir. Alan boyutu arttıkça CC04 ve hesaplama 
sonuçlarının daha uyumlu olduğu bulundu. 
 

C.TPS ile EBT-XD Film Ölçümlerinin Karşılaştırılması; 

İnhomojen ortamlarda dozimetrik farklılıkları araştırmak için EBT-XD ile özel olarak üretilen 
fantomda ölçümler alındı. Monaco TPS’nde MC-Dw, MC-Dm, CC ve PB doz hesaplama 
algoritmaları ile belirlenen alanlarda doz dağılımları hesaplatıldı. Filmin olduğu kesitte nokta 
dozlar ile Elekta Versa HD lineer hızlandırıcıda ölçümlerle karşılaştırıldı. Sonuçlar aşağıda 
gösterilmiştir.  

 
Tablo VII 

MC-Dm doz hesaplamaları ve EBT-XD ölçümleri 

300MU 
6MV-FFF 10MV-FFF 

    EBT-XD TPS(Gy) Fark(Gy) Fark %    EBT-XD TPS(Gy) Fark(Gy) Fark% 

1x1 cm2 2.095 2.008 0.087 4.33 2.312 2.197 0.115 4.97 

2x2 cm2 2.461 2.392 0.069 2.88 2.681 2.606 0.075 2.88 

3x3 cm2 2.622 2.498 0.124 4.72 2.79 2.694 0.096 3.44 

4x4 cm2 2.738 2.629 0.109 3.98 2.888 2.782 0.106 3.67 

5x5 cm2 2.799 2.681 0.118 4.21 2.93 2.866 0.064 2.18 

 
Tablo VII’da ışının enerjisi ve ışın alan boyutu arttıkça dozun arttığı görülmüştür. İnhomojen 

ortamda Dm ile hesaplamaların EBT-XD film ölçümleri ile uyumlu olduğu bulundu. 
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Tablo VIII 
MC-Dw doz hesaplamaları ve EBT-XD ölçümleri 

300MU 
6MV-FFF 10MV-FFF 

    EBT-XD TPS(Gy) Fark(Gy) Fark %    EBT-XD TPS(Gy) Fark(Gy) Fark% 

1x1 cm2 2.095 2.15 -0.055 -2.56 2.312 2.263 0.049 2.17 

2x2 cm2 2.461 2.57 -0.109 -4.24 2.681 2.795 -0.114 -4.08 

3x3 cm2 2.622 2.66 -0.038 -1.43 2.79 2.88 -0.09 -3.13 

4x4 cm2 2.738 2.716 0.022 0.81 2.888 2.963 -0.075 -2.53 

5x5 cm2 2.799 2.771 0.028 1.01 2.93 2.96 -0.03 -1.01 

 
MC-Dw ve EBT-XD ölçüm sonuçlarının uyumlu olduğu Tablo VIII’de gösterilmiştir. En 

yüksek farklar küçük alan ölçümlerinde görüldü. İnhomojen kemik fantomu kullanılaarak yapılan 
ölçümlerde Dw hesaplamalarının Dm hesaplamalarına göre daha yüksek olduğu bulundu. 

 
Tablo IX  

CC doz hesaplamaları ve EBT-XD ölçümleri 

300MU 6MV-FFF 10MV-FFF 

    EBT-XD TPS(Gy) Fark(Gy) Fark %    EBT-XD TPS(Gy) Fark(Gy) Fark% 

1x1 cm2 2.095 1.916 0.179 8.54 2.312 2.088 0.224 9.65 

2x2 cm2 2.461 2.453 0.008 0.33 2.681 2.697 -0.016 -0.59 

3x3 cm2 2.622 2.545 0.077 3.03 2.79 2.801 -0.011 -0.39 

4x4 cm2 2.738 2.653 0.085 3.1 2.888 2.853 0.035 1.23 

5x5 cm2 2.799 2.679 0.12 4.28 2.93 2.891 0.039 1.35 

 
Tablo IX’de CC ve EBT-XD ölçüm sonuçlarının uyumlu olduğu görülmektedir. En yüksek 

farklar küçük alan ölçümlerinde görüldü.1x1 cm2 alan boyutlarında CC hesaplamalarının 
ölçümlerden daha fazla saptığı bulundu. 
 

Tablo X  
PB doz hesaplamaları ve EBT-XD ölçümleri 

300MU 
6MV-FFF 10MV-FFF 

    EBT-XD TPS(Gy) Fark(Gy) Fark %    EBT-XD TPS(Gy) Fark(Gy) Fark% 

1x1 cm2 2.095 1.922 0.173 9.00 2.312 1.99 0.322 13.92 
2x2 cm2 2.461 2.461 0 0.00 2.681 2.602 0.079 3.04 
3x3 cm2 2.622 2.595 0.027 1.04 2.79 2.752 0.038 1.38 
4x4 cm2 2.738 2.68 0.058 2.16 2.888 2.836 0.052 1.83 
5x5 cm2 2.799 2.732 0.067 2.45 2.93 2.887 0.043 1.49 

 

Tablo X’da PB ve EBT-XD ölçüm sonuçlarının uyumlu olduğu görülmektedir. En yüksek 
farklar küçük alan ölçümlerinde görüldü. Özellikle 1x1 cm2 alan boyutlarında PB hesaplamalarının 
ölçümlerden daha fazla saptığı bulundu. 
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TARTIŞMA 

Klinik çalışmalarda yaygın olarak kullanılmakta olan dozlar MC-Dw modundadır.Tedavi 
planlama algoritmaları için kullanılan girdi verileri, doz profilleri ve su fantomlarında ölçülen çıktı 
faktörlerinde de su eşdeğeri ortamlarda Dw mantığına göre ölçülmekte ve sisteme girilmektedir. 
Bu nedenle hesaplamalarda MC-Dw modunun kullanımı homojen ortamlarda iyi bir yaklaşımdır. 
Fakat inhomojen ortamlarda özellikle kemik ışınlamalarında dozu yüksek olarak hesaplamaktadır 
[13]. Buna karşın MC doz hesaplama algoritmaları rutin tedavi planlama uygulamasına dahil 
edilmektedir. MC kullanıldığında doz vokselinde bulunan ortama göre yani Dm modunada 
hesaplama yapılır. Dm gerçek dozu daha doğru yansıtmasından dolayı klinik olarak kullanışlıdır 
[14] [15]. Referans [16] bildirdiğine göre, inhomojen ortamlar için MC kullanımının doz tahmini 
için uygun olduğu kararına vardılar. Özellikle küçük alanların kullanıldığı vertebra SBRT 
tedavilerinde doz hesaplarında MC-Dm modu kullanılmalı ve hedef ve kritik organ dozları yüksek 
hassasiyetle hesaplatılmalıdır. 

Referans [17] bildirdiğine göre, çalışmaları 6 MV enerji ve 10 x 10 cm2 ile düşük dozu CC için 
elde etmişler ve genel olarak MC ve CC arasında bir uyum olduğu görülmüş. Ancak PB için %12 
varan yüksek dozlar hesaplanmış. Tablo VI ve Tablo X’da PB hesaplamalarındaki sapmaların en 
fazla olduğu görülmektedir. 

Referans [14] bildirdiğine göre, vertebra kemikleri için Dw dozunu ortalama dozu %10 daha 
yüksek bulmuşlardır. Referans [18] bildirdiğine göre, yaptıkları çalışmada en belirgin farklılıkları 
kemikte tespit etmişler. Baş ve boyun planlarında, kemik yapıdaki ortalama Dm dozu Dw‘dan  
%2,4 daha düşük olarak tespit etmişler. Vertebra planlarının Dm ve Dw arasında ortalama olarak 
%2,9'luk doz farkı bulmuşlardır. Referans [19] bildirdiğine göre, kemik metastazı için Dw dozunu 
maksimum %7 daha yüksek bulmuşlar. Çalışmamızda MC-Dw ile MC-Dm hesaplamalarının 
ölçümler ile uyumlu olduğu görüldü. Maksimum %5 içinde fark ve MC-Dw ile yüksek sonuçlar 
bulundu. Yaptığımız çalışmada özellikle 1x1 cm2 alan boyutlarında TPS hesaplamaları ve 
ölçümler arasındaki farkların arttığı görüldü. Sonuçlarımızın literatürle uyumlu olduğu görüldü. 
 
SONUÇ 

PB ve CC algoritmalarının kemik yoğunluğuna sahip inhomojen fantomda özellikle küçük 
alanlarda büyük farklılıklar görüldü. Kemik yoğunluğuna sahip hedef volümlerin tedavilerinde, 
doz dağılımlarının belirsizlikler çok fazla olacaktır. MC-Dw modu MC-Dm moduna göre dozu 
daha yüksek hesaplamasına rağmen, diğer algoritmalara göre daha uyumlu olduğu görüldü. Ayrıca 
CC04 iyon odası ve EBT-XD filminin de küçük alan dozimetresinde ve inhomojen fantomda 
başarılı bir şekilde algoritmaların verifikasyonunda kullanılabilmektedir. MC-Dm ve MC-Dw 
hesaplamalarının CC04 ve EBT-XD ölçümleri ile uyumlu olduğu sonuçların maksimum %5 içinde 
bulundu.  Doz hesaplamaları açısından değerlendirildiğinde MC-Dw kemik içerikli inhomojen 
fantomda daha yüksek doz hesapladığı görüldü. Özellikle 1x1 cm2 alanda CC algoritması %8, PB 
algoritması %14 e varan doz farklılıkları oluştuğu gözlendi. Yinede 2x2 cm2 den daha büyük 
alanlarda inhomojen fantomda maksimum %5 civarı farklar bulundu. EBT-XD filmler inhomojen 
fantomda doz verifikasyonu ile ilgili literatür kısıtlıdır. Yaptığımız çalışmada küçük alan 
dozimetresinde güvenilir kabul edilen CC04 iyon odası ile EBT-XD filmler uyumludur. TPS de 
doz hesaplama algoritmalarının verifikasyonu ve küçük alanlarda CC04 ile benzer sonuçlar elde 
edilmiştir. 
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Özet: Kentin önemli odak noktalarından olan kamusal açık mekânlar; kent içinde bireylerin 
buluşmasına, birbirleri ve kent ile ilişki kurmasına olanak tanımakta, topluma ve kente özgü 
bir kentsel yaşam ortaya çıkması için zemin oluşturmaktadır. Son yıllarda küreselleşme ile 
birlikte kamusal açık mekânların bağlamdan kopuk olması, zihinsel ve duyumsal açılardan 
insan ile mekân arasındaki ilişkinin zayıflaması mekânlarda tektipleşmeye sebep olmaktadır.  
Mekân tasarımlarında sosyal boyutun göz ardı edilmesi bu sorunun en büyük 
sebeplerindendir. Mekânın sosyal boyutu üzerine geliştirilen yaklaşımlar ise aidiyet, anlam ve 
deneyim gibi kavramlarla ilişkilendirilen yer kavramını karşımıza çıkarmaktadır. Mekânın 
yere dönüştürülmesinde bir araç olarak değerlendirilen yerleştirme (placemaking) teorisi;  
toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, insanların kendilerini güvende ve rahat hissettikleri yerler 
yaratmayı hedefleyen planlanma, tasarım ve yönetime yönelik çok yönlü bir yaklaşımdır. Bu 
bağlamda Project for Public Spaces (PPS)’in yerleştirme üzerine tanımladığı Mekân Kalitesi 
Diyagramı, kamusal açık mekânların değerlendirilmesinde yol gösterici olmaktadır. 
Çalışmanın amacı; “İzmirdeniz: İzmirliler’in Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi” 
kapsamında yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla kıyının farklı noktalarında tasarlanıp 
uygulanan iki kamusal açık mekânın “yer” olma niteliğini, PPS’in tanımladığı Mekân Kalitesi 
Diyagramı doğrultusunda geliştirilen yerleştirme modelinden yararlanılarak karşılaştırmalı 
olarak analiz etmektir. Mekân Kalitesi Diyagramı’nda sosyallik, kullanım ve aktiviteler, 
erişim ve bağlantılar, konfor ve imaj başlıkları altında yer alan ilkeler; çalışma kapsamında 
oluşturulan yerleştirme modelinde fiziksel, sosyal ve algısal özellikler olarak üç başlıkta ele 
alınmıştır. İki mekân da basit gözlem yöntemi ile birer gün incelenmiş ve yerleştirme modeli 
ilkelerine göre değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda fiziksel özelliklerde yakınlık, 
erişilebilirlik, bağlantı, odak noktaları, güven, bakım ve temizlik, sürdürülebilirlik ilkelerinde 
Demokrasi Meydanı’nın daha başarılı olduğu; okunabilirlik, ölçek, hareketlilik, rahatlık, yeşil 
alan ve bağlama uygunluk ilkelerinde ise Bostanlı Gün Batımı Terası’nın daha başarılı olduğu 
görülmüştür. Demokrasi Meydanı’nın insan ölçeğine göre büyük oluşu algılanabilirliğini 
olumsuz yönde etkilemiştir ve oturma birimleri de beden hareketlerine uygunlukta kısıtlı 
imkânlara sahiptir. Bostanlı Gün Batımı Terası, hareketli tasarımı ile oturma, yaslanma, 
uzanma gibi beden hareketlerine olanak tanımaktadır. Sosyal özelliklerde iki alan da yakın 
nitelikte olmakla birlikte, özellikle mekânlarda karma kullanım, aktiflik ve hizmet ilkelerinde 
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Bostanlı Gün Batımı Terası’nın daha başarılı olduğu saptanmıştır. İncelenen iki alanda insan-
mekân ilişkisinin kuvveti ve tanıdığı toplum odaklı fırsatlar karşılaştırıldığında Demokrasi 
Meydanı’nın özellikle ölçek sorunu ve beraberinde gelen yetersiz imkânlarının geliştirilebilir 
olduğu, Bostanlı Gün Batımı Terası’nın ise yer olma niteliği taşıdığı ve nitelikli bir kamusal 
açık mekân olarak kentin yaşam kalitesine fayda sağladığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kamusal Açık Mekân; Yerleştirme, PPS  

Abstract: Public open spaces, which are one of the important focal points of the city, allow 
individuals to meet in the city, establish relationships with each other and with the city, and 
create a basis for the emergence of an urban life unique to the society and the city. In recent 
years, with the globalization, the disconnection of public open spaces from the context and the 
weakening of the relationship between people and space in mental and sensory aspects cause 
uniformization in spaces. Ignoring the social dimension in space designs is one of the biggest 
reasons for this problem. Approaches developed on the social dimension of space, on the 
other hand, reveal the concept of place, which is associated with concepts such as belonging, 
meaning and experience. Placemaking theory, which is evaluated as a tool in transforming 
space into place, is a multi-faceted approach to planning, design and management that aims to 
create places where people feel safe and comfortable, responding to the needs of society. In 
this context, the Space Quality Diagram defined by the Project for Public Spaces (PPS) on 
placemaking guides the evaluation of public open spaces. Purpose of the study; is to analyze 
comparatively the quality of two public open spaces as “places” which are designed and 
implemented within the scope of “İzmirdeniz: Strengthening the Relationship of the People of 
İzmir with the Sea”, at different points of the coast in order to improve the quality of life, by 
using the placemaking model developed in line with the Space Quality Diagram defined by 
PPS. The principles under the headings of sociability, use and activities, access and 
connections, comfort and image in the Space Quality Diagram are discussed under three 
headings as physical, social and perceptual features in the placemaking model created within 
the scope of the study. Both spaces were examined for one day with the simple observation 
method and evaluated according to the principles of the placemaking model. As a result of the 
evaluations, it has been determined that the Democracy Square is more successful in physical 
characteristics proximity, accessibility, connection, focal points, trust, care and cleanliness 
and sustainability principles; On the other hand, Bostanlı Sunset Terrace was found to be 
more successful in the principles of readability, scale, mobility, convenience, green space and 
relevance to context. The large size of the Democracy Square compared to the human scale 
has negatively affected its perceptibility, and the seating units also have limited opportunities 
for body movements. Bostanlı Sunset Terrace, with its movable design, allows body 
movements such as sitting, leaning and lying down. Although both areas are close in social 
characteristics, it has been determined that Bostanlı Sunset Terrace is more successful 
especially in principles of mixed use, activity and service in spaces. When the strength of the 
human-space relationship and the community-oriented opportunities it provides in the two 
areas examined are compared, it is concluded that, Democracy Square has especially the 
problem of scale and the insufficient but improvable opportunities that come with it, and the 
Bostanlı Sunset Terrace has the quality of being a place and as a qualified public open space, 
it contributes to the quality of life of the city. 

Keywords: Public Open Space; Placemaking; PPS  
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I. GİRİŞ 

Kent olgusu, tarihin hemen her döneminde araştırmaların odağı olmuştur. Kent, kimi 
zaman bir sanat eseri kimi zaman bir iletişim aracı kimi zaman ise bir tarihi eser olarak 
görülmüş ve bu sebeple tasarımına dair birçok yaklaşım geliştirilmiştir [1]. Esasen kent 
tasarımı dinamiktir ve farklı koşullarda, farklı insanlar için farklı oluşumlar 
gösterebilmektedir. Fakat her kentte bireylerin nereye gidip gidemeyecekleri, mekânsal ve 
sosyal davranışları mekânın organizasyonu tarafından koşullandırılmıştır ve kent içinde bazı 
yerleri özel, bazı yerleri kamusal olarak tanımlamak mekânı düzenlemenin ana yollarından 
biri olmuştur [2]. Kentleri anlamlı ve çekici kılmak için geniş aktivite yelpazesi ile binaları 
birbirine bağlayan binalar arası yaşama ihtiyaç duyulmaktadır [3]. Bu bağlamda kent ile insan 
arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinde kamusal açık mekânlar önemli bir rol üstlenmektedir.  

Kentlerde küreselleşme ile birlikte kamusal açık mekânların; bağlamdan kopmaya 
başladığı, hem zihinsel hem duyumsal açıdan insan ile mekân arasındaki ilişkinin zayıfladığı 
ve bu durumun mekânlarda tektipleşmeye sebep olduğu görülmektedir. Mekânsal çeşitliliğin 
yok olmaya başlaması sonucu Hasol [4]’un “bir kentin fiziksel, sosyo-ekonomik, kültürel ve 
tarihsel özelliklerinin oluşturduğu algı” olarak ifade ettiği kentsel kimliğin de yok olduğunu 
söylemek mümkündür. Niteliksiz kamusal açık mekân probleminin ardındaki sebepler 
araştırıldığında mekân tanımlarında göz ardı edilen noktalar olduğu görülmekte ve başarılı bir 
kamusal açık mekân tasarlanması konusunda karşımıza yer kavramı çıkmaktadır. Çalışmanın 
amacı; “İzmirdeniz: İzmirliler’in Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi” kapsamında yaşam 
kalitesini geliştirmek amacıyla kıyının farklı noktalarında tasarlanıp uygulanan iki kamusal 
açık mekânın “yer” olma niteliğini analiz etmektir. Bu bağlamda mekân, yer ve yerleştirme 
kavramlarına ilişkin teorik yaklaşımlardan bahsetmek faydalı olacaktır. 
 

II. MEKÂN VE YER KAVRAMLARI  

Mekâna kamusallık açısından baktığımızda karşımıza batı literatüründe “public sphere” 
olarak karşılık bulan kamusal alan ile “public space” olarak karşılık bulan kamusal mekân 
kavramları çıkmaktadır. Birbiriyle sıklıkla karıştırılan bu iki kavramı eylemsel ve topoğrafik 
olarak iki farklı yaklaşım ile tanımlayan Iveson [5]’a göre; topoğrafik yaklaşımlar 
kamusallığı, mekânsal boyutlarıyla bir kentin haritasında belirli bir renkle ifade edilebilecek 
“belirli bir mekân türü” olarak ele almakta ve bu kamusal mekâna karşılık gelmektedir. 
Eylemsel yaklaşımlar ise kolektif eylem ve diyaloğun gerçekleşebildiği “her yer veya 
herhangi bir yer” olarak ifade etmekte ve bu kamusal alana karşılık gelmektedir. Esasen iki 
kavramın da mekânsal ve fikirsel boyutları bulunmaktadır. Kamusal mekânı da kapsayan daha 
geniş bir kavram olan kamusal alanın; bu boyutlardan yalnızca birini içermesinin kamusal 
alan olarak nitelendirilmesinde yeterli olduğunu ancak kamusal mekânın mekânsal boyutu 
mutlaka içermesi gerektiğini söylemek doğru olacaktır (Tablo I). 
 

TABLO I. KAMUSAL ALANIN VE KAMUSAL MEKÂNIN BOYUTLARI 

KAMUSAL ALAN 
KAMUSAL MEKÂN 

Fikirsel Boyut 
Mekânsal Boyut Mekânsal + Fikirsel Boyut 
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Mekân ve yer kavramlarında da benzer bir karmaşa görülmektedir. Mekân ve yer 
kavramlarının ortak çevreleri ifade eden tanıdık kelimeler olduğunu belirten Tuan [6], mekânı 
“space”, yeri ise “place” olarak ele almıştır ve bu iki kavramın tanım için birbirine ihtiyaç 
duyduğunu eklemiştir. Mekân, nesnelerin ve olayların meydana geldiği üç boyutlu ortamdır 
[7]. Mekân, özellikle mimarlar tarafından nispeten daha tanımlı, sınırları belirlenmiş somut 
bir kavram olarak ele alınsa da sadece birbiriyle bağlantılı nesnelerin varlığı ile değil, aynı 
zamanda bu nesnelerin arasındaki ilişki ile de meydana gelmektedir [8]. Lefebvre [9], mekân 
kavramını fiziksel, zihinsel ve toplumsal olarak üçlü bir yapı içerisinde ele almaktadır ve 
mekânın fiziksel boyutu “yaşanan mekân”, zihinsel boyutu “tasarlanan mekân”, toplumsal 
boyutu ise “algılanan mekân” olarak karşılık bulmaktadır. Lefebvre [9]’nin belirttiğine göre; 
önceleri mekân kavramı matematikçiler tarafından ele alınmış ve geometrik bir kavram, boş 
bir ortam olarak tanımlanmıştır fakat mekân, toplumsal ilişkilerin dayanağıdır ve yalnızca 
pasif, boş ve statik bir alan olarak düşünülmemelidir. Filozoflar ise fiziksel mekândan 
toplumsal mekâna gidilen bu süreçte mekânın zihinsel bir yer olduğu fikri ile “zihinsel 
mekan”ı keşfetmiştir. Lefebvre’nin mekân kavramı yaklaşımına göre kent içindeki mevcut bir 
alan, yaşanan mekânı; bu alan ile yaratılmak istenen, tasarlanan mekânı; bu alan ile 
deneyimleyen tarafında yaratılan ise algılanan mekânı ifade etmektedir (Tablo II). 

 
TABLO II. MEKÂNIN BOYUTLARI (LEFEBVRE [9]’DAN GELIŞTIRILMIŞTIR) 

MEKÂN 
Mevcut Alan Yaşanan Mekân (Mekânın Fiziksel Boyutu) 
Mevcut Alan ile Yaratılmak İstenen Tasarlanan Mekân (Mekânın Zihinsel Boyutu) 
Mevcut Alan ile Yaratılan  Algılanan Mekân (Mekânın Toplumsal Boyutu) 

 
Kamusal mekân denildiğinde akla gelen ilk anlam, Lefebvre’nin yaşanan mekân olarak 

tanımladığı mekânın fiziksel boyutu olmaktadır. Ancak sosyal bilimlerde mekân ne sadece 
fiziksel ne de sadece soyuttur, mekân toplumsal pratiğe bağlıdır ve belirli bir amaca ulaşmak 
için bir araç olarak kullanılmaktadır [10]. Kamusal mekân denildiğinde akla algılanan ve 
tasarlanan mekânın gelmiyor oluşu, tasarımcı ve kullanıcıların kamusal mekân kavramında 
oldukça arka planda kaldığını göstermektedir. Lefebvre’nin “algılanan mekân”ı yani mekânın 
toplumsal boyutu, “yer” kavramına karşılık gelmektedir (Tablo III). Kamusal mekân 
planlamalarında özellikle “yer”e karşılık gelen bu boyutun göz ardı edilmesi, verimli şekilde 
kullanılamayan ve amacına hizmet edemeyen niteliksiz kamusal mekânların ortaya 
çıkmasının esas sebebi olarak değerlendirilebilmektedir. 
 

TABLO III. MEKÂNIN BOYUTLARININ, KAMUSAL MEKÂN VE YER İLE İLİŞKİSİ 

KAMUSAL MEKÂN 
Kamusal Mekânın 
Mekânsal Boyutu 

Kamusal Mekânın 
Fikirsel Boyutu 

Yaşanan Mekân 
(Fiziksel Boyut) 

Tasarlanan Mekân 
(Zihinsel Boyut) 

Algılanan Mekân 
(Toplumsal Boyut) / YER 

 
Modernizm sonrasında “mekân” kavramının eleştirilip bilinen anlamından 

farklılaşmasıyla, “yer” kavramı mimarlık literatürüne girmiştir. 1960’lı yılların başında, “yer 
deneyimi”, “yer duygusu” gibi yerle ilgili birçok kavram ele alınmıştır. Yer ve mekân 
arasındaki ayrımı görmenin zor olmasının nedenlerinden biri, günlük deneyimimizde yerlerin 
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büyük ölçüde mekânların içinde var olmasıdır [7]. İnsanların mekân ve yeri hangi yollarla 
anlamlandırdığı sorusu sorulduğunda, sosyal bilimciler tarafından; insan davranış ve 
değerlerini güçlü bir şekilde etkileyen kültür, akla gelen ilk etken olmaktadır fakat kültür ile 
birlikte insan eğilimleri, ihtiyaç ve deneyimleri de bu konuda önemli etkenler olmaktadır [6]. 
Schulz [11], Lefebvre’nin de bahsettiği üzere, mekânın algılanan boyutu ile ilgilenmektedir ve 
mekânı kullanıcıların fizyolojik, psikolojik ve toplumsal gereksinimlerini karşılayan bir 
boşluk olarak tanımlamaktadır. Esasen mimarlık, yer yapma sanatıdır ve mimariyi insan 
ihtiyaçlarına duyarlı hale getiren mekân değil, yer kavramıdır [12]. Nesneler ile dolu ve 
eylemlerin meydana geldiği fiziksel bir alan olan mekân, yerin inşa edilmesi için fırsatlar ve 
kısıtlamalar sunmaktadır [7]. Mekânların anlamlı şekillerde tanımlanması ve sıralanması ile 
meydana gelen yerlerin, sosyal bir anlamı vardır. Bu tür bir anlam, mekânın kendisinin bir 
parçası değildir; mekânın sakinleri tarafından deneyimlenmesi ve benimsenmesi yoluyla 
kazanılan ek bir niteliktir [12]. Tuan [6]’a göre “deneyim, duygu ve düşüncenin birleşimidir” 
ve duygu, düşünce tarafından nitelendirilerek hafıza ve öngörü, duyusal etkileri deneyime 
dönüştürebilmektedir. Deneyimlenen ve anlam kazanan mekân, bireyler için algısal 
farklılıklara ulaşır ve geometrik bir alan olmanın dışına çıkarak "yer"e dönüşür [13]. 

Mimari ve kentsel tasarım üzerine kavramsal çalışmaların öncüsü olan Canter [14]’in 
oluşturduğu “yer duygusu modeli”ne göre yer; fiziksel nitelikler, aktiviteler ve kavrayış 
olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır (Şekil 1). Mekân daha çok özgürlük ve hareketi 
hissettirirken yer ise güvenlik ve duraklama hissiyatı uyandırmakta; hareketteki her 
duraklama ise alanda kalma, alana ait hissetme duygusu ile konumun yere dönüştürülmesini 
mümkün kılmaktadır [6]. Yer ile mekân arasındaki ayrım, “ev” ile “yuva” arasındaki ayrıma 
benzemektedir. Bir evi, hayatımıza uyacak şekilde düzenleyerek ve kendimizi yansıtan şeyleri 
oraya yerleştirerek yuvaya dönüştürürüz [7]. Bu, insanların bir mekânı bir yere 
dönüştürebilmelerinin yoludur. İnsanlar, ihtiyaç ve davranışlarına göre mekânın sunduğu 
fırsatlar ve kısıtlamalar dâhilinde mekânı şekillendirmekte ve kendilerini ait hissedebilecekleri 
bir yer oluşturmaktadır.  

 

 
Şekil 1. Yer Duygusu Modeli [14] 

 
Yer kavramı; aidiyet, anlam, deneyim ve kimlik kavramlarıyla ilişkili bir yaklaşımı ifade 

etmektedir ve bu özelliklerden yoksun olan, insan ile ilişki kuramayan mekânların yer olarak 
nitelendirilemediğini söylemek mümkündür. Son 50 yılda kent dokusu üzerine tasarım ve 
geliştirmeye ilişkin fikirler, neredeyse tek boyutlu bir bakış açısı oluşturmuş ve dünya çapında 
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benzer problemlere sebep olmuştur [15]. Mekânların aynılaşması ve insan faktörünün 
tasarımda ana etken olmaktan çıkması sorunsalı üzerine mekâna getirilen eleştiriler, anlam ve 
insan deneyimini ön plana çıkaran yer kavramına odaklanan bir düşünce sistemi geliştirmiştir. 

 
III. YERLEŞTİRME TEORİSİ 

Uzun yıllar boyunca şehir kurma meslekleri, büyük şehirlerin dayanak noktası olarak 
kamusal mekânın rolünü genellikle gözden kaçırmıştır ancak başarılı kentsel gelişim 
genellikle insanların bir araya gelmek istediği halk pazarı, rıhtım, agora, meydan gibi kamusal 
mekânlarla bağlantılıdır [16]. Küreselleşme ile birlikte daha çok gündeme gelen aynılaşma 
sorunlarının sonucunda 1970’li yıllarda Avrupa’da katılımcı, toplum önderliğinde; insanların 
yaşamak, çalışmak ve vakit geçirmek istedikleri kaliteli mekânlar oluşturacak şekilde kentler 
yaratmaya ilişkin bir yaklaşım olan yerleştirme anlayışı ortaya çıkmıştır [15]. İngilizce 
literatürde “placemaking” olarak geçen kavram, Türkçe literatürde “yerleştirme, yer 
oluşturma, yer yaratma, kamusal mekân yaratma” gibi farklı isimlerde kullanılmaktadır. Bu 
çalışma kapsamında kavramı ifade ederken “yerleştirme” sözcüğü kullanılacaktır. 

Modernizm sonrası mekân kavramına eleştiri olarak ortaya çıkan yer kavramı ile birlikte 
yerleştirme teorisi de gündeme gelmiştir. Bir kavram olarak 1990’ların ortalarında 
kullanılmaya başlanan yerleştirme teorisinin arkasındaki düşüncenin bir kısmı, 1960’larda 
Jane Jacobs ve William Holly Whyte’ın şehirlerin sadece arabalar ve alışveriş merkezleri için 
değil, insanlar için tasarlanması gerektiği konusundaki fikirlerine dayanmaktadır [17]. 
Kentlerin tasarımının insan odaklı olması gerektiği fikrinden ve şehirlerin amacının araçlara 
yönelik olmadığı düşüncesinden ilham alan Whyte ve Jacobs, insan etkileşimini artıran küçük 
ölçekli planlamanın önemini dile getirmiş ve yerleştirme kavramını ortaya atmışlardır [16]. 
Onların bu insan odaklı tasarım yaklaşımları kendilerinden sonraki çalışmalara da öncü 
olmuştur. Fred Kent, 1970 yılında Whyte’ın yeni planlanan şehir alanlarının gerçekte nasıl 
işlediğini merak ederek başladığı ve yaya davranışları, şehir dinamikleri, kamusal mekânlarda 
konfor ve sosyalliği gözlemlemek ve analiz etmek için araçlara öncülük edecek olan “Street 
Life Project” adlı çalışmasına katılmıştır. Ardından bu projedeki düşünme ve gözlem 
yöntemlerini kamusal mekânların şekillendirilmesine uygulamak için 1975'te kar amacı 
gütmeyen bir planlama, tasarım ve eğitim kuruluşu olarak Project for Public Spaces (PPS)'i 
kurmuştur ve 1990'ların ortalarında yerleştirme kavramını destekleyen araçları ve süreçleri 
geliştirmiştir [18]. 

PPS [17]’in yaptığı tanıma göre yerleştirme; toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, insanların 
kendilerini güvende ve rahat hissettikleri yerler yaratmayı hedefleyen hem kapsayıcı bir fikir 
hem de bir mahalleyi, şehri veya bölgeyi geliştirmek için planlanma, tasarım ve yönetime 
yönelik çok yönlü bir yaklaşımdır. Yerleştirme; mimarların ve şehir plancılarının, yerel bilgi 
ve toplum davranışlarına odaklanarak mekân tasarımlarına anlam kazandırmasında ve 
mekânın karakterinin belirlenmesinde bir araç olarak görülmektedir [19]. Kültürü toplum 
davranışlarının toplamı olarak ifade eden Stea ve Turan [20]’a göre yerleştirme; kaliteli 
mekânlar yaratılmasında ekolojik-çevresel bir kültür birliği eylemi ve sürecidir, bu süreç 
büyük ölçüde toplumun üretici güçlerine bağlıdır. Yerleştirmenin temelinde toplum vardır ve 
yerleştirme yalnızca bir mekânın çekici niteliklerini vurgulamamakta, aynı zamanda başarılı 
bir topluluk oluşturmaya da çalışmaktadır [15]. Bir mahalle veya bölgedeki çeşitli mekânların 
kalitesini ve buna bağlı olarak topluluğu da iyileştirmenin bir yolu olarak görülmektedir. 
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Topluluklar inşa eden kamusal mekânlar yaratmayı ve sürdürmeyi amaçlayan PPS; 
yerleştirme kavramının tanımının yanı sıra süreci, ilkeleri vb. ile ilgili de çalışmalar 
yürütmektedir. PPS [21]’in belirttiğine göre yerleştirme sürecinde; yerin özellikleri ve 
kullanıcıları dikkate alınarak mekân değerlendirilmekte, sorunlar ve beklentiler 
belirlenmektedir. Yerin nasıl bir vizyona ihtiyacı olduğu saptanmakta ve ona göre 
uygulamalar yapılmaktadır. Tasarımcı bu süreçte bir temel oluşturmakta, paydaşlar yani 
kullanıcılar bu temelin üzerine inşa etmektedir. Mekânın “yer”leşme sürecinde tasarımcıya da 
kullanıcıya da ihtiyaç vardır. PPS [22], kamusal açık mekânlarda mekân kalitesini erişim ve 
bağlantılar, konfor ve imaj, kullanım ve aktiviteler ve sosyallik olarak dört ana başlık altında 
tanımlamıştır (Şekil 2).  

 
Şekil 2. Project for Public Spaces (PPS)’in Tanımladığı Mekân Kalitesi Diyagramı [22] 

 
PPS’in Mekân Kalitesi Diyagramı'nda yer alan ilkeler; yerleştirmeyi fiziksel nitelikler, 

aktiviteler ve kavrayış olmak üzere üç bileşenden oluşan yer duygusunun ortaya çıkmasını 
sağlayan koşullar yaratma süreci olarak ele alan Canter [14], referans alınarak yeniden 
düzenlenmiştir ve fiziksel, sosyal ve algısal özellikler olmak üzere üç başlık altında toplanan 
bir yerleştirme modeli oluşturulmuştur (Şekil 3). Oluşturulan yerleştirme modelinde Canter 
[14]’in fiziksel nitelikler bileşeni aynı şekilde fiziksel özellikler olarak ele alınırken, 
aktiviteler bileşeni sosyal özellikler başlığında ve kavrayış bileşeni ise algısal özellikler 
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başlığında karşılık bulmuştur. PPS’in diyagramında kullanım ve aktiviteler ile sosyallik 
ilkelerinin kullanım özelliklerini inceleyen benzer içerikler olduğu görülmüştür ve oluşturulan 
yerleştirme modelinde bu ilkeler sosyal özellikler başlığı altında birleştirilmiştir. Benzer 
şekilde konfor ve imaj ilkelerinin bir kısmı fiziksel olup erişim ve bağlantı ilkeleri ile fiziksel 
özellikler başlığı altında birleştirilirken; bir kısmı öznel ve kavrayış ile ilgili olup algısal 
özellikler başlığı altında incelenmiştir. Yerleştirme modelinde birbiriyle bağlantılı olan ilkeler 
kümelenerek ifade edilmiştir.  
 

 

 
 

Şekil 3. Yerleştirme Modeli 
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IV. ALAN ÇALIŞMASI 

IV.I. ÖRNEKLEM 

Çalışmada “İzmirdeniz: İzmirliler’in Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi” kapsamında 
kıyı bandında gerçekleştirilen iki farklı ölçekte kamusal açık mekân, karşılaştırmalı olarak 
incelenmiştir. Öncelikle alanların tasarım yaklaşımlarına bakmak faydalı olacaktır. Bostanlı 
Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası, “Karşıkıyı” konsepti kapsamında Studio Evren Başbuğ 
Architects tarafından tasarlanmıştır. Tasarımda; alanın mevcut durumunu anlatan “geçişlilik”, 
“kıyıya dik koridorlar” ve “renkler, sesler, dokular, kokular” olmak üzere üç kavram üzerinde 
durularak kapsamlı bir mekânsal analiz ile sesler, kokular, renk paleti, doluluk oranları ile 
mevcut flora ve faunayı içeren bir duyusal deneyim matrisi oluşturulmuş ve aktif olarak 
yaşayan bir kamusal alana yepyeni deneyimler sunmak yerine, zaten var olan duyusal 
deneyimleri ve pratik rutinleri geliştirmek hedeflenmiştir  [23]. Ana planda 'aylaklık' 
duygusunu kucaklayan planlanmamış ve zamansız faaliyetler için fırsatlar sağlamak 
amaçlanmıştır [24]. Mekân, oluşturulan kademeli oturma alanı ile körfezi izlemek isteyenler 
için bir duraklama alanı oluştururken, beklemeden karşıya geçmek isteyen yayalara ve aynı 
zamanda bisiklet sürücüleri ile kaykaylı gençlere de hizmet etmektedir [25] (Şekil 4). Alan 
tasarlanırken mevcut ağaçların çoğu korunmuş ve birkaç başka tür daha eklenmiştir, aynı 
zamanda mekâna daha küçük bir ölçek duygusu vererek alanın daha insani algılanmasını 
sağlamak amacıyla 3 teraslı parçaya ayrılmıştır. Yüzeylerde kullanılan ahşap malzemenin 
davetkâr doğası ile mekâna ‘oturma odası benzeri’ bir kalite verilmiştir [24]. 

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı (Karantina Meydanı)’nın uygulama projesi ise 
A-Han Peyzaj Tasarım Grubu ve İki Artı Bir Mimarlık tarafından hazırlanmıştır. Proje 
alanında kıyı ile bütünleşen bir meydan, vapur iskelesi ve tekne yanaşma yeri ile birlikte kent 
için yeni bir odak noktası yaratmak hedeflenmiştir [26] (Şekil 5). Meydan tasarımı ayrıca 
tramvay hattının Karantina durağını da içermektedir. Tramvay durağının kendi içinde kapalı 
olarak çalışan yolcu indirme-bindirme işlevinin hızıyla meydanın daha durağan ve sakin hali 
arasındaki gerilim durak için tasarlanan üst örtüye yansıtılmak istenmiştir. Ritmik ahşap 
elemanlara tramvayın geliş yönüne göre havalanmış bir form (eğrisel kesit) kazandırılmıştır. 
Ayrıca meydan yönündeki üst örtü peron dışına uzatılıp denize doğru saçaklanarak çevresine 
de gölge üreten bir kanopi haline getirilmiştir [27]. Meydana anlam ve kimlik katması adına 
Sanatçı Günnur Özsoy’un sıklaşarak devam eden çakıl taşlarını anımsatan, bütünlük ve omuz 
omuza duran halkı çağrıştırması unsurları ile öne çıkan eseri yerleştirilmiştir [28]. 

 

    
     Şekil 4. Bostanlı Gün Batımı Terası [29]                             Şekil 5. Demokrasi Meydanı  [27] 
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IV.II. YÖNTEM  

Çalışmada mekân, yer ve yerleştirme kavramlarına ilişkin teorik okumalar yorumlanarak 
kamusal açık mekânların nitelik durumunu değerlendirmede bir araç olarak yerleştirme 
modeli oluşturulmuştur. İzmir kentinde belirlenen farklı ölçekteki iki kamusal açık mekân, 
basit gözlem ile birer gün incelenmiş ve fotoğraflar ile belgelenmiştir. Mekânlar, PPS’in 
tanımladığı Mekân Kalitesi Diyagramı doğrultusunda geliştirilen yerleştirme modelinde yer 
alan ve gözlem ile tespit edilebilecek fiziksel ve sosyal özelliklere göre değerlendirilerek 
olumlu ve olumsuz yönleri açıklanmıştır. Ardından 10 puan üzerinden tanımlanan puanlama 
sisteminde, çalışmanın araştırmacıları tarafından iki mekân puanlanarak karşılaştırmalı olarak 
yer olma ilkelerini ne derecede karşıladıkları değerlendirilmiştir. Her iki mekânın fiziksel ve 
sosyal özelliklerdeki puanlarının ortalaması hesaplanarak, mekânların biririne göre durumları 
ve yer olma nitelikleri tartışılmıştır. 
 

IV.III. BULGULAR 

Yapılan gözlemler sonucu elde edilen veriler doğrultusunda çalışma alanları yerleştirme 
modeli ilkelerine göre çalışmanın araştırmacıları tarafından değerlendirmiştir. Tablo IV’e 
göre; Bostanlı Gün Batımı Terası, çevredeki konutlara yakındır fakat bağlantı araç yolu ile 
kesilmektedir. Mekân içinde devamlılık vardır. Yaya olarak, bisiklet, motosiklet, özel araç, 
tramvay, otobüs ve vapur ile ulaşılabilmektedir ve duraklar yürüme mesafesindedir. Mekân 
insan ölçeğine uygundur. Alt mekânlar arası geçişler kolay algılanabilirdir. Mekânda 
basamaklar, yer yer yükseltmeler ve farklı oturma birimleri ile hareketlilik olduğu 
gözlemlenmiştir. Demokrasi Meydanı çevredeki konutlara yakındır fakat bağlantı tramvay 
yolu ile kesintiye uğramaktadır. Yaya olarak, bisiklet, motosiklet, özel araç, tramvay ve vapur 
ile ulaşılabilmektedir ve duraklar mekânın içinde konumlanmaktadır. Yaya ve bisiklet yolları 
sahil boyunca devam etmektedir. Mekân oldukça büyüktür ve insan ölçeğine uygun değildir. 
Alt mekânlar birbirinden kopuk kalmakta ve giriş-çıkış noktaları kolay algılanamamaktadır. 
Farklı oturma birimleri vardır ancak mekânın ölçeğine göre hareketlilik yetersizdir. 

TABLO IV. ÇALIŞMA ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Tablo V’e göre; Bostanlı Gün Batımı Terası’nda referans alınacak öğe yetersizliği 
görülmektedir. Aydınlatma elemanları yeterlidir fakat tabelalara rağmen motosiklet gibi araç 
girişi kontrolü olmadığı görülmüştür. Sabah saatlerinde tenha oluşu güvensiz bir ortam 
yaratmaktadır. Oturma birimleri ergonomiktir, yaslanma, uzanma gibi hareketlere olanak 
tanımaktadır. Mevcut ağaçlar korunarak bağlama uygun kalınmıştır. Çöp kutuları yetersizdir. 
Mekân, malzeme dayanıklılığı açısından sürdürülebilir değildir. Demokrasi Meydanı’nda 
referans alınacak heykel öğeleri bulunmaktadır. Aydınlatma elemanları yeterlidir, günün her 
saatinde yoğun kullanım görülmektedir. Araç girişi kontrollüdür. Oturma birimleri yaslanma, 
uzanma gibi hareketlere olanak tanımamaktadır. Yeşil alan, mekânın ölçeği düşünüldüğünde 
yetersizdir. Yeterli sayıda çöp kutusu bulunmakta, mekân temizlik görevlileri tarafından 
temizlenmektedir. Mekân çevresiyle görsel uyum sağlamıştır. Malzemeler dayanıklıdır ve 
farklı iklim şartlarına uygun alanlar düşünülmüştür. 
 

TABLO V. ÇALIŞMA ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 

Tablo VI’ya göre; Bostanlı Gün Batımı Terası, özellikle gençler olmak üzere çocuklar ve 
yaşlılar tarafından kullanılmakta, kadın-erkek dengesini de sağlamaktadır. Mekânda ağırlıklı 
olarak oturma, sohbet etme, manzarayı seyretme, yeme-içme ve yürüyüş-koşu eylemleri 
gerçekleştirilmektedir. Bireysel ve grup halinde kullanımlar mevcuttur. Tüm bölgeleri 
kullanılmakta ve aynı anda farklı aktivitelere olanak tanımaktadır. Seyyar satıcılar ile 
yiyecek-içecek hizmeti sağlamaktadır. Alanda wc bulunmaktadır. Mekân özellikle akşam 
saatlerinde daha yoğun kullanım göstermektedir. Demokrasi Meydanı gençler, çocuklar ve 
yaşlılar tarafından kullanılmakta, kadın-erkek dengesini sağlamaktadır. Mekânda ağırlıklı 
olarak oturma, sohbet etme, yeme-içme, yürüyüş-koşu, bisiklet-scooter kullanma, paten 
yapma, balık tutma eylemleri gerçekleştirilmektedir. Bireysel ve grup halinde kullanımlar 
mevcuttur. Tüm bölgeleri aynı yoğunlukta kullanılmamaktadır, yalnızca yoğun olarak 
kullanılan bölgeler farklı aktiviteleri gerçekleştirme olanağı tanımaktadır. Seyyar satıcılar ile 
yiyecek-içecek hizmeti sağlamaktadır. Günün her saatinde yoğun kullanım göstermektedir. 
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TABLO VI. ÇALIŞMA ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 
Gözlemler ve değerlendirmeler sonucu elde edilen veriler doğrultusunda Tablo VII ve 

Tablo VIII’de alanlar, çalışmanın araştırmacıları tarafından 10 puan üzerinden karşılaştırmalı 
olarak puanlandırılmıştır. 

 
TABLO VII. ÇALIŞMA ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
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TABLO VIII. ÇALIŞMA ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 
 

V. SONUÇ  

Çalışma alanları, yerleştirme modeli ilkelerine göre 10 puan üzerinden tanımlanan 
puanlama sisteminde, çalışmanın araştırmacıları tarafından puanlanarak karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerin ortalamasına göre fiziksel özelliklerde iki alan da 7,7 
puan olarak karşılık bulurken; sosyal özelliklerde Bostanlı Gün Batımı Terası 8,8 puan ve 
Demokrasi Meydanı 7,6 puan olarak karşılık bulmuştur. Alanların fiziksel özelliklerini 
karşılaştırdığımızda, iki mekân da konutlara yakın olmakla birlikte araç yolunun bağlantıyı 
tramvay yoluna göre daha büyük bir kesintiye uğrattığı görülmektedir. Ayrıca toplu taşıma 
duraklarının mekânın içinde konumlanması ile Demokrasi Meydanı yakınlık, erişilebilirlik ve 
çevre ile bağlantı ilkelerinde daha başarılı görülmektedir. Bostanlı Gün Batımı Terası, insan 
ölçeğinde bir tasarıma sahiptir ve mekân içi bağlantısı daha kuvvetlidir. Temizlik ve bakımda 
yetersizken mevcut ağaçların korunması ile bağlama uygun kalınarak yeşil ve gölge alanlar 
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oluşturulmuştur. Oturma donatıları yaslanma ve uzanma gibi hareketlere de imkân verecek 
şekilde tasarlanmıştır. Demokrasi Meydanı büyük ölçek sorununa bağlı olarak okunabilirlik 
ve hareketlilik açısından yetersiz kalmıştır.  

Sosyal özelliklerde iki alan da kapsayıcıdır ve kullanım çeşitliliğine sahiptir. Mekânlarda 
tek kişi veya gruplar halinde hem durağan hem hareketli aktiviteler gerçekleştirilmektedir. 
Bostanlı Gün Batımı Terası’nda kullanıcılar tarafından ağırlıklı olarak oturma, sohbet etme, 
manzara seyretme veya yürüyüş gibi eylemler yapıldığı görülmektedir. Demokrasi 
Meydanı’nda durağan eylemlerin yanı sıra hareketli eylemlerin de sıklıkla gerçekleştiğini 
söylemek mümkündür fakat tüm mekânların aynı yoğunlukta kullanılmaması, alanın bazı 
bölgelerinin atıl durumda kalmasına sebep olmuştur. Alanda bütünlük sağlanamamaktadır. 
Yapılan gözlemler ve yerleştirme modeline göre değerlendirmeler sonucunda; fiziksel 
özelliklerde iki alan dengeli bir grafik çizmekle birlikte Bostanlı Gün Batımı Terası, 
sosyalleşme imkânları ve özgün karakteri sayesinde kullanıcı ile mekân arasında daha güçlü 
bir bağ kurmaktadır. Kullanıcılara duraklama, alanda kalma ve mekânı farklı şekillerde 
deneyimleme imkânları sunarak yerleştirme ilkelerinin gerekliliklerini büyük ölçüde sağladığı 
ve daha nitelikli bir kamusal açık mekân olduğu saptanmıştır.   
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Özet: Hidrofobik (ıslanmaz) yüzeyler üzerinde gerçekleşen akış uygulamaları son zamanlarda 
birçok araştırmacının dikkatini çekmekte ve bu konuda yeni çalışmalar yapılmaktadır. 
Hidrofobik yüzey elde etme konusunda ileri malzemeler ve yöntemler geliştirilmiştir. Bu 
yöntemlerden bazıları; sprey, kaplama, mikro yüzey işleme ve düzenli yüzey fabrikasyonu gibi 
birçok yöntem kullanılmaktadır. Sprey, kaplama ve kimyasal yöntemlerle düzensiz yapılı 
süperhidrofobik yüzeyler elde edilebilmektedir. Düzenli yüzey elde edilerek yapılan 
çalışmalarda yüzeyde bulunan sütunların şekli, boyutu, aralarındaki mesafeler ve kaplanan 
yüzey malzemesi gibi parametreler değiştirilerek farklı özelliklere sahip süperhidrofobik 
yüzeyler kontrollü bir şekilde elde edilebilmektedir. 
Bu çalışmada, mikro yapıya sahip pürüzlü yüzeyin kayma özelliklerinin sayısal simülasyonu 
yapılmıştır. Mikro kanaldaki kayma akışının simülasyonu Ansys Fluent yazılımı ile 
gerçekleştirilmiştir. Ansys Design Modeler programında mikro kanal içerisindeki akışkan 
hacminin iki boyutlu olarak tasarımı yapılmıştır. Ansys Fluent’te, gaz-sıvı ara yüzünü izlemek 
için VOF iki fazlı akış modeli kullanılmıştır. Akışkanın mikro yapılı kanala giriş hızı V=0,2 
m/s olarak ayarlanmıştır. Hesaplamaların daha kısa sürede sonuçlanması için kanalın eksenden 
olan yükseklik değeri alınmıştır. Kanalın eksenden olan yüksekliği H=40 μm, H=45 μm, H=50 
μm, H=55 μm, H=60 μm ve H=65 μm, olmak üzere 6 farklı kanal yüksekliğine sahip yüzeylerde 
kayma hızları analiz edilmiştir. Elde edilen kayma hızı değerleri sırasıyla 0.064 m/s, 0.053 m/s, 
0.045 m/s, 0.038 m/s, 0.034 m/s ve 0.031 m/s’dir. En yüksek kayma hızı H=40 μm, kanal 
yüksekliğine sahip yüzeyde meydana gelmiştir.  Tüm kanal yükseklik değerlerinde kayma hızı 
oluşarak sürtünmede azalma meydana gelmiştir. Bu azalma kanal yüksekliği arttıkça azalmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ansys Fluent, Kayma Hızı, Hidrofobik Yüzey 

Abstract: Flow applications on hydrophobic (non-wettable) surfaces have recently attracted 
the attention of many researchers and new studies are being conducted on this subject. 
Advanced materials and methods have been developed to obtain hydrophobic surfaces. Some 
of these methods are; Many methods are used such as spray, coating, micro surface treatment 
and regular surface fabrication. Irregularly structured superhydrophobic surfaces can be 
obtained by spray, coating and chemical methods. Superhydrophobic surfaces with different 
properties can be obtained in a controlled manner by changing parameters such as the shape, 
size, distances between the columns on the surface and the coated surface material in studies 
carried out by obtaining a regular surface. 
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In this study, numerical simulation of the sliding properties of a rough surface with a 
microstructure was carried out. Simulation of shear flow in the microchannel was performed 
with Ansys Fluent software. A two-dimensional design of the fluid volume in the micro-channel 
was made in the Ansys Design Modeler program. In Ansys Fluent, the VOF two-phase flow 
model is used to monitor the gas-liquid interface. The entrance velocity of the fluid into the 
micro-structured channel was set as V=0.2 m/s. In order for the calculations to be concluded in 
a shorter time, the height value of the channel from the axis was taken. Shear rates were 
analyzed on the surfaces with 6 different channel heights: H=40 μm, H=45 μm, H=50 μm, H=55 
μm, H=60 μm and H=65 μm, the height of the channel from the axis. The slip velocity values 
obtained are 0.064 m/s, 0.053 m/s, 0.045 m/s, 0.038 m/s, 0.034 m/s and 0.031 m/s, respectively. 
The highest shear rate occurred on the surface with a channel height of H=40 μm. At all channel 
height values, slip velocity occurred, resulting in a reduction in friction. This decrease 
decreased as the channel height increased. 
 
Keywords: Ansys Fluent, Sliding Speed, Hydrophobic Surface 

GİRİŞ 

Mühendislik uygulamalarında nanoteknolojinin bir ürünü olan hidrofobik yüzeyler, sürtünme 
direncini azaltmak, korozyonu önlemek, ısı transferini iyileştirmek, buzlanmayı önlemek, genel 
olarak enerji tasarrufu sağlamak ve performans iyileştirmek için kullanımları giderek 
yaygınlaşmaktadır.  

Islanmaz (hidrofobik) yüzeylerin akışkanlar mekaniğinde kullanılma nedeni, yüzeyde 
meydana gelen sıvı kayması ve bunun neticesinde sürtünmede oluşturduğu azalmadan 
dolayıdır. Makro ve mikro mertebede bu kaymanın gerçekleşebileceği çalışmalarla 
gösterilmiştir [1]. Sıvı akışındaki sürtünmenin azaltılması ekonomik ve teknolojik olarak büyük 
yararlar sağlamaktadır.  

Hidrofobik özellik katının yüzey pürüzlülüğü ile artar [2]. Pürüzlü olmayan yüzeylerde 
ölçülen temas açısı 120˚’yi geçmez. Ancak yüksek pürüzlülüğe sahip katı yüzeylerde, katının 
yüzeyi ile sıvı arasında bulunan hava, yüzeyler arası etkileşimi azaltarak hidrofobikliği arttırır 
[3]. Hidrofobik yüzeyde gerçekleşen bir akışta, katı-sıvı ara yüzeyinde kabarcıklardan oluşan 
bir gaz filmi olduğu açıktır. Hidrofobik yüzeyin nano pürüzleri içerisinde hapsolmuş gaz 
kabarcıkları üstteki sıvı akışlarının yüzey sürtünmesini önemli ölçüde azaltır [4]. Şekil 1’de 
görüldüğü gibi pürüzlülük içerisindeki gaz filmi, katı-sıvı arayüzünü gaz-sıvı arayüzüne 
dönüştürür. Böylece sıvı ile katı duvar arasındaki temas alanı ve duvarın yakınındaki sıvının 
sürtünme direnci azalır [5]. 

 
Şekil 1. Pürüzsüz ve pürüzlü yüzey üzerinde sıvı kaymasının şematik gösterimi 

Akışkanın viskoz etkisinden dolayı, akışkan duvarın yakınında daha büyük bir kesme 
kuvvetine sahiptir [6]. Kayma hızı, kesme kuvvetini ve buna karşılık gelen sürtünme direncini 
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azaltır. Bu nedenle, kayma hızının varlığı, direnç azalmasına katkıda bulunur [7]. Hidrofobik 
özellik kazandırılmış bir yüzeyde akım hızının sıfırdan farklı olduğu belirtilmiştir [8]. Mikro 
akışlarda ıslanmaz yüzeylerin üzerinde meydana gelen sıvı kaymasından yararlanılarak 
kullanım alanları geliştirilmiştir. Örneğin biyoteknoloji alanında kalbe takılan stentlerin iç 
cidarı ıslanmaz yapılarak zaman içinde tıkanması önlenmektedir [9]. 

Katı yüzeyde kayma sınır şartları hakkında Watenabe ve arkadaşları tarafından çeşitli 
çalışmalar yapılmıştır [10].Yaptıkları çalışmalarda kare ve dikdörtgen kanal içerisinde laminer 
newtonyen akış için sürtünme direncinde %22 oranında azalma rapor etmişlerdir. Yine aynı 
ekip silindirik yatay boru için yaptıkları deneyler sonucunda sürtünme direncinde %14’lük bir 
azalma elde etmişlerdir [11]. 

MİKROKANALDA AKIŞ ALANININ MATEMATİKSEL MODELİNİN 
OLUŞTURULMASI 

Mikro yapıya sahip hidrofobik yüzey yapısı Şekil 2' de gösterildiği gibi modellenmiştir. 
Yüzeyde bulunan dikdörtgen profildeki pürüzler arasındaki mesafe, pürüze su girmeyecek ve 
pürüzler arasında bir gaz-sıvı ara yüzü oluşturacak kadar küçüktür. Mikro yapılı kanalın; 
uzunluğu L=600 μm, pürüzlülük genişliği b=16 μm, pürüzlülük yüksekliği h=24 μm, 
pürüzlülük kalınlığı a=4 μm ve giriş hızı V=0,2 m/s olarak ayarlanmıştır. Kanalın eksenden 
olan yüksekliği H=40 μm, H=45 μm, H=50 μm, H=55 μm, H=60 μm ve H=65 μm, olmak üzere 
6 farklı kanal yüksekliğine sahip yüzeylerde kayma hızları analiz edilmiştir. 

 
Şekil 2. Düzenli pürüzleri olan iki boyutlu mikro kanal model 

Duvar, çıkıntılı ve çukurlu pürüzlerden oluşan bir yüzey ve çukurların içi hava ile 
doldurulmuş olarak modellenmiştir; havanın kayma etkisi, hava-sıvı iki fazlı akışla simüle 
edilmiştir. ANSYS Design Modeler programında mikro kanal içerisindeki akışkan hacminin 
modelinin 2D tasarımı yapılmıştır. ANSYS Design Modeler ile oluşturulan akış hacmi modeli 
için ANSYS Mesh kısmında çözüm ağı oluşturulmuştur. Bu kapsamda öncelikle mesh bağlılık 
testi yapılarak çözümün mesh den bağımsız olduğu mesh sayısı tespit edilmiştir [12]. Akış 
alanındaki ağ, dörtgen elemanlar kullanılarak yapılandırılmıştır (Şekil 3). 
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Şekil 3. Mikro kanal içerisindeki 2D akış hacminin mesh görüntüsü 

ANSYS’de yapılan mesh işlemi sonunda, maksimum “skewness ve minimum “ortogonal 
kalite” değerinin kabul edilebilir aralıkta olması istenir. Tablo I’de görüldüğü gibi maksimum 
skewness değerinin mümkün olduğunca 0.95’i aşmaması, minumum ortogonal kalite değerinin 
ise 0.15 değerin altına düşmemesi istenir [13]. 

TABLO I. “Skewness Orthogonal Quality” Ağ Metrikleri Spektrumu 

 

Tablo II’de, kullanılan eleman sayısı, bu eleman yapısının maksimum “skewness” ve 
minimum “ortogonal kalite” değerleri verilmiştir. Mesh yapımızdaki değerler meshin 
mükemmel kalite de olduğunu göstermektedir. 

 
TABLO II. AĞ YAPISI KALITE KRITERLERI 

 

 
 
 
 
Geometri ANSYS Fluent’e aktarılmış ve analizi gerçekleştirilmiştir. ANSYS Fluent’te, gaz-

sıvı ara yüzünü izlemek için VOF iki fazlı akış modeli kullanılmıştır [14].   
 
 
 
 
 

 Kabul 
edilemez 

Kötü Kabul 
Edilebilir 

İyi Çok İyi Mükemmel 

Maximum 
Skewness 

0,98-1,00 0,95-0,97 0,80-0,94 0,50-0,80 0,25-0,50 0-0,25 

Minimum 
Orthogonal 
Quality 

0-0,001 0,001-0,14 0,15-0,20 0,20-0,69 0,70-0,95 0,95-1,00 

Number of Elements  34341 
Maximum Skewness 0,11126 
Minimum Orthogonal Quality 0,98479 
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TABLO III. ANSYS FLUENT HESAPLAMA KOŞULLARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONUÇ 

Bu çalışmada, gaz-sıvı ara yüzünü izlemek için VOF yöntemi kullanılmıştır. Oluklu mikro 
yapıya sahip iki boyutlu mikro kanal yüzeyinde kayma hızı analiz edilmiştir. ANSYS Fluent’te 
gaz-sıvı ara yüzeyinde çizgi tanımlaması yapılmıştır (Şekil 4).  

 
Şekil 4. Gaz-sıvı ara yüzeyinde çizgi tanımlaması ve pürüzlerde oluşan kayma hızının görüntüsü 

 

 
Şekil 5. Kayma hızı değerinin kanal yüksekliği ile değişim grafiği 
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Sayısal Yöntem Ayarlar 
Hesaplama türü Steady model 
Giriş ayarı Velocity inlet 
Çıkış ayarı Pressure outlet 
Hesaplama Modeli Volume of fluid (VOF) 
Hava yoğunluğu 1.225 kg/m3 
Hava viskozitesi 1.7894 × 10−5 Pa s 
Yüzey gerilimi 0.073 N/m 
Su yoğunluğu 998.2 kg/m3 
Su viskozites 0.001003 Pa s 
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Şekil 6. Kanal yüksekliği ile oluşan hız konturları 
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Şekil 7. Kanal yüksekliği ile oluşan kayma hızı grafikleri 

Kanalın eksenden olan yüksekliği H=40 μm, H=45 μm, H=50 μm, H=55 μm, H=60 μm ve 
H=65 μm, olmak üzere 6 farklı kanal yüksekliğine sahip yüzeylerde kayma hızları analiz 
edilmiştir. Kayma hızları sırasıyla 0.064 m/s, 0.053 m/s, 0.045 m/s, 0.038 m/s, 0.034 m/s ve 
0.031 m/s’dir (Şekil 5 ve Şekil 7).  Kanal ekseninde oluşan maksimum hız değerleri sırasıyla 
0.3475 m/s, 0.3566 m/s, 0.3643 m/s, 0.3699 m/s, 0.3742 m/s ve 0.3774 m/s’dir (Şekil 6). 
Yüzeydeki kayma hız değerlerine bağlı olarak kanal ekseninde oluşan minumum hız değeri 
H=40 μm, kanal yüksekliğinde meydana gelmiştir.  

Özetle, kanal yüksekliğinin artması ile yüzeyin sürtünmeyi azaltma etkisi azalmaktadır. 
Farklı akış rejimlerine uygun model geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.  Sürüklenme 
direncinin düşürülmesi; boru hatları, uçak kanadı, gemi, denizaltı ve torpido gibi yüzeyi sıvı ile 
temas eden alanlarda önem arz etmektedir. 
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Özet: Cam endüstrisinde, borosilikat cam kullanımı artarak devam etmektedir. Özel amaçlı 
camlar, laboratuvar malzemeleri üretimi, elektronik ürünlerin cam kısımları ve benzeri 
kullanım alanları borosilikat cam sayesinde daha kaliteli hale gelmektedir. Borosilikat camlar 
bünyelerinde %5-10 arasında bor oksit (B2O3) içermektedirler. Bu camların yumuşuma 
sıcaklıkları çok yüksek olduğundan sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır, bu yüzden ısıl 
cam olarak da bilinirler. Isıl camlar sıcaklık değişimlerinde kullanılır, yüksek sıcaklıklara 
dayanıklıdır. 
 Camlarda bor oksit kullanılmasının bir diğer olumlu yanı ise kimyasal maddelere karşı 
dayanımlarının yüksek olmasıdır. Borosilikat camlarının en önemli özellikleri, girdikleri 
malzemeye termal şoklara dayanıklılık, darbelere karşı mukavemet, kimyasal etkilere ve 
çizilmeye karşı dayanım kazandırmalarıdır.  
Pyro fırınlarda karşılaşılan cam kırılmaları, borosilikat cam kullanımı ve malzeme 
optimizasyonu ile azaltıp, devreye alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. Pyro fırınlarda 
kullanım avantajı sağlayan bu camlar ayrıca düşük termal genleşme katsayısına sahiptir 
(~3x10-6 K – 1 at 20°) ve termal şok, ısıl dayanımı gibi mekanik testlerde yüksek performans 
göstermektedir. Mekanik bütünlüğü ve termal kararlılığı olan borosilikat camları farklı 
tedarikçilerden temin edilip hammadde özellikleri incelenerek farklı boya türleri ile çalışma 
parametrelerinin belirlenmesi, boya ve cam uyumunun tespit edilmesi ve test çalışmalarının 
yapılarak baskılı ve baskısız camların testlerde gösterdiği fiziksel ve mekanik özelliklerin 
kıyaslanması ve aynı zamanda hammadde ve boya seçimine göre, üretim parametreleri analiz 
edilerek temperli/tempersiz ve baskılı/baskısız camlarda kırılmaların minimum seviyeye 
indirilmesi gerekmektedir. Boya ve cam uyumunu anlamak için gerçekleştirilmiş analiz ve 
hesaplamalarda uzama miktarı, ısıl genleşme katsayısı dikkate alınarak camın mevcuttaki 
mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri gerçekleştirilen test ve hesaplamalarda analiz edilmiş 
ve belirlenen X boyasının borosilikat camı ile uyumu saptanmıştır. Bu kıyaslama sonucunda 
ürünün malzeme optimizasyonu belirlenip, üretimi gerçekleştirilmiş ve sürdürülebilirliğin 
sağlanması için çalışmalar yapılmıştır. 
Borasilikat camının mevcutta kullanılan düz camlardan farkları; borosilikat camı, sıradan cama 
göre yaklaşık üçte biri kadar düşük bir termal genleşme katsayısına sahiptir. Bu, sıcaklık 
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gradyan gerilmesinin etkilerini azaltacaktır ve bu nedenle borosilikat camının kullanılmasını 
gerekli kılan daha güçlü kırılma direncine sahiptir. 
Borosilikat camı yaklaşık 821° C’de yumuşamaya başlar ve diğer cam türlerinden daha fazla 
direnç ve termal şok dayanımı olmasına rağmen, borosilikat camı, hızlı veya eşit olmayan 
sıcaklık değişimlerinden dolayı hala kırılabilir. Kırıldığında, borosilikat cam çatlakları toz 
haline gelmek yerine daha büyük olma eğilimindedir. 
Farklı tedarikçilerden temin edilen farklı boyalar ile baskı yapılmış ve baskısız borosilikat 
camları için kırılmaların elimine edildiği üretim parametreleri, boya-cam uyumu tespit edilmiş, 
borosilikat cam kullanımı devreye alma çalışmaları gerçekleştirilmiş ve raporlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pyro Fırın; Borosilikat Camı, Cam Kırılmaları 

 

Abstract: The use of borosilicate glass in the glass industry continues to increase. Special-
purpose glasses, production of laboratory equipment, glass parts of electronic products and 
similar areas of use become higher quality thanks to borosilicate glass. Borosilicate glasses 
contain 5-10% boron oxide (B2O3). Since the softening temperatures of these glasses are very 
high, they are resistant to temperature changes, so they are also known as thermal glass. 
Thermal glasses are used in temperature changes, they are resistant to high temperatures. 
Another positive aspect of using boron oxide in glasses is that they are highly resistant to 
chemicals. The most important features of borosilicate glasses are that they provide the material 
they enter with resistance to thermal shocks, resistance to impacts, resistance to chemical effects 
and scratching. 
Glass breakage encountered in pyro furnaces has revealed the necessity of reducing and 
commissioning with the use of borosilicate glass and material optimization. These glasses, 
which provide the advantage of use in pyro ovens, also have a low thermal expansion coefficient 
(~3x10-6 K – 1 at 20°) and show high performance in mechanical tests such as thermal shock 
and thermal resistance. Borosilicate glasses with mechanical integrity and thermal stability are 
procured from different suppliers, by examining the raw material properties, determining the 
working parameters with different paint types, determining the paint and glass compatibility, 
and comparing the physical and mechanical properties of the printed and unprinted glasses in 
the tests, as well as raw material and paint. According to the selection, the production 
parameters should be analyzed to minimize the breakage in tempered/non-tempered and 
printed/unprinted glasses. In the analyzes and calculations carried out to understand the paint 
and glass compatibility, the existing mechanical, physical and chemical properties of the glass 
were analyzed in the tests and calculations, taking into account the elongation amount and 
thermal expansion coefficient, and the compatibility of the determined X paint with the 
borosilicate glass was determined. As a result of this comparison, the material optimization of 
the product was determined, its production was carried out and studies were carried out to 
ensure sustainability. 
The differences of borosilicate glass from the currently used flat glasses; borosilicate glass has 
a thermal expansion coefficient that is about one third lower than ordinary glass. This will 
reduce the effects of temperature gradient stretching and therefore have stronger fracture 
resistance necessitating the use of borosilicate glass. 
Borosilicate glass begins to soften at about 821°C and although it has greater resistance to 
thermal shock than other types of glass, borosilicate glass can still break due to rapid or uneven 
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temperature changes. When broken, borosilicate glass cracks tend to be larger rather than 
powdery. 
For unprinted borosilicate glass, which was printed with different dyes supplied from different 
suppliers, production parameters where breakage was eliminated, dye-glass compatibility were 
determined, commissioning studies for the use of borosilicate glass were carried out and 
reported. 

Keywords: Pyro Oven, Borosilicate Glass, Glass Breaking 

I. GİRİŞ 

İlk aşama olarak farklı bileşimdeki borosilikat camları araştırılmış ve kullanılacak cam tespiti 
sonrasında mevcut pyro fırınlarda kullanılan Low-e camları ile kullanımı amaçlanan borosilikat 
camı için Ansys ortamında termal analiz işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bunların yanında 
borosilikat camlarının (Çin ve Avrupa menşeili iki farklı üretici) kimyasal analizleri de 
gerçekleştirilmiştir ve borosilikat camı için üretim optimizasyonunun gerçekleştirilebilmesi 
adına pyro testine göre; deneme olarak: baskısız ve baskılı borosilikat camı aynı anda tempere 
verilmiş (~650°C ve 140sn), sonrasında pyro fırında pyro modunda testleri gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma sonuçlarına göre çalışılacak cam tedarikçisi belirlenmiş ve boya seçimi için gerekli 
testler yapılmıştır aynı zamanda boya seçimi için gerekli kimyasal dayanım testleri de 
gerçekleştirilmiştir.   

Mevcutta bulunan müşteriler bazında çevrim testleri yapılmıştır. Örnek test parametreleri 
tablosu aşağıdaki gibidir. [1] 

  
TABLO I. Müşteri Test Parametreleri  

 
A Müşterisi B Müşterisi C Müşterisi 

 
240 dereceye kadar camlar 
ısıtılır. 

 
Fırın 2 saat pyro modunda 
çalıştırılır. 

1saat konveksiyon modda 250°C de 
sabitlenene kadar ısıtılır ve gril 
modda 30 dakika boyunca 250 
derecede uygulanır. 

Camlar 60 dakika boyunca 
240 derecede bekletilir. 

Fırın içi yaklaşık 450 dereceye 
kadar ısıtılır. 

Fırın açıldıktan sonra 200cm3 su 
200 mm yükseklikten cama dökülür. 

200 ml oda sıcaklığındaki 
su 5 saniye boyunca camın
yüzeyine dökülür. 

Daha sonra 15 derecedeki su 
cam yüzeyini dökülür ve 
kırılma oluşmamalıdır. 

 
Su 5 saniye boyunca cama dökülür. 

 
II. BOYA VE CAM UYUMU İÇİN HESAPLAMALAR 

 
Cam ve boya arasındaki termal genleşme uyumunu anlamak amacıyla yapılacak 

hesaplamalar adına öncelikli olarak test süreçleri için tedarikçiler üzerinden temin edilen 
boyalar ile TGA analizleri, XRF, XRD, Isıl mikroskobu analizleri gerçekleştirildi. Sonuçlar ile 
boya-cam uyumu için değerlendirme ile süreç ilerletildi. 
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Isıl Mikroskobu, XRF, XRD analizleri: 
 

 
Şekil 1. Zinc(Çinko) Boyası Analiz Sonuçları 

 

 
Şekil 2.Bizmut Boyası Analiz Sonuçları 

 
Şekil 3. Emaylum Boyası Analiz Sonuçları 
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Şekil 4. Zinc, Bizmut ve Emaylum Boyaları Isıl Mikroskobu Analiz Sonuçları 
 

XRF ön analizlerinde Emaylum %43, Bizmut %32 ve Zinc %32 pigment olduğu sonucu ile 
pigment oranının yüksek olması opaklık sonucunda bizde çıktı verdiğini göstermektedir ve 
emaylum boyası için opaklık sonucu veri analizine göre yüksek opaklık sonucu vereceğinden 
bizim için en uygun olanı olmuştur. Zinc, Bizmut ve Emaylum boyaları analiz sonucu 
borosilikat camları için uygulanan testler ile de karşılaştırıldığında cam ve boya uyumu için 
Emaylum boyasının birbiri ile uyumlu olduğu görüldü.  

XRD analizine baktığımızda 3 boya içinde içerik incelemeleri ve mevcut içerik harici farklı 
ajan vb. içerikleri saptamakta kullanılmakta olup, Analiz değerlendirmesinde 3 farklı boya için 
herhangi bir ajan ya da farklı bir içerik saptanmadığı (CuCr/CuCrMn spinel siyah pigmentlerin 
mevcut olduğu) görülebilmektedir.[2] 

Isı mikroskop analizine bakıldığında uygulanan XRF analize ile tutarlı sonuçlar alınması 
yüksek pigment için yüksek sinterleme ve yumuşama korelasyonudur , burada yüksek sıcaklıkta 
tepkimeye girmesi teknik olarak emaylum boyasının renk olarak daha parlak bir cam sonucunu 
gösterdiği ve Avrupa ve Çin menşeili borosilikat camları mevcutta normal düz cam/lowe gibi 
camlara göre yüksek sıcaklıklarda temperleme/sinterleme işlemi gerektirdiğinden Emaylum 
boyası ile uyumlu olduğu yine sonuç olarak neticelendirilmiştir. [3] 
 

 
Şekil 5. Çin ve Avrupa Menşeili Borosilikat Camı Termal Genleşme Grafiği 
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TABLO II. Borosilikat Camları XRF Sonuçları 

 
Avrupa ve Çin Menşeili borosilikat camları için analiz süreçleri tamamlanmış ve iki cam 

arasında termal genleşme katsayıları ve termal veriler benzer/yakın sonuçlar vermiştir. Bu 
uygulanan XRF analizi Çin ve Avrupa borosilikat camlarının birbiri yerine kullanabileceğini 
göstermiştir. Aynı zamanda XRF analiz içeriklerine baktığımızda B2O3(bor oksit) içeriklerinde 
az farklılık olduğu görülmüş ve bu camın dayanımı ile bağlantılı olduğundan termal genleşmede 
farklılık oluşturabileceği yorumlanmıştır. Bu değerlendirme üzerinden Çin borosilikatı ile 
fiziksel ve Termal analizler Ansys ortamında da gerçekleştirilmiş ve gerekli şartları sağladığı 
görülmüştür. [4] 

 
TGA analizi:  
 
Zinc, Bizmut ve Emaylum boyaları için gerçekleştirilmiş olan XRF, XRD, Isıl mikroskobu 

gibi analizler harici aynı zamanda TGA analizide gerçekleştirildi. DTA sinyali ve TG sinyali 
TGA analizinde sonuç çıktıları için referans noktalarımız olarak yorumlanabilir. Sıcaklığa bağlı 
olarak gerçekleştirilen bu analizde DTA ve TG sinyalleri ve işlevleri belirtilmiştir. 

DTA sinyali 10 derece fark ile 1000 dereceye kadar ısıtılarak malzemenin ısı aldığı-verdiği 
verileri göstermektedir. DTA sinyali ile faz dönüşümü, ergime ve kresterizasyon gibi 
durumların yorumlanması ve okunması için değerlendirilmektedir. 

TG sinyali ise termogrametrik analiz sonucu % olarak malzemenin ağırlık kaybını 
göstermekte kullanılmaktadır. TG sinyali oda sıcaklığında malzemenin ağırlığını başlangıç 
olarak %100 olarak saymaktadır.  

288



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

 
Şekil 6. Zink Boyası TGA Analizi 

 
 

DTA sinyali ile değerlendirildiğinde malzeme 600-620 santigrat derecelerde bir pik 
görülmekte bu aralıklarda bir faz dönüşümü, ergime gibi bir değişime uğradığı 
yorumlanabilmektedir.  

TG sinyalinde bakıldığından %100 olarak malzeme ağırlığının 350-400 santigrat 
derecelerde ağrılığının %1,3 ünü kaybettiği görülmektedir. Bu sıcaklık aralığındaki kayıp 
malzemenin nem veya hidroksit olduğu yorumlanabilmektedir. 600-700 santigrat derecelerde 
%0,6 malzeme kaybı olduğunu göstermektedir. Bu kayıp organik malzeme, alkol gibi 
malzemelerin uçtuğu yorumlanabilmektedir. 

 

 
Şekil 7. Bizmut Boyası TGA Analiz Sonuçları 

 
DTA sinyali ile değerlendirildiğinde malzeme 650-690 santigrat derecelerde bir pik görülmekte 
bu aralıklarda bir faz dönüşümü, ergime gibi bir değişime uğradığı yorumlanabilmektedir.  
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TG sinyalinde bakıldığından %100 olarak malzeme ağırlığının 350-400 santigrat derecelerde 
ağrılığının %1,4 ünü kaybettiği görülmektedir. 430-700 santigrat derecelerde %1,3 bir kayıp 
olduğu ve genel toplamda toplam ağırlığının %3’ü kadar ağırlık kaybı olduğu 
görülebilmektedir. 200-400 santigrat derecelerde yine bu sıcaklık aralığındaki kayıp 
malzemenin nem veya hidroksit olduğu yorumlanabilmektedir. 500-800 santigrat derecelerdeki 
kayıp bu kayıp organik malzeme, alkol gibi malzemelerin uçtuğu yorumlanabilmektedir. 

 

 
Şekil 8. Emaylum Boyası TGA Analiz Sonuçları 

 
Emaylum boyası için DTA sinyali ile değerlendirildiğinde malzeme 750-850 santigrat 

derecelerde bir pik görülmekte bu aralıklarda bir faz dönüşümü, ergime gibi bir değişime 
uğradığı yorumlanabilmektedir.  

TG sinyalinde bakıldığından %100 olarak malzeme ağırlığının 300 santigrat dereceler ile 
ağırlığını kaybetmeye başladığı ve büyük bir oranda %10,8 olarak ağırlığını 760 santigrat 
dereceler ile kaybettiği görülebilmektedir. Genel çerçevede %13 oranında ağırlık kaybettiği 
görülebilmektedir. 760-1000 santigrat derecelerdeki kayıp bu kayıp organik malzeme, alkol 
gibi malzemelerin uçtuğu yorumlanabilmektedir. 

 
 

 
Şekil 9. Çin Borosilikatı TGA Analiz Sonuçları 
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Şekil 10. Avrupa Borosilikatı TGA Analiz Sonuçları 

 
Çin ve Schott Borosilikat camları için ile süreçte yaptırılan XRF analizleri ile Termal 

genleşme ve Bileşen içerikleri değerlendirilmişti. TGA analizi ile iki camlar arasındaki cam 
geçiş sıcaklıkları ve DTA sinyalleri ile TG sinyallerinin birbiri ile uyumlu olduğu yine 
değerlendirilmiş oldu. [5] 

Sonuç olarak Çin ve Schott borosilikat camlarının hem XRF hem TGA analizlerinde 
birbirinin muadili olduğu yerine kullanılabileceği hem de Isıl mikroskobu analizi ve diğer 
analizler de de görüleceği üzere sinterleme noktasının emaylum boyasında yüksek olması  
(yüksek sıcaklıkta tepkimeye girmesi) ile borosilikat camlarının mevcutta da yüksek 
sıcaklıklarda templerlenmesi boya ve cam uyumu için birbiri ile orantılı olduğunu göstermiştir.  

Bu hesaplamalardaki/çalışmalardaki amaç;  
Yaş boya kalınlığının cam ve boya arasında bir uyumsuzluk yaratıp yaratmadığını görmemizi 

sağlamak olup baskı denemeleri ile mikron kalınlığı tespit edilmiş olup bu doğrultuda cam-
boya ve boya kalınlığı üzerinden süreç ilerletilmiştir. Bu sayede optimum parametreler ve 
opsiyonlar saptanmıştır.[6]  

Uzun/kısa süreli ısıl dayanım testleri için etüv fırını, opaklık cihazı, bilye düşürme test 
aparatları, yaş boya kalınlığını ölçmek için micronmetre kullanılmaktadır. 
 
III.  PROTOTİP ÇALIŞMALARI 

 
Pyro testine göre; tedarikçi bazlı hammadde ve boya türlerine göre çevrim, tarih ve saat 

aralıkları belirlenmiş, testler geçekleştirilmiş ve kırılma durumu değerlendirilmiştir. Belirlenen 
boyalar üzerinden boya-cam uyumu adına Çin borosilikat camı ile emaylum boyasının birbiri 
ile uyumlu olduğu sonucu ile çalışmalar gerçekleştirilmiş ve gelişmeler de aynı zamanda devam 
etmektedir.  

Boya – Cam uyumu için gerçekleştirilen XRF, XRF, Isıl Mikroskobu ve TGA analizleri ile 
sonuçlar değerlendirilmişti. Prototip imalat süreci için Çin borosilikat camının TDS verileri 
üzerinden Pyro fırınlar için iç cam olarak kullanılan Low-e camları ile Ansys ortamında analiz 
gerçekleştirilerek kıyaslamalar gerçekleştirilmiş ve fırın içi yüksek sıcaklıkta kırılmaları 
elimine etmek adına Borosilikat camının verileri gözlemlenmiştir.  
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Tablo III. Çin Borosilikat ve Low-e Camları Teknik Veriler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çin borosilikatı ve Low-e camları için TDS verileri üzerinden Ansys de uygulanan analiz 
aşamasında ilgili veriler girilerek analiz süreci gerçekleştirilmiştir. 

 

  
Şekil 11. Ansys İle Cam Model Yapısı Tasarımı, Serbest ve Sabit Nokta Tayini 

 
Ansys ortamında ilk olarak ayrıca iç cam model tasarımı sonrası Pyro fırın ile aynı yapı ve 
ölçüler ile montaj noktaları referans alınarak sabit ve serbest noktalar belirlendi. Pyro fırında iç 
cam- ara cam ve ön kapak camları için CFD üzerinden termal simülasyon için veriler iç cama 
indirgenerek analiz süreçleri ilerletildi. Analiz ile cam üzerindeki ısı dağılımları, termal 
yüklemelerden dolayı meydana gelen yer değiştirme, en yüksek ve en düşük asal gerilme 
değerleri üzerine çalışıldı.[7] 
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Şekil 12. Çin Borosilikat Camı İçin Fırın İçi Isı Dağılım Sonuçları 

 
Termal analiz uygulanması ile Pyro fırında kullanılan iç cam için fırın iç sıcaklıkları rezistans 

kaynaklı farklı sıcaklıklar cam yüzeyine teneffüz etmesi ile maksimum 390 santigrat 
derecelerde ısı görülmüştür. 

  

 
Şekil 13: Borosilikat Fırın İç Camı Serbest ve Sabit Durum Deplasmanları 

 
Borosilikat Camı için solda görünen serbest ve sağda görülen sabit cam analizi ile sabit camın 
yer değiştirme deplasmanı daha az olduğu görüşmüştür. 

 

 
Şekil 14: Borosilikat Fırın İç Camı Serbest Durum İçin En Yüksek ve En Düşük Asal Gerilmeler 

 

Borosilikat Camı için solda görünen serbest ve sağda görülen sabit cam analizi ile basma (akma) 
gerilmesi ve çekme gerilmesi ile değerlendirilmiştir. 
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Şekil 15: Borosilikat fırın iç camı sabit durum için en yüksek ve en düşük asal gerilmeler 
 

Tablo IV. Borosilikat Fırın İç camı Serbest Durumdaki Toplam Deplasmanlar 

 
Tablo V. Borosilikat Fırın İç Camı Serbest Durumdaki Analiz İçin En Yüksek ve En Düşük Asal Gerilmeler 

 
IV. BOROSİLİKAT SONUÇ 

 
 Borosilikat camı için termal genleşmeye bağlı olarak camın ısı ile orantılı yer değiştirme ve 
gerilme değerleri sonuçlandırılmıştır.  
 Borosilikat camı düşün termal genleşmeye sahip olması ile 0,59 mm gibi yer 
değiştirme(deformasyona) ye uğramıştır. Asal gerilmelerde maksimum 12.9 MPA maksimum 
değer göstermiştir. Bu değer bizim çekme (kopma gerilmemizdir). Aynı zamanda borosilikat 
camı sabit durumda 0,26 mm yer değiştirme (deformasyon)’ye uğramıştır.  
 
 Low-e Camı Ansys Çalışmaları:  

 
Şekil 16. Low-e Camı İçin Fırın İçi Isı Dağılım Sonuçları 

 
Termal analiz uygulanması ile Pyro fırında kullanılan iç cam için fırın iç sıcaklıkları rezistans 
kaynaklı farklı sıcaklıklar cam yüzeyine teneffüz etmesi ile maksimum 390 santigrat 
derecelerde ısı görülmüştür. Low camı borosilikat camından farklı olarak low-e kaplamaya 
sahip olması ısıyı cam içinden geçirmede daha yansıtıcı özelliktedir.[8] 
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Şekil 17: Low-e Camı Fırın İç Camı Serbest ve Sabit Durum Deplasmanları 
 

Low-e Camı için solda görünen serbest ve sağda görülen sabit cam analizi ile sabit camın yer 
değiştirme deplasmanı daha az olduğu görüşmüştür. 

 
 

 
 

Şekil 18: Low-e Camı Fırın İç Camı Serbest Durum İçin En Yüksek ve En Düşük Asal Gerilmeler 
 
Borosilikat Camı için solda görünen serbest ve sağda görülen sabit cam analizi ile sabit camın 
yer değiştirme deplasmanı daha az olduğu görüşmüştür. 

 

 
Şekil 19: Low-e Camı Fırın İç Camı Sabit Durum İçin En Yüksek ve En Düşük Asal Gerilmeler 
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Tablo VI. Low-e Fırın İç Camı Serbest Durumdaki Toplam Deplasmanlar 

 
 

Tablo VII: Low-e Fırın İç Camı Serbest Durumdaki Analiz İçin En Yüksek ve En Düşük Asal Gerilmeler 

 
 

V. LOW-E SONUÇ 
 

Low-e camı için termal genleşmeye bağlı olarak camın ısı ile orantılı yer değiştirme ve 
gerilme değerleri sonuçlandırılmıştır.  
Low-e camı borosilikat camına göre 3 kat fazla termal genleşmeye sahip olması kaynaklı 
yüksek ısı ile 1,65 mm gibi yer değiştirme(deformasyona) ye uğramıştır. Asal gerilmelerde 
maksimum 32,1 MPA maksimum değer göstermiştir. Bu değer bizim çekme (kopma 
gerilmemizdir). Aynı zamanda borosilikat camı sabit durumda 0,7 mm yer 
değiştirme(deformasyon) ye uğramıştır.  
 
Borosilikat ve Low-e Camları için Sonuç Değerlendirme ile;  
 
Borosilikat camı ve Low-e camı için Ansys ile gerçekleştirilen deplasman (yer değiştirme-
deformasyon) ve minimum-maksimum asal gerilmeler değerlendirilmiştir.  
 

Tablo IIX. Low-e Fırın İç Camı Serbest Durumdaki Analiz İçin En Yüksek ve En Düşük Asal Gerilmeler 

 

 
 
Termal genleşmeye bağlı olarak pyro fırınlarda da denenen lowe camlarının ısı ve genleşme 
kaynaklı kırılmalar gözlemlenmesi ve analiz üzerinden de değerlendirildiğinde 1,64 mm 
deformasyona uğraması uygunsuz sonuçlandığını tekrar göstermiştir. Borosilikat camı 0,59 mm 
deformasyon ile ve aynı zamanda fırında da uygulanan testlerde de kırılmalar elimine edilmiş 
ve analiz ile de deformasyonun az görülmesi tutarlı sonuç oluşturmuştur. 
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Tablo IX. Low-e Fırın İç Camı Serbest Durumdaki Analiz İçin En Yüksek ve En Düşük Asal Gerilmeler 

 
 

Maksimum ve Minimum asal gerilmeler değerlendirildiğinde genleşmeye de bağlı olarak 
Borosilikat camı low-e camına göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla emniyet katsayısına sahip 
olduğu görülmektedir.  

Boya seçimi için kimyasal dayanım testleri gerçekleştirilmiştir ve testler sonuçlandırılmıştır.  
Cam ve boya arasındaki termal genleşme uyumunu anlamak amacıyla, çevrim testleri 

gerçekleştirilmiş ve devam etmektedir. 
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Özet: Mimari projelerin zaman içinde daha karmaşık bir hale gelmesi ve toplam sürenin 
kısaltılmasına yönelik artan talepler bina tasarım yönetim sürecinin gittikçe zorlaşmasına neden 
olmaktadır. Bu süreç iyi yönetilmediği takdirde hatalı veya yetersiz tasarımlar oluşmakta ve bu 
durumda hataların düzeltilmesine yönelik çalışmalar gerekli olmaktadır. Genellikle ancak 
inşaat aşamasında fark edilen bu hataların veya eksikliklerin düzeltilmesi inşaat projelerinde 
süre ve maliyet artışlarının en önemli sebebidir. Ayrıca, bu gibi durumlarda hukuki sorunlar ve 
ilgili ek maliyetler de ortaya çıkmaktadır. Birbirinden farklı birçok fonksiyonu bünyesinde 
barındırması sebebiyle son derece karmaşık bir yapıya sahip olan sağlık yapılarında tasarım 
yönetimi daha da önem kazanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesinde 
en önemli unsurlardan biri olan bu yapılar sosyal ve politik alanlarda da kritik bir rol 
oynamaktadırlar. Sağlık yapıları insan yaşamı ile doğrudan ilişkili olduğu için tasarımda 
yapılacak bir hata – diğer birçok yapıda olduğu gibi- sadece maddi kayıplara yol açmaz; bu hata 
ve eksiklikler geriye dönüşü olmayan toplumsal maliyetler ile sonuçlanabilir. Tasarım sürecinin 
en iyi şekilde yürütülebilmesi için bilgi akışının koordine edilmesi, hastane yönetimi ve 
tasarımcılar arasında etkin bir iletişim sağlanması görevleri ise proje yöneticilerine aittir. Bu 
çalışmada, sağlık yapılarının tasarım sürecinin iyileştirilmesi amacıyla öncelikle sağlık 
yapılarının iç ve dış mekan özelliklerinin hasta sağlığı ve çalışanlarının memnuniyetine olan 
etkileri incelenmiş ve daha sonra bu bilgiler kullanılarak fizibilite aşamasında paydaşların 
kullanımına sunulabilecek bir kontrol listesi oluşturulmuştur. Oluşturulan liste ile mimarlar, 
proje yöneticileri, hastane yapıları hakkında çalışan araştırmacılar için yeni sağlık yapıları 
sürecinde, bilimsel araştırmalarda ve kanıta dayalı tasarım ilkeleri çerçevesinde mevcut 
hastanelerde kullanıcı memnuniyetinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara yol gösterici 
olması hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tasarım Yönetimi, Sağlık Yapıları, Tasarım Süreci, Hastane Planlaması, 
İyileştiren Çevre 

Abstract: Building design management becomes increasingly difficult as architectural projects 
become more complicated and the demands for shortening the total duration increase. If this 
process is not managed well, defects appear and in this case rework becomes necessary. 
Generally, these defects are not recognized until construction stage, and this is the most 
important reason of time and cost overruns in construction projects. Also, in such conditions, 
legal problems and related additional costs also appear. Healthcare facilities have an extremely 
complex structure due to the need to incorporate different functions. Therefore, the management 
of the design process becomes more significant. These buildings, which are one of the most 
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important elements in the success of health services, play a critical role also in the social and 
political fields. As healthcare facilities are directly associated with human life, defects in the 
design process do not only cause material losses, but also can result in social costs. For the 
successful management of the design process, the duties of the coordination of the information 
flow, ensuring effective communication between designers and hospital managers belong to 
project managers. This study aims to improve the design process of healthcare facilities. 
Primarily the effects of the indoor and outdoor features of healthcare design on patient health 
and workers' performance have been analyzed. Then a model that may be used by stakeholders 
at the feasibility stage has been formed. The model may be assistant of in the design process of 
new health buildings by architects, project managers, and researchers working in the field of 
the hospital structures, in the scientific researches and in the studies oriented for the evaluation 
of the user satisfaction in the current hospitals within the framework of the evidence based 
design principles. 

Keywords: Design Management, Healthcare Facilities, Design Process, Hospital Planning, 
Healing Environment 

1.GİRİŞ 
Sağlık yapıları toplum sağlığını korumak ve hastalıkları iyileştirmek amacıyla yapılan, 

sağlık hizmetlerinin verildiği sosyal yapılardır. Bu yapılar, kişilerin sağlıklı ve kimseye bağlı 
kalmadan bir hayat sürdürmesi adına önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, sağlık yapıları 
hastaların ve diğer kullanıcıların konfor şartlarını sağlayacak ve yaşam kalitesini artıracak 
özellikte olması gerekmektedir. Özellikle hastaneler başta olmak üzere, sağlık yapılarında 
tedavi olan hastaların, yapı içinde tedavi süreçlerini daha kolay geçirebilmelerini sağlayan, 
hasta moralini yüksek tutan ve güvenlik hissi veren mekanlar tasarlanmalıdır.  

Günümüzde sağlık yapılarının çoğu toplumun sosyal ihtiyaçlarını iyi bir şekilde 
karşılayamamakta ve sağlık çevresindeki kullanıcı memnuniyeti üzerinde olumsuz etkilerin 
oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum, hastaların iyileşme sürecinde uzama, hasta ölüm 
oranlarında artış ve çalışan personelin iş verimliliğinde azalmalar gibi sorunların oluşmasına 
neden olmaktadır. Bu yüzden, önemli yatırımların yapıldığı sağlık yapıları toplumun sosyal 
ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yapılması kaliteli ve iyi bir hizmet sunumu için önemli 
olmaktadır.  

 
1.1. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın öncelikli amacı sağlık yapıları tasarım sürecinin iyileştirilmesi için tasarım 
süreci aşamasında kullanılmak üzere sağlık yapılarında tasarım yönetimine yönelik bir kontrol 
listesinin oluşturulmasıdır. Oluşturulan modelin mimarlar ve proje yöneticilerine yeni sağlık 
yapıları tasarım sürecinde yol gösterici bir araç olması hedeflenmiştir. Ayrıca mevcut 
hastanelerde de kullanıcı memnuniyetinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda bu 
çalışmada oluşturulan kontrol listesinden faydalanılabilinir. 

Çalışmanın diğer bir amacı ise, 1970 ile 2011 yılları arasında literatürde sağlık yapıları ile 
ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi, sınıflandırılması ve analiz edilmesi suretiyle hastane 
yapıları hakkında çalışan araştırmacılar ve akademisyenlere çalışmalarına temel 
oluşturabilecek bir değerlendirme sistemi oluşturmaktır. 

 
1.2.Çalışmanın Kapsamı  

Hastane tasarımının hasta sağlığı ve çalışanlar üzerindeki etkilerinin tespit edilebilmesi 
adına 
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1970-2011 yılları arasında konunun çeşitli yönleri ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. 
Literatür taraması için Google, Google Akademik, Center for Health Design ve PubMed® 
elektronik kaynakları ile konu ilgili yazılmış kitap ve tezlerden yararlanılmıştır (Çizelge 1.). 
Literatür taraması boyunca anahtar kelimeler olarak; “tasarım yönetimi”, “tasarım süreci”, 
“hastane tasarımı”, “sağlık ve çevre”, “hastane gelişimi”, “hastane planlaması”, “hastane 
mimarisi”, “iyileştiren çevre”, “hasta odası”, “enfeksiyon kontrolü”, “hasta memnuniyeti”, 
“iş memnuniyeti” ve “hasta güvenliği” kullanılmıştır. 
 

Çizelge 1. Kaynak ve Konularına Göre Literatür Taramalarının Dağılımı 

 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI: Sağlık Yapılarında Tasarım Süreci ve Dikkate 
Alınması Gereken Faktörler 

Mimari tasarım, bir yapının gereksinimlerini karşılamak üzere yapım kararlarının kapsamlı 
bir biçimde saptandığı ve saptanan kararlar doğrultusunda tasarım ve uygulamanın yapılması 
şeklinde tanımlanabilir. Bir yapının planlanması ve programlanması yapılırken tasarımı 
belirleyecek bütün etkenlerin önceden tespit edilmesi yapının işleyişi açısından önem 
taşımaktadır. Tipi (2007), tasarımla ilgili araştırılması gereken faktörleri şöyle açıklamaktadır 
(Tipi, 2007): "Tasarım, yoğun araştırma ve uzun zaman gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte 
tasarımı belirleyen etkenlerin rasyonel ve ileriye dönük olarak belirlenmesi gerekir. Tasarım 
evresinde kullanıcı istek ve gereksinimleri, alt ve toplam kapasite değişiklikleri ve fiziksel çevre 
verileri gibi tasarımı belirleyen etkenler araştırılmalıdır.” 

Mimari tasarım, her yapı türü için farklılık göstermektedir. Kullanıcı gereksinimlerinin 
karşılanması, işlevsellik, estetik uygunluk, kullanıcı memnuniyeti, kullanışlılık ve ekonomi 
doğru bir tasarım oluşturulmasında göz önüne alınması gereken önemli etkenlerdir. 
Hastanelerin bu ölçütlere göre planlanması gerek hizmet veren gerek hizmet alan kesimin 
konforunun sağlanılması açısından önemlidir. Sağlık yapılarının fizibilite, tasarım, uygulama 
evrelerinin tüm boyutlarıyla geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınarak inşa edilmesi, hastaların 
fiziksel ve psikolojik sağlığı, çalışan personelin verimlilik ve memnuniyeti üzerinde olumlu 
etkiler oluşturmaktadır. 

Mimari projelerin etkin bir biçimde tamamlanabilmelerinde maliyet, süre ve kalite (Şekil 1.) 
olmak üzere üç ana unsur bulunmakta ve bu unsurlar inşaat projelerinin belirlenen hedeflere 
ulaşabilmelerinde oldukça önemli rol oynamaktadırlar. Şekil 1’de yer üçgenin içindeki alan 
projenin kapsamını göstermektedir. Maliyet, süre ve kalite olarak üçgeni oluşturan kenarlar 
kapsam içinde sınırlamaları oluştururlar. Maliyet projenin bitirilmesi için gerekli olan parasal 
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değerdir. Süre, projenin bitirilmesi için gereken zamandır. Kalite ise proje amacına uygunluk, 
sıfır kusur ve projenin istenilen özelliklerine uygunluğudur. 

 

 
Şekil 1. Proje Yönetim Üçgeni (Wolff’dan (2008) uyarlanmıştır.) 

Herhangi bir projenin geleneksel yaşam döngüsü fizibilite, tasarım, yapım ve kullanım 
aşamalarından oluşmaktadır (PMBOK, 1996). İlk iki aşamada projelerin fizibilite ve tasarım 
çalışmaları yapılmakta, son iki aşamada ise proje hayata geçirilmektedir (Esatoğlu, 2010). Bu 
aşamalar Şekil 2.’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. Proje Yaşam Döngüsü Aşamaları (Schwalbe’den (2010) uyarlanmıştır.) 

Sağlık yapıları yapım ve uygulamasında görev alan mimarlar ve mühendisler kullanıcı 
ihtiyaçlarına hızlı ve verimli bir şekilde cevap verebilecek yapı üretme sorumluluğuna 
sahiptirler. Bu nedenle, bu kişiler tarafından müşteri ihtiyaçlarının yapı inşaatına başlanılmadan 
önce belirlenmesi gerekmektedir. Diğer birçok yapıda olduğu gibi sağlık yapıları inşaat yapım 
sürecinde, maliyet, süre ve kalite kriterleri doğrultusunda belirleyici kararların alındığı 
planlama ve tasarım süreci proje kalitesi açısından en önemli süreç olmasına rağmen çoğu kez 
ihmal edildiğini söylemek mümkündür. Bu durum hatalı veya yetersiz tasarımların oluşumuna 
zemin hazırlayarak tekrar yapım çalışmalarının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Feng ve 
Tommelein (2009) tarafından bir hastane projesindeki tekrar yapım çalışmalarının nedenleri 
üzerine bir araştırma yapılmıştır. Yazarlar, tekrar yapım çalışmalarının çoğunluğunun (%50) 
planlama ve tasarım sürecindeki hata ve eksikliklerden kaynaklandığını tespit etmişlerdir. Aynı 
zamanda tasarım incelemelerinin %17’sinin de tekrar yapım çalışmalarına neden olduğu 
sonucunu bulmuşlardır. Sağlık yapıları projelerinin ileri safhalarında meydana gelen tekrar 
yapım çalışmaları sonucunda yapılan değişikler projelerin maliyetlerinde artış ve sürelerin 
uzaması, inşaat ve koordinasyon gruplarının iş yüklerinin artması, sürenin tekrar 
programlanması, bütçenin değişmesi gibi sorunlara yol açmaktadır. Bunun yanı sıra tasarım 
sürecinde meydana gelen sorunlar, proje başarısı üzerinde birçok olumsuz etkilere neden 
olmaktadır. Bu etkiler Çizelge 2’de gösterilmiştir. Bütün bu olumsuzlukların yanı sıra proje 
tasarım işlemlerindeki eksikliklerin düzeltilmesine yönelik yapılan çalışmalar sağlık 
çevresindeki paydaşların sağlık hizmetlerinden fayda görmelerini engelleyerek kullanıcıları 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle sağlık yapıları tasarım sürecinin en iyi şekilde 
yürütülmesi gerekmektedir. Sağlık yapıları tasarım sürecinin en iyi şekilde yürütülebilmesinde 
bilgi akışının koordine edilmesi, hastane yönetimi ve tasarımcılar arasında etkin bir iletişimin 
sağlanması, projelerin tespit edilen maliyet ve süre sınırları içerisinde ulaşabilmesi gibi konular 
önem kazanmaktadır.  

301



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

 

 
Çizelge 2. Proje Tasarım İşlemlerinde Eksiklikler ve Bu Eksikliklerin Proje Yönetimine Etkileri (Emitt’den 

(2007) uyarlanmıştır.) 

Tasarım Sürecindeki Sorunlar  Proje Üzerindeki Etkileri  

Farklı belgelerden elde edilen ve 
birbirleriyle çelişen belgeler  

Proje grubuna ekstra iş yükü, bütçelemede sorunlar, inşaat 
sürecinde hatalar, (hataları düzeltmek amacı ile) tekrar yapma, 
malzeme israfı.  

Bilgi eksikliği  Proje grubuna ekstra iş yükü, altyüklenici sözleşmelerinde 
gecikmeler, sözleşme yönetiminde zorluklar, süre ve maliyet 
artışları, satınalmada yetersiz bilgi akışı.  

Bilgi akışı ve iletişim sorunları  Bilginin çalışanlar arasında farklı düzeyde olması, tasarım 
değişikliklerinin planlara geç yansıtılması  

Tasarım değişikliklerinin planlara ve 
teknik şartnameye yansıtılmasında 
yaşanan gecikmeler  

İnşaat karmaşık belge kontrol süreci, incelemelerin güncel bilgi ile 
yapılamaması, bilginin çalışanlar arasında farklı düzeyde olması, 
altyüklenicilerle yapılan sözleşmelerin yönetiminde zorluklar  

Plan ve spesifikasyonlarda kalemlerin 
incelenmemesi  

Sahada belge kontrolünün zorlaşması, uygulamada hata riski ileri 
safhada artan izleme toplantısı talebi  

Çok fazla miktarda tasarım 
incelemesi  

Maliyet ve süre artışı, iş yükünde artış, yazdırma ve fotokopi 
maliyetlerinde artış, çizimlerin sahaya iletilmesinde gecikmeler  

İşveren grubunda çok sayıda paydaş 
bulunması  

Karmaşık karar verme ve onay süreci, çok fazla miktarda tasarım 
değişiklikleri, çalışanlar arasında farkı derecede bilgi  

Projelerin ileri safhalarında tasarım 
değişiklikleri  

Sözleşme yönetim zorlukları, tekrar yapma, maliyet ve süre 
artışları, inşaat ve koordinasyon gruplarının iş yüklerinin artması, 
işverenle anlaşmaya varma gereği, sürenin tekrar programlanması, 
bütçenin değişmesi, stres.  

 
Yapılan literatür taraması kapsamında sağlık yapıları tasarımında göz önüne alınması gereken 
başlıca fiziki  çevre faktörleri;  

 Gürültü, 
 Aydınlatma 
 Pencere ve doğa manzarası 
 İyileştiren bahçeler 
 Hasta ve sağlık personeli güvenliği  
 Havalandırma 

olarak sınıflandırılmıştır.  

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma kapsamında elde edilen 199 adet çalışma içerisinden kullanıcı memnuniyeti ve 
güvenliğinin artırılması yönünde yapılan araştırmalar kategorize edilmiş ve kontrol listesinin 
oluşturulmasında 97 adet kaynak kullanılmıştır. Liste, gürültü, aydınlatma, pencere-doğa 
manzarası, iyileştiren bahçeler, hasta-sağlık personeli güvenliği ve havalandırma olarak 
kategorize edilen kaynaklarda araştırmacılar tarafından kullanılan yöntemler ve saptanan 
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bulgular doğrultusunda öneriler geliştirerek kontrol listelerinin oluşturulması esasına 
dayanmaktadır (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Sağlık yapıları tasarımındaki fiziki  çevre faktörlerinin belirlenmesi ve önerilerde bulunulması adına 
taranan kaynaklar 

Sağlık Yapıları 
Tasarımında Fiziki 

Çevre Faktörleri 

Taranan Kaynaklar 

Gürültü Morrison ve diğ. (2003); EPA (1974); NIOSH (1998); Pai (2007); Bayo ve diğ. (1995); 
Philimoni ve diğ. (2011); Allaouchiche ve diğ. (2002); Vinodhkumaradityaa ve diğ. 
(2008); Montague ve diğ. (2009); Bremmer ve diğ. (2003); Dijkstra ve diğ. (2006); 
Joseph (2006b); Zimring ve diğ. (2004); Rubert ve diğ. (2007); Parlar (2008); 
Salihoğlu ve diğ. (2011). 

Aydınlatma Rea (2002); Van Bommel (2005); Aydın (2009); Rosenthal ve diğ. (1984); Terman ve 
diğ. (1989); Eastman ve diğ. (1998); Lewy ve diğ. (1998); Beauchemin ve Hays (1996, 
1998); Benedetti ve diğ. (2001); Hobday (2011); Walch ve diğ. (2005); Booker ve 
Roseman (1995); Buchanan ve diğ. (1991); CıBSE (1994); CıBSE (1984); White 
(2006), White (2007); Salihoğlu ve diğ. (2011); Philips Lighting (1993); IES (1985); 
Joseph(2006a) Karlin ve Zeiss (2006); Mroczek ve diğ. (2005); Fontaine ve diğ. 
(2001); Fontaine (2005); Zimring ve diğ. (2004); Özel Hastane Yönetmeliği (2002). 
 

Pencere ve Doğa 
Manzarası 

Ulrich (1984); Ulrcih (1991); Verderber (1986); Verderber ve Reuman (1987); Devlin 
ve Arneil (2003); Dijkstra ve diğ. (2006); Ampt ve diğ. (2008); Fontaine (2005); Keep 
ve diğ. (1980); Wilson (1972); Shepley ve diğ. (2011); Fontaine ve diğ. (2001); Diette 
ve diğ. (2003); Ulrich ve Lunden (1990); Zimring ve diğ. (2004); Joseph (2006a); 
Mroczek ve diğ. (2005); Aydın (2009). 

İyileştiren Bahçeler Cooper-Markus ve Barnes (1995); Morris (2003); Whitehouse ve diğ. (2001); Sherman 
ve diğ. (2005); Ampt ve diğ. (2008); Zimring ve diğ. (2004). 

Hasta ve Sağlık 
Personeli Güvenliği 

Dettenkofer ve diğ. (2004); Ulrich ve diğ. (2008); Ben-Abraham ve diğ. 
(2002); McManus ve diğ. (1994); Menzies ve diğ. (2000); Hendrich ve diğ. (2004); 
Ampt ve diğ. (2008); Harris ve diğ. (2006); Tzeng ve Ying (2008); Nelson ve diğ. 
(2005); McCarter ve diğ. (2005); Zimring ve diğ. (2004); ; Simpson ve diğ. (2004); 
Gardner ve diğ. (1998); Donald ve diğ. (2000); Harley (1995); Parlar (2008); Aydın 
(2009); Özel Hastane Yönetmeliği (2002); Salihoğlu ve diğ. (2011). 

Havalandırma Jiang ve diğ. (2003); Menzies ve diğ. (2000); Ampt ve diğ. (2008); Qian ve diğ. (2010); 
Escombe ve diğ. (2007); Passweg ve diğ. (1998); Aydın (2009); Özel Hastane 
Yönetmeliği (2002); Salihoğlu ve diğ. (2011) 

 
4. BULGULAR 

Bu çalışmada sağlık yapıları tasarım sürecinde meydana gelen problemleri engellemek, 
tasarımcıların üretkenliğini arttırmak, sağlık yapıları fiziksel tasarımının hasta ve çalışan sağlık 
personeli üzerindeki etkilerini ve sağlık alanında ihtiyaç duyulan kriterleri belirlemek adına 
Çizelge 3.deki çalışmalar taranarak bulgular irdelenmiş ve öneri niteliğinde belirtilen faktörler 
üzerinden kontrol listesi oluşturulmuştur (Çizelge 4). 
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Çizelge 4. Sağlık Yapılarının Tasarım Sürecine Yönelik Kontrol Listesi 

Sağlık Yapılarının Tasarım Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar 
Kontrol  

Evet Hayır 

Gürültü                 

1) Sağlık yapıları gün boyunca gürültü seviyesi 40-45 ve gece boyunca 35 dB’de 

     olacak şekilde mi tasarlandı?         
2) Döşeme malzemelerinin yumuşak ve ses yalıtımı sağlamasına özen gösterildi 
mi?      

3) Acil ünitelerde yeterli sayıda ve geniş bekleme odaları tasarımda düşünüldü mü?      
4) Yapı üniteleri; tıbbi ekipman hareketlerini en az düzeyde tutacak şekilde 
tasarlandı      

mı?                  

5) Jeneratör ve mekanik havalandırma odaları sağlık birimlerinden mümkün      

olduğunca uzak veya mümkünse ayrı bir binada tasarlandı mı?        

6) Gürültüyü azaltmak amacıyla çocuklar için yeterli sayıda oyun odaları tasarlandı      

mı?                  

7) Yoğun bakım ünitelerinde gürültü düzenleme kurallarının bulunduğu panolar      

tasarımda düşünüldü mü?              

8) Hasta odaları otoyol trafiğinden etkilenmeyecek yönde mi tasarlandı?        

9) Ortak alanlar ve hasta odaları arasında ses yalıtımlı malzemeler kullanıldı mı?      

10) Hastanelerin yapımında gürültü yapmayacak cihazların kullanılmasına özen      

gösterildi mi?                

11) Hasta bakımlarının yapılması için yeterli sayıda odalar tasarlandı mı?        

12) Hemşire istasyonları uygun yerlerde tasarlandı mı?          

13) Hastane yapıları gürültüye neden olabilecek havaalanı, tren istasyonu, otoyol      

trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde uzak bir bölgede mi tasarlandı?        

14) Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde gürültüyü azaltmak için uygun yer       

döşeme malzemesi (yumuşak linolyum) seçildi mi?          

15) Yeni doğan yoğun bakım ünitelerindeki lavabolar hasta yataklarından uzak olan      

yerlerde mi tasarlandı?                

16) Yeni doğan yoğun bakım üniterindeki hasta yatakları hemşire istasyonlarından      

mümkün olduğunca uzak yerlerde yapıldı mı?            

17) Havalandırma kanalları hasta yataklarının yanında bulunmayacak şekilde      

tasarlandı mı?                

18) Gürültüyü önleyebilmek için yapının tavanlarında ses emici malzeme kullanıldı      

mı?                  

19) Gürültüyü önleyebilmek adına yeterli sayıda tek yataklı hasta odaları tasarımda      

düşünüldü mü?                

20) Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde gürültü seviyesi 45-50 dB olacak şekilde      

mi tasarlandı?                

             

Aydınlatma           Evet Hayır 

1) Genel olarak hasta odaları güney, doğu ve güneydoğu yönlerine bakacak şekilde      

mi tasarlandı?                
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2) Depresyon hastalarının bulunduğu üniteler yeteri kadar sabah ışığı alacak şekilde      

tasarlandı mı?                

3) Gün ışığının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan yapay ışık, iç mekandaki      

kişilerin güvenliğini sağlayacak şekilde mi yapıldı?        

4) Gün ışığının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan yapay ışık, iç mekandaki      

kişilerin görsel performansını sağlayacak şekilde mi yapıldı?          

5) Gün ışığının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan yapay ışık, iyi bir görsel      

çevreyi sağlayıcı özellikte mi yapıldı?            

6) Doktor odalarının genel aydınlatması 100-200 lüks arasında olacak şekilde mi      

yapıldı?            

7) Doktor odalarının bölgelik aydınlatması 400-800 lüks arasında olacak şekilde mi      

yapıldı?                  
8) Teşhis-tanı birimleri genel aydınlatması 250-1000 lüks arasında olacak şekilde 
mi      

yapıldı?            

9) Ameliyathane salonlarının genel aydınlatması 500-1000 lüks arasında olacak      

şekilde mi yapıldı?                

10) Ameliyat masalarının bölgelik aydınlatması 20000-40000 lüks arasında olacak      

şekilde mi yapıldı?           

11) Dişçi ve doğum koltuklarının aydınlatması 5000-10000 lüks arasında olacak      

şekilde mi yapıldı?                

12) Hasta odalarında genel aydınlatma düzeyi 100-200 lüks arasında olacak şekilde      

mi yapıldı?      

13) Hasta muayene aydınlatmasında kullanılacak ışığın, aydınlatma düzeyi en az      

1000 lüks olacak şekilde mi yapıldı?              

14) Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde her yatak başındaki aydınlatma 10-600      

lüks arasında olacak şekilde mi yapıldı?         

15) Yoğun bakım ünitelerinde doğal ve yapay ışığın direkt olarak kullanılmamasına      

özen gösterildi mi?                

16) Gece nöbetçisi olan personelin fiziksel yaralanmasını önleyebilmek için hasta      

odalarındaki aydınlatma düzeyi 1 lüks olacak şekilde yapıldı mı?       

17) Sağlık çalışanı ve hastaların gün ışığından maksimum derecede yararlanmasını      

sağlayacak tasarım yapıldı mı?              
18) Tasarımda karmaşık işlerde çalışan sağlık personeline yönelik uygun 
aydınlatma      

seviyesi düşünüldü mü?          

19) Parlak ışığın oluşmaması için uygun döşeme malzemesi kullanıldı mı?      
20) Hasta odaları yeteri kadar gün ışığından faydalanabilecek özellikte mi 
tasarlandı?      

21) Hasta odalarında kullanılan aydınlatma indirekt ve yumuşak özellikte mi?      
22) Sağlık çalışanlarının çalışma alanlarında doğal aydınlatmadan 
faydalanabilmeleri      

için yeterli sayıda pencere ve ışıklık, tasarımda düşünüldü mü?       

23) Yoğun bakım ünitelerindeki camların hafif renkli veya ışığı yansıtıcı özellikte      

olmasına dikkat edildi mi?              
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24) Parlak ışığın önlenebilmesi için mobilya, demirbaş ve ekipmanlar mat renkli      

özellikte mi seçildi?           

25) Sağlık yapıları özellikle doğal ışığa erişimi sağlayacak şekilde mi tasarlandı?      

26) Hasta odaları bodrum ve zemin katta doğrudan güneş ışığı almayan bölümlerde      

yapılmamasına dikkat edildi mi?              

  

Pencere ve Doğa Manzarası         Evet Hayır 
1) Hasta odalarındaki pencereler doğal manzarayı görebilecek şekilde mi 
tasarlandı?      

2) Pencerelerden beklenilen memnuniyetin elde edilebilmesi için, pencereler      

uygulanacağı duvarda %20-%30 oranında mı yapıldı?          

3) Yatağa bağlı olan hastaların pencere manzarasını görebilmeleri açısından,      

pencereler uygun yükseklikte yapıldı mı?         

4) Hasta odalarında bulunan pencereler hasta yataklarının bakış açısı yönünde       

olacak şekilde mi tasarlandı?              

5) Hasta odalarında bulunan pencereler hastaların yataktaki farklı konumlarında da      

manzaradan fayda sağlayabileceği şekilde mi düşünüldü?        

6) Hastaların bulundukları mekanlarda gerçek doğa manzarası veya duvarlara asılı      

doğa manzara resimleri tasarımda düşünüldü mü?          

7) Sağlık çalışanın pencere ve doğal manzaradan fayda sağlayabilmesi adına,      
tasarımda personelin çalıştığı mekanlarda doğal aydınlatma pencereler ve 
ışıklıklarla      

yeteri kadar yapıldı mı?                

8) Hasta odalarındaki yataklar pencereye paralel olacak şekilde mi yerleştirildi?      

                          

İyileştiren Bahçeler Evet Hayır 

1) Bahçe yapımında profesyonel peyzaj mimari tasarım ekibinde görev aldı mı?      
2) Peyzajda kullanılan bitkiler ve yeşilliklerin alerji yapıcı özellikte olup 
olmadığına      

dikkat edildi mi?                

3) Bahçeler hastane ana girişlerinden görünür ya da açık ve belirgin bir yönde       

olacak şekilde mi tasarlandı?          
4) Hastane bahçeleri sağlık personelinin boş zamanlarını en iyi şekilde 
geçirebileceği      

nitelikte tasarlandı mı?                

5) Hastane bahçeleri, paydaşların (hasta, personel) gece boyunca güvenli bir       

şekilde kullanabilmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı mı?        

6) Hastane bahçeleri kullanıcı gereksinimlerine göre mi tasarlandı?        

7) Hastane bahçeleri hasta ve engellilerin kullanabileceği, kolay erişim        

sağlayabileceği özellikte mi tasarlandı?            

8) Hastane bahçeleri hasta/personelin fayda sağlayabileceği şekilde mi tasarlandı?      

  

Hasta Güvenliği Evet Hayır 

1) Enfeksiyonun önlenebilmesi için izolasyon kapasitesi, mekan ve el yıkama      

üniteleri uygun yerlerde ve yeterli sayıda olacak şekilde yapıldı mı?       
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2) Enfeksiyonun önlenebilmesi için uygun yerlerde alkollü el yıkama solüsyonları      

yeterli sayıda olacak şekilde konumlandırıldı mı?          
3) Enfeksiyonun önlenebilmesi için yeterli sayıda tek yataklı hasta odası yapıldı 
mı?      

4) Enfeksiyonun önlenebilmesi için yeterli sayıda el yıkama üniteleri yapıldı mı?      

5) Yatak hareketlerinden oluşabilecek düşmelerin önlenebilmesi için, hastaların      

ailelerinden yardım alabilmesini sağlayacak aile alanlarının hasta odalarında      

oluşturulması tasarımda düşünüldü mü?         

6) Hasta düşmelerinin önlenebilmesi için hasta odalarında uygun aydınlatma yapıldı      

mı?                  
7) Hasta düşmelerinin önlenebilmesi için hasta odalarında kaygan olmayan 
özellikte      

döşeme malzemesi kullanıldı mı?          

8) Hasta düşmelerinin önlenebilmesi için hasta odalarında uygun klozet ve mobilya      

yükseklikleri düşünüldü mü?              

9) Enfeksiyonun önlenebilmesi adına yoğun bakım ünitelerinde yeterli sayıda tek      

yataklı izolasyon hasta odaları yapıldı mı?         
10) Enfeksiyonun önlenebilmesi adına el yıkama üniteleri sağlık personeli 
tarafından      

kolayca ulaşılabilecek şekilde yapıldı mı?            

11) Sağlık personeli tarafından meydana gelen tıbbı hataların önlenebilmesi adına      

uygun aydınlatma yapıldı mı?          

12) Sağlık yapıları tasarımında esnek tasarıma sahip standart odalar düşünüldü mü?      

13) Enfeksiyonun önlenebilmesi amacıyla sağlık personeli çalışma ortamlarında      

sterilizasyonun sağlanılması için gerekli önlemler alındı mı?        

14) Enfeksiyonun önlenebilmesi amacıyla tüm birimlerde temiz ve kirli malzemeler      

için ayrı oda tasarlandı mı?              

15) Hasta düşmelerinde kolay müdahale edilebilmesi için oda içinde yer alan banyo      

kapısı odaya açılacak şekilde mi yapıldı?            

16) Hasta odalarında kullanılan malzemeler kolay temizlenebilen ve hijyenik      

özellikte mi seçildi?           

17) Ameliyathanelerde duvar, tavan ve zeminlerde dezenfeksiyon ve temizliğe       

uygun antibakteriyel malzemeler kullanıldı mı?            

18) Ameliyathane salonlarında yüzeyler düz olacak şekilde mi yapıldı?       

19) Hasta odaları, içinde bulunan yatak adedine göre mi belirlendi?        

20) Tek yataklı hasta odaları en az 9 m2 olacak şekilde mi tasarlandı?       

21) Birden çok yataklı hasta odaları yatak başına en az 10 m2 olacak şekilde mi      

tasarlandı?                  

22) Çocuk hastalar için hasta odaları yatak başına en az 6 m2 olacak şekilde mi      

tasarlandı?            

23) Çocuğu ile yatan loğusa hastalar için tek yataklı oda en az 12 m2 olacak şekilde      

mi tasarlandı?                

24) Çocuğu ile yatan loğusa hastalar için iki yataklı odalar yatak başına en az 10 m2      

olacak şekilde mi tasarlandı?          
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25) Yoğun bakım ünitelerinde zemin ve duvar kaplamaları antibakteriyel özellikte 
mi      

yapıldı?                  

26) Yeni doğan yoğun bakım ünitesi, doğumhaneye yakın olacak şekilde mi      

tasarlandı?            

  

Havalandırma Evet Hayır 

1) Sağlık yapılarında enfeksiyonun önlenebilmesi için iyi bir havalandırma sistemi      

yapıldı mı?                  

2) Enfeksiyonun önlenebilmesi için tasarımda yeteri kadar doğal havalandırmayı      

sağlacak mimari elemanlar düşünüldü mü?         

3) Röntgen, tomogrofi gibi radyasyon yayan cihazların bulunduğu mekanlarda      

zemine yakın noktalarda emici, tavana yakın noktalarda üfleyici havalandırma      

sistemi yapıldı mı?                

4) Kalp ameliyatı yapılan salonların sıcaklığını 16- 26 derece arasında tutacak      

havalandırma yapıldı mı?          

5) Organ nakillerinin yapıldığı ameliyat salonların sıcaklığını 15-16 derece arasında      

tutacak havalandırma yapıldı mı?              
6) Pediatrik ameliyatların yapıldığı ameliyat salonları sıcaklığını 30 derecede 
tutacak      

havalandırma yapıldı mı?          

7) Ameliyat salonlarında uygun nem oranlarını %30-%60 oranında tutacak      

havalandırma yapıldı mı?              

8) Ameliyathanelerin havalandırılması hijyenik klima sistemleri ile mi yapıldı?      

10) Yoğun bakım ünitelerinin havalandırılması hijyenik klima sistemleri ile mi      

yapıldı?                  

11) Yeni doğan yoğun bakım ünite ısısı 22-26 derece arasında tutacak havalandırma      

yapıldı mı?            

12) Yeni doğan yoğun bakım ünite içi havalandırma saatte en az 6 kez yapılacak      

şekilde mi düşünüldü?                
 

5. SONUÇ  

Çalışma kapsamında incelenen araştırmaların sonuçlarına göre; hastane yapılarında oluşan 
gürültülerin, hastaneler için standartlarda belirtilen gürültü düzeyi seviyelerinin oldukça 
üstünde olduğu saptanmıştır. Sağlık yapılarında gürültüyü oluşturan başlıca faktörler ise insan 
kaynaklı ve hastane ortamında bulunan çeşitli cihazlardır. Bununla birlikte, hastanelerdeki en 
çok gürültülü ortamların nüfus yoğunluğunun fazla olduğu koridorlar, jeneratör ünitesi, klima 
tesisleri, hasta bakımı ve tıbbi eğitimin yapıldığı mekanlar olduğu saptanmıştır. Hastanelerde 
oluşan yüksek gürültü seviyeleri, çalışan personelin ruhsal, fiziksel sağlığı ve işgücü verimi 
üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Aynı şekilde yüksek gürültü seviyeleri hasta sağlığı 
üzerinde etkili olarak, hasta iyileşme sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, sağlık 
yapılarındaki yüksek gürültü düzeylerinin önlenebilmesi adına, gürültü etkisini en aza indirecek 
önlemler alınmalıdır. Literatürde gürültünün azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 
gürültünün önlenebilmesi için ses emici malzeme kullanılması gerektiği ileri sürülmüş fakat 
maalesef çoğu çalışmada bu malzemelerin neler olması gerektiği belirtilmemiştir. 
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Hastane yapılarının tasarımlarında, kullanıcı memnuniyetinin artırılmasına yönelik dikkat 
edilmesi gereken önemli konulardan biri de aydınlatmadır. Yapılan literatür incelemeleri 
sonucunda uygun aydınlatma düzeneklerinin sağlık çevresindeki katılımcılar üzerinde 
fizyolojik ve psikolojik yönlerden fayda sağladığı sonucuna varılmıştır. Hasta odaları ve 
çalışan personel odalarının aydınlatılmasında gün ışığından mümkün olan en fazla miktarda 
yararlanılması esas alınarak tasarım yapılmalıdır. Genel poliklinik bekleme hollerinin 
aydınlatılmasında, doğal aydınlatmadan yararlanabilmek için tepe ışıklıkları ve galeri 
boşluklarının uygun olan yerlerde yapılması tasarımda düşünülmelidir. Yapılan araştırmalarda, 
gün ışığı miktarı ve pencerelerden görülebilen manzaranın da hastane kullanıcılarının 
memnuniyetini artırarak psikolojik sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu 
gözlemlenmiştir. Bu nedenle, hasta odalarında yapılması düşünülen pencereler hastaların bakış 
açısı yönünde ve hastanın yataktaki farklı konumlarında bile manzaradan faydalanabileceği 
biçimde yapılmalıdır. Personelin çalıştığı mekan ve dinlenme odalarında yeterli sayıda pencere 
ve pencerelerden mutlaka manzara görülebilecek şekilde tasarım yapılmalıdır. 

Literatürde hastane bahçelerine yönelik şimdiye kadar yapılmış az sayıda çalışma tespit 
edilmiştir. Fakat yapılan çalışmalarda hastane bahçelerinin mekan özellikleri sağlık 
çevresindeki tüm katılımcılar üzerinde ruhsal, sosyal ve fiziksel anlamda olumlu yönde etki 
ettiği görülmektedir. Ayrıca bitkilerin tarih boyunca iyileştirici özellikleri göz önüne 
alındığında hastane bahçeleri ayrı bir önem kazanarak, tasarım çalışmalarının özenle yapılması 
sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, bu mekanların tasarımı bu konuda uzmanlaşmış peyzaj 
mimarları tarafından destek alınarak yapılmalıdır. Aynı zamanda bahçelerin yenileme, 
değiştirme ve periyodik bakımları da peyzaj mimarlarının çalışmaları doğrultusunda 
gerçekleştirilmelidir. 

Yapılan araştırmalarda sağlık yapıları tasarım özellikleri ile hasta/personel güvenliğinin 
yakından ilişkili olduğu sonucu çıkarılmış ve kullanıcılar için güvenli ortamın oluşturulması 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, tasarımdan kaynaklanan güvenlik sorunlarının 
belirlenmesi gerekmektedir. Çalışma kapsamında yapılan literatür incelemelerinde güvenlik 
problemlerinin genellikle hastane enfeksiyonları, el yıkama üniteleri, tekli yatak odaları, esnek 
tasarıma sahip standart odalar (acuity-adaptable rooms), tıbbi hatalar ve hasta düşmeleri ile 
ilgili olduğu görülmüştür. Hasta düşmelerine yönelik yapılan çalışmalarda, düşmelerin 
çoğunlukla 65 yaş üstü hastalarda meydana geldiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle özellikle 
yaşlıların kaldığı tedavi birimlerinde aydınlatma, döşeme malzemeleri, merdiven korkulukları, 
yatak yüksekliği gibi mimari elemanların hasta güvenliğini sağlayacak özellikte olması 
gerekmektedir. Aynı zamanda, döşeme malzemelerine yönelik yapılan çalışmalarda, 
hastanelerde kullanılan döşeme malzemelerinin, halı, ahşap, marley, PVC ve betonarme 
döşeme olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra düşmeyi engelleyen döşeme malzemeleri 
seçiminde araştırmacılar arasında zıt görüşler olduğu görülmüştür. Bazı araştırmacılarına göre 
düşmeyi engelleyen döşeme malzemesinin halı ve ahşap, bazı araştırmacılara göre ise marley 
olduğu ileri sürülmüştür. Bu nedenden dolayı bu malzemelerle ilgili daha fazla bilimsel 
çalışmayapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Sağlık yapıları tasarım sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da 
havalandırmadır. Hastane yapılarındaki personel sayısı ve etkinlikleri havadaki mikropların 
artmasına neden olur. Bu durumun hastalar üzerindeki olumsuz sonuçlarını önleyebilmek için 
iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Özellikle iyi düşünülen bir havalandırma sistemi ile SARS 
ve tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklardan enfeksiyon kapma riski azaltılabilir. Bu nedenle bu 
tür hastalıkların tedavisi yapıldığı mekanlarda gerekli olan havalandırma sistemi tasarımda 
düşünülmelidir. Hasta odalarının havalandırılmasında doğal havalandırma, ameliyathane ve 
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yoğun bakım ünitelerin havalandırılmasında uygun havalandırma sistemlerinden 
faydalanılmalıdır. 
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Özet: Bu randomize kontrollü çalışma postür ve solunum egzersizleri içeren video konferans 
yoluyla telerehabilitasyon uygulamasının kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan 
bireylerde solunum fonksiyonları, yaşam kalitesi ve psikososyal faktörler üzerine etkisini 
incelemek için planlandı. KOAH tanısı almış ve çalışmaya dahil edilme kriterlerini taşıyan 
bireyler randomize olarak 15 kontrol ve 15 eğitim grubu olmak üzere 2 gruba ayrıldı, çalışmaya 
toplamda 30 birey dahil edildi. Bireylerin sosyodemografik özellikleri sorgulandı. Bireyler 
eğitim öncesi ve sonrası solunum fonksiyon testi, Modifiye Medikal Research Council 
(MMRC) Anketi, Saint George Solunum Anketi (SGRQ), Beck Depresyon ve Beck Anksiyete 
Ölçeği kullanılarak değerlendirildi. Eğitim grubuna 8 hafta haftada 2 seans olmak üzere toplam 
16 seans video konferans yoluyla postür ve solunum egzersizleri uygulandı. Çalışma öncesi 
değerlendirmelerde 2 gruptaki bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). 
Depresyon ve anksiyete incelemelerinde eğitim öncesi ve sonrası değişimlerine bakıldığında 
eğitim grubunda anlamlı şekilde düşüş olduğu görüldü (p<0.05). SGRQ/Semptomlar ve 
SGRQ/Etkiler incelemelerinde eğitim sonrası incelemelerde eğitim grubunun değerlerinin 
kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük olduğu görüldü. Her grubun eğitim öncesi ve 
sonrası değişimlerine bakıldığında kontrol grubunda anlamlı bir değişim olmadığı görülürken 
tedavi grubunda anlamlı şekilde düşüş olduğu görüldü (p<0.05). KOAH hastalarına 
telerehabilitasyonla egzersiz uygulamasının yaşam kalitesi, solunum fonksiyonları ve 
psikososyal faktörler üzerine etkili olduğu ve geleneksel tedavi yaklaşımlarını destekleyici bir 
uygulama olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı.  

Anahtar Kelimeler: KOAH, Telerehabilitasyon, Pulmoner Rehabilitasyon 

Abstract: This randomized controlled study was planned to examine the effects of 
telerehabilitation via videoconferencing including posture and breathing exercises on 
respiratory functions, quality of life and psychosocial factors in individuals with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD). Individuals diagnosed with COPD and meeting the 
inclusion criteria were randomly divided into 2 groups as 15 control and 15 training groups. A 
total of 30 individuals were included in the study. The sociodemographic characteristics of the 
individuals were questioned. Individuals were evaluated using pulmonary function test before 
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and after training, Modified Medical Research Council (MMRC) Questionnaire, Saint George 
Respiratory Questionnaire (SGRQ), Beck Depression and Beck Anxiety Inventory. Posture and 
breathing exercises were applied to the training group via video conference for a total of 16 
sessions, 2 sessions per week for 8 weeks. There was no statistically significant difference 
between the individuals in the 2 groups in the pre-study evaluations (p>0.05). Considering the 
changes in depression and anxiety before and after treatment, it was observed that there was a 
significant decrease in the treatment group (p<0.05). In the SGRQ/Symptoms and 
SGRQ/Impacts evaluations, the values of the treatment group were found to be significantly 
lower than the control group in the post-treatment examinations. When the changes in each 
group before and after the treatment were examined, it was observed that there was no 
significant change in the control group, but there was a significant decrease in the treatment 
group (p<0.05). It was concluded that exercise practice with telerehabilitation in COPD patients 
is effective on quality of life, respiratory functions and psychosocial factors and can be used as 
an application to support traditional treatment approaches. 

Keywords: COPD, Telerehabilitation, Pulmonary Rehabilitation 

I. GİRİŞ 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); zararlı gaz ve partiküllere karşı hava yolları 
ve akciğerin artmış kronik inflamatuvar yanıtı ile ilişkili ve genellikle ilerleyici, kalıcı hava 
akımı kısıtlanması ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır [1]. 

KOAH tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Küresel Hastalık Yükü Çalışması’na 
göre dünyada 300 milyon KOAH’lı hasta bulunmaktadır ve KOAH prevalansı ülkeler ve 
coğrafi bölgelere göre büyük farklılıklar göstermekle birlikte %3-21 arasında değişmektedir 
[2]. Türkiye’de 4 milyon civarında KOAH’lı hasta bulunduğu ve önümüzdeki yıllarda hastalık 
yükünün daha da artacağı düşünülmektedir [3]. Aynı zamanda, tüm dünyada önde gelen 
mortalite ve morbidite nedenidir. Kronik solunum hastalıklarından ölümlerin %81’i (3,941 
milyon) KOAH nedeniyle gerçekleşmektedir. Türkiye’de de en çok ölüme neden olan üçüncü 
hastalıktır ve her yıl 30 bine yakın kişi bu hastalıktan ölmektedir [4].  

Tüm dünyada sigara içimi KOAH için önde gelen risk faktörüdür. Bunun dışında hava 
kirliliği, genetik faktörler, havayolu aşırı duyarlılığı, mesleki maruziyetler, enfeksiyonlar, yaş, 
cinsiyet ve sosyoekonomik faktörler hastalığın gelişiminde rol oynayabilir [1]. 

KOAH’ın en yaygın semptomları dispne, kronik öksürük ve balgam üretimidir [5]. KOAH’lı 
bireylerde solunum yetersizliği, efor dispnesi ve fiziksel kapasitede azalma ile birlikte hastalar 
günlük yaşam aktivitelerini yapmakta zorluk çekerler. Azalan fiziksel aktivite ve sedanter 
yaşam tarzı, hastaların kas-iskelet sistemleri üzerinde de olumsuz etkilere yol açar ve postüral 
bozukluklara neden olur. Bu durum aynı zamanda psikososyal problemlere de yol açar [6]. 

Günümüzde tüm toplumlarda giderek artan KOAH hastaları ve bu hastaların yaşamları 
sırasında ortaya çıkan sekonder problemler, tıbbi bakım veya rehabilitasyona olan gereksinimi 
arttırdığı gibi sağlık harcamalarını da arttıracaktır [6]. 

Pulmoner rehabilitasyonun (PR), KOAH’lı bireyler için en iyi destekleyici tedavi olduğu 
kanıtlanmıştır. Ancak hastaların kırılganlığı, ulaşım ve erişim sorunları nedeniyle PR 
uygulamalarında zorluklar yaşanmaktadır [7,8]. Aynı zamanda artan hasta nüfusu, sağlık 
sistemi üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin uzun süreler 
boyunca topluma ulaştırılmasında kullanılabilecek alternatif yöntemlerin oluşturulması son 
derece öncelikli bir konu durumuna gelmiştir [9,10].  
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Telerehabilitasyon, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak rehabilitasyonun hastalara ve 
klinisyenlere mesafe, zaman ve maliyet gibi engelleri azaltarak sağlamayı amaçlayan ve 
gelişmekte olan bir yöntemdir. Telerehabilitasyon, coğrafik, ekonomik ya da fiziksel 
yetersizlikleri nedeniyle rehabilitasyona erişemeyen hastaların rehabilitasyon hizmetlerinden 
faydalanabilmelerine olanak sağlar [9,10]. Telerehabilitasyon uygulamaları video konferans 
sistemleri, sensör teknolojileri ve daha pahalı olan hasta geri bildirimli ve/veya geri bildirimsiz 
tamamen artırılmış sanal gerçeklik sistemleriyle gerçekleştirilmektedir [11]. 

Telerehabilitasyon terimi 20 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen son 10 yılda hızla 
gelişmiş ve son yıllarda bazı ülkelerde sıklıkla kullanılır hale gelmiştir [12]. Literatürde KOAH 
hastalarında telerehabilitasyonun etkisini ortaya koyan ve güvenli olduğunu doğrulayan farklı 
çalışmalar mevcuttur [13,14,15,16,17,18,19]. Ancak ülkemizde gelişmekte olan bir alan olup 
sınırlı kullanım alanına sahiptir. Bu nedenle çalışmamızın amacı KOAH tanılı bireylerde postür 
ve solunum egzersizleri içeren video konferans yoluyla telerehabilitasyon uygulamasının 
solunum fonksiyonları, yaşam kalitesi ve psikososyal faktörler üzerine etkisini incelemektir. 
 
II. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

Çalışmaya Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğine başvuran ve 
KOAH tanısı almış bireyler dahil edildi. Çalışmaya, Kırıkkale Üniversitesi Girişimsel Olmayan 
Araştırmalar Etik Kurulu’ndan gerekli izin alınarak başlandı (Karar no: 2021.03.10, Sayı: 
2021/06). Çalışmaya dahil edilen bireylere çalışmanın amacı, kullanılacak değerlendirme 
yöntemleri ve egzersiz eğitimi anlatılarak, aydınlatılmış onam formu imzalatıldı.  Güç analizi 
için G*Power (versiyon 3.1.9.4) paket programı kullanıldı. İki grup arasında elde edilebilecek 
olan etki büyüklüğünün geniş olacağı (d= 1.24 (EFFECT SİZE) varsayılarak yapılan güç analizi 
sonucunda çalışmaya en az 30 kişi alındığında (her grup için en az 15 kişi) %95 güven 
düzeyinde (0,05 hata payı ile) %95 güç elde edilebileceği hesaplandı. Çalışmaya hasta kaybı 
öngörülerek 17 kontrol grubu, 17 eğitim grubu olmak üzere toplamda 34 birey dahil edildi. 
Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan bireylerle MedCalc 11.5.1 paket programı 
kullanılarak randomizasyon yöntemiyle egzersiz grubu ve kontrol grubu oluşturuldu. Bireylerin 
4’ü çalışmayı yarıda bıraktı. 15 kontrol grubu 15 egzersiz grubu olmak üzere 30 birey ile 
çalışma tamamlandı. 
 
Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri 
- Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından hafif/orta dereceli KOAH tanısı konulmuş 
olmak, 
- İletişim ve kooperasyon problemi olmamak, 
- Son 2 ay içerisinde atak geçirmemiş olmak 
- Çalışmaya katılmaya gönüllü olmak 
- 50-80 yaş arası olmak 
- Telerehabilitasyon uygulamasında kullanılabilecek bir cihaza ve aktif internet bağlantısına 
sahip olmak 
 
Çalışmadan Dışlanma Kriterleri 
- Unstabilangina, geçirilmiş MI, tıbbi tedaviye dirençli şiddetli konjestif kalp yetmezliği, 
kontrolsüz hipertansiyon, kanser, fonksiyonel sınırlılıklarla birlikte olan nörolojik ya da kas 
iskelet sistemi hastalıkları, 
- PaCO2 ≥70 mmHg olmak, 
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- Şu anda alkol ya da madde bağımlısı olma 
- Son 6 ay içinde alt ekstremiteye ait incinme, burkulma veya kırık gibi yaralanma geçirmiş 
olma, bağımsız ambulasyonunu gerçekleştirememek 
- Ciddi düzeyde görme ve işitme problemine sahip olmak 
- Ciddi kognitif bozukluğa sahip olmak 
- Son birkaç ay içinde majör cerrahi geçirmiş olmak 
- Tekrarlayan belirgin klinik enfeksiyon öyküsü olması 
- Yürüme engeli olmak, 
- Egzersize uyum gösterememek, 
- Türkçe okuma ve yazma yetersizliği olmak. 
 

Tüm değerlendirmeler aynı uzman fizyoterapist tarafından ve yüz yüze yöntemiyle 
gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan tüm bireylerin hasta değerlendirme formu ile sosyo-
demografik özellikleri sorgulandı. Tüm bireylere eğitim öncesi ve sonrası solunum 
fonksiyonlarını değerlendirmek için solunum fonksiyon testi, dispneyi değerlendirmek için 
Modifiye Medikal research Council (MMRC) Anketi, sağlıkla ilgili yaşam kalitesini 
değerlendirmek için Saint George Solunum Anketi (SGRQ), psikososyal faktörleri 
değerlendirmek için Beck Depresyon ve Beck Anksiyete Ölçeği kullanıldı. 

Solunum fonksiyon testi akciğerlerin kapasitesini objektif olarak değerlendiren bir testtir. 
Spirometri, maksimum inspirasyon noktasından itibaren zorlu ekspirasyonla atılan maksimum 
hava hacmini (zorlu vital kapasite, FVC) ve bu manevranın birici saniyesinde atılan hava 
hacmini (1. saniyedeki zorlu eskpirasyon hacmi, FEV 1) ölçmeli ve bu iki ölçüm oranı (FEV 1 
/FVC) hesaplanmalıdır [20]. 

MMRC, dispne hissi meydana getiren çeşitli faktörler temel alınarak oluşturulmuş 0 ile 5 
arasında puanlanan bir ölçektir [21]. 

SGRQ solunum hastalıkları olan bireylere özgü, sağlıkla ilgili yaşam kalitesini değerlendiren 
bir testtir. Testin 3 bölümü ayrı ayrı skorlanır ve toplam skor hesaplanır. Skorlar 0-100 arasında 
değişir. Sıfır skoru normale, 100 skoru ise en kötü sağlık durumuna işaret eder [22]. 

BECK Anksiyete Ölçeği bireylerin yaşadığı anksiyete belirtilerinin sıklığını belirleyen likert 
tipi kendini değerlendirme ölçeğidir. Bireyin ölçekten aldığı puanın yüksekliği, yaşadığı 
anksiyete şiddetini göstermektedir [23]. 

BECK Depresyon Ölçeği bireylerin depresyon yönünden riskini belirleyen ve depresif 
belirtilerinin düzeyini ve şiddet değişimini ölçen bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Bireyin 
ölçekten aldığı puanın yüksekliği, yaşadığı depresyon şiddetini göstermektedir [24]. 

Telerehabilitasyon eğitimine dahil edilen egzersiz grubundaki bireylere hastanın ve 
fizyoterapistin uygun olduğu gün ve zamanlar seçilerek 8 hafta boyunca haftada 2 seans olmak 
üzere toplam 16 seans video konferans yolu ile postür ve solunum egzersizleri uygulandı. 
Erişim kolaylığı nedeniyle WhatsApp uygulaması tercih edildi. Eğitimde hastadan ev içerisinde 
rahat hareket edebileceği bir yerde cihazını uygun bir şekilde konumlandırması istendi. 

Çalışmaya katılan egzersiz grubundaki bireyler oturma pozisyonunda 3-4 solunum kontrolü, 
3-4 torakal ekspansiyon egzersizi, 3-4 pursed lips ve zorlu ekspirasyon, 3-4 solunum kontrolü 
olacak şekilde 8 hafta boyunca, 2 gün/hafta, 3 set/seans, en az 10 tekrarlı derin solunum 
egzersizi yaptırıldı. 

Postür egzersizi olarak bireylere oturma pozisyonunda 10 tekrarlı servikal bölge fleksiyon, 
ekstansiyon, lateral fleksiyon yönlerinde eklem hareket açıklığı egzersizleri yaptırıldı. Bir sopa 
yardımıyla 10 tekrarlı fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon yönlerinde omuz wand 
egzersizleri yaptırıldı. Oturma pozisyonunda 10 tekrarlı pektoral germe egzersizi yaptırıldı.  
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Çalışma kapsamında kontrol grubu olarak belirlenen 2. gruptaki bireylere herhangi bir 
egzersiz uygulaması yapılmadı. Kontrol grubu sadece ilk ve son değerlendirmelerle takip edildi. 
Fakat çalışma bitiminde kontrol grubundaki bireylere telerehabilitasyonla egzersiz programına 
katılmak isteyip istemedikleri soruldu. Katılmak isteyen kişiler tedavi programına alındı. 

Veriler SPSS 25.0 (IBM SPSS Statistics 25 software (Armonk, NY: IBM Corp.))   paket 
programıyla analiz edilmiştir. Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma, ortanca (çeyrekler 
arası aralık (25. - 75. yüzdelikler), en küçük - en büyük değerler ve kategorik değişkenler sayı 
ve yüzde olarak verilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk testi ile 
incelenmiştir. Parametrik test varsayımları sağlandığında bağımsız grup farklılıkların 
karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t testi; parametrik test varsayımları sağlanmadığında 
ise bağımsız grup farklılıkların karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 
Bağımlı grup karşılaştırmalarında, parametrik test varsayımları sağlandığında bağımlı 
gruplarda t testi, parametrik test varsayımları sağlanmadığında ise Wilcoxon eşleştirilmiş iki 
örnek testi kullanılmıştır.  Kategorik değişkenler arasındaki farklılıklar ise Ki kare ve Fisher 
kesin ki kare testleri ile analiz edilmiştir. Klinik anlamlılıkların incelenmesinde MDC (minimal 
detectable change-Minimum algılanabilir değişiklik) değerleri incelenmiştir. Tüm 
incelemelerde p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

 
III. BULGULAR 
 
Fiziksel olarak incelenen değişkenlerde eğitim ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık olmadığı görüldü (p>0.05) (Tablo I). 
 

Tablo I. Kontrol ve eğitim gruplarının fiziksel özellikleri 

  Kontrol Eğitim   

 A.O.± S.S. Med (IQR) Min -maks A.O.± S.S. Med (IQR) Min -maks Gruplar arası p 

Yaş 63.47 ± 8.03 65 (58 - 69) 47 - 75 64.07 ± 7.91 64 (58 - 71) 49 - 76 0.838 (t=-0.206) 

Boy 172.2 ± 10.5 175 (167 - 178) 148 - 196 170.93 ± 4.83 172 (170 - 175) 158 - 176 0.539 (z=-0.648) 

Kilo 79.6 ± 13.72 78 (65 - 85) 62 - 110 86.57 ± 14.35 88.5 (77 - 95) 60 - 108 0.185 (t=-1.359) 

VKI 27.04 ± 5.1 26.12 (23.92 - 29.41) 16.4 - 38.51 29.62 ± 4.78 29.7 (26.04 - 32.11) 20.76 - 38.37 0.164 (t=-1.43) 
*p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık; t: Bağımsız gruplarda t testi; z: Mann Whitney U testi. A.O: Aritmetik 

ortalama; S.S: Standart sapma; Med: Ortanca (25. ve 75. Yüzdelikler); min- maks: En küçük-en büyük değerler; VKİ:Vücut 
Kitle İndeksi. 

 
Sosyo-demografik olarak incelenen değişkenlerde eğitim ve kontrol grubu arasında istatistiksel  
olarak anlamlı farklılık olmadığı görüldü (p>0.05) (Tablo II). 
 

Tablo II. Kontrol ve eğitim gruplarının sosyo-demografik özellikleri  
    GRUP 

Total 
  

    KONTROL EĞİTİM p 

Cinsiyet erkek 15 (%100) 15 (%100) 30 (%100) - 

Medeni durum 
evli 10 (%66.7) 11 (%73.3) 21 (%70) 

1 
bekar 5 (%33.3) 4 (%26.7) 9 (%30) 

Meslek 

çalışmıyor 3 (%20) 2 (%13.3) 5 (%16.7) 

0.611 (kk=3.582) 

işçi 1 (%6.7) 0 (%0) 1 (%3.3) 
memur 1 (%6.7) 2 (%13.3) 3 (%10) 
serbest 1 (%6.7) 0 (%0) 1 (%3.3) 
emekli 7 (%46.7) 8 (%53.3) 15 (%50) 
diğer 2 (%13.3) 3 (%20) 5 (%16.7) 
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Sosyal Güvence 
var 12 (%80) 13 (%86.7) 25 (%83.3) 

1 
yok 3 (%20) 2 (%13.3) 5 (%16.7) 

Ailede KOAH Varlığı 
evet 3 (%20) 4 (%26.7) 7 (%23.3) 

1 
hayır 12 (%80) 11 (%73.3) 23 (%76.7) 

Sigara Kullanımı 

evet 4 (%26.7) 5 (%33.3) 9 (%30) 

0.798 (kk=0.451) hayır 2 (%13.3) 1 (%6.7) 3 (%10) 

bıraktım 9 (%60) 9 (%60) 18 (%60) 

Sigara Kullanım Sıklığı 
6-10 1 (%25) 2 (%40) 3 (%33.3) 

1 
10 ve üzeri 3 (%75) 3 (%60) 6 (%66.7) 

Tanı Süresi 

3 ay-1 yıl 1 (%6.7) 3 (%20) 4 (%13.3) 

0.737 (kk=1.267) 
1-5 yıl 3 (%20) 3 (%20) 6 (%20) 

5-10 yıl 4 (%26.7) 3 (%20) 7 (%23.3) 

10 yıl ve üzeri 7 (%46.7) 6 (%40) 13 (%43.3) 

*p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık; kk=Ki-kare testi; δ: Fisher kesin Ki-kare testi 
 

Depresyon ve anksiyete incelemelerinde; eğitim öncesi ve eğitimsonrası incelemelerde kontrol 
ve eğitim grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı P>0.05). Ancak her 
grubun tedavi öncesi ve sonrası değişimlerine bakıldığında kontrol grubunda anlamlı bir 
değişim olmadığı görülürken eğitim grubunda anlamlı şekilde düşüş olduğu görüldü P<0.05) 
(Tablo III). 

Tablo III. Kontrol ve eğitim gruplarının depresyon ve anksiyete değerlerinin karşılaştırılması 
  Kontrol Eğitim   
  A.O.± S.S. Med (IQR) Min - maks A.O.± S.S. Med (IQR) Min - maks Gruplar arası p 

Ön Test 
BeckDepresyon 

16.6 ± 7.35 15 (12 - 24) 4 - 30 15.6 ± 4.72 15 (13 - 19) 7 - 24 
0.661 (t=0.444) 

Son Test 
BeckDepresyon 

17.27 ± 6.78 18 (14 - 22) 4 - 28 13.93 ± 4.2 14 (10 - 18) 5 - 21 
0.117 (t=1.619) 

Grup içi p 0.199 (t=-1.348) 0.035* (t=2.331)  
Ön Test 

BeckAnksiyete 
16.2 ± 6.86 16 (11 - 22) 2 - 26 18.53 ± 4.75 20 (15 - 22) 10 - 28 

0.288 (t=-1.083) 
Son Test 

BeckAnksiyete 
16.33 ± 6.86 15 (10 - 24) 4 - 26 17 ± 4.33 18 (14 - 20) 8 - 25 

0.753 (t=-0.318) 
Grup içi p 0.959 (z=-0.052) 0.003* (z=-2.986)   

*p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık; A.O: Aritmetik ortalama; S.S: standart sapma; Med (IQR): Ortanca 
(25. – 75. Yüzdelikler); min – maks: en küçük – en büyük değerler; Gruplar arası incelemelerde t: Bağımsız 
gruplarda t testi; z: Mann Whitney U testi; Grup içi incelemelerde t: Bağımlı gruplarda t testi; z: Wilcoxon 

eşleştirilmiş iki örnek testi 
 

MMRC skalası incelemelerinde tedavi ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık saptanmamıştır (p>0.05) (TabloIV). 

Tablo IV. Kontrol ve eğitim gruplarının MMRC skorlarının karşılaştırılması 
    GRUP 

Total 
  

    KONTROL TEDAVİ P 

Ön Test  
MMRC Skalası 

MMRC 1 4 (%26.7) 3 (%20) 7 (%23.3) 

0.166 (kk=3.587) 
MMRC 2 1 (%6.7) 5 (%33.3) 6 (%20) 

MMRC 3 10 (%66.7) 7 (%46.7) 17 (%56.7) 
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Son Test 
MMRC Skalası 

MMRC 1 4 (%26.7) 3 (%20) 7 (%23.3) 

0.643 (kk=0.882) 
MMRC 2 2 (%13.3) 4 (%26.7) 6 (%20) 

MMRC 3 9 (%60) 8 (%53.3) 17 (%56.7) 

*p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık; kk=Ki-kare testi 
 

SGRQ/Semptom incelemelerinde; eğitim öncesi değerlerde iki grup arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Ancak eğitim sonrası incelemelerde eğitim 
grubunun değerlerinin kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük olduğu görüldü (p<0.05). 
Her grubun eğitim öncesi ve sonrası değişimlerine bakıldığında kontrol grubunda anlamlı bir 
değişim olmadığı görülürken eğitim grubunda anlamlı şekilde düşüş olduğu görüldü (p<0.05). 

SGRQ/Aktivite incelemelerinde eğitim öncesi ve eğitim sonrası incelemelerde kontrol ve 
eğitim grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Her grubun 
eğitim öncesi ve sonrası değişimlerine bakıldığında da iki grubun da istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde değişim göstermediği görüldü (p>0.05) 

SGRQ/Etkiler incelemelerinde; tedavi öncesi değerlerde iki grup arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Ancak tedavi sonrası incelemelerde tedavi 
grubunun değerlerinin kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük olduğu görülmüştür. Her 
grubun tedavi öncesi ve sonrası değişimlerine bakıldığında ise kontrol grubunda anlamlı bir 
değişim olmadığı görülürken tedavi grubunda anlamlı şekilde düşüş olduğu görülmüştür 
(p<0.05).  

SGRQ/Toplam incelemelerinde; tedavi öncesi değerlerde iki grup arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır ancak tedavi sonrası incelemelerde tedavi grubunun 
değerlerinin kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük olduğu görülmüştür (p<0.05). Her 
grubun tedavi öncesi ve sonrası değişimlerine bakıldığında iki grupta da istatistiksel olarak 
anlamlı değişim olmadığı görülmüştür (p>0.05) (Tablo V). 

 
Tablo V. Kontrol ve eğitim gruplarının SGRQ parametrelerinin karşılaştırılması 

 SGRQ Kontrol Grubu Eğitim Grubu   

  A.O.± S.S. Med (IQR) Min - maks A.O.± S.S. Med (IQR) Min - maks Gruplar arası p 

ÖT_SEMPTOMLAR 65.52 ± 14.18 69.58 (56.56 - 74.04) 35.6 - 86.37 59.46 ± 12.25 59.51 (51.88 - 65.56) 35.49 - 84.86 0.221 (t=1.251) 

ST_SEMPTOMLAR 65.95 ± 12.19 64.41 (58.22 - 74.49) 40.5 - 86.37 56.9 ± 10.97 56.69 (49.27 - 65.54) 35.49 - 78.89 0.041* (t=2.138) 

Grup içi p 0.696 (t=-0.399) 0.029* (t=2.433)  
ÖT_AKTİVİTE 68.76 ± 19.17 68.17 (53.62 - 85.87) 41.77 - 100 61.13 ± 16.13 55.19 (48.5 - 79.17) 41.77 - 93.37 0.248 (t=1.179) 

ST_AKTİVİTE 71.3 ± 14.65 73.04 (60.35 - 80.83) 47.7 - 93.86 61.22 ± 13.9 61.05 (48.5 - 73.83) 41.77 - 80.53 0.063 (t=1.933) 

Grup içi p 0.346 (t=-0.975) 0.973 (t=-0.034)   

ÖT_ETKİLER 52.92 ± 18.98 54.24 (38.15 - 72.8) 26.26 - 80.47 46.09 ± 11.7 45.91 (39.44 - 57.42) 24.01 - 65.73 0.248 (t=1.185) 

ST_ETKİLER 52.31 ± 16.7 49.99 (33.78 - 65.59) 30.05 - 74.5 41.01 ± 11.81 42.21 (29.72 - 53.11) 20.43 - 57.9 0.041* (t=2.14) 

Grup içi p 0.723 (t=0.362) 0.021* (t=2.599)  
ÖT_TOPLAM 59.78 ± 15.26 60.54 (48.15 - 72.55) 35.06 - 84.17 52.74 ± 11.17 53.15 (45.23 - 60.47) 33.29 - 77.11 0.16 (t=1.442) 

ST_TOPLAM 60.26 ± 12.89 61.42 (44.65 - 72.47) 40.98 - 78.38 49.71 ± 10.48 51.94 (38.77 - 56.64) 29.26 – 68 0.02* (t=2.459) 

Grup içi p 0.751 (t=-0.323) 0.113 (t=1.69)   
*p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık; Gruplar arası incelemeler için; t: Bağımsız gruplarda t testi; z:Mann Whitney U 

testi; Gruplar içi incelemeler için; t: Bağımlı gruplarda t testi; z: Wilcoxon Eşleştirilmiş iki örnek testi.A.O: Aritmetik 
ortalama; S.S: Standart sapma; Med: Ortanca (25. ve 75. Yüzdelikler); min-maks: En küçük-en büyük değerler; SGRQ: St. 

George Solunum Anketi; ÖT: Ön Test, ST: Son Test 
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IV. SONUÇ 

Çalışmamızın amacı KOAH tanılı bireylerde postür ve solunum egzersizleri içeren video 
konferans yoluyla telerehabilitasyon uygulamasının solunum fonksiyonları, yaşam kalitesi ve 
psikososyal faktörler üzerine etkisini incelemektir. 

Tsai ve arkadaşları, 36 KOAH’lı bireyde ev tabanlı telerehabilitasyon uygulumasının 
sağlıkla ilgili yaşam kalitesi egzersiz kapasitesi üzerine etkisini araştırmıştır. Telerehabilitasyon 
grubuna 8 hafta boyunca haftada 3 kez egzersiz eğitimi verilmiştir. Kontrol grubu ise olağan 
bakım almaya devam etmiştir. Çalışmanın sonunda telerehabilitasyon grubunda kontol grubuna 
öz yeterlilik ve dayanıklılık kapasitesinde iyileşme kaydedildiği bildirilmiştir [13]. 

Marqius ve arkadaşları orta ile çok şiddetli 26 KOAH hastası üzerinde yaptıkları çalışmada 
telerehabilitasyonun egzersiz toleransı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini araştırmıştır. 
Bireyler 8 haftada 15 teleterapi seansı almıştır. Çalışma sonunda altı dakika yürüme testinde ve 
Kronik Solunum Anketi’nin dispne, yorgunluk ve duygu durumu alanlarında anlamlı 
değişiklikler kaydedilmiştir. Evde pulmoner rehabilitasyon sağlamak için telesağlık 
teknolojisini kullanmanın, orta ve çok şiddetli KOAH'lı hastaları için uygun ve pratik bir çözüm 
olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca katılımcıların telerehabilitasyon programına uyum ve 
memnuniyetinin yüksek olduğu bildirilmiştir [14]. 

Liu ve arkadaşlarının meta analiz çalışmasında KOAH hastalarında ev tabanlı pulmoner 
rehabilitasyonun etkinliğini araştıran randomize kontrollü çalışmalar ele alınmıştır. Ev tabanlı 
programların solunum fonksiyonları, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesi üzerine 
etkili olduğu ancak optimal bir ev tabanlı pulmoner rehabilitasyon programını belirlemek için 
daha büyük ölçekli randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu ortaya konmuştur [15]. 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde telerehabilitasyon ile uygulanan postür ve 
solunum egzersizlerinin farklı parametreler üzerine etkisi incelendiğinde eğitim grubunun 
depresyon ve anksiyete değerlerinde iyileşme olduğu tespit edildi. SGRQ anketinin semptomlar 
ve etkiler alt gruplarında eğitim sonrası incelemelerde eğitim grubunun değerleri kontrol 
grubuna göre anlamlı şekilde iyileşme gösterdi. Ayrıca her grubun eğitim öncesi ve sonrası 
değişimlerine bakıldığında kontrol grubunda anlamlı bir fark olmadığı görülürken eğitim 
grubunda anlamlı şekilde iyileşme olduğu görüldü. 

KOAH’lı bireylerde telerehabilitasyon ile uygulanan postür ve solunum egzersizleri 
depresyon ve anksiyeteyi azalttı ve semptomları iyileştirdi.  

Çalışmamız postür ve solunum egzersizlerinin telerehabilitasyon yoluyla uygulanabilir 
olduğunu ve telerehabilitasyonun geleneksel tedavileri destekleyici bir yaklaşım olarak 
kullanılabileceğini ortaya koydu. 

Telerehabilitasyon uygulamalarının geliştirilmesi ve daha yaygın hale gelmesi bireylere ve 
klinisyenlere zaman, mekan, ulaşım gibi konularda fayda sağlayacak ve bireylerin 
rehabilitasyona erişimini kolaylaştıracaktır. 

Çalışmamızın sonucunda elde edilen bilgiler, KOAH ve telerehabilitasyon konusunda 
çalışan araştırmacılara yol gösterici olacaktır. 
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Özet: Yol koridorlarında sinyal kontrol sistemleri, iki kavşak arasındaki seyahat süresine bağlı 
olan ofset süresi parametresi kullanılarak koordineli olarak çalıştırılır. Bu sistemlerde kullanılan 
ofset süreleri genelde sabit tutulmaktadır. Diğer taraftan ofset süresinin dinamik olarak 
belirlenmesi oluşacak taşıt gecikmeleri önemli düzeyde azaltabilir. Bu çalışmada, ofset 
sürelerini dinamik olarak belirleyen böylece koridor performansını arttıran Parametrik Tabanlı 
Ofset Model (PTOM) Sistemi (PTOM-S) önerilmiştir. PTOM-S, gerçek zamanlı çalışan ve 
ofset süresini, mevcut trafik koşullarına bağlı belirleyen bir kavşak koordinasyon sistemidir. 
PTOM-S, ana yolun her bağlantısı için ayrı geliştirilmiş PTOM’lerden oluşur ve bu modeller 
ofset süresini, serbest seyahat süresi ve mevcut akım/kapasite oranını (x) kullanarak tespit eder. 
PTOM’lerin yapısında basit matematiksel modelleri kullanılmış, böylece işlem yükünün hafif 
olması hedeflenmiştir. PTOM-S saha verilerinin toplanması, simülasyon modelinin kalibre 
edilmesi, model veri setinin oluşturulması ve model katsayılarının Diferansiyel Gelişim 
Algoritması (DGA) kullanılarak tespit edilmesi adımlarından oluşur. Çalışma sahası olarak 
Ankara kent merkezinde yer alan ve etrafında önemli çekim merkezlerinin olduğu bir kavşak 
koridoru seçilmiştir. Model veri setinin oluşturulması ve karşılaştırmalarda simülasyon 
programı olarak literatürde sıkça kullanılan CORSIM kullanılmıştır. Uygun PTOM tipinin 
belirlenmesi için on farklı matematiksel model tipi ele alınmış ve geliştirilen PTOM-S diğer 
kontrol sistemleri ile farklı trafik koşulları için karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak x>1 
durumlarında PTOM-S diğer sistemlerden belirgin bir üstünlük gösterememiş fakat x<1 
durumlarında önemli düzeyde gecikme değerlerini düşürdüğü anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dinamik Ofset, Trafik Sinyalizasyonu, Kavşak Koridoru 

Abstract: In road corridors, signal control systems are operated in coordination using the offset 
time parameter, which is dependent on the travel time between two intersections. The offset 
time used in these systems are generally kept constant. On the other hand, dynamically 
determining the offset time can significantly reduce vehicle delays. In this study, a Parametric 
Based Offset Model (PTOM) System (PTOM-S) is proposed, which dynamically determines 
offset times and thus increases corridor performance. PTOM-S is an intersection coordination 
system that works in real time and determines the offset time based on current traffic conditions. 
The PTOM-S consists of separately developed PTOMs for each connection of the main road, 
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and these models determine the offset time using the free travel time and the available 
current/capacity ratio (x). Simple mathematical models were used in the structure of PTOMs 
so that it is aimed  to reduce the processing load. PTOM-S consists of the steps of collecting 
field data, calibrating the simulation model, creating the model data set, and determining the 
model coefficients using the Differential Improvement Algorithm (DGA). As the study area, 
An intersection corridor located in the city center of Ankara and surrounded by important 
centers of attraction was chosen. CORSIM, which is frequently used in the literature, was used 
as a simulation program for the creation of the model data set and comparisons. In order to 
determine the appropriate PTOM type, ten different mathematical model types were considered 
and the developed PTOM-S was compared with other control systems for different traffic 
conditions. As a result, PTOM-S could not show a significant superiority over other systems in 
x>1 situations, but it was understood that it significantly reduced delay values in x<1 situations. 

Keywords: Dynamic Offset, Traffic Signaling, Intersection Corridor 

GİRİŞ 
Kavşak koridorları, aralarında belirli mesafelerde ardışık kavşaklardan oluşan yol ağı 

kesimleridir [1]. Bu koridorlar genellikle sinyalizasyon sistemleri ile yönetilmekte olup, uygun 
olmayan kontrol uygulamaları, bu kesimlerde yüksek taşıt gecikmelerine sebep olmaktadır. Bu 
olumsuzluğu gidermek için koordineli çalışan sinyalize kontrol sistemleri önerilmektedir [5]. 

Koordineli bir sinyal kontrol sisteminde sinyal süreleri ve sıraları, kol üstündeki kavşakların 
yeşil aralık başlangıç zamanları, kavşaklar arası mesafe ve hâkim hıza bağlı olarak düzenlenir. 
Yeşil başlangıç süreleri arasındaki zaman farkı ofset süresi olarak tanımlanmaktadır. Bu süre 
kavşak sinyalizasyonu kurulumu aşamasında hâkim parametrelere (seyahat süresi, hız, mesafe) 
kullanılarak belirlenmekte ve kavşağın işletiminde genelde sabit tutulmakta veya belirli zaman 
aralıklarında düzenlenmektedir [17]. Fakat trafiğin gün içerisindeki dalgalanması sebebiyle, bu 
parametreler mevcut koşullardan önemli ölçüde etkilenir. Bu nedenle koordineli kavşak 
sistemlerinde ofset süresinin trafik koşullarına göre dinamik olarak belirlenmesi ve 
uygulanması bu bölgelerdeki gecikmeleri ve kuyruk uzunluklarını azaltma potansiyeli taşır.  

Sinyal ofset süresinin dinamik olarak belirlenmesi sinyal kontrolünün performansını 
arttıracak olmasına karşın bu süre hem kavşak koridorlarının farklı geometrileri hem de sürücü 
karakterlerinin farklılık göstermesi nedeniyle karmaşık bir süreçtir. Bu çalışmada, saha 
verilerinden anlık olarak kolayca hesaplanabilecek parametreler ile çalışan ve sisteme 
hesaplama yükü düşük olan bir dinamik ofset süresi hesaplama yaklaşımının geliştirilmesi 
amaçlanmış ve Parametrik Tabanlı Ofset Model (PTOM) Sistemi (PTOM-S) önerilmiştir. 
PTOM-S, koridor üstünde bulunan ve iki kavşağı bağlayan her bağlantı ayrı belirlenen 
PTOM’lerin ofset sürelerini dinamik olarak belirlediği bir sistemdir. Her bağlantı için ayrı 
PTOM’nin belirlenmesiyle, ilgili bağlantının trafik koşulları ve bu koşulların trafik akışına 
etkisini daha etkin ele alınması amaçlanmıştır.  

Bu çalışmada, saha çalışmaları için Türkiye’nin başkentinde bulunan önemli bir bölgede yer 
alan ve farklı geometrik özelliklere sahip dört kavşaktan oluşan bir kavşak koridoru seçilmiştir. 
PTOM’lerin oluşturulması için öncelikle seyahat süreleri, kavşak geometrileri ve mevcut 
sinyalizasyon sistemine ait değişkenler sahadan toplanmış ve ardından bu kavşak koridoru 
CORSIM mikroskobik simülasyon programında oluşturulmuştur. Daha sonra seyahat süreleri 
kullanılarak simülasyonun kalibrasyonu sağlanmıştır. Farklı değerlerdeki akım/kapasite (x) 
oranları ve serbest akım hızları (Vf) kalibre edilmiş simülasyon programı girilerek seyahat 
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süreleri tespit edilmiştir. Bu veri seti 10 farklı model tipinin geliştirilmesi için kullanılmış ve 
model katsayılarının belirlenmesi bir optimizasyon problemi olarak ele alınmıştır. 
Optimizasyon probleminin çözümü için literatürde sıkça tercih edilen Diferansiyel Gelişim 
Algoritması (DGA) seçilmiştir. Son olarak PTOM-S’ in performansı farklı v/c oranları için 
diğer kontrol sistemleri ile karşılaştırılarak elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Bu konuda yapılan 
çalışmalar incelendiğinde genellikle ardışık iki kavşak kullanıldığı görülmüş olup, [4] böyle bir 
uygulamanın etkinliği kavşak sayısının fazla olduğu koridor için yeterince incelenmemiştir. 
İlerleyen bölümlerde, kavşak koordinasyonu konusunda yapılan çalışmalar incelenmiş, 

ardından PTOM-S’ nin geliştirilme adımları sırasıyla açıklanmıştır. Daha sonra çalışma 
sahasına ve DGA’ ya ait detaylar verilmiştir. Son olarak PTOM-S’ in bu çalışmada ele alınan 
diğer sistemlerle karşılaştırılması yapılmış ve sonuçlar tartışılmıştır.  

 
A. Literatür 
 
Literatürde, yer alan çalışmalarda koordineli kavşakların tasarımı için çeşitli yöntemler 

kullanılmıştır. Bu yöntemlerin birçoğu gerçek hayatta uygulamaya dökülmese de simülasyon 
ortamında başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmaların ortak amacı trafite oluşan gecikmeleri 
ve seyahat sürelerini optimum seviyelere çekerek trafikte bulunan bütün ögelerin trafiğin 
olumsuz yönlerinden minimum etkilenmesi amaçlanmıştır.  

 Naira, Upadhyayab ve Mathewa tarafından 2013 yılında Hindistan’ın Mumbai şehrinde 
yaptıkları çalışmada durma çizgilerine yerleştirdikleri dedektörlerden alınan verilerle dinamik 
ofset ile taşıtların seyahat süreleri üzerinde çalışmışlardır. İki kavşaktan oluşan koridordan 
alınan veriler ile geliştirilen modeller ile dinamik ofset sürelerinin hesaplanması amaçlanmıştır. 
Çalışmada iki adet model geliştirilmiştir. Birinci modelde ofset süresinin akım ile bağlantısı 
üzerinde çalışmıştır. Geliştirilen ikinci model de ise ofset süresi ile kavşaklar arasındaki 
mesafeye bağlıdır. Modeller trafiğin hem homojen hem de heterojen durumlar için ayrı ayrı test 
edilmiştir. Geliştirilen modellerle sabit ofsetli durumunda gecikme ve seyahat süreleri gibi 
performans ölçütlerinin VISSIM simülasyon programında kıyaslamaları yapılmıştır. 
Kıyaslamalar sonucunda hem gecikme hem de seyahat süresinin minimum olduğu durum 
dinamik ofsetli durumdur. Seyahat süresinin, kullanılan yeşil sürenin ve mesafenin bir 
fonksiyonu olarak modellendiği alternatif bir dinamik ofset modeli önerilmiştir. Çıkan 
sonuçlara göre model hatırı sayılır seviyede sistemin gecikme süresini azaltırken, kavşakların 
performanslarını artırmıştır [4]. 

Soon-Yong Park ve ekibinin 2015 yılında yaptıkları çalışmada, kavşak koridoru içerisinde 
öncelikle bir adet kavşak seçilmiş ve bu kavşak kritik kavşak olarak işaretlenmiştir. Geliştirilen 
algoritma ile oluşturulan dinamik ofset modeli ile sistemin performansı incelenmiştir. Model, 
değişen trafik hacmindeki değişimlere optimize edilmiş ve 24 saatlik çeşitli senaryolar ile 
simülasyonlar yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda geliştirilen sistemin gün içerisinde 
belirli saatlerde gecikmeyi azaltıp bazı saatlerde ise artırdığı gözlenmiştir. Gün bazında 
gecikme süresini ciddi bir oranda düşürdüğü çalışmanın sonunda belirtilmiştir [5]. 

Bir diğer çalışmada ise 2017 yılında Carlos F. Daganzo, Lewis J. Lehe, Juan Argote-
Cabanero birlikte yaptıkları dinamik ofset çalışmasıdır. Tek yönlü bir sistem üzerine 
çalışılmıştır. Devre süresinin ve yeşil sürenin sisteme etkilerinin küçük olmasından dolayı sabit 
tutulmuştur. Bu çalışmada da trafik hacmine göre ofset süre tasarımı yapılmıştır. İstatiksel 
hesaplamalar olan standart sapma ve normal dağılım veri üretiminde kullanılmıştır. Diğer 
çalışmalardan farklı olarak sürücü tipi de bir parametre olarak kullanılmıştır. Bu parametre 
sürücü tiplerinin kavşakların boşalma hızlarına etkileri tespit etmek için kullanılmıştır. Hafif, 
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orta ve şiddetli şekilde 3 adet tıkanıklık durumu oluşturulup bunlara göre senaryolar 
oluşturulmuştur. Bütün parametreleri içeren bir algoritma geliştirilmiş ve bu algoritma ile farklı 
kavşak tiplerinde 600 adet simülasyon yapılmıştır. Geliştirilen algoritma ile meydana gelen 
ofset süreleri ile tıkanıklığın azaldığı, akımın arttığı gözlenmiştir [6]. 

Gary E.Shoup ve Darcy Bullock 1999 yılında Kaliforniya’da seyahat süresini girdi verisi 
olarak kullanarak bir sabit ofset tasarımı üzerine çalışılmıştır. 26 adet farklı senaryonun 
CORSIM üzerinde simülasyonları yapılmıştır. Çalışmada seyahat süreleri üzerinde, etkisinin 
en fazla olduğu parametreler olarak kuyruklanma ve koridorda kullanılan yeşil sürenin 
olduğunu ortaya atmışlardır. Modelde koordineli kavşaklar için taşıt seyahat sürelerine ve 
ortalama yeşil başlangıcına bağlı gerçek zamanlı uyarlanabilir ofset algoritmasına 
uygulanabilecek bir metodoloji geliştirilmiştir. Uygulanan sistem ile kuyruklanmanın ve 
seyahat sürelerinin azaldığı sonuçlara yansımıştır. Geliştirilen algoritmanın dinamik ofset 
sistemine zemin hazırladığını ve daha sonraki çalışmalara ışık olacaklarını ifade etmişlerdir [7]. 

Japonya’ da 2004 yılında Ikuko Nishikawa tarafından dinamik bir osilatör nöron birleştirici 
ile ofset kontrolü çalışması yapılmıştır. Kavşaklar için basit bir faz osilatörü modellenmiştir. 
Ardışık kavşaklardaki bu osilatörler yardımıyla ofset süreleri tasarlanmıştır. Tasarlanan ofset 
süreleri gün içerisindeki trafik yoğunluğuna göre osilatörler kontrol merkezine uyarılar 
göndermektedir. Geliştirilen sistem bu uyarılara göre en uygun ofset süresini atayıp, sistemin 
aksamadan çalışmasını sağlamaktadır. Bu sistemin uygulanmasıyla çalışan koridor üzerinde 
kuyruklanma ve gecikmenin azaldığı gözlenmiştir [15]. 
İncelenen çalışmalarda kullanılan yöntem ve parametrelerin özeti Tablo 1’ de karşılaştırma 

yapabilmek amacıyla sunulmuştur. Tablo 1 incelendiğinde kavşak sayılarının iki olduğu ve 
kavşakların benzer tipte olduğu görülmektedir. Ayrıca farklı optimizasyon yöntemleri ele 
alınmasına rağmen Evrim tabanlı olan DGA’ nın kullanılmadığı gözlenmiştir. Ayrıca ofset 
süresinin belirlenmesinde bu çalışmaya benzer biçimde genelde seyahat süresinin bağımlı 
değişken olarak tercih edildiği de görülmektedir.  

 
TABLO Ⅰ. LİTERATÜR KARŞILAŞTIRMASI 

 1 2 3 4 5 
 
Koridordaki 
Kavşak Sayısı 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 
 

 
2 

 
Optimizasyon 
Yöntemi 

Meta-
Sezgisel 

Meta-
Sezgisel 

Meta-
Sezgisel 

Meta-
Sezgisel 

Sezgisel 

 
Kullanılan 
Simülasyon 
Programı 

VISSIM CORSIM CAM CORSIM CORSIM 

 
Bağımlı 
Değişken 
 

Seyahat 
Süresi 

Gecikme 
Süresi 

Gecikme 
Süresi 

Seyahat 
Süresi 

Seyahat 
Süresi 

Bağımsız 
Değişken 

Akım/Kapasi
te 

Hacim Yeşil Süre/ 
Devre 
Süresi 

Seyahat 
Süresi 

Kavşaklar 
Arası 
Mesafe 
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OFSET SÜRESİ VE PARAMETRİK MODEL TABANLI OFSET MODELİ (PTOM) 
 
Kavşak koordinasyonundaki amaç bir önceki kavşaktan hareket eden taşıtın bir sonraki 

kavşağa ulaştığında tekrar geçiş hakkını alabilmesi böylece ana koridorda mümkün olduğunca 
az kesintiye uğrayan bir akım elde etmektir [17]. Bu amaca ulaşmak için uygulanan geleneksel 
yöntemde, L kavşaklar arası mesafe ve v taşıt hızı olsun, t = L / v bağıntısı kullanılarak bir 
seyahat süresi (t) hesaplanır ve bir sonraki kavşağın yeşil aralık başlangıcı t kadar ötelenir. Bu 
t süresi Şekil 1 de verilen taşıt güzergahının tamamlanma süresidir ve ofset süresi, to = t2 – t1  
olarak tanımlanır.  

 

 
 

Şekil 1. Ardışık iki kavşak için mesafe-zaman grafiği ve ofset süresi 
 

Sabit bir ofset süresini kullanan bu yaklaşım, teorik olarak doğru olsa da koridor içindeki 
hızın sabit olacağı kabulüne dayanmaktadır. Fakat bu varsayım hızın, trafik akımı ve yoğunluk 
değerlerine bağlı olması nedeniyle pratikte gerçekleşmez.   

PTOM-S belirli bir kavşak koridoru için özel olarak geliştirilmiş ve akım koşulları dikkate 
alan ofset belirleme sistemidir ve klasik ofset hesabına benzer biçimde seyahat süresini 
hesaplar. Fakat farklı olarak mevcut akım koşullarının seyahat süresine olan etkisini göz önüne 
alır ve dinamik ofset hesabı yapar. PTOM ‘nin geliştirilmesindeki alt adımlar Şekil 2’de 
resmedilmiştir. Sürecin ilk adımı simülasyon modelinin kalibrasyonu için kullanılacak taşıt 
türlerine bağlı trafik hacim, sinyalizasyon, koridor geometrisi ve seyahat süresi verilerinin 
sahadan toplanmasıdır. Toplanan bu veriler yardımıyla kavşak koridorunun simülasyon modeli 
oluşturulur. Ardından, simülasyon modelinin ürettiği seyahat sürelerinin arazi ölçümleri ile 
örtüşmesi için kalibrasyon işlemi gerçekleştirilir. Simülasyon programının Şekil 2’de kalibre 
edilmiş hali SIM* şeklinde gösterilmiştir. Sonraki aşama, modelin oluşturulmasında 
kullanılacak olan veri kümesinin oluşturulmasıdır. Bu aşamada farklı akım/kapasite (x=v/c) 
şartları simülasyon modelinde oluşturularak, gerçekleşen seyahat süresi verileri toplanır, 
parametrik modellerin (PM) geliştirilmesinde kullanılacak veri seti elde edilir. Önceden 
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belirlenen PM tiplerine ait bağımsız değişken katsayıları DGA yardımıyla tespit edilerek N adet 
PM modeli geliştirilir. Son olarak, bu modeller içinden en düşük hata değerine sahip PM, 
PTOM olarak kabul edilir ve ilgili bağlantının ofset sürelerinin hesabı için kullanılır. Bu işlem 
koridordaki bütün bağlantı yolları için tekrar edilir ve bu modellerin birlikte çalıştırılmasıyla 
PTOM-S oluşturulur.  

Şekil 2. PTOM gelişim adımları 

PTOM, x oranının seyahat süresine olan etkisi göz önüne alınarak geliştirilmiş modellerdir. 
Bu modellerde (x=v/c) ve serbest hızda oluşan serbest seyahat süresi (tf) bağımsız değişkenler 
olurken, ofset süresi (to) bağımlı değişken olarak ele alınmış ve Denklem 2 formatında 
matematiksel PTOM’ler oluşturulması amaçlanmıştır. Serbest seyahat süresi, serbest hız 
koşulları altında taşıtın bir düğümden diğer düğüme ulaşma süresidir. Koridor içindeki serbest 
seyahat süreleri bağlantı uzunluklarının ve geometrilerinin farklı olması nedeniyle farklılıklar 
göstermektedir.  

𝑡 𝑓 𝑡 , 𝑥 (1) 

Bir kavşak koridoru aslında bağlantı ve düğümlerden oluşan doğrusal bir şebekedir. Düğüm 
bir kavşağı temsil ederken, bağlantı düğümleri birbirine bağlayan yolları ifade etmektedir. 
PTOM koridordaki her bağlantı için ayrı ayrı geliştirilmektedir. Bu nedenle PTOM-S için, 
Düğüm sayısı- 1 adet PTOM geliştirilmelidir. Şekil 3’te üç adet düğüm noktası ve iki adet 
bağlantı için PTOM-S’nin ofset sürelerini belirleme adımı resmedilmiştir. Şekil 3’deki giriş ve 
çıkış okları ise koridorun başlangıç ve bitişini temsil eder. Düğüm 1’e gelen akım, yeşil 
aralıklarla hareketine başlar ve Düğüm 2’ye yönelir. Bu sırada oluşan akım değeri sayım cihazı 
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ile sayılarak x hesaplanır. Akım, sayım cihazları marifetiyle elde edilirken kapasite (c) Denklem 
1 kullanılarak hesaplanmaktadır. 

 

                                                                𝑐 𝑠 𝑔 𝐶                                                               (2) 
 

Burada, c kapasite, s doygun akım oranı, g efektif yeşil aralık süresi ve C devre süresini ifade 
eder. 

           
                                                          𝑓 , 𝑡                                                                           (3) 

 

 
Şekil 3. Ardışık bağlantılar için PTOM-S çalışma prensibi 

 
A. Veri Kümesinin Oluşturulması  
 
PTOM oluşturulmadan önce modelin barındırdığı değişkenlere ait bir veri setinin 

oluşturulması gereklidir. Denklem 2’de PTOM olmaya aday olacak olan Parametrik 
Modellerde (PM), x bağımsız değişken, tf sabit ve ofset süresi (to) bağımlı değişken olarak ele 
alınmıştır. Bu bölümde bu değişkenlerin farklı koşullardaki değerlerini içeren veri kümesinin 
oluşturulma aşamaları açıklanmıştır.  

Taşıtların bir kavşaktan sonraki kavşağa trafik yoğunluğunun sıfıra yakın olduğu anlarda 
gideceği süre serbest seyahat süresi (tf) olarak tanımlanır. Bu süre bağlantı uzunluğunun, L, 
serbest hıza (vf) bölünmesiyle elde edilir. Serbest seyahat süresi her bağlantı için farklı sabit bir 
değere sahiptir ve PTOM’nin sabiti oluşturmaktadır. Bu sabit değerlerden oluşan fakat 
bağlantılar için farklı değerler alan serbest süresi veri kümesi, To ile ifade edilmiştir. PTOM 
modelinin bağımsız değişkeni olan x için ise doygun akım altı (x<1) ve doygun akım üstü 
koşulları (x>1) kapsayan veri seti, 𝑋 𝑥: 𝑥 𝑛/10, 1 𝑛 13,𝑛 ∈ ℕ  biçiminde ifade 
edilen veri seti oluşturulmuştur. 

Farklı akım koşullarını ve oluşan seyahat sürelerini arazi ortamında gözlemlemek kısıtlı bir 
düzeye kadar mümkün olurken, çoğu zaman istenilen bütün koşulların kısıtlı gözlem süreleri 
içinde oluşması mümkün olmaz. Bu nedenle x ve Tf kümeleri, Şekil 2’de görüldüğü gibi SIM*’a 
girilmiş, 30 farklı simülasyon çekirdek numarasının ortalama değerleri kullanılarak To kümesi 
oluşturulmuştur. Bu durumda bir bağlantıya ait parametrik modelleri oluşturmak için 
kullanılacak model veri seti kümesi      V = {To, Tf, x} olarak ifade edilir. Bir koridor içinde 
kavşaklar arası mesafe ve geometrik özellikler farklılıklar gösterdiğinden, V her bağlantı için 
ayrı oluşturulmalıdır.  
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B. Parametrik Modellerin Geliştirilmesi 
 
Model veri seti (V) oluşturulduktan sonra en uygun tipini ve katsayılarını belirlemek için 

optimizasyon işlemi içeren bir adıma geçilir. Bu adımda kullanılacak PM tipleri önceden 
belirlenmiş olup Tablo 2’de sunulmuştur. Aynı zamanda bu PM’lerin seyahat süresi tahmin 
hataları, Denklem 4’te verilen Ortalama Karasel Hatalar (OKH) kullanılarak ölçülmekte ve en 
düşük hataya sahip PM, ilgili bağlantıya PTOM olarak atanmaktadır.  

 
Burada, to gerçek ofset süresini, 𝑡  parametrik modelin ofset süresini, n ise veri adedini temsil 

eder.  
 
 

Tablo Ⅱ.  Parametrik model tipleri ve koridor bağlantıları için OKH değerleri 
 

PM # Model Tipi Bağlantı 1 
OKH  

Bağlantı 2 
OKH 

Bağlantı 3 
OKH 

1 𝑡 𝑡 𝛽 𝑥  4,0785 8,4118 7,9744 
2 𝑡 𝑡 𝛽 𝑥  0,6121 1,0487 0,7666 
3 𝑡 𝑡 𝑥  8,3118 19,7940 18,3694 
4 𝑡 𝑡 1 𝛽𝑥  4,0785 8,4118 7,9744 
5 𝑡 𝑡 1 𝑥  4,8080 5,9268 2,1631 
6 𝑡 𝑡 1 𝛽 𝑥  0,6121 1,0487 0,7666 
7 𝑡 𝑡  1 𝛽𝑥 ) 0,6121 1,0487 0,7666 
8 𝑡 𝑡 1/𝛽 𝑥  0,6287 1,1133 0,8117 
9 𝑡 𝑡   𝛼 𝛽 𝑥  0,1722 0,2227 0,4232 

10 𝑡 𝑡  𝛽 𝑥  0,1725 0,2227 0,4232 
 

 
DGA yardımıyla yapılan optimizasyon işleminin ardından ele alınan 3 bağlantı için elde 

edilene denklemler sırasıyla  
 

                                         𝑡 𝑡   1,55 0,086 𝑥 ,                                                     (4) 
                                          𝑡 𝑡   1,61 0,154 𝑥 ,                                                       (5) 
                                         𝑡 𝑡   1,69 0,203 𝑥 ,                                                     (6) 
olarak belirlenmiştir. 
 

C. Saha Çalışmaları ve Kalibrasyon 
 
Saha çalışmasında toplanması gereken dört temel veri tipi bulunmaktadır. Bunlar: (i) kavşak 

kollarına gelen taşıt adet ve tipi (ii). Giriş-çıkış kavşakları arasında taşıtların ortalama seyahat 
süreleri ve serbest hız (vf). (iii) arazide mevcut sinyal sistemine ait faz düzeni, sinyal ve varsa 
ofset süreleri ve (iv) koridor geometrisidir.  

Bu çalışmada seçilen kavşak koridoru Ankara ili sınırları içerisinde bulunan Halil Sezai Erkut 
Caddesi üzerindedir. Koridor içerisinde dört adet kavşak ve bu kavşakları birbirine bağlayan üç 
adet bağlantı yolu bulunmaktadır. Bu kavşakların üç tanesi T tipi kavşak, bir tanesi 4 kollu 
kavşak geometrisine sahiptir. Koridorda ana kollar 3 şeritli, tali kollar ise 2 şeritlidir. Çalışılan 
koridor üzerinde üç adet üniversite kampüsü, iki adet kamu binası, iki adet alışveriş merkezi ve 
yapımı süren bir adet şehir hastanesi bulunmaktadır. Bu nedenle yol ağı içerinde önemli bir 
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koridor olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca bağlantı uzunlukları ve koridor numaralarına ait 
bilgiler Şekil 5’te sunulmuştur.  

 

 
 

Şekil 4. Koridor ve önemli noktalar 

 
Şekil 5. Kavşak koridoruna ait kroki 

 
 

Saha çalışması koridorun zirve saati olan 12-13 saatleri arasında yapıldı ve trafik verileri 
mobil kameralar yardımıyla toplandı. Her kavşağa ait taşıt sayımları yapıldı ve koridora giriş 
ve çıkış süreleri kaydedip seyahat süreleri hesaplandı. Ayrıca taşıt tiplerine (binek otomobil, 
hafif ticari ve ağrı ticari) göre analizler yapıldı. Kavşak kollarındaki taşıt türlerine göre oranları 
Tablo 2’de görülmektedir. 
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Tablo Ⅲ. Kavşakların taşıtların türlerine göre oranları (%) 
 

Kavşak 1 2 3 4 

Kavşak 
kolları 

Ana kol Tali kol Tali kol Tali kol Ana kol Tali kol Tali kol 
Halil 
Sezai 
Erkut 
Cad. 

Ayvalı 
Cad. 

Çavuşlar 
Sk. 

Afra Sk. Halil 
Sezai 
Erkut 
Cad. 

151.cad. Akşemsettin 
Cad. 

Binek 
Otomobil 

 
92,8 91,69 95 91,33 91,69 88,45 89,39 

Hafif 
Ticari 

 
6,81 8,92 5 10,42 8,32 10,42 9,11 

Ağır 
Ticari  

0,39 - - 1,13 - 1,13 1,5 

 
Taşıt türleri ve seyahat süreleri belirlendikten sonra CORSIM simülasyon programında 
verilerin kalibrasyonunu yapabilmek için araziden kavşaklara ait faz planları ve sinyal süreleri 
alındı. İncelenen koridorda koordineli bir sistem uygulanmakta olup, Tablo 3’te kavşaklara ait 
sinyal süreleri sunulmuştur. 

 
Tablo Ⅳ.  Kavşak devre süreleri (s) 

  

Kavşak 1 2 3 4 

Kavşak 
kolları 

Ana 
kol 

Tali 
kol 

Tali kol Tali 
kol 

Kavşak 
kolları 

Ana 
kol 

Tali 
kol 

Tali kol Tali kol 

Halil 
Sezai 
Erkut 
Cad. 

Ayvalı 
Cad. 

Çavuşlar 
Sk. 

Afra 
Sk. 

Halil 
Sezai 
Erkut 
Cad. 

Halil 
Sezai 
Erkut 
Cad. 

Ayvalı 
Cad. 

151.cad. Afra Sk. 

Yeşil 
Süreler  

(s) 
 

78 32 75 16 54 30 26 16 42 

Devre 
Süresi (s) 

120 120 120 120 

 
Kalibrasyon saha ölçümleri ile simülasyon sonuçları arasındaki farkın, ölçümlenen değer için 

belirli düzeye indirgenmesi işlemidir. Bu çalışmadaki amaç ofset süresinin yani bir anlamda 
kavşaklar arasındaki seyahat süresinin doğru tahmin edilmesine dayanmaktadır. Bu nedenle 
kalibrasyon işleminde sahadan toplanan seyahat süreleri (𝑡𝑠) ile simülasyondan elde edilen 
seyahat süreleri (ts) dikkate alınmış ve Denklem 3’te sunulan GEH istatistiği uygulanmıştır. 
GEH istatistiği 1970 yılında Geoffreu E.Havers tarafından trafik mühendisleri, ulaşım 
planlamacıları tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiş bir testtir [8]. 

                                                               𝐺𝐸𝐻                                                                    (7) 
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Kalibrasyon için taşıt hızlarının dağılımları, sürücülerin serbest hıza uyma yüzdelerini 

gösteren serbest akış hızı ve sürücülerin ışıklara tepki verme ölçütlerini belirleyen parametreler 
üzerinde değişiklikler yapılarak kalibrasyon sağlandı. Tablo 4’te gözlem yapılan 11 adet periyot 
için GEH değerleri sunulmuştur. Bu değerlerin 10’un altında kalması simülasyon modelinin 
kalibrasyonun yeterli seviyede olduğunu ifade etmektedir.   

 
Tablo Ⅴ. Model ve ölçüm seyahat sürelerinin GEH değerleri 

Periyot Ölçüm Model GEH 
1. 94,70 149 4,92 
2. 117,08 144 2,36 
3. 133,84 127 0,60 
4. 110,14 130,33 1,84 
5. 114,22 136,67 2,01 
6. 100,73 135 3,16 
7. 101,39 140 3,52 
8. 105,69 137,67 2,90 
9. 118,05 136,33 1,62 
10. 123,11 134 0,96 
11. 112,77 143,67 2,73 

 
D. DGA Parametreleri  
 
Kullanılan optimizasyon algoritmasına ait parametrelerin uygun tespiti problemin tipine göre 

işlem başarısını önemli derece etkilemektedir. Bu nedenle DGA’ya ait çaprazlama ve mutasyon 
katsayıları (CR ve F) değerlerini belirlemek için deneyler yapıldı. Bu deneyler her bir koridor 
bağlantısı için ayrı düzenlendi ve uygulandı. Tablo 5’te her bir bağlantı için farklı CR ve F 
değerlerine ait model hata değerleri verilmiştir. Bazı katsayı kombinasyonlarının benzer 
sonuçlar verdiği görülmüş ve hata değeri en düşük olan katsayılar işlemlerde kullanılmıştır.  

 
Tablo Ⅵ. CR ve F katsayıları ve hata değerleri 

 

 

Bağlantı 
 1 

Bağlantı 
 2 

Bağlantı 
 3 

No CR F Hata  CR F Hata  CR F Hata  

1 0,1 0,1 0,1775 0,1 0,2 0,2292 0,1 0,2 0,4232 

2 0,2 0,3 0,1772 0,2 0,4 0,2227 0,2 0,2 0,4236 

3 0,3 0,2 0,1775 0,3 0,5 0,2232 0,3 0,5 0,4232 

4 0,4 0,5 0,1775 0,4 0,5 0,2227 0,4 0,5 0,4232 

5 0,5 0,2 0,1775 0,5 0,6 0,2228 0,5 0,3 0,4259 

6 0,6 0,2 0,1775 0,6 0,1 0,2227 0,6 0,1 0,4232 

7 0,7 0,2 0,1775 0,7 0,1 0,2227 0,7 0,2 0,4232 

8 0,8 0,2 0,1775 0,8 0,2 0,2227 0,8 0,2 0,4248 

9 0,9 0,1 0,1775 0,9 0,1 0,2227 0,9 0,1 0,4232 
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KONTROL SİSTEMLERİNE AİT GECİKME DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Bu bölümde PTOM’leri dinamik ofset sürelerini belirlemek için geliştirilen sistemin diğer 

sistemler ile karşılaştırma sonuçları sunulmaktadır. Karşılaştırma deneyleri CORSIM 
ortamında kalibre edilmiş simülasyon modeli ile gerçekleştirilmiştir. PTOM, Mevcut Kontrol 
Sistemi (MKS), Sabit Ofsetli Kontrol Sistem (SKS) ve kavşakların izole kabul edildiği kontrol 
sistemi (IKS) ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada CORSIM’den elde edilen ve tüm koridorun 
taşıt başına gecikme süreleri göz önüne alınmıştır. Ayrıca testlerde farklı v/c oranlarında kontrol 
sistemlerinin tepkisinin ölçülmesi amaçlanmış ve deneyler düşük v/c’nin düşük (0.2), orta (0.5), 
yüksek (0.9) ve aşırı (1.1) değerleri için ayrı ayrı incelenmiştir. Deney sonuçları Şekil 6’da 
verilmiştir.  

 

 
Şekil 6. Kontrol sistemlerinin v/c oranlarına göre karşılaştırılması 

 
PTOM’nin diğer sistemlerden genel olarak daha düşük gecikme değerleri ürettiği Şekil 6’dan 

açıkça görülmektedir. Akım kapasite oranın düşük yani 0.2 olduğu durumda, PTOM, MKS’nin 
25 sn/taşıt olan gecikme değerini 18 sn/taşıt düzeylerine çektiği yani %20 kadar iyileştirme 
sağladığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda SKS ve IKS içinde bu iyileşme yüzdeleri sırasıyla 
%10 ve %19 düzeylerinde gerçekleşmektedir. Talebin artmasıyla gecikmelerdeki düşüş 
azalmakla beraber halen önemli seviyelerde oluşmaktadır. Örneği v/c = 0.5 için MKS’nin 
ürettiği 107 sn/taşıt gecikme değerine karşılık PTOM 96 sn/taşıt gecikme değerleri üretmekte 
yani %10 seviyesinde kavşak performansını iyileştirmektedir. SKS ve IKS için bu oran %5 
seviyelerinde gerçekleşmektedir. Trafik talebinin kavşak kapasitesine yaklaştığı 0.9 değerinde, 
gecikme değerinin ciddi değerlere ulaştığı gözlenmektedir.  Buna rağmen PTOM, MKS ve IKS 
ye göre sırasıyla %5 ve %2 daha düşük ve SKS çok yakın değerlerde gecikme değerleri 
üretmektedir. Sadece 1.1 durumu için PTOM, MKS ve SKS’ den sınırlı düzeyde daha yüksek 
gecikme ürettiği görülmektedir. Diğer taraftan kapasitenin aşıldığı durumlarda gecikmenin bir 
kontrol sistemiyle aşağıya çekilmesinin zorlayıcı bir göreve dönüştüğü bilinen bir gerçektir. Bu 
nedenle, aşırı talebin oluştuğu durumlar için kontrol yaklaşımlarının gecikme değerlerinin 
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çekilmesinde belirgin bir başarı gösterememektedir. Sonuç olarak, PTOM v/c’nin 1’in altında 
olduğu durumlarda koridor performansına önemli düzeyde katkıda bulunmaktadır. Diğer 
taraftan kavşak kapasitelerinin aşıldığı durumlarda etkinliği azalmasına rağmen diğer kontrol 
sistemlerine yakın veya daha iyi sonuçlar ürettiği anlaşılmaktadır.  

 
SONUÇ 
 
Günümüz şehirlerinde artan taşıt sayısı ve trafik talebi özellikler kavşak koridorlarında trafik 

yoğunluğuna ve yüksek gecikmelere sebep olmaktadır. Bu koridorların kontrolünde koordineli 
sistemler kullanılmakta fakat çoğu zaman ofset süreleri sabit ele alınmaktadır. Halbuki ofset 
süresinin trafik akımındaki değişimlere uyumlu ve dinamik olarak tespit edilmesiyle sistem 
etkinliği arttırılabilir. Bu çalışmada, trafik akım değerlerindeki değişimlere bağlı olarak ofset 
süresi öneren PTOM-S önerilmiştir. PTOM-S’nin geliştirilmesinde DGA ve farklı parametrik 
model tipleri göz önüne alınmış ve bu modellere ait katsayılar DGA kullanılarak tespit 
edilmiştir. PTOM performansı taşıt başına ortalama gecikmeler dikkate alınarak, MKS, SKS, 
ve IKS gibi sistemlerle karşılaştırılmıştır. İlave olarak karşılaştırmalar farklı akım kapasite 
oranları için tekrar edilmiştir. Analiz sonuçları, PTOM’nin talebin kapasiteden küçük olduğu 
durumlarda sistem performansı önemli düzeyde iyileştirdiği, büyük olduğu durumlarda ise 
diğer sistemlerle benzer bir performans gösterdiği ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlar ışığında, 
genelde trafik talebinin kapasiteyi aşmadığı durumlar PTOM-S’nin koridor performansına 
olumlu etki edeceği görülmüştür.  
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Özet: Bulanık mantık kavramı ilk kez 1965 yılında yayınlanan bir makalede Lotfi A. Zadeh 
tarafından önerildi. Öte yandan, 1970'lerin on yılı boyunca insanlar bu terimi giderek sık 
kullanmaya başladılar. Daha yaygın olarak bulanık mantık olarak adlandırılan bulanık mantığın 
uygulamaları, insan davranışına ve doğanın işleyişine benzer bir şekilde akıl yürüten bilgisayar 
destekli yapay zeka sistemleridir. Karar vermede, genellikle bulanık mantık uygulamaları 
kullanılır. Bilim, teknoloji ve bilişimde daha yaygın olan "siyah-beyaz" veya "evet-hayır" 
düşüncesinin aksine, nispeten yeni olan bulanık mantık kavramı, gri alanların varlığına vurgu 
yapmaktadır. 

Pazarlamada "bulanık" terimi, çeşitli kişilere birçok şeyi temsil ediyormuş gibi görünebilir; 
bununla birlikte, özünde bulanık mantık kavramlarının pazarlamada karar verme sürecine 
uygulanmasına atıfta bulunulur. Pazarlamada bu ifade, yalnızca belirli bir pazar segmentindeki 
konumlarına ve sinyal verilerinin bu grubu nasıl karakterize ettiğine odaklanmak yerine 
tüketicilerle gerçek insanlarmış gibi ilgilenmeyi ifade eder. Başka bir deyişle, bir müşterinin bir 
hafta sonu boyunca alışveriş yapması, bir sonraki hafta sonu boyunca aynı satın alma işlemini 
yapmak isteyeceği anlamına gelmediğini belirten "müşteri odaklılık" kavramını akılda tutmak 
önemlidir. Bir kişinin kararlarının “evet” mi yoksa “hayır” mı olduğunu sadece geçmiş 
eylemlerine bakarak belirlemek mümkün değildir, çünkü bu böyle bir tespit yapmak için yeterli 
bir temel değildir. Bu araştırmada bulanık mantığın temel kavramları ve pazarlama için karar 
vermedeki kullanımı incelenmiştir. Ayrıca, bulanık pazarlar ve bulanık pazarlama kavramları 
incelenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Bulanık Piyasalar, Bulanık Pazarlama, Pazarlama, Yapay 
Zeka, Karar Verme. 

Abstract: The concept of fuzzy logic was first proposed for the first time by Lotfi A. Zadeh, 
who did so in a paper that was initially published in the year 1965. On the other hand, 
throughout the decade of the 1970s, people started using the term more and more frequently. 
The applications of fuzzy logic, more commonly referred to as fuzzy logic, are computer-
assisted artificial intelligence systems that reason in a manner analogous to human behavior 
and the way nature functions. In decision-making, applications of fuzzy logic are typically put 
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to use. In contrast to "black-and-white" or "yes-or-no" thinking, which is more common in 
science, technology, and informatics, the concept of fuzzy logic, which is a relatively new one, 
places emphasis on the existence of gray areas. 

The term "fuzzy" in marketing may appear to represent many things to various persons; 
nonetheless, at its heart, it refers to the application of the notions of fuzzy logic to the decision-
making process in marketing. In marketing, this expression refers to dealing with consumers as 
if they were real people instead of focusing solely on their position within a particular market 
segment and how signal data characterize that group. In other words, it is essential to keep in 
mind the concept of "customer-centricity," which states that just because a customer purchases 
throughout a weekend does not mean that he will want to make the same purchase throughout 
the subsequent weekend. It is not possible to determine if a person's decisions are "yes" or "no" 
only by looking at their past actions since this is not a sufficient basis for making such a 
determination. This research examines the basic concepts of fuzzy logic and its use in decision-
making for marketing. Additionally, the concepts of fuzzy markets and fuzy marketing are 
examined. 

Keywords: Fuzzy Logic, Fuzzy Markets, Fuzzy Marketing, Marketing, Artificial Intelligence, 
Decision-Making. 

INTRODUCTION 

In 1965, Lotfi Zadeh developed fuzzy logic as an extension of Boolean logic. It is based on 
the mathematical theory of fuzzy sets, which creates the classical set theory. Fuzzy logic was 
named after Zadeh. Fuzzy logic provides precious flexibility for reasoning, making it possible 
to consider inaccuracies and uncertainties by introducing the notion of degree in verifying a 
condition. This enables a need to be in a state other than true or false, which allows a 
requirement to be in one of two states: true or false [1]. To put this into more specific terms, the 
most crucial aspect of fuzzy logic is the fact that, in contrast to traditional logical systems, it 
seeks to model the imprecise modes of reasoning that play an essential role in the remarkable 
human ability to make rational decisions in an environment that is fraught with uncertainty and 
imprecision. This skill, in turn, is dependent on our capacity to derive an approximative 
response to a question based on a store of information that is either inaccurate, lacking in some 
essential details, or not wholly trustworthy [2].  

Classical logic is extended to create fuzzy logic, and both "true" and "false" are the only 
possible truth values in fuzzy logic. One interpretation is that it is a logic with an unlimited 
number of possible values, encompassing the entire range from true (1) to false (0). A basis for 
approximation thinking based on imprecise propositions is provided by fuzzy logic, which 
places its primary emphasis on linguistic variables present in natural languages. It is a reflection 
of the correctness and the fuzziness of human thought [3].  

In recent years, there has been a shift toward placing a greater focus on fuzzy analytics (FA), 
which uses fuzzy sets, fuzzy logic, and any other fuzzy methodologies linked with it within the 
context of the marketing industry. Even though it has been utilized in several different research 
projects concerning marketing, the notion is still not fully exploited, hindering both the 
theoretical and practical growth of marketing science [4]. 

When the studies in the literature are examined, there are very few studies on fuzzy 
marketing. Tang, Tzeng, and Wang [5] investigated the effects that electronic commerce (EC) 
has had on the worldwide marketing methods utilized by information service providers. EC's 
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effects on the information service business are analyzed, and a hierarchical fuzzy multicriteria 
decision-making (Fuzzy MCDM) technique for assessing the tactics used to propagate EC 
markets is suggested. Mohaghar, Fathi, Zarchi and Omidian [6] proposed a unified fuzzy 
approach as a means of picking a marketing plan. In the integrated approach, fuzzy concepts 
are utilized for the subjective judgements of decision-makers to represent the ambiguous 
character of the selection process. This is done to account for the fact that the selection process 
is not always clear. The integrated method incorporates both fuzzy AHP and VIKOR into its 
methodology. Li and Li [7] examined the application of multi-agent-based hybrid intelligent 
systems to support worldwide marketing planning. Within the scope of their study, a conceptual 
framework is presented and then briefly discussed. The next thing that will be covered in their 
presentation of a multi-agent hybrid system that can be used to make decisions regarding 
worldwide marketing. Jian, Qingyuan and Liying [8] used fuzzy logic and artificial intelligence 
algorithms to make predictions about the market revenue, and then they assessed the errors in 
those predictions. They can anticipate future product sales using a neural network model, which 
allows them to do so accurately, understand the direction in which the market is moving, and 
ensure that the business receives the possible profit. 

 
FUZZY MARKETING AND FUZZY MARKETS 

Customers' actions, their communications with each other, and the relationships they have 
with businesses are not either "black" or "white." Instead, several shades of gray can be used to 
differentiate various marketing programs and, with any luck, increase customer equity [3]. 
Within the context of industrial and corporate marketing, there are many specialized and 
intriguing application areas to choose from. The following are possible examples of some of 
them; however, the list is not exhaustive [9]: 

 
- Breaking apart and focusing on specific business markets. 

- Taking care of the connections with the consumers. 

- Relationships with various marketing channels. 

- The procedures involved in the purchasing and administering of an organization's supply 
chain. 

- Both business intelligence and the management of general information. 

- Managing personal selling. 

- The development of new products, innovations, and creative endeavors. 

- The administration of services in commercial marketplaces. 

- Applications for web intelligence and business-to-business e-commerce.  

There are fuzzy markets where any one of the three aspects of a market's structure is difficult 
to recognize, explain, or define. It seems that various individuals understand the phrase "fuzzy 
marketing" to imply different things; yet, at its core, it refers to the practice of applying the 
concepts of fuzzy logic to the process of making marketing choices. In contrast to the binary 
absolutes of classical logic - yes/no, true/false, 1/0 – fuzzy logic seeks to a coefficient 
somewhere on the scale, producing shades of grey rather than either black or white. It is a 
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reflection of the way humans think and act, which is not to carefully examine the specifics of a 
situation before acting, but rather to make educated guesses about the results based on their 
prior experiences and information. 

 
CONCLUSION 

Customers may not always be capable of making an informed selection when choosing a 
choice. They may struggle when it comes to making decisions. There is no such thing as a client 
who can pronounce unequivocally if a product is excellent or poor. They make use of fuzzy 
logic in the process of decision making, and as a result, they can claim that they like the product 
that they want to some amount. Furthermore, the decision-making process at companies is 
characterized by extensive usage of fuzzy logic. When it comes to Fuzzy Marketing, it's all 
about the journey and experience that the consumer has when interacting with your goods, 
services, brand, and communications. It is also essential to consider how the acquired data is 
put to use. When the literature is investigated, it has been discovered that there is not much 
research on Fuzzy Marketing, Fuzzy Markets, and the use of Fuzzy Logic in Marketing 
Decision Making Processes. It is essential to do further research in this area as well as improve 
the use of fuzzy logic in the process of determining market strategy and making decisions based 
on several factors.  
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Abstract: In recent days, efforts to reduce energy consumption for the protection of the 
environment and to increase the quality of life of people have attracted great attention. 
Improving the lifetime of coatings using thermochromic pigments will contribute significantly 
to the studies in this area. In this study, coatings made with black thermochromic pigment which 
change color at 45oC with the effect of heat, tetraethoxysilane and methyltriethoxysilane 
precursors, were investigated. The average particle size values of the thermochromic coating 
were determined as d(10) 1.329 µm, d(50) 9.437 µm and d(90) 27.658 µm. Thermochromic 
coatings made by sol-gel spray coating method were heat treated at various temperatures. Since 
the color of the coatings that were heat treated at 70 and 80°C irreversibly changed to red tones, 
the heat treatment temperature and duration of these coatings were determined as 60°C and 20 
minutes, respectively. The coated glass samples were characterized as phase analysis, thermal 
behaviour and microstructural using X-ray diffraction (XRD), differential scanning calorimetry 
(DSC) and scanning electron microscope (SEM), respectively. The endothermic and 
exothermic peaks in these coatings prepared by the sol-gel spray coating method are at 47.7°C 
and 39.1°C, respectively. Depending on the changing temperature, the color of the coatings 
changed as black and transparent at convenience temperatures. As a result, it was observed that 
coatings changed color reversibly related with its application conditions and temperatures. 
 

Keywords: Black thermochromic pigment, Sol-gel, Spray coating 
 

I. INTRODUCTION 
 

Due to the ever-increasing energy consumption, the importance of providing saving 
thermochromic materials is increasing [1]. Thermochromic glasses have been of great 
importance in recent years, as they regulate the passage of sun rays and save energy. Additive 
materials have been the subject of research to reduce the transition temperature of VO2-
containing glasses, which have been studied in detail for years, to room temperature [2]. With 
additives such as tungsten, this temperature range can be brought between 15 and 30oC [3]. In 
the study of Riapanitra et al., it was reported that these coatings can be used in smart glasses by 
reducing the transition temperature to 48oC with 0.13% fluorine additive [4]. It has been 
emphasized that smart glass coatings with VO2 content, whose transition temperature is reduced 
to 50oC, are promising in energy efficient applications [5]. In another study where 
thermochromic glasses were made with the sol-gel approach, the addition of 2% Zr reduced the 
transition temperature to 50oC [6]. The transition temperature must be between 30-40oC in order 
for coated glasses to be used in practical applications. Since the transition temperature of 50oC 

343



2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress
(IGSCONG’22) 

 

in real life is not an applicable temperature even in summer, its use for thermochromic glasses 
is limited [7]. It was determined that the transition temperature varies depending on the coating 
thickness [8-10]. Since thermochromic materials change color with changing temperature, they 
can also be used as a stimulus and sensor [11]. Since these materials are stimulating, they are 
available to use in the industrial field [12].  

In this study, the phase transition temperature and thermochromic properties of the coatings 
made by coating on sol quartz lamella substrates formed by using commercially available 
microencapsulated black thermochromic pigments were investigated. 

II. EXPERIMENTAL

Sol was formed by using tetraethoxysilane (TEOS), methyltrimethoxysilane (MTEOS),
ethanol, nitric acid, pure water and polyvinylpyrrolidone K 90 (PVP) as a crosslinker, in 
addition to the chemical polyethylene glycol 400 (PEG 400), which acts as a plasticizer. After 
adding thermochromic pigment and ethanol to the aged sol, it was coated by spray on quartz 
lamellas. After drying, the color of some of the coatings, which were subjected to heat treatment 
at different temperatures, changed irreversibly to red tones. Since the samples that were heat 
treated at 60oC changed color reversibly when heated and cooled, this temperature was 
determined as appropriate. The formation process of the later characterized coatings was given 
in Figure 1. 

Figure 1. The formation process of the coatings 

While the grain size of the sol formed was measured with a Mastersizer 2000 device, the 
color of the coatings was determined with a Konica Minolta CM 2300D brand 
spectrophotometer. Thermal properties were determined with HT-02D brand infrared thermal 
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camera, Q2000 – TA brand DSC, Q500 – TA brand TGA, UV-VIS and UV-VIS-NIR 
spectrophotometer (Shimadzu 2450, Shimadzu UV-3150) devices. The phase, microstructure 
and chemical structure of the coatings were analyzed with Rigaku MiniFlex 600 brand XRD, 
Zeiss SupraTM 40 VP brand SEM, Bruker Tensor 27 brand FTIR, respectively. 

 
III. RESULTS AND DISCUSSION 

 
The color of the black thermochromic pigment changed from black to white when the 

temperature was increased from room temperature to above 45°C. As seen in Figure 2(b), the 
color of the thermochromic pigment is white in the parts of the watch glass that get hot from 
the beaker. Since the heated beaker undergoes rapid heat loss from one sides, the white pigment 
tends to turn black. In the parts which has still below the color transformation temperature 
(34.14°C), thermochromic pigment retains in its orginal color which is black (Figure 2(a)). 
 

  
 

Figure 2. Color change of thermochromic pigment from black to white with increasing temperature 

 
The phase transition temperatures of the black colored thermochromic pigment with an 

activation temperature of 45°C were determined as 44.83°C and 34.14°C for the heating and 
cooling thermal reactions, respectively (Figure 3). 

 

 
 

Figure 3. Black pigment DSC analysis result 

(a) (b) 
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The structure of black thermochromic pigments formed by microencapsulation of the core is 

shown in Figure 4 in its image taken with a USB Digital Microscope. The presence of bright 
white structures in this image is striking. These structures show the coating with the capsule, 
the outer part of which has been applied to protect the pigment from degradation by chemical 
action. 

 

 
 

Figure 4. Image of black thermochromic pigments taken with 1000X8 LED 2MP USB Digital Microscope 
 

In the microstructural examination, black thermochromic pigments exhibit a spherical shape 
and a pitted structure from the middle (Figure 5). The shell structure of the thermochromic 
pigments, whose surface morphology was examined, was revealed.  

 

 
  

Figure 5. Encapsulated microstructure of black thermochromic pigments 

 
While black thermochromic coatings formed were initially black (Figure 6(a)), when heated, 

they turned into a transparent color (Figure 6(b)). It was found that these coatings had a sharp 
endothermic peak of 47.7°C when heating, and a sharp exothermic peak at 39.1°C when 
cooling. Coatings exhibited a transparent at 47.8°C while heating and black color at 39°C while 
cooling. The dense structure of the coatings was revealed by SEM microstructure studies Figure 
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7. 
 

  
 

Figure 6. Turning the black color coating to transparent by heating 

 

 
 

Figure 7. Microstructure of coatings 

 
IV. CONCLUSION 

 
In this study, thermochromic glass coatings were created by the sol-gel spray coating method. 
Obtained results showed that the colors of these coatings, which change color with the effect of 
heat, are reversible between black below 39.1oC and transparent above 47.7oC. The coatings 
made can be used for temperature sensor and detection. Additives should be used to reduce the 
phase transition temperature. 
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Özet: Bu çalışma, üriner inkontinans semptomuna sahip alt üriner sistem disfonksiyonlu 
çocuklar ve sağlıklı çocukların diyafram ve üriner inkontinansla ilgili yaşam kalitelerini 
değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı amaçladı. Araştırmaya üriner inkontinans semptomuna 
sahip alt üriner sistem disfonksiyonlu 49 ,53 sağlıklı çocuk dahil edildi. Çocukların yaşam 
kaliteleri Üriner İnkontinanslı Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeği, semptom şiddetleri İşeme 
Bozuklukları Semptom Skoru Anketi, diyaframın değerlendirilmesi Dinamik Nöromusküler 
Stabilizasyon yöntemiyle ile değerlendirildi. Bu çalışmanın sonucu, diyafram ile üriner 
inkontinans semptomuna sahip alt üriner disfonksiyonunun ilişkili olduğunu gösterdi. Bu 
alanda yapılan çalışmalar kısıtlı olmakla birlikte diyaframın etkisi üzerine yapılacak 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: Üriner inkontinans, Alt üriner sistem disfonksiyonu, Diyafram  

Abstract: This study was aimed in children with lower urinary tract dysfunction with urinary 
incontinence symptoms; to evaluate and compare the diaphragm and quality of life related to 
urinary incontinence of healthy children.49 children with urinary incontinence symptoms and 
lower urinary tract dysfunction and 53 healthy children were included. Children's quality of life 
was evaluated with the Quality of Life in Children with Urinary Incontinence Scale, symptom 
severity was evaluated with the Voiding Disorders Symptom Score Questionnaire, and the 
evaluation of the diaphragm was evaluated with the Dynamic Neuromuscular Stabilization 
method. The study indicates that the diaphragm is associated with lower urinary dysfunction 
with the symptom of urinary incontinence.Although studies in this area are limited, it can be a 
basis for studies on the effect of the diaphragm. 

Keywords: Urinary incontinence ,Lower urinary dysfunction ,Diaphragm 

GİRİŞ 

Çocuklarda üriner inkontinans istemsiz olarak idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. Üriner 
inkontinansı çocuklarda en sık rastlanan ürolojik yakınmadır [1]. Gece inkontinansı alerjik 
hastalıkların yanı sıra çocukluk döneminin en yaygın kronik sorunu olarak karşımıza 
çıkmaktadır [2]. Çeşitli kaynaklarda % 5-15 gibi sıklık oranları bildirilmekte, ülkemizde okul 
çocuklarında yapılmış çalışmalarda %20-30 gibi oldukça yüksek oranlar saptanmaktadır [3]. 
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Tüm dünyada 50 milyonun üzerinde üriner inkontinanslı çocuk olduğu tahmin edilmektedir. 
Yaşlara göre gece inkontinans (enürezis) görülme yüzdeleri ise sırasıyla 5 yaşında %15-20, 10 
yaşında %5, 10-17 yaş arası %2-3 ve 17 yaşın üzerinde %1’dir. Her yıl %15’i kendiliğinden 
düzelir. Erkeklerde kız çocuklarına göre 1,5 kat daha fazla görülmektedir [4]. Üriner 
inkontinansının epidemiyolojisini ve nedenlerini belirlemek amacıyla literatürde pek çok 
çalışma bulunmaktadır. Genel olarak 5 yaşına kadar çocukların %85'i gece ve gündüz idrar 
kontrolünü kazanmaktadır. Geri kalan %15'lik bölümünde ise pubertede %2–5 çocukta 
özellikle primer enürezis olmak üzere enürezis devam etmektedir. Yetişkinlerde %1,5 ile 3 
arasında değişen oranlarda insidans bildirilmiştir. 5–13 yaş arası çocuklarda sekonder enürezis 
%3–8 olarak rastlanılmaktadır ve spontan gerilemesi primer enürezisdir [5-7]. 
     Diyaframın çalışma mekanizmasına bakacak olursak omurganın uygun şekilde 
stabilizasyonu, doğru nefes alma düzeni ile sağlanır. Gelişimin erken evresinde diyafram 
yalnızca solunum görevini yapmaktadır [8]. 
     Diyaframın postural rolü, bebek yüzüstü pozisyonda başını kaldırmaya başladığında veya 
sırtüstü pozisyonda alt ekstremiteleri kaldırdığında gelişir [9]. Stabilizasyon fonksiyonu ve 
solunum modeli arasındaki bağlantı, entegre spinal stabilizasyon sisteminin (diyafram, karın, 
sırt ve pelvik kaslar) tüm parçalarının simetrik birlikte aktivasyonu ile sağlanır [10-12]. 
Stabilizasyon ve solunum fonksiyon kombinasyonu nispeten zordur ve çok iyi bir motor 
kontrol, yani sağlıklı bir merkezi sinir sistemi olduğunda mümkündür [13-14]. Nesneleri 
kaldırırken diyaframın tonik olarak etkinleştirildiği deneysel olarak gösterilmiştir [9]. 

Çeşitli araştırmacılar, postural görevler sırasında diyafram, enine abdominis, pelvik taban ve 
multifidus kaslarının koordineli sinerjistik aktivitesini bildirmişlerdir [14]. İnspirasyon 
sırasında diyaframın kubbesi düzleşir ve yassılaşma derecesi, solunum paternine ve 
gerçekleştirilen postural göreve bağlıdır [9,11]. 
    İnspirasyon ve postural görev sırasında diyaframın bu kaudal inişi, iç organlar üzerindeki 
baskıyı artırırken karın içi basıncı arttırır. Bu kaudal iniş karın duvarının genişlemesine neden 
olarak karın ve göğüs duvarı hacmini eksantrik olarak arttırır. Bu eksantrik kasılmayı, karın 
duvarının hacmini korumak için karın duvarının izometrik kasılması izler. İdeal koşullar 
altında, bu "eksantrik-izometrik" kas aktivitesi, kas tarafından uygulanan iş seviyesi ve hareket 
talepleri ile orantılı olarak gerçekleşir [15]. 

 İnspirasyon sırasında torasik ve karın duvarına giren kasların eksantrik aktivitesi, karın 
duvarının her yöne silindirik olarak genişlemesine neden olur. Bununla birlikte, diyaframın ve 
pelvik tabanın karın boşluğuna karşı eşmerkezli kasılması vardır. Diyaframın düzleşmesinde 
optimal eksantrik kasılma olduğunda, karın kaslarının izometrik kasılması, ekstremitelerin 
hareketi için stabilize edici bir rol görevi görür [15,16]. 
   Üriner inkontinanslı çocuklara baktığımızda postural stabilizasyonda diyafragmatik 
solunumun etkinliği üzerine araştırmalar kısıtlı olup bu çalışmanın amacı üriner inkontinanslı 
çocuklarda postural stabilizasyonda diyafragmatik solunumun değerlendirilmesidir. 
 
MATERYAL VE METOD  
 
    Çalışmaya üriner inkontinans semptomuna sahip alt üriner sistem disfonksiyonu olan 49 ve 
sağlıklı 53 olmak üzere yaşları 5-18 arası olan, velisinden onayı alınmış çocuklar dahil edildi. 
Çalışmaya alınan çocuklara ve ailelerine çalışmanın amacı, kullanılan değerlendirme 
yöntemleri bu değerlendirmelerin yararları ve sonuçları hakkında bilgi verildi ve ailelere ‘Veli 
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Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu’(BGOF) imzalatılarak onayları alındı. Çalışmaya dahil 
edilen çocukların yaşam kalitesini değerlendirmek için Üriner İnkontinanslı Çocuklarda Yaşam 
Kalitesi Ölçeği (PİN-Q), çocukların işeme bozuklukları semptomlarının şiddetini 
değerlendirmek için İşeme Bozuklukları Semptom Skoru (İBSS), postural stabilizasyonda 
diyaframı değerlendirmek için Dinamik Nöromusküler stabilizasyon (DNS) kullanıldı. 
   Üriner inkontinanslı çocuklarda yaşam kalitesi ölçeği (PİN-Q): Üriner İnkontinanslı 
Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeği Bower ve ark. [17] tarafından 2006 yılında geliştirilmiş olup 
20 sorudan oluşmaktadır. Bu ölçek üriner inkontinansın çocuğun yaşam kalitesini ne kadar 
etkilediğini göstermektedir. PİN-Q’nun geçerlilik ve güvenilirliği Bower ve ark. [19] 
tarafından, Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği ise Hanımeli [20] tarafından 2011 yılında 
yapılmıştır. Çocuklardan her soruya 0 ile 4 (0= hayır, 1=hemen hemen hiç, 2=bazen, 3=sıklıkla, 
4=daima) arasında puan vermesi istenmektedir. Ölçeğin toplam skoru 0 ile 80 puan arasında 
değişmektedir. Toplam skorun artması çocuğun yaşam kalitesinin olumsuz olarak etkilendiği 
anlamını taşımaktadır [17,20]. 
   İşeme bozuklukları semptom skoru (İBSS): Çocukların işeme bozuklukları semptomlarının 
şiddetini ölçmektedir. İşeme Bozuklukları Semptom Skoru 2005 yılında 40 Akbal ve ark. 
tarafından geliştirilmiş olup toplam 14 sorudan oluşmaktadır. Anketin 13 sorusu gündüz idrar 
kaçırma ile ilgili semptomları, gece idrar kaçırma ile ilgili semptomları, bir günde idrara çıkma 
sıklığını, konstipasyon varlığını ve çeşitli üriner inkontinans ile ilgili semptomları 
değerlendirmektedir. 14. sorusu ise bu semptomlarla ilişkili olarak yaşam kalite etkilenimini 
değerlendirmektedir. Ölçeğin toplam skoru 0 ile 35 puan arasında değişmektedir. Toplam 
skorun artması, işeme bozuklukları semptom şiddetinin arttığı anlamına gelmektedir [21]. 
   Dinamik Nöromusküler Stabilizasyon (DNS): DNS yaklaşımında, diyaframın ikili 
fonksiyonunun, yani solunum ve postural fonksiyonun değerlendirilmesi yapılır. Hastanın 
pozisyonu, gövdesi gevşemiş şekilde ayakları desteksiz olarak masanın kenarında oturmaktadır 
ve üst ekstremiteler serbest şekilde konumlandırılmalıdır. İlk önce hastanın doğal yapısı 
gözlemlenir ve ardından hastaya gerekli düzeltmeleri yapması talimatı verilir ve öğretilir. 
Şimdi, karın duvarının posterolateral yönünü alt kaburgaların altında arkadan ve önden palpe 
edilir, kasık bölgesi femur başlarının üzerinde medialden anterior superior iliak omurgaya 
doğru palpe edilir. Hastadan nefes alması ve vermesi istenir, ekshalasyondan sonra nefes tutulur 
ve terapist karın boşluğunun dayandığı parmaklarla baskı uygulayarak karın duvarını posterior 
ve lateral veya kaudal ve ventrolateral olarak genişletmesi istenir. Bu test sırasında, doğru 
patern, terapistin başparmağına karşı karın duvarının simetrik basıncıyla gösterilir. Karın 
genişlemesi sırasında diyaframın aktivasyonu ve karın duvarının eksantrik uzaması ve ardından 
karın kaslarının izometrik kasılması vardır. Test pozitif olarak kabul edilir. Hasta karın kaslarını 
serbestçe aktive edemiyorsa veya muayene eden kişinin başparmağına asimetrik basınç varsa, 
göbeğin yukarı doğru hareket etmesi, karnın üst yarısını içeri çekmesi. Hasta alt karın kaslarını 
aktive ederek posterior pelvik tilt ile kompanse edebilir [15]. 
 
   İstatistiksel analizler IBM SPSS Statistics 26.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) paket programı 
kullanılarak yapıldı. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu, görsel (histogram ve olasılık 
grafikleri) ve analitik yöntemler (Kolmogorov- Smirnov/Shapiro-Wilk testleri) kullanılarak 
incelendi. Tanımlayıcı istatistikler; nominal ve ordinal değişkenler için frekans ve yüzde, 
normal dağılım göstermeyen numerik değişkenler için medyan ve IQR (çeyrekler arası aralık), 
normal dağılım gösteren numerik değişkenler için ise ortalama ve standart sapma kullanılarak 
verildi. Bağımsız iki nominal değişkenin kıyaslanmasında Ki-Kare Testi kullanılırken, 
gözlerdeki beklenen değerlerin durumuna göre Pearson Ki-Kare, Likelihood Ratio ya da 
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Fisher'in Kesin Test istatistiklerinden birinin kullanımı tercih edildi. Gruplar arası numerik 
değişkenlerin karşılaştırılmasında non-parametrik test olarak ‘Mann-Whitney U Testi’, 
parametrik test olarak ise ‘Bağımsız Gruplar T Testi’ kullanıldı. Tip 1 hata düzeyinin %5’in 
altında olduğu durumlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
 
BULGULAR  
 
   Araştırmaya, üriner inkontinans semptomuna sahip alt üriner sistem disfonksiyonlu 50 çocuk 
dahil edildi. Değerlendirilen 105 çocuktan nörojenik mesaneli 1 çocuk ve sağlıklı gruptan 
koopere olamayan 2 çocuk araştırma dışı bırakıldı. Analiz edilen 102 çocuktan 53’ü sağlıklı 
49’u ise üriner inkontinans semptomuna sahip alt üriner sistem disfonksiyonlu çocuktan 
oluşmaktaydı. 
 

TABLO I. BİREYİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 
Değişkenler              Grubu 

             (n=49) 
        Sağlıklı Grup  
             (n=53) 

                 p 

Yaş (yıl)                9,38               10,49              0,002 

Boy Uzunluğu (cm)              135,67              140,17                  0,087 

Vücut Ağırlığı (kg)               34,38               36,67              0,066 

VKİ (kg/m2 )               18,02               18,41  
 
Araştırmaya dahil edilen bireylerin fiziksel özellikleri Tablo I’de gösterildi. Hasta bireyler ile 
sağlıklı bireylerin fiziksel özelliklerinin benzer olduğunun yanlızca yaşlarında anlamlı bir fark 
olduğu görüldü. 
 

TABLO II. BİREYLERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

Değişkenler          Hasta Grubu 
             (n=49) 

       Sağlıklı Grup  
           (n=53) 

p 

        Cinsiyet      
Kadın             22(44,9)              27(50,49) 0,541 
Erkek             27(55,1)              26(49,1)  
    Kendine ait oda    
Var             45(91,8)  43(81,1) 0,116 
Yok             4(8,2)              10(18,9)  
    Aile yapısı 
Çekirdek aile               
Geniş aile  
 

 
42(85,7) 
7(14,3) 

 
     34(64,2) 
    19(35,8) 

 
0,013 

Tuvalet eğitimi 
aldığı yaş (ay) 

55,21 
 

 

48,07 
 

 

0,211 
 
 

Sütten ayrılma yaşı 
(ay) 

52,54 50,54 0,729 

    Doğum şekli    

352



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

Vajinal Doğum 17(34,7) 36(67,9) 0,001 
Sezaryen Doğum            32(65,3) 17(32,1)  

 

Bireylerin sosyodemografik özellikleri sayı (n) ve yüzde (%) olarak Tablo II’de gösterildi. İki 
grubun cinsiyet, kendine ait oda, tuvalet eğitimi alma ve sütten ayrılma yaşları 
karşılaştırıldığında verileri arasında fark saptanmadı (p>0.05). Bireylerin aile yapısı ve doğum 
şekilleri karşılaştırıldığında anlamlı fark görüldü. Hasta grupta çekirdek aile oranı daha 
yüksekti. Bireylerin doğum şekilleri karşılaştırıldığında ise hasta grupta sezaryen oranını 
yüksekti.  

TABLO III. BİREYLERİN ÜRİNER İNKONTİNANSLI ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ, 
İŞEME BOZUKLUKLARI SEMPTOM SKORU ANKETİ 

                  Hasta Grup 
                    (n=49) 

İBSS                      18,69 
PİN-Q                      27,65 

PİN-Q: Üriner inkontinanslı çocuklarda yaşam kalitesi ölçeği 
İBSS: İşeme bozuklukları semptom skoru anketi 
 
Bireylerin Üriner İnkontinanslı Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeği, İşeme Bozuklukları 
Semptom Skoru Ölçeği sonuçları karşılaştırıldığında fark olduğu ve bu farkın üriner 
inkontinans semptomuna sahip alt üriner sistem disfonksiyonu grubundan kaynaklandığı 
saptandı. 

 
TABLO VI. DİNAMİK NÖROMUSKÜLER STABİLİZASYON YÖNTEMİYLE DİYAFRAMIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 Hasta Grubu  

(n=49) 
Sağlıklı Grup 
(n=53) 

p 

Diyaframın Solunum 
Fonksiyonu 

   

Yok 35(71,4) 3(5,7)  
Az 13(26,5) 31(58,5) 0,000 
Orta 1(2) 18(34)  
Çok 0(0) 1(1,9)  
Diyaframın Postural 
Stabilizayona 
Katılması 

   

Yok 17(34,7) 0(0)  
Az 25(51) 0(0) 0,000 
Orta 4(8,2) 6(11,3)  
Çok 3(6,1) 47(88,7)  
Diyaframın Postural 
Stabilizayonda Aktif 
Solunumu 

   

Yok 47(95,9) 35(55)  
Az 2(4,1) 16(30,2) 0,001 
Orta 0(0) 1(1,9)  
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Çok 0(0) 1(1,9)  
 
Bireylerin diyaframın solunum fonksiyonu, diyaframın postural stabilizayona katılması, 
diyaframın postural stabilizayonda aktif solunumu karşılaştırıldığında anlamlı fark bulundu 
(p<0.05). Sağlıklı grubun diyaframı solunum fonksiyonu olarak daha aktif kullandığı görüldü. 
Diyaframın postural stabilizasyona katılmasına baktığımızda postural stabilizasyonda 
diyaframın sağlıklı grupta daha etkin olduğu görüldü. Diyaframın postural stabilizasyonda aktif 
solunumunda da sağlıklı grupta daha aktif olduğu görüldü. 
 
TARTIŞMA 
 
   Bu çalışmanın amacı üriner inkontinans semptomuna sahip alt üriner sistem disfonksiyonlu 
çocuklarda diyaframın etkinliğini göstermektir. Alt üriner sistem disfonksiyonu; disfonksiyonel 
işeme (Dİ), aşırı etkin mesane (AEM) ve az etkin mesane (AZEM) olarak üç ana grupta toplanır. 
Bunun dışında seyrek olarak rastlanan gülme inkontinansı, Hinman sendromu, vajinal reflü 
inkontinansı da işeme fonksiyon bozuklukları içinde değerlendirilir [22,23,24]    
   Diyafram ve spinal stabilizasyon sistemine bakıldığında, servikal ve üst torasik bölgedeki 
derin servikal fleksörler ve spinal ekstansörler ile diyafram, pelvik taban, tüm bölümleri 
arasındaki dengeli birlikte aktivasyondan oluşur [25]. Diyafram, pelvik taban ve transversus 
abdominis karın içi basıncı düzenler ve anterior lumbopelvik postural stabilite sağlar [26-
30].  Çalışmamızda da diyafram ve pelvik taban kaynaklı hastalık ile ilişkisine bakıldığında 
sağlıklı çocuklara oranla diyaframın solunumu fonksiyonu ve stabilizasyona katılmasında daha 
az aktif olduğu görüldü. Bu alanda yapılan çalışmalar kısıtlı olmakla birlikte disfonksiyonel 
işeme ve diyafram egzersizleri üzerine yapılan çalışmalar mevcuttur. 
   2010 ve 2015 yılları arasında disfonksiyonel işeme ve kronik kabızlığı olan 79 çocuğu 
kapsayan prospektif klinik kontrollü bir çalışmada uygun çocuklar 3 gruba ayrıldı (A, B, C). 
Tüm gruplara eğitim ve davranış değişiklikleri verildi. Ek olarak, A grubuna diyafram nefes 
egzersizleri ve enterferans akımı stimülasyonu uygulanırken, B grubuna sadece diyafram nefes 
egzersizleri verildi. Her 3 grupta da 2 hafta süreyle Fizik Tedavi, Rehabilitasyon ve Protez    
Kliniği'nde tedavi uygulandı. Bu çalışma, kronik kabızlığı olan disfonksiyonel işeyenlerde 
davranış değişikliklerine ek olarak diyafram nefes egzersizleri ve enterferansiyel akım 
stimülasyonunun defekasyon sıklığını artırarak ve fekal inkontinansı azaltarak kabızlığı 
iyileştirdiğini göstermiştir. Ayrıca, bu program alt üriner sistem semtomlarını azalttığı ve 
üroflowmetri eğri tipi ve işeme sonrası kalan idrarın normalleştirilmesiyle doğrulanan mesane 
fonksiyonunu iyileştirdiği görülmüştür. Bu etkiler 6 haftalık tedaviden sonra korunmuştur [21].  
2011 yılında yapılan çalışmada standart üroterapi ve farmakoterapiye ek olarak diyafragmatik 
solunum egzersizleri ve pelvik taban yeniden eğitimini içeren programın sonuçlarını, yalnızca 
standart üroterapi ve ilaçları içeren programın sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Çalışmada 
disfonksiyonel işemesi olan 86 çocuk rastgele iki gruba ayrıldı. A grubunda çocuklara ek olarak 
diyafragmatik solunum ve pelvik taban kasları (PFM) yeniden eğitimi verildi. Sonucunda bir 
grup çocukta üriner inkontinans %83, gece enürezisi %66, kabızlık %100 ve İYE %68 oranında 
tedavi edildi. Ayrıca, hemen hemen tüm üroflowmetri parametreleri ve eğrisi çalışmanın 
sonunda önemli ölçüde iyileştirildi. Standart üroterapi ve ilaç alan çocuk grubundaki iyileşme 
oranları daha düşüktü: üriner inkontinans %11'de, gece enürezisi %33'te, kabızlık %60'ta ve 
idrar yolu enfeksiyonu %40'ında tedavi edildi [32]. 
   2005 yılından bu yana Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıbbı Kliniğine üroterapi için sevk 
edilen 43 hasta (%65 kız) prospektif klinik çalışmaya dahil edildi. Diyafragmatik solunum 
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egzersizleri ve pelvik taban eğitimi ile tedavi edilen çocuklarda bir yıllık tedaviden sonra 24 
hastanın 20'sinde (%83) üriner inkontinans, 19 çocuktan 12'sinde (%63) gece enürezisi, 19 
çocuktan 13'ünde (%68) idrar yolu enfeksiyonu iyileşti. 15 hastanın tamamı kabızlıktan 
kurtuldu. Tedavi sonrası üroflowmetri parametreleri önemli gelişmeler gösterdi ve 43 çocuktan 
36'sında çan şeklinde bir eğri gözlendi [33].  
   Yapılan bu çalışmalarda da diyaframın tedavi olarak kullanıldığında tedaviyi olumlu anlamda 
etkilediği görülmüştür. Bizim çalışmamızı da destekler niteliktedir. Üriner inkontinans 
semptomlu çocuklarda sosyal hayat etkilenimine bakıldığında birçok araştırmada üriner 
inkontinansı olan çocuklarda azalmış özgüven, okulda ve arkadaşları arasında sosyal uyumda 
sorunlar yaşama, davranış problemleri bildirilmiştir [34-35]. Literatürde, genel yaşam kalitesi 
ölçekleri ile değerlendirildiğinde toplam yaşam kalitesi skoru bu çocuklarda en az astım, atopik 
dermatit, diabet ve epilepsi gibi bazı kronik hastalıklar kadar etkilenmiş görülmektedir [36]. 
Çalışmamızda da yaşam kaliteleri bakımından olumsuz etkilendiği görülmektedir. 
 
SONUÇ 

   Çalışmada üriner inontinans semptomuna sahip alt üriner sistem disfonksiyonlu hastalarda 
sağlıklı bireylere göre diyafram değerlendirmesinde anlamlı fark olduğu saptandı. Sağlıklı 
bireylerin diyaframın solunum fonksiyonu, postural stabilizasyona katılması ve postural 
stabilizasyonda aktif diyafram solunumunun daha iyi olduğu bulundu ve bu bizi hasta 
çocuklarda diyafram değerlendirmesinin önemli olduğu sonucuna yönlendirmiştir. Literatür 
çalışmalarında alt üriner sistem disfonksiyonu ve diyafram arasındaki ilişkiyle ilgili 
çalışmaların sayısı oldukça azdır. Gelecek çalışmalarda bu konuda çalışma yapılması 
önerilmektedir. 
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Abstract: Data-driven fault detection is a very dominant and important task in the planning of 
maintenance tasks. Indeed, a more precise detection requires more efficient prediction 
algorithms. In the literature, several algorithms have been developed in order to make precise 
estimators in which they show that they are capable of doing so. However, its paradigms go 
directly by applying very complex Deep Learning (DL) algorithms without even assuming that 
we could solve them by simple learning tools. The aim of this work is therefore, to produce 
such an experiment by involving a set of ordinary learning machines in a comparative study to 
provide such a suitable conclusion. In an attempt to provide a more general conclusion, we 
conducted an experiment on very rich dynamic data with many environmental conditions as 
well as failure modes. Among the studied Machine Learning (ML) tools namely: Support 
Vector Machine (SVM), K-Nearest Neighbor (KNN), Artificial Neural Network (ANN), Naive 
Bayesian Network (NBN) and Random Forest (RF), the results show that RF algorithm has a 
higher level of performance in which it provides further accuracy compared to other 
alternatives. 

 
Keywords: — Big-Data; Random Fores;, Photovoltaic systems; Fault detection; Data driven 
 
INTRODUCTION 

    The sustainability of renewable energy resources has major advantages over fossil energy 
resources due to its daily availability in the worldwide and less harmful to the environment. 
Therefore, if this type of energy is properly harnessed, it will be able to meet the global demand 
for electricity needs [1]. Among these energies, solar energy occupies a very important place 
especially in the economic sector in terms of efficiency under less installation equipment as 
well as less maintenance requirement [2]. Two distinct paths can be followed to exploit this 
type of energy namely: photovoltaic (PV) and thermal transformations. Among these types of 
solar energies transformation, researchers are largely interested in photovoltaic because of its 
simplicity production as well as its ease of direct consumption [3]. PV systems convert directly 
solar radiation into electricity using special intercalated cells assembled in photovoltaic panels. 
Due to the importance of solar energy in meeting, the needs of the entire globe, ensuring its 
continuity is very crucial. The PV systems are totally dependent on a precise monitoring system 
to detect all kinds of anomalies [4]. These anomalies produced several failure modes imposed 
by environmental variables, which consequently require a robust diagnosis system capable of 
adapting to any operating behavior. 
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    In the literature, many researchers have used data-driven rather than traditional modeling 
methods in an attempt to produce more generalized universal approximators [5]. For instance, 
physical models such as state space and transfer function modeling methods are very reliable[6] 
[7], but they fail when complexity arises. Otherwise, data-driven methods have been successful 
in producing accurate estimators leading to better results. 
    The Random Forest (RF) algorithm presented in [8] has been improved by incorporating 
previous assumptions generated a knowledge-driven method, namely the Concordia 
Transformation. The learning framework has been perfectly designed for fault detection in 
Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs) under open circuit conditions. The work of E. 
Bernardi et al. [9] presents a linear model of time-varying adaptive fault tolerance , based on an 
energy optimization approach in a hybrid industrial energy micro-grid. Their main contribution 
has been to rely on a well-defined management policy, which guarantees that all energy 
demands are met at each sampling moment, despite the faults. X. Xu et al. [10] transformed 
sensor measurements recorded from PV systems into image representation learning to be able 
to be accurately fed into Learning (DL) model. A Parallel Conventional Neural Network 
(PCNN), Deep Residual Network (DRN) and Long Term Memory (LSTM) have been 
combined into a unique learning scheme for the purpose of solving problems with deep 
architectures and have a one-dimensional (1D) samples with noise provided by a higher 
cardinality level. S. A. Zaki et al. [11], in a PV fault detection case study, they selected six 
different types of fault modes to assess CNN's performance. The studied data was generated 
from MATLAB simulation model assisted by a powerful meta-heuristic algorithm for the 
optimal choice of the learning features. S. Naveen et al. [12] exploit information obtained from 
new unmanned aerial vehicle technology that captures images related to photovoltaic modules 
under operating conditions. These images were then fed into CNN transfer learning typically 
used for faults classification problems. In the work of F. Aziz et al. [13] a new CNN algorithm 
that uses two-dimensional (2D) scalograms has been proposed for feature extraction and fault 
detection in the PV system. As for their evaluation process, a comparative study was carried 
out with previous ordinary and DL machines in which strongly recommend its use. M. Hussain 
et al. [14] artificial natural networks have been involved as the main algorithm for fault 
detection. As a new contribution, the Radial Basis Function (RBF) has been integrated as a 
nonlinear activation function for feature abstractions requiring only two inputs (solar radiation 
and power output). 
    We note that the previously mentioned methods were able to demonstrate excellent results. 
Thus, their work was limited under a small datasets with fewer failure modes (a maximum of 
six failure modes) and only under a single condition which is Maximum Power Point Trucking 
(MPPT). Moreover, they used very complex powerful tools without even going through 
ordinary Machine Learning (ML) that could just simply solve their problems.  
Therefore, the work of Bakdi et al. [15] deals in a Big-Data environment with multiple failure 
modes, were, they used a physical simulation model in which it was designed by MATLAB 
libraries for the injection of different failure modes. The primary data were real time recorded 
from a grid connected PV system implemented by a typical laboratory created for fault 
diagnosis missions. After that, collected learning data that contain abnormalities under different 
operating conditions was fed into very complex data-driven method that successfully classifies 
data into different failure modes.  
    Hence, this work attempts to provide more information about any other interesting solutions 
available for this problem. By involving a comparative study between several basic ML tools, 
more information on the appropriate data-driven for failure prediction in PV systems will be 
emerged. In fact, replicating these experiences in a comparative study with basic ML tools will 
provide a clear explanation as to whether we are continuing our problems by providing simple 
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or deep solutions. Furthermore, and due to the higher dimensionality of patterns dynamic space 
of the used data, this study can be viewed as a metric that could judge the depth of current PV 
diagnostic problems. 
    The reminder of this paper is organized as follow: more insights about the studied system 
and its dataset are introduced in section 2. Section 3 elaborates experiences and results 
discussion. This work is concluded in Section 4 with some important future woks.  
 
DATASET AND SYSTEM DESCRIPTION 

    The grid connected PV system database extracted from the work of Bakdi et al. [15]. The 
author provided this database of grid-connected PV system faults from laboratory experiments 
in a grid-connected PV system application. In this database, there are 16 data files, each 
corresponding to an experimental scenario. Scenarios include PV generator faults, inverter 
faults, grid faults, feedback sensor faults and MPPT controller faults, where they have different 
levels of severity.  
    The data files are available in MATLAB “.mat” format and in “.csv” format. Data provided 
for research purposes can be used to design, validate, compare and analyze various fault 
detection, diagnosis and classification algorithms for PV plant protection and reactivity for 
maintenance work.  
    Learning samples are used to validate the learning methods performance of against actual 
defects in MPPT / IPPT modes and practical conditions [15] , Dataset files are named as "Fab", 
where: a ∈ {0, 1,…, 7} represent the failure type, and b∈ {′ 𝐿 ′, ′ 𝑀 ′} , where: ′ 𝐿 ′ means limited 
power mode (IPPT).   ′ 𝑀 ′ stands for Maximum Power Mode (MPPT).  
    The Table I, bellow represents the used sensors in this study and some important relative 
statistical characteristics. 
 

TABIE1. Data Recording sensors and statistical characteristics of their measurements.  
Sensors Mesurement Centre Dispersion Min Max 
Ipv PV array current measurement 1.77 0.339822 -0.558167 8.63266 
Vpv PV array voltage measurement 88.11 0.26384 -10.5286 110.999 
Vdc DC voltage measurement 139.375 0.19615 0.878906 250.488 
ia Phase A current measurement. -0.0211392 -24.4908 -3.33093 7.65295 
ib Phase B current measurement. 0.00328882 165.749 -3.41064 5.27039 
ic Phase C current measurement. -0.0211392 -24.4908 -3.33093 7.65295 
va Phase A voltage measurement 0.819041 143.436 -160.517 159.962 
vb Phase B voltage measurement. 1.77606 0.339822 -0.558167 8.63266 
vc Phase C voltage measurement 0.81574 103.79 -155.687 158.773 

Iabc 
Positive-sequence estimated 
current magnitude 

0.564969 0.987192 1.96184e-06 6.51432 

If 
 

Positive-sequence estimated 
current frequency. 

49.6464 0.0749223 -0.0182915 51.8553 

Vabc 
Positive-sequence estimated 
Voltage magnitude. 

155.082 0.0396967 1 156.249 

Vf 
Positive-sequence estimated 
vurrent frequency 

49.9993 0.000413653 49.4768 50.4458 

    
     The clusters show cased, in figure (Fig. 1) gives an insight about the decision classes of 
datasets plotted by (ic and ib). In this representation, the first one can observe the complexity 
and dispersion related to the learning more patterns clearer.  
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Fig. 2.  Decision space of the GPVS faults dataset classes. 

 

EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION  

A.  Methodology 

    In order to achieve well-structured learning process, we have maintained to pass through 
different steps passing by: Data sampling, Noise filtering and Normalization.  
1) The subsampling process: this step was mainly tends at simplifying data to reduce 
dimensionality without messing the important features. Therefore, a very wise subsampling 
with a fixed proportion of data has been involved in every excrement. 
2) Noise suppression: the noise mapped with data is partially deleted from the training samples 
in order to obtain robust representations. 
3)  Normalization process: this step refers to rescaling by the minimum and range of the vector, 
to make all the elements lie between 0 and 1 thus bringing all the values of numeric columns in 
the dataset to a common scale. 
 
B. Application 

    The figure (Fig.2) bellow represents the flowchart of the application path. The learning 
algorithms was trained and evaluated according to the previously mentioned steps of the 
methodology. 
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Fig.2. Architecture of the GPVS faults classification scheme. 
 

In this scheme, the conditions of training process was proceeded using a stratified cross 
validation with a number of folds equal to five. For comparison reasons, a group of methods 
has been involved including: Support Vector Machines (SVM), K Neural Network (KNN), 
Neural Network (NN), Naive Bayes (NB), and a Random Forest (RF).  
Results of the comparison are given in Table.1 using classification accuracy as the main metric. 
Additionally, ROC curves can prove the results of the Table II by showing more extended AUC 
area of RF algorithm more than the others ones. Also, the confusion matrix of algorithm at the 
final sampling rate (100%) too confirm the robustness of RF algorithm. 
 
 

TABLE II. Performaces evaluation. 

 Subsampling rates 

Models 25% 50% 75% 100% 

SVM 0.902 0.874 0.689 0.849 

NN 0.959 0.974 0.979 0.982 

KNN 0.949 0.963 0.970 0.975 

RF 0.964 0.975 0.979 0.983 

NB 0.815 0.832 0.830 0.832 
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Fig.3. ROC curves of the studied Algorithms. 
 

 
Fig.4.Confucion matrix of RF algorithm. 

 
CONCLUSION 

    In order to determine the suitable algorithm for future uses in the fault diagnosis of PV 
systems, a comparative study between several approaches is aborted. The comparison 
experiences were carried out under “time-varying” data retrieved from PV simulation systems. 
The results clearly supports the RF algorithm in several ways with many metrics (classification 
rate, ROC, AUC, Confusion matrix). As for the future works, the one may consider Random 
Forest as a start point to extend its architecture towards deeper ones. 
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Özet:  Dernekler, hukuksal olarak örgütlenmiş kişi toplulukları olup denetim çalışmalarının ne 
şekilde yapılacağı ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilmiştir. bu doğrultuda dernekler, 
belirledikleri amaçlar kapsamında ve hukuk düzeninin belirlediği sınırlar içinde olmak kaydıyla 
faaliyet yapısı, mali durum ve dernek üyelerinin özellik ve sayıları yönünden denetlenirler. 
denetim farklı şekillerde uygulanabilir. dernek denetimleri, genellikle kapsam veya kaynağı 
bakımından yapılan denetim türüne uygun olarak yürütülür. kapsam bakımından denetimler; 
hukuka uygunluk, yerindelik denetimi, mali denetim ve performans denetimi; kaynak 
bakımından ise iç ve dış denetim şeklinde uygulanır. denetimler sonucunda saptanan hatalı 
uygulamalar, rapor edilir ve düzeltmeleri sağlamak üzere geri bildirim yapılır. bu şekilde dernek 
faaliyetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılması sağlanmış olur ve raporda belirtilecek 
birtakım önerilerle dernek performansında artış sağlanabilir. 
 

Anahtar Kelimeler: Dernek, Denetim, Denetim türleri 
 

Abstract: Associations are legally organized groups of persons, and how the audit work will 
be carried out is specified in the relevant laws and regulations. In this respect, associations are 
inspected in terms of their activity structure, financial situation and the characteristics and 
numbers of the members of the association, within the scope of the purposes they have 
determined and within the limits determined by the legal order. Control can be implemented in 
different ways. Association audits are generally conducted in accordance with the type of audit 
performed in terms of scope or source. Scope audits; legal compliance, appropriateness audit, 
financial audit and performance audit; in terms of resources, it is applied in the form of internal 
and external audit. Faulty applications detected as a result of inspections are reported and 
feedback is provided to provide corrections. In this way, it is ensured that the activities of the 
association are carried out in accordance with the legislation and an increase in the performance 
of the association can be achieved with some suggestions to be stated in the report. 
 
Keywords: Society, Audit, Audit types 
 
GİRİŞ 

 
Bir sivil toplum kuruluşu olan ve ortak bir amaca yönelik kişilerin oluşturduğu derneklerin 
önemi günümüzde giderek artmaktadır. Dernekler, hukuksal olarak örgütlenmiş kişi 
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toplulukları olup barışçıl bir amaca hizmet etmektedirler. Aynı zamanda sosyal gelişmişliğin 
de bir göstergesidirler. Kazanç amacı taşımadıkları için ortaklıklardan, kişi topluluklarına 
dayandıkları için vakıflardan ve gönüllülük ilkesine göre çalıştıkları için de meslek 
kuruluşlarından ayrılırlar. 

Yönetimin en önemli işlevlerinden olan denetim, örgütlerin amaçlarına yönelik çalışmalar 
yapması açısından yol gösterici bir role sahiptir. Aynı zamanda yönetimin diğer işlevleri olan 
örgütleme, planlama, yöneltme ve koordinasyon-eşgüdümleme çalışmaları sonucunda oluşan 
çıktıların değerlendirilmesini ve mevcut yapının etkinleşmesini sağlayan bir araçtır. 

Derneklerde denetim çalışmalarının ne şekilde yapılacağı ilgili kanun ve yönetmeliklerde 
belirtilmiştir. Bu doğrultuda dernekler, belirledikleri amaçlar kapsamında ve hukuk düzeninin 
belirlediği sınırlar içinde olmak kaydıyla faaliyet yapısı, mali durum ve dernek üyelerinin 
özellik ve sayıları yönünden denetlenirler. Denetim çalışmaları sonucunda kanun ve 
yönetmeliklere uygun olmayan saptamalar cezai yaptırım açısından değerlendirilir. 

 

I. GENEL BİLGİLER 

A. Dernekler 

 
Günümüzde dernekler, Medeni Hukukta tüzel kişiler olup, 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu’nda ‘‘Dernekler’’ başlığı ile 56-100. maddelerinde  (TMK) ve 5253 sayılı Dernekler 
Kanunu’ndaki (DK) hükümlerle düzenlenmiştir [1]. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla 
İlişkiler Genel Müdürlüğü 2020 yılı verilerine göre ülkemizdeki faal dernek sayısı 
119.712’dir [2]. 

Dernekler TMK’nun 56. maddesinin birinci fıkrasında “ Dernekler, gerçek veya tüzel en az 
yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi 
ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi 
topluluklarıdır” şeklinde tanımlanırken, DK’nun 2. maddesi a bendinde “ Dernek: Kazanç 
paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek 
üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek 
suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları” olarak belirtilmiştir [3].  

Derneklerin temel unsurları; kişi topluluğu olması, bu kişi topluluğunun belirli bir amacı 
olması ve tüzel kişiliğe sahip olmasıdır. Derneği oluşturan kişilere üye denir. Kanunlara göre 
derneğin kuruluş aşamasında en az yedi üye gereklidir. Kuruluş sonrasında da derneğe üye 
olunabilir. Üyeler derneğin amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürürler [4]. TMK’nun 63. 
maddesine göre “Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye 
zorlanamaz”. 

Derneği oluşturan kişilerin belirli bir amacı vardır. Bu amaç, kazanç elde etmek dışında olup, 
tüzükte belirtilen ve hukuka uygun olan manevi bir amaçtır [5]. Aynı zamanda dernek 
faaliyetlerinde yol gösterici bir rol oynar. TMK’nun 87/1. maddesi gereği, dernekler amacını 
yerine getiremeyecek duruma gelirlerse yeni bir amaç edinmek veya kendiliğinden 
sonlanmak zorundadırlar [3]. 

Dernekler geçici olarak bir araya gelen kişi grupları olmayıp, belli bir amaç için oluşmuş 
örgütlü bir kişi topluluğudur. Bu yapılanma derneğe hukuksal bir konum kazandırır. Bu 
örgütlenme modeli ile de dernek, kendisini oluşturan kişilerdeki değişikliklerden 
etkilenmemiş olur. 
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Dernekleri değişik açılardan sınıflandırabiliriz. Bunlar; sahip oldukları ayrıcalıklar açısından 
kamu yararına çalışan dernekler ve olağan (alelade) dernekler, amacına ulaşmak için elde 
ettikleri gelirler açısından ticari işletme işleten dernekler, kurucular açısından dernek 
birlikleri / üst kuruluşlar, kuruluş amaçları bakımından çocuk dernekleri şeklinde 
sıralanabilir [4].  

Derneğin kamu yararına çalışan dernek olabilmesi ile ilgili şartlar 5253 sayılı DK ve 25772 
sayılı Dernekler Yönetmeliği’nde (DYön) belirtilmiştir. DK’nun 27. maddesinde; “Kamu 
yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilir1. Bir derneğin kamu 
yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması 
ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı 
sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması şarttır” hükmü mevcuttur2. Herhangi bir konuda 
ayrıcalığa sahip olmayan dernekler TMK ve DK hükümlerine göre olağan veya alelade 
dernekler olarak tanımlanır [6]. 

Derneklerin ideal amacı kazanç paylaşmak olmamakla birlikte, bazı durumlarda dernekler 
geliri ortak amacın gerçekleşmesinde kullanılmak üzere kendilerine tahsis edilmiş olan 
işletmeleri, işletebilirler. İşletme, Ticaret Kanun’unda belirlenen şartları taşıyorsa bu 
derneğin ticaret siciline tacir olarak kaydedilmesi gerekir [1].  

TMK’nun 96 ve 97. maddelerine göre; kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin, 
amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle federasyonlar; 
kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye 
sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle de konfederasyonlar kurulabilir. Federasyon ve 
konfederasyonlar kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük 
mülkî amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır [7]. 

DK’nun 3. maddesi, ayırt etme gücüne sahip onbeş yaşını bitiren çocukların spor, eğitim ve 
öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını korumak amacı ile yasal temsilcilerinin 
yazılı iznini alarak çocuk derneği kurabilmelerine ve bu tür derneklere üye olabilmelerine 
olanak sağlamaktadır. Onsekiz yaş üstünde olanlar çocuk derneklerine kurucu ve üye 
olamazken, oniki yaşını bitiren çocuklar yasal temsilcilerin izni ile çocuk derneklerine üye 
olabilirler fakat kurullarda görev yapamazlar [4]. 

Dernek kurma hakkı, koruyucu haklar ve somut insan hakları çerçevesinde değerlendirilir.  
Dernekler, hukuk sistemimize göre önceden izin almadan kurulabilir. Bununla beraber 
TMK’nun 56. maddesine göre hukuka ve ahlaka aykırı bir amaca yönelik dernek kurulamaz 
[8]. Dernek kurucuları en az yedi kişi olup, fiil ehliyetine sahip olmalıdırlar. TMK m. 72’ye 
göre derneklerin zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur [7]. 

Dernekler kurulma amaçlarına bağlı olarak değişik faaliyetlerde bulunurlar. Anayasada yer 
alan dernek kurma özgürlüğü, dernek faaliyetlerinin temelini oluşturur. Derneği ticaret 
ortaklıklarından ayıran nokta üyeleriyle kazanç paylaşım amacı olmamasıdır. Bununla 
birlikte dernek, ideal amacına ulaşmak için ticari faaliyetlerde bulunabilir. Derneklerin 
olağan faaliyetleri; yurtiçi ve yurtdışından yardım alma, gelir sağlama ve giderde bulunma, 
temsilcilik açma, sandık kurma ve taşınmaz edinme; ilgili kurumlardan izin alarak 
yapabilecekleri faaliyetler ise; lokal açma ve işletme, yardım toplama ve eğitim amaçlı tesis 
kurma şeklinde sıralanabilir. Derneklerin; tüzük dışında faaliyette bulunması, anayasa ve 

 
1 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 19 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü 

üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir 
2 04.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu. 
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kanunların yasakladığı fiilleri amaç edinmesi, askerliğe yönelik eğitim faaliyetlerinde 
bulunması, bazı ad ve işaretleri kullanması, kayıt ve yazışma dili olarak Türkçe dışında bir 
dil kullanması yasaktır. Derneklerin amaçlarına ulaşmak için ticarî işletme çalıştırmaları 
durumunda dernek niteliklerinde bir farklılık olmamakla birlikte Türk Ticaret Kanunu’nun 
(TTK) 16. maddesine göre, “amacına varmak için ticarî işletme işleten dernekler, kamuya 
yararlı olanlar hariç, tacir gibi sorumlu sayılırlar” ve tacir olmanın hükümlerine tâbi 
olurlar. Bu tür dernekler, işletme merkezinin bulunduğu yeri açıldığı günden itibaren on beş 
gün içinde ticaret siciline tescil ve ilân ettirmelidir [1, 9].  

Derneklerde iç denetim esastır. İç denetim dernek içinde önceden belirlenmiş olan amaçların 
uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek, bu konuda yönetime bağımsız 
ve tarafsız bir görüş sunmaktır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından 
iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. 
Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, 
denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz (DK m. 9). Ayrıca, derneklerin 
tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini 
ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare 
amiri tarafından da denetletilebilir (DK m. 19) [10]. 

 

B. Denetim 

 
Denetimle ilgili çok sayıda tanımlama olmakla birlikte kısaca; yönetim faaliyetlerinin, kabul 
edilen plana ve konulan ilkelere uygun olarak etken şekilde yapılıp yapılmadığını belirten 
araç olarak tanımlanabilir. Hukuki anlamda denetim ise; hem kamu kuruluşlarının, hem de 
özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş kurumların kamu menfaatin noktasında kanun ve 
yönetmelik hükümlerine göre çalışıp çalışmadıklarının kontrol edilmesidir [11]. Denetimin 
başlıca amaçları; denetim yapılan kurumun sürekliliğini sağlamak, saptanan olumsuzlukları 
gidermek, verimliliği arttırmak ve organlar arasındaki işbirliğini sağlamak şeklinde 
sıralanabilir [12]. Denetimin üç ana unsuru; belli bir amacının olması, verimlilik ve 
zamandır. Bunun anlamı, kuruluşun, önceden belirlenmiş amacına, gereğinden fazla emek, 
zaman, malzeme ve para harcamadan zamanında ulaşmasıdır [13]. 

Denetim farklı şekillerde uygulanabilir. Denetim gücünü aldığı anayasal erk bakımından 
yasama, yargı ve idari denetim;  kapsam bakımından hukuka uygunluk, yerindelik denetimi, 
mali denetim ve performans denetimi;  kaynak bakımından iç ve dış denetim şeklinde 
sınıflandırılır [10, 13]. 

Denetimin güvenilirliğini belirleyen ilkeler; yasallık, dürüstlük, bağımsızlık ve nesnelliktir. 
Yasallık, yasallığın denetlenmesi ve denetimin hukuka uygunluğu bakımından iki yönlü 
olarak değerlendirilmelidir. Dürüstlük kaydedilen işlemlerin doğru olarak hesaplanmış, 
değerlendirilmiş ve ölçülmüş olmasıdır. Denetçi iyi karakterli, dürüst, güvenilir ve adil bir 
davranış içinde olmalıdır. Bu nedenle, denetçilerin seçilmesinde mesleki bilgilerinden çok 
bu tip özellikleri dikkate alınmalıdır. Dış denetimlerde, denetleyen denetlenene karşı 
bağımsız olmak zorunda iken iç denetimlerde bağımlılık söz konusu olabilir. Bununla 
beraber her iki denetim türünde de denetim tarzına ve denetim sonucuna karışılmamalıdır. 
Denetimde ölçü olarak kullanılabilecek bir ölçütün olması nesnelliğin sağlanması açısından 
ön koşuldur. Dernek çalışmalarının değerlendirilmesinde kullanılan ölçüt yönetmelik ve 
yasalardır [13]. 
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Özel ya da kamu kuruluşlarının; yasa, yönetmelik ve genelgelere uygun hareket edip 
etmediğini denetleyen, mesleki bilgi ve deneyime sahip, bağımsız davranabilen kişilere 
denetçi denir. Denetçiler; iç, dış (bağımsız) ve kamu denetçileri şeklinde çalışırlar. İç 
denetçiler, kuruluşun bir elemanı olup ücretli olarak çalışan kişilerdir. Amaçları, kuruluşun 
yöneticilerine sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmelerinde destek olmaktır. Dış 
(bağımsız) denetçiler, kurumlara profesyonel hizmet veren, denetim işini bir serbest meslek 
icrası olarak yerine getiren, kuruma ve topluma karşı sorumluluk taşıyan, çoğunlukla 
finansal tablo denetimi yapan konusunda uzman kişilerdir. Kamu denetçileri ise; kamuya 
bağlı olarak çalışan, kuruluşların beyan ettikleri vergi ve yaptıkları kayıt ve işlemler üzerinde 
denetim yapan, tarafsız davranmakla birlikte kamu yararı ön planda tutan denetçilerdir. 
Devlet kurum ve kuruluşlarında faaliyet ve uygunluk denetimi; özel sektör kuruluşlarında 
ise vergi denetimi yapabilirler [10, 14]. Denetçiler denetim sırasında, denetim konusuyla 
ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgili dernekten isteme yetkisine sahiptir3. 

Denetim standartları, denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde yardımcı olan, 
ona denetim faaliyetlerinde yol gösteren genel ilkelerdir. Yürütülen denetimin geçerli kabul 
edilebilmesi için denetçinin bu ilkelere göre hareket etmesi gerekir [10]. Bu standartlar; 
genel, çalışma alanı ve raporlama standartlarıdır. Genel standartlar, denetçide bulunması 
gereken özelliklerin belirtir ve “kişisel standartlar” olarak da adlandırılır. Denetçinin eğitim 
ve yeterliliği, mesleki özeni ve bağımsız olmasını içerir. Çalışma alanı standartları; planlama 
ve gözetim, iç kontrolün incelenmesi ve kanıt toplama başlıklarından oluşur. Raporlama 
standartları ise uygunluk, tutarlılık, yeterli açıklama ve görüş bildirme şeklinde sıralanabilir 
[10, 14]. Denetim süreci; denetim işinin alınması, faaliyetlerin planlanması, programın 
yürütülmesi ve raporun hazırlanması aşamalarından oluşur. Rapor; üyelere yönelik olarak, 
anlaşılır bir dilde ve önemli noktaları vurgular nitelikte olmalıdır [10].  

 

II. DERNEKLERDE DENETİM 

A. Genel 

 

5253 sayılı DK’nun 9. maddesinde derneklerin iç denetimi, 19. maddesinde ise dış denetimi 
düzenlenmiştir. Derneklerde iç denetim esas olup, denetim kurulu veya bağımsız denetim 
kuruluşlarına tarafından yapılabilir. DK’nun 9. maddesine göre;  “Denetim kurulu; derneğin, 
tüzüğünde belirtilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma 
konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların 
mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit 
edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını 
bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu 
üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından 
gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin 
yerine getirilmesi zorunludur”. Dış denetimle ilgili olan DK’nun 19. maddesi; “Dernekler, 
yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri 
beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle 
yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte 
düzenlenir. Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar 

 
3 İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği. 22.09.2004 tarihli Resmî Gazete, Sayı: 25591 (ET: 10.04.2020).  
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doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun 
olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından denetletilebilir. 
Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve mülkî 
idare amirlerinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az 
yirmidört saat önce derneklere bildirilir. Denetim sırasında görevli memurlar tarafından 
istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya 
verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi 
zorunludur. Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, mülkî idare 
amiri durumu derhal Cumhuriyet savcılığına ve derneğe bildirir” şeklinde düzenlenmiştir. 
Kolluk kuvvetlerinin dernekler üzerindeki yetkisi ise DK’nun 20. maddesinde “Kamu 
düzeninin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden birine bağlı olarak 
usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, yine bu nedenlere bağlı olarak gecikmesinde 
sakınca bulunan durumlarda mülkî idare amirinin yazılı emri bulunmadıkça, kolluk 
kuvvetleri, dernek ve eklentilerine giremez, arama yapamaz ve buradaki eşyaya el koyamaz” 
şeklinde belirtilmiştir [7].  
 

B. Denetim Kurulu 
 
Denetim kurulu, TMK’da zorunlu olarak öngörülmüş, dernek faaliyetlerinin iç denetim 
işlevini yürüten bir organdır. Genel kurul tarafından dernek kuruluşunu izleyen ilk toplantıda 
seçilmelidir. Aksi taktirde derneğin kendini sonlandırması gerekir. Denetim kurulu dernek 
tüzüğünde belirtilmek üzere en az üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Tüzükte aksine hüküm 
yoksa denetim kuruluna dernek üyesi olmayan kişilerde seçilebilir. Seçilen üyeler otuz gün 
içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmelidir. Denetim 
kurulunda değişiklik olduğu taktirde yine aynı yol izlenir [1]. Dernek genel kurulu, kamu 
görevlisi olmayan denetim kurulu üyelerine ücret, yolluk ve tazminat ödeyebilir.  Üyelerin 
görev süresi en çok üç yıldır. Denetim kurulu üyeliği; derneğin sona ermesi, genel kurulunca 
görevden alınma, üyelikten çekilme ve fiili ehliyet yitirilmesi durumlarında sona erer [4]. 

Derneklerde iç denetim genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılır. 
Dernek, isterse bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. İç denetimler, dernek 
tüzel kişiliğinin çalışmalarına yol gösteren, verimliliği arttıran danışmanlık işlevleri olarak 
görülürler [3]. Genel kurul, derneğin en üst denetim organı olup diğer organları denetleyip 
haklı nedenler bulduğu takdirde onları görevden alma yetkisine sahiptir. Dar anlamda 
denetim yetkisi ise denetim kurulundadır. Denetim işlevi genel kurulca seçilmiş denetim 
kurulu üyelerine verilmiş ise genel kurul denetim işini üstlenemez.  Denetim kurulu 
üyelerinin talebiyle dernekle ilgili her türlü kayıt ve bilgilerin kendilerine verilmesi, 
derneğin işletme ve eklentilerine girme isteklerinin yerine getirilmesi mecburidir. Genel 
kurul, denetim kurulunca denetlenmemiş akçalı işleri onaylayamaz veya yönetim kurulunu 
aklayamaz.  Denetim sonrası hazırlanan raporlar genel kurulca yeterli görülmez ise, konunun 
aydınlatılması için bağımsız denetim kuruluşlarına yeni bir denetim raporu hazırlatılır [1]. 

Denetim kurulunun temel görevi, yönetim kurulunun faaliyetlerini kanunda ve dernek 
tüzüğünde belirtilen esaslara göre denetlemektir. Denetimde özellikle; yönetim kurulunun 
dernek tüzüğünde belirtilen amaçların doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, hesap 
ve kayıtların mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirilir. Denetim kurulu, denetim 
sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. Denetim kurulunun, 
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yönetim kurulundan genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmayı talep etme yetkisi 
bulunmaktadır [8]. 
 
C. Denetim Türleri 
 
Dernek denetimleri, genellikle kapsam veya kaynağı bakımından yapılan denetim türüne 
uygun olarak yürütülür. Kapsam bakımından denetimler; hukuka uygunluk, yerindelik 
denetimi, mali denetim ve performans denetimi; kaynak bakımından ise iç ve dış denetim 
şeklinde uygulanır [15].  

Hukuka uygunluk denetiminde, dernek tarafından yapılan işlemler dernek tüzüğüne ve 
derneklerle ilgili kanunlara uygunluk açısından değerlendirilir. Hukuka uygunsuzluk tespit 
edildiği durumlarda dernek yöneticileri ceza alabilir veya derneğin feshine karar verilebilir. 
Yerindelik denetiminde, dernekçe yapılan işlemlerin hukuka uygun olmasının yanında 
kamuya yararlı bir şekilde yapılıp yapılmadığı araştırılır [16]. Derneklerin mali açıdan 
denetlenmeleri “beyana dayalı denetim” olarak tanımlanır. Bu denetimde yapılan 
harcamaların ve sağlanan gelirlerin kayıtlara uygun olup olmadığı araştırılır. Bu denetim 
türü, bağımsız denetim şirketlerince yapılan finansal tablo denetimi ile benzerlik gösterir. 
Dernek eğer işletme esasına tabi ise beyanname yanında içeriği İçişleri Bakanlığınca 
çıkarılan yönergeye uygun bir çalışma raporu da düzenlemekle yükümlüdür. Dernekler, 
içeriğinde denetim organlarında görevli başkan ve üyelerinin ad, adres bilgileri, derneğin 
kimlik ve mali bilgileri ile faaliyet alanlarının da bulunduğu beyannameyi yılın ilk dört ayı 
içinde mahallin en büyük mülki idare amirliğine verir. Denetim makamı, kendisine 
gönderilen beyanname ve çalışma raporunu inceler, eksik gördüğü bölümlerle ilgili bilgi ve 
belge talebinde bulunur. İstenen bilgi ve belgelerin gönderilmemesi durumunda dernek 
denetim programı kapsamına alınır. Denetim programı uygulamasında, dernek denetleme 
formunda bulunan “IV. Mali Bilgi” bölümündeki bilgiler açısından inceleme yapılır. 
İnceleme sonucunda suç oluşturan fiiller saptanırsa, konu Cumhuriyet Başsavcılığına 
aktarılır [4].  Yargıtay tarafından4 “Engelliler Derneği yönetim kurulu başkanı olan 
sanığın, Dernekler Kanununa uygun davranmayarak defter ve belgeleri düzgün tutmayıp 
gelir ve giderleri zamanında işlemeyerek sanığın, isnat edilen eylemin 2006 
yılındaki dernek beyannamesinin mali bilgiler kısmındaki hususlara dayandırıldığı ve bu 
tarih itibarıyla yürürlükte bulunan 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 32/d madde ve 
bendinde “Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan dernek yöneticileri 
beşyüzmilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır” hükmüne yer verildiği, aynı bentte 
5728 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle “Derneğe ait tutulması gereken defter veya 
kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek yöneticileri üç aydan bir yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu defter ve kayıtların usulüne uygun 
tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere beşyüz 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir 
toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine bin 
Türk Lirası idarî para cezası verilir.” şeklinde bir düzenleme yapıldığı nazara alındığında, 
sanığın eyleminin Dernekler Kanununun lehine olan 5728 Sayılı Yasayla yapılan değişiklik 
öncesi 32/d maddesine uyduğu ve Kabahatler Kanununun 2. maddesi gereğince karşılığında 
idari yaptırım uygulanması öngörülen haksızlığın kabahat olduğu”na ilişkin karar 

 
4 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Yargıtay 5.CD., E. 2018/11467, K. 2019/2787, T. 06.03.2019 (E.T. 15.04.2020) 
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verilmiştir, Performans denetiminde ise dernek faaliyetlerinin tüzükte belirtilen amaçlara ne 
ölçüde yaklaştığı değerlendirilir [16].   

Üyelerin dernek faaliyetleri hakkında bilgi edinme ihtiyacı iç denetimin ortaya çıkma 
nedenlerindendir [17]. İç denetim, derneğin amacına ulaşmak için yaptığı faaliyetlerin 
yasalara uyumudur.  İç denetim dernek genel kurulu tarafından seçilmiş denetim kurulu 
tarafından yapılır. Etkili bir iç denetimin olması dernek faaliyetlerinin performansını arttırır 
[16].  

Dış denetim, derneğin, kendisinden bağımsız denetim elemanlarınca yapılan denetimini 
ifade eder. Dış denetimin en önemli özelliği bağımsızlıktır. Dış denetim; idari, mali veya 
kolluk denetimi şeklinde yapılabilir [3].  

DK’na göre, dernekler devlet denetimi altındadırlar. Dernek yönetim kurulu başkanı, dernek 
adına düzenlenen ve gelir- gider durumu ile faaliyetleri içeren beyannameyi daha önce 
belirtildiği gibi Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür. 
Beyannamede suç unsuruna rastlanırsa durum, ilgili mülki idare amirince Cumhuriyet 
Başsavcılığına bildirilir. Beyannamede bilerek gerçeğe aykırı bildirim bulunuyorsa adli para 
cezası gündeme gelir. Tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin kaybı durumunda onbeş 
gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemelerinden zayi 
belgesi alınmaz ve bu belge denetim esnasında sunulmaz ise dernek yöneticileri, üç aya 
kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılırlar. Yine gerek görülen durumlarda mülki idare 
amirliği, derneğin faaliyetlerini amaçlarını gerçekleştirmeye ve kayıtlarının mevzuata 
uygunluğu konusunda denetlettirebilir. Bu denetimler kolluk gücüne yaptırılamaz. Denetim 
mesai saatleri içinde ve denetimden en az yirmidört saat önce derneğe haber verilerek yapılır. 
Ayrıca dernekler; Cumhurbaşkanının talebi üzerine Devlet Denetleme Kurulunca, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi araştırma ve soruşturma komisyonlarının kararına istinaden, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığının isteğiyle ve konuyla sınırlı kalmak koşulu ile Sayıştay 
tarafından ve gerek görülen durumlarda İçişleri Bakanlığına bağlı olan Dernekler Dairesi 
Başkanlığınca denetlenebilirler [3].  

Dernekler, tüzükte belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için, ticari faaliyetlerde 
bulunabilirler. Dernekleri mali yönden denetleme yetkisi Maliye Bakanlığının denetim 
birimlerinden olan Maliye Teftiş Kuruluna aittir. Denetime tabi olan dernekler, para ile ilgili 
istenilen her türlü belgeyi Maliye Müfettişlerine sunmak ve denetim sırasında her türlü 
yardımı yapmak zorundadırlar [3].   

Ülkenin genel güvenliğinden İçişleri Bakanlığı sorumlu olup, bu görevi illerde valiler, 
ilçelerde ise kaymakamlar aracılığı ile yürütür. Devletin güvenlik hizmetini ise silahlı kolluk 
gücü olan polis ve jandarma verir. İdari önleme işlemlerinde kolluğun amiri vali, adli 
işlemlerde ise Cumhuriyet savcısıdır. Dernekler Kanunu, kolluk güçlerine, kamu düzeninin 
korunması veya suç işlenmesinin önlenmesine bağlı hakim kararı olmadıkça dernek 
faaliyetlerini durdurma, derneğe girme, arama yapma ve eşyaya el koyma yetkisi 
tanımamıştır. Hakim kararı olduğu durumlarda yapılan denetim bir tehlikenin önlenmesine 
yönelik idari bir işlemdir ve derneğin faaliyetine engel olmaz [1]. 
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D. Derneklerin Yükümlülükleri 
 

Derneklerin denetim sırasında yerine getirmeleri gereken birtakım yükümlülükleri 
mevcuttur. Bu yükümlülüklerden denetçilere karşı olanları; denetimle ilgili her konuda 
denetçilere yardımcı olmak, istenilen bilgi, belge ve kayıtları vermek, denetçilere uygun bir 
çalışma ortamı sağlamak, sorularına en kısa sürede yanıt vermek şeklinde sıralanabilir [4]. 

Bunun dışında derneklerin; yıllık beyanname verme, defter tutma, tüzüğe uygun 
faaliyetlerde bulunma ve gerekli belgeleri kullanma gibi genel anlamda yükümlülükleri 
bulunmaktadır. Dernekler hangi esasa tabi olurlarsa olsunlar “Alındı Belgesi Kayıt Defteri” 
tutmak durumundadırlar. Bu defterler Dernekler Müdürlüğü veya Noterden tasdikli 
olmalıdır. Derneğin kuruluşu sırasında bir tüzüğü vardır. Bu tüzükte, derneğin adı, faaliyet 
konusu ve amaçları, şube açıp açmayacakları, organları gibi bilgiler bulunur. Dernek, 
tüzüğünde belirtilen amaca uygun faaliyetlerde bulunmuyorsa kapatılır. [18]. 

E. Lokal Açma ve Denetimi 

Lokal, dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere,  açılma şartları ve açılma ve 
işletilme usul ve denetimi, Dernekler Yönetmeliği’nde detaylı olarak düzenlenmiş olan ve 
mülki idare amirinin izni ile açılan tesistir. Dernekler, başka bir dernek, gerçek veya tüzel 
kişi ile ortaklaşa lokal açamaz. Federasyon ve konfederasyonlar hariç, bir derneğin lokal 
açabilmesi için en az bir yıldır faaliyette olması gerekir. Çocuk derneklerinin lokal açması 
yasaktır [3].  

Mülki idare amiri, dernek lokallerinin, açma ve işletme belgesindeki şartlara uygun olarak 
işletilip işletilmediğini dernek birimleri ve kolluk kuvvetlerine denetlettirebilir. Denetim için 
önceden bildirimde bulunma ve mesai saatleri içinde yapılması şartı aranmaz. Denetimler 
sonucu; kumar oynatıldığı, izinsiz içki kullanıldığı, üye olmayanların alındığı veya lokal 
yönergesine aykırı hareket ettiği saptanan lokaller, mülki idare amiri tarafından otuz (30) 
günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilirler. Geçici süre ile üç (3) kez 
faaliyetten men edilen lokallerin izin belgeleri mülki idare amirince iptal edilir (DYön   m. 
65). 

Denetimler sonucu; uyuşturucu madde imalat ve satışı veya bulundurulması, kanuna aykırı 
silah bulundurulması veya satışı, genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulduğu saptanan 
lokallerin açma ve işletme izin belgeleri mülki idare amirince iptal edilir ve bu durum 
Cumhuriyet Başsavcılığına iletilir (DYön m. 67). 

F. Sandıkların Denetimi 

Dernekler, üyelerinin zaruri ihtiyaç maddelerini karşılamak için sandık kurarlar. Sandıklar, 
derneklerin yan kuruluşudur. Derneklerin sandık kurabilmesi için; dernek tüzüğünde sandık 
kurulacağına dair açık hüküm bulunması ve dernek genel kurulunca sandık kurulması için 
karar alınmış olması gerekir. Her sandıkta; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim 
Kurulu, oluşturulması zorunludur (DYön m. 72, m. 76). 
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Sandıktan elde edilecek gelir, üyelere kar payı olarak dağıtılamaz. Sandıklar bağlı oldukları 
derneğin denetim kurulu veya sandık denetim kurulunca en az yılda bir defa sandık hesap 
ve faaliyetleri yönünden denetlenirler. Denetim sonuçları bir rapor halinde sandık genel 
kurulu ve toplandığında dernek genel kuruluna sunulur. Ayrıca yetkili mülki idare amiri, 
sandığın yönetim ve satış yerlerini, defterleri, hesap ve işlemleri istediği zaman 
denetlettirebilir. Bu denetleme, görevlendirilecek kolluk kuvvetleri mensupları dışındaki 
memur veya memurlar aracılığıyla yaptırılır. Denetleme sırasında, görevli memurlar 
tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların, denetleyen kişilere 
gösterilmesi ve talep halinde onaylı örneklerinin verilmesi zorunludur (DYön m. 80). 

G. Denetimde İncelenen Konular [18] 

Dernek Genel Kurulu, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından yapılacak denetim 
sırasında; öncelikle dikkat edilmesi gereken konular, DK’nun 9. maddesine dayanılarak 
“Dernek İç Denetim Raporu Rehberi” adı altında hazırlanmıştır. Rehbere göre denetimde; 

1. Dernek üyelik işlemleri 

TMK’nun 64. maddesi gereğince; Üyelik başvurularının yazılı olarak yapılıp yapılmadığı, 
bu başvuruların yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanıp bağlanmadığı, 
sonucun başvuru sahibine yazılı olarak bildirilip bildirilmediği, 

2. Genel kurul toplantıları 

TMK’nun 62, 72, 83 ve 98. maddeleri ve DYön’nin 12, 16 ve 17. maddeleri gereğince; 
derneğin olağan genel kurul toplantısını tüzüğünde belirtilen zamanda ve yönetim kurulunun 
çağrısı üzerine yapıp yapmadığı, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin tamamına 
hazirun listesinde yer verilip verilmediği, genel kurulun toplantıya çağrılması, toplantı yeri, 
toplantı yeter sayısı, toplantı usulü ve toplantılarda karar alınması ve toplantıların yapılması 
ile ilgili diğer konularda, TMK, DYön ve dernek tüzüğünde bulunan hükümlere uyulup 
uyulmadığı, Dernek Federasyona, Federasyon Konfederasyona üye ise üye olduğu üst 
kuruluşta kendisini temsil edecek en az üç üyesini genel kurulunda seçip seçmediği, 

3. Dernek faaliyetleri 

TMK’nun 90. DK’nun 30. maddesi gereğince derneğin; tüzüğünde gösterilen amaç ve bu 
amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette 
bulunup bulunmadığı, Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç 
teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunup bulunmadığı, askerliğe, millî 
savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunup 
bulunmadığı ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açıp açmadığı, 
üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanıp kullanmadığı incelenmektedir. Dernek 
amacına aykırı faaliyetlerde bulunma ile ilgili verilen bir Yargıtay kararında5 “Sanıkların 
başkan ve sayman olarak görev yaptıkları Hükümlü ve Hükümlü Yakınları Yardımlaşma ve 
Dayanışma derneğinin faaliyetleri sırasında usulsüzlük yapıp derneğin amaç faaliyetlerine 
aykırı davranarak hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia olunan 
olayda; Sanık ...'a ait hükme yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde; Yapılan 
yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma 
sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, 
sanığın yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; Yargıtay Ceza Genel 

 
5 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Yargıtay 23.CD., E. 2015/5410, K. 2016/196, T. 12.01.2016 (E.T. 15.04.2020) 
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Kurulunun 19.6.2007 tarih ve 2007/10-108 E.,2007/152 K. sayılı ilamında da belirtildiği 
gibi yasa koyucunun ayrıca adli para cezası öngördüğü suçlarda, hapis cezasının alt 
sınırdan tayini halinde mutlak surette adli para cezasının da alt sınırdan tayini gerektiği 
yönünde bir zorunluluk bulunmamakta ise de, yeterli ve yasal gerekçe gösterilmeksizin adli 
para cezasının alt sınırın üzerinde 120 gün olarak tayin edilmesi, Bozmayı gerektirmiş, 
sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 
dolayı 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı 
CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden duruşma yapılmasını 
gerektirmeyen bu hususun aynı Kanun'un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün 
bulunduğundan, hüküm fıkrasından adli para cezasına dair sırasıyla "120 GÜN", "150 
GÜN", ve "3000 TL" terimlerinin tamamen çıkartılarak yerine, sırasıyla "5 GÜN", "6 GÜN" 
ve "120 TL" ibarelerinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan 
hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA…” hükmünde bulunulmuştur. 

4. Yurt dışından yardım alma 

DK’nun 21 ve  DYön’nin 18-21. maddeleri gereğince; derneğin yurtdışından yardım alıp 
almadığı, yurt dışından nakdi yardım alınması durumunda bunun bankalar aracılığıyla alınması 
zorunluluğuna uyulup uyulmadığı, söz konusu yardımların amacına uygun olarak kullanılıp 
kullanılmadığı,  

5. Derneğin defterleri ve kayıt yöntemleri 

DK’nun 11 ve DYön’nin 31-37. maddeleri gereğince, işletme veya bilanço esasına göre 
defter tutan derneğin, tutulması zorunlu olan ve aşağıda belirtilen defterlerin İçişleri Bakanlığı 
Dernekler Dairesi Başkanlığının 2006/1 ve 2007/2 sayılı Tebliğlerinde belirtilen hususlar 
dikkate alınarak; Karar Defterine yönetim kurulu kararlarının tarih ve numara sırasına göre 
yazılıp yazılmadığı, Üye Kayıt Defterine üyelerin kimlik bilgilerinin, derneğe giriş ve çıkış 
tarihlerinin işlenip işlenmediği, Evrak Kayıt Defterine gelen ve giden evrakların tarih ve 
numarası ile kaydedilip kaydedilmediği, İşletme Hesabı Defterine dernek adına alınan gelirler 
ve yapılan giderlerin açık ve düzenli olarak işlenip işlenmediği, Dernek tarafından bastırılan 
alındı belgelerinin, Alındı Belgesi Kayıt Defterine işlenip işlenmediği. Yargıtay kararına göre6 
“127 üyeli, kuruluş amacı pazar esnafları arası yardımlaşma ve dayanışma olan … Dernek 
başkanı olan sanığın, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü denetleme elemanlarınca 
düzenlenen Dernek Denetleme Raporuna göre, sanığa çarşı içi harcama adı altında toplam 
7.100 TL ödeme yapıldığı, ancak harcama içeriğinin ne olduğunun belli 
olmadığı, dernek başkanının zaten huzur hakkı almakta olduğu; bu durumun derneğe ait 
paranın kendi menfaatine kullanılmaması hükmünü ihlal anlamına geldiği anlaşıldığından, 
sanık hakkında 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 32/F maddesinde belirtilen adli yaptırımın 
uygulanması için suç duyurusunda bulunulduğu, denetim sırasında; dernek hakkında, dernek 
üye kayıt defterinin usulsüz tutulması, gelen evrak kayıt defterine hiç bir kaydın yapılmaması, 
giden evrak defterinin 2005 yılından itibaren kayıtsız olması, demirbaş defterinin usulüne 
uygun tutulmaması, dernek işletme defterinde kayıt tarihi sırasına dikkat edilmemesi, yıl sonu 
hesap kayıtlarının kapatılmaması, dernek alındı belgesi kayıt defterine 185 cilt makbuzun 

 
6 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Yargıtay 15.CD., E. 2015/12065, K. 2018/6802, T. 17.10.2018 (E.T. 15.04.2020) 
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hiçbirinin işlenmemesi, dernek karar defterinin usulüne uygun tutulmaması, dernek alındı 
belgesi işlemlerinde gelir toplama yetkisi olmadığı halde makbuz düzenlenerek gelir toplandığı 
ve huzur hakkı ödemelerinin usulüne uygun olmayıp gider makbuzları ile yapıldığı konularında 
sanık hakkında idari yaptırımlar uygulandığı ve ayrıca alındı belgelerinin dernek saymanları 
arasında tutanakla devir amir hükmüne uyulmadığından, sanığın sevk maddeleri gereğince 
cezalandırılması gerektiği iddia edilen olayda; tüm dosya kapsamından sanığın hizmet 
sebebiyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğine yönelik mahkemenin kabulünde bir 
isabetsizlik görülmemiştir …” hükmüne varılmıştır.  

6. Derneğin giderleri 

TMK’nun 90, DK’nun 11 ve DYön’nin 38-41. maddeleri gereğince; dernek harcamalarının 
derneğin amacına uygun olarak, dernek tüzüğü ve yönetim kurulu kararlarına istinaden yapılıp 
yapılmadığı, harcama belgelerinin Denekler Yönetmeliğinde öngörülen fatura, perakende satış 
fişi, serbest meslek makbuzu, gider pusulası ve gider makbuzu ile yapılıp yapılmadığı, dernek 
tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için Ayni 
Yardım Teslim Belgesi; kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılan bedelsiz mal 
ve hizmet teslimleri için ise Ayni Bağış Alındı Belgesi düzenlenip düzenlenmediği, dernek 
tarafından kullanılan alındı, harcama ve diğer belgelerin; özel kanunlarında belirtilen süreler 
saklı kalmak üzere, düzenli olarak beş yıl süreyle saklanıp saklanmadığı, derneğin tuttuğu defter 
esasına göre, yıl sonlarında (31 Aralık) İşletme Hesabı Tablosu veya Bilanço ve Gelir Tablosu 
düzenleyip düzenlemediği, derneğin gelir ve gider kayıtlarına ve bunlara ilişkin belgelere göre; 
dönem içindeki gelir ve giderler, önceki dönemden devir, banka, kasa, varsa borç ve alacak ve 
benzeri ile ilgili hesaplar arasında mutabakat bulunup bulunmadığı, 

7. Alındı belgeleri 

DK’nun 11 ve DYön’nin 42-47. maddeleri gereğince; dernek tarafından bastırılan alındı 
belgesi ciltlerinin usulüne uygun olarak bastırılıp bastırılmadığı, matbaadan teslim alınma 
sırasında, Alındı Belgelerinin, cilt seri ve sıra numarası ile başka herhangi bir yerinde hatası 
bulunup bulunmadığının sayman üye tarafından kontrol edilerek bir tutanakla teslim alınıp 
alınmadığı, dernek gelirlerinin, alındı belgesi veya bankalar aracılığıyla toplanıp toplanmadığı 
ve bu belgelerin ilgili defterlere kaydedilip kaydedilmediği, alındı belgelerinin, yönetim kurulu 
kararı ile yetki verilen kişilerce düzenlenip düzenlenmediği, 

8. Dernek lokali  

Derneğin, üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere açılan lokali varsa; DK’nun 26 ve 
DYön’nin 59. maddesi gereğince, lokal olarak açılan yere mülki idare amirliğince “Lokal Açma 
ve İşletme İzin Belgesi” nin verilip verilmediği, dernek yönetim kurulu kararıyla lokal sorumlu 
müdürü tayin edilerek mülki idare amirliğine bildirilip bildirilmediği, lokalde alkollü içki 
kullanılıp kullanılmadığı, lokalde alkollü içki kullanılmasına mülki idare amirliğince izin 
verilip verilmediği, dernek yönetim kurulu tarafından hazırlanan “Lokal Yönergesi”nin 
bulunup bulunmadığı, DYön’nin 66 ve 67. maddelerinde belirtilen yasaklara uyulup 
uyulmadığı (Kumar oynatılması; lokalin umuma açık yer durumuna lokal yönergesine aykırı 
hareket edilmesi; lokalde uyuşturucu madde imal edilmesi, satılması, kullanılması veya 
bulundurulması; 6136 sayılı Kanuna aykırı silah bulundurulması veya satılması; genel 
güvenliğe ve genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulması), , lokalde ücretli olarak çalıştırılan 
kişilere ait prim ve vergilerin ilgili kurumlara yatırılıp yatırılmadığı incelenmelidir. Yargıtay’ın 
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görüşüne göre7 “… Bir derneğin feshedilebilmesi için o derneğin suç sayılan eylemlerin 
kaynağı haline geldiği, süregelen ve birden çok eylemin varlığının tespiti halinde mümkün olup 
ancak o takdirde dernek kurucularının asıl amaçlarının dernek faaliyeti yürütmek 
olmayıp dernek adı altında suç işlemeye veya ahlaka aykırı çalışmalar yapmaya yasal zemin 
hazırlamak olduğundan söz edilebilir. Dernekte ilk kez yapılan aramada ele geçirilen suç 
unsurunun varlığı veya dernek başkan ve üyelerinin bireysel nitelikte suç işlemeleri, derneğin 
feshi için yeterli neden kabul edilemez. Öte yandan bir tüzel kişi olan dernekler, ancak 
organları olan gerçek kişilerin bu sıfatla yaptıkları işlem ve fiillerden sorumludurlar. Somut 
olayda ise; davalı dernek lokalinde 28.08.2012 tarihinde yapılan denetimde kumar 
oynatıldığının tespit edildiği anlaşılmaktadır. Dosyadaki bilgi ve belgeler ile suça konu tek 
eylem davalı derneğin bu suçun "kaynağı" haline geldiğini göstermeye yeterli nitelikte kabul 
edilemez.” denilmektedir. Yargıtay’ın bu görüşüne göre, suç oluşturan tek bir eylemin olması 
derneğin feshi için yeterli değildir. Suç teşkil eden eylemden dolayı derneğin feshedilebilmesi 
için süregelen ve birden çok eylemin varlığı gerekmektedir. 

9. Derneğin diğer tesisleri 

DK’nun 26. maddesi gereğince; derneğin lokal dışında başka bir tesisinin bulunup 
bulunmadığı, varsa bu tesislerin açılmasına ilişkin gerekli izinlerin alınıp alınmadığı, alınan izin 
belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilip verilmediği, 

10. Derneğin sandığı 

DK’nun 12 ve DYön’nin 72-82. maddeleri gereğince, varsa; dernek sandığının DK ve 
DYön’ne uygun olarak kurulup kurulmadığı, dernek üyesi olmayan kişilerin sandık üyesi olarak 
kabul edilip edilmediği, sandık organlarının oluşturulup oluşturulmadığı, sandığa ait defterlerin 
tutulup tutulmadığı, 

11. Beyanname 

DK’nun 19 ve DYön’nin 83. maddeleri gereğince; derneğin yönetim kurulu başkanı 
tarafından her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernekler Yönetmeliği ekinde 
bulunan EK-21 Dernek Beyannamesinin mülki idare amirliğine, şube yönetim kurulu başkanı 
tarafından ise ayrıca genel merkezlerine verilip verilmediği, beyannamelerin gerçeği yansıtıp 
yansıtmadığı, dernek kayıtlarıyla karşılaştırıldığında herhangi bir tutarsızlığın bulunup 
bulunmadığı, 

12. Derneğin taşınmaz malları 

DK’nun 22. maddesi ile DYön’nin 93. maddesi gereğince; varsa, derneğin edindiği 
taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde Dernekler Yönetmeliğinin ekinde 
bulunan EK- 26 formu ile mülki idare amirliğine bildirilip bildirilmediği, dernek için gerekli 
taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda genel 
kurulun yönetim kuruluna yetki verip vermediği, derneğin taşınmaz mallarının dernek yararı 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı, 

13. Yayınlar 

5187 sayılı Basın Kanununun 4, 5, 7, 10. maddeleri gereğince; derneğin süreli veya süresiz 
yayınının bulunup bulunmadığı, süreli yayınlarda sorumlu müdür atanıp atanmadığı, süreli 
yayınların çıkarılabilmesi için, kaydedilmek üzere, yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet 

 
a) 7 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Yargıtay  8.HD, E. 2017/1032,  K. 2017/8177,  T. 01.06.2017 (E.T. 15.04.2020) 
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Başsavcılığına beyanname verilip verilmediği, beyanname ve eklerinin teslim edildiğini 
gösteren bir alındı belgesi alınıp alınmadığı,   

14. Derneğin ticari faaliyetleri 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince; derneğin ticari faaliyetinin bulunup bulunmadığı, bu 
faaliyetle ilgili Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereğince kurumlar vergisi mükellefiyeti 
tesis ettirilip ettirilmediği, derneğin ücretli olarak çalıştırdığı personeline ait prim ve 
vergilerinin ilgili kurumlara yatırılıp yatırılmadığı, 

15. Diğer konular 

DK ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince; dernek hakkında adli ve idari işlem yapılıp 
yapılmadığı, derneğin, DK’nun 28. maddesinde belirtilen kelimeleri dernek adında kullanıp 
kullanmadığı, dernek organlarında meydana gelen değişikliklerin süresi içinde mülki idare 
amirliğine bildirilip bildirilmediği, Gençlik ve Spor Derneklerinin, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünce tutulan kütüğe kayıt ve tescil ettirilip ettirilmediği, kamu yararına çalışma 
niteliği bulunan derneklerin yönetici ve denetçilerinin mal bildiriminde bulunup bulunmadığı, 
dernek tüzüğünde belirtilen borçlanma usulleri ile ilgili hükümlere uyulup uyulmadığı, Dernek 
Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmediği, Dernek Yönetim ve Denetim 
Kurulu üyelerine ücret ödeniyorsa buna dair genel kurul kararının alınıp alınmadığı, 

H. Denetimlerde Saptanan Sorunlar 

Dernek denetimleri sonucunda karşımıza çıkan sorunları şu şekilde sıralayabiliriz; olağan 
genel kurulların tüzükte belirtilen zamanda yapılmaması, üye kayıtlarının düzenli olmaması, 
derneklere ait işlemlerin takiplerinin yönetim kurulunda görev yapan veya yönetim kurulunca 
görevlendirilen üyeler tarafından yapılmaması, dernek tüzüklerinin yürürlükteki mevzuata 
uygun olmaması, defterlerin düzenli tutulmaması, amaç dışı faaliyetlerde bulunulması, görevin 
kötüye kullanılması.  

 
SONUÇ 

 
Dernekler, kişilerin belli amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelerek kurdukları 

organizasyonlar olup, kamu hukuku ile ilgili düzenlemeleri Anayasada, özel hukukla ilgili 
düzenlemeleri TMK ve Dernekler Kanununda belirtilmiştir. Derneklerin faaliyet alanını 
tüzüklerinde belirtilen amaca ulaşmak oluşturur. Bu amaç çoğunlukla eğitim, sosyal veya hayır 
konularıyla bağlantılıdır. 

Dernek faaliyetleri farklı mekanizmalarla denetlenir. Bu denetim mekanizmalarının 
başlıcaları; dernek denetim kurulu, mülki idare amirliği, Sayıştay, Maliye Teftiş Kurulu ve 
Dernekler Dairesi Başkanlığıdır. Denetimler daha çok iç ve dış denetim şeklindedir. İç 
denetimde, derneğin amacına ulaşmak için yaptığı faaliyetlerin yasalara uyumu, dış denetimde 
ise derneklerin idari ve mali konulardaki faaliyetleri değerlendirilir.  

Denetimler sonucunda saptanan hatalı uygulamalar, rapor edilir ve düzeltmeleri sağlamak 
üzere geri bildirim yapılır. Bu şekilde dernek faaliyetlerinin mevzuata uygun bir şekilde 
yapılması sağlanmış olur ve raporda belirtilecek birtakım önerilerle dernek performansında 
artış sağlanabilir. Denetimlerde suç teşkil edecek uygulamalar saptanırsa Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
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Özet: Amaç: Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla 
ikamet edilen yerden başka bir yere seyahat edilmesi ve gidilen yerde en az 24 saat kalınarak 
sağlık ve turizm olanaklarından yararlanılması sağlık turizmi olarak tanımlanmaktadır. Sağlık 
turizmi hizmeti bu konuda yetki belgesine sahip sağlık tesisleri tarafından verilmektedir.  Sağlık 
tesisisin, uluslararası düzeyde sağlık turizmi yapabilmesi için Uluslararası Sağlık Turizmi ve 
Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik’te yer alan yetkı̇nlı̇k kriterlerini taşıması gerekmektedir. 
Sağlık Turizmi hizmeti veren bu tesislerin denetimi  Sağlık Bakanlığı’na ait, ülke genelindeki 
tüm sağlık tesislerinin ve bu tesislerde sunulan sağlık hizmetlerinin elektronik ortamda 
denetlenmesi, aykırılık durumunda idari yaptırımların sistem tarafından otomatik olarak 
belirlenebilmesi; denetimlerin ve uygulanan idari yaptırımların izlenmesi, sonuçların belirlenen 
formata uygun gerçek zamanlı raporlanabilmesi; merkez ve taşra teşkilatının etkin ve hızlı karar 
alma yetisinin artırılması amacıyla geliştirilen ve dijital bir platform olan Sağlık Tesisleri 
Denetim ve İzleme Sistemi (Den-İz) ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı sağlık 
turizmi hizmeti veren sağlık tesislerinin denetim çalışmalarının mevzuat ile birlikte analiz 
edilmesi ve denetimlerin ne kadar ideal olduğunun değerlendirilmesidir.  
Yöntem: Çalışma, masa başı nitel bir çalışma olup bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerin ve literatürün incelenmesi ile elde edilip derlenmiştir. 
Sonuç: Sağlık tesislerinin denetimi Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na dayandırılarak 
yapılmaktadır. Ancak kanunda yer alan yaptırımlar ile müeyyide formunda yer alan yaptırımlar 
arasında bazı uyumsuzluklar olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra denetim mekanizması ile 
ilgili standartlar 2022 yılı itibariyle online olarak düzenlenmiş olup sistemin çok yeni olması 
sebebiyle birtakım eksiklikler tespit edilmiştir. Bunlar; denetimi yapan kişilerin eğitimi ile ilgili 
eksiklikler, yasal düzenlemelerdeki eksiklikler ve denetimlerin anlık yapılması ve denetim 
sonrasında kontrol mekanizmalarının yeterli düzeyde olmamasıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: denetim mekanizması, sağlık tesisi, sağlık turizmi 
 
Abstract: Purpose: Health tourism is defined as traveling from one's place of residence to 
another place for the purpose of protecting and improving health and treating diseases, and 
staying at the destination for at least 24 hours and benefiting from health and tourism 
opportunities. Health tourism service is provided by health facilities that have a certificate of 
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authority in this regard. In order for the health facility to carry out health tourism at an 
international level, it must meet the competency criteria in the Regulation on International 
Health Tourism and Tourist Health. The supervision of these facilities providing Health 
Tourism services belongs to the Ministry of Health, all health facilities throughout the country 
and the health services offered in these facilities are audited in electronic environment, and 
administrative sanctions can be determined automatically by the system in case of 
contradiction; monitoring audits and administrative sanctions, reporting the results in real time 
in accordance with the determined format; It is carried out with the Health Facilities Inspection 
and Monitoring System (Den-Trace), which is a digital platform developed to increase the 
effective and rapid decision-making ability of central and provincial organizations. The aim of 
this study is to analyze the inspection studies of health facilities providing health tourism 
services together with the legislation and to evaluate how ideal the inspections are. 
Method: The study is a desk-based qualitative study and the information was obtained and 
compiled through the inspections made by the Ministry of Health of the Republic of Turkey 
and the literature review on the internet.  
Conclusion: The inspection of health facilities is based on the Health Services Basic Law. 
However, it is seen that there are some inconsistencies between the sanctions in the law and the 
sanctions in the sanction form. In addition, the standards related to the control mechanism have 
been arranged online as of 2022, and some deficiencies have been identified due to the fact that 
the system is very new. These; The shortcomings in the training of the persons conducting the 
inspection, the deficiencies in the legal regulations, the instantaneous inspections and the 
absence of control mechanisms after the inspection. 
 
Keywords: control mechanism, health facility, health tourism 
 
GİRİŞ 

 
Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla ikamet edilen 

yerden başka bir yere seyahat edilmesi ve gidilen yerde en az 24 saat kalınarak sağlık ve turizm 
olanaklarından yararlanılması sağlık turizmi olarak tanımlanmaktadır [1] ve sağlık turizmi: 
termal turizm, SPA-wellness turizm, medikal turizm olmak üzere üç başlığa ayrılmaktadır [2]. 
Medikal sağlık turizmi; tedavi amaçlı gelen turistlere, sağlık kuruluşlarında, sağlık personeli 
tarafından planlı olarak yapılan uygulamalar olup kardiyovasküler cerrahi, organ (böbrek, 
karaciğer) nakilleri, kısırlık tedavileri, plastik cerrahi, göz ameliyatları ve diş tedavileri bu 
kapsamdadır [3]. 

Sağlık turizmi, turizmin bilinen özelliklerinden daha farklı özelliklerine sahiptir. Bu 
farklılıklar arasında [4] kısaca şunlar sayılabilir: sağlık turizminde, sağlık tesislerinin 
uluslararası standartlara uygun olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu tesislerde, mutlaka 
ortak yabancı dil bilen personel bulunmalıdır. Sağlık turizmi, hasta ile birlikte hasta yakınları 
için de diğer turizm türlerinin ilerlemesine katkı sağlar.  

Yapılan araştırmalarda dünya genelinde sağlık turizminin artmasında, dünya nüfusunun 
yaşlanması ile birlikte kronik hastalıkların çoğalması, kendi ülkelerinde tedavi maliyetlerinin 
yüksek olması, uzun bekleme süreleri, ülkeler arası ulaşım imkânlarının kolaylaşması  ilerleyen 
teknoloji sayesinde hastalıkları ile ilgili tedavi alabilecekleri seçeneklerine dair bilgilere 
kolayca ulaşabilmeleri gibi durumlar sayılabilir [5]. Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında 2 
milyon sağlık turistine hizmet verilmesi yer almaktadır [6]. Sağlık turizmi faaliyetleri sadece 
yöneticilerle yürütülen bir uygulama olmayıp bünyesinde çok farklı alanlarda hizmet veren 
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sağlık çalışanını da barındırmakta ve bu nedenle sağlık çalışanlarının bu konuda bilgilendirilip 
teşvik edilmesi önem kazanmaktadır. Gerekli bilgi, donanım ve farkındalığa sahip olmayan 
sağlık personeli, sağlık turizmi aracılığı ile hastaneye ve ülke tanıtımına sağlayacağı katkıların 
farkında olmaması nedeniyle verilecek hizmeti olumsuz etkileyebilecektir. Sağlık turizmi 
hizmeti veren tesislerin ve bu tesislerde hizmet veren personelin donanımı kadar bu tesislerin 
denetlenmesi de daha kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık turizmi hizmeti verilmesi 
açısından son derece önemlidir. 

 
1. DENETİM MEVZUATI VE KRİTERLER 

 
Uluslararası Sağlık Turı̇zmı̇ ve Turı̇stı̇n Sağlığı Hakkında Yönetmelik (Sağlık Turizmı̇ 

Yönetmeliği) (RG: 13.07.2017; 30123) kapsamında uluslararası sağlık turizmi: “Sağlık amaçlı 
yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilerin 
aldıkları her türlü sağlık hizmeti ile bunlarla ilgili destek hizmetleri”, turistin sağlığı; 
“ülkemizde herhangi bir nedenle geçici süreli olarak bulunan yabancıların, ülkemizde 
bulundukları sırada ani gelişen hastalıklarda ve acil durumlarda sağlık hizmeti alması”, 
uluslararası sağlık turisti; “uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sağlık 
hizmeti alan hasta”, uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu; “bakanlıkça, uluslararası sağlık 
turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına konaklama, ulaşım ve transfer 
hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilen, 14/9/1972 tarihli ve 
1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca işletme belgesi 
alan A grubu seyahat acentaları”, uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi; “sağlık tesisi 
ruhsatına sahip olan ve Bakanlıkça uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi verilen kamu, 
.üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşu”, yabancı; “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 
vatandaşlık bağı bulunmayan kişi”, yetki belgesi ise; “uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi” 
olarak tanımlanmaktadır [7]. 

Sağlık Turizmı̇ Yönetmeliğinde tanımlanan sağlık tesisisin, uluslararası düzeyde sağlık 
turizmi yapabilmesi için bazı kriterleri taşıması gerekmektedir. Uluslararası Sağlık Turizmi 
Sağlık Tesisı̇ Yetkinlik Kriterleri Sağlık Turizmı̇ Yönetmeliğinde yer almakta olup, ilgili 
kriterler maddeler halinde aşağıdaki gibidir.  

“1. Sağlık tesisi, başvuru tarihinden / denetimden önce yapılan son sağlıkta kalite standartları 
değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olmalıdır. (Sağlıkta kalite standartları ve kalite 
göstergeleri yayımlanmamış olan sağlık kuruluşları bu kriterden muaftır. Bu sağlık kuruluşları, 
ilgili standart seti ve rehberlerin yayımlandığı tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde bu kriteri 
sağlamak zorundadır.)  

2. Bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesindeki şartları haiz uluslararası sağlık turizmi birimi 
oluşturulmuş olmalıdır.”  

Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre: 
“(1) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinde, uluslararası sağlık turistinin kabul, kayıt, 

teşhis, tedavi, faturalandırma, taburculuk, tercümanlık ve aracı kuruluşlarla ilgili iş ve 
işlemlerin koordinasyonu ile görevli uluslararası sağlık turizmi birimi oluşturulur. 

(2) Uluslararası sağlık turizmi biriminde bir tabip/uzman tabip uluslararası sağlık turizmi 
birimi sorumlusu olarak görevlendirilir ve Müdürlüğe bildirilir. Uluslararası sağlık turisti 
potansiyeline göre, uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlu yardımcısı olarak bir sağlık 
meslek mensubu görevlendirilebilir. Uluslararası sağlık turizmi sorumlusu ve uluslararası 
sağlık turizmi birimi sorumlu yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki nitelikleri 
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taşıması şarttır: 
a) Türkiye’de sanatını yapmaya mezun olmak. 
b) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yeterlilikte yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 
c) Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında olmak üzere, en az beş yıl 
meslek icrası yaptığını gösteren belge veya belgelere sahip olmak. 

(3) Uluslararası sağlık turizmi biriminde, sorumlu dâhil yabancı dil bilen en az 2 personel 
istihdam edilir. Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur. 

(4) Yabancı dil yeterliliği için aşağıdaki belgelerden en az birine sahip olmak gerekir. 
a) İngilizce veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turisti dilinden Yükseköğretim 
Kurulu tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavda veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında 
yüz üzerinden en az altmış beş puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana 
denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. 
b) İngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden Avrupa 
Dil Portfolyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olmak. 
c) Çifte vatandaşlık kimliği olanların Türkçe dilinden Avrupa Dil Portfolyosunda yer 
alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olması. 
ç) Lisans düzeyinde mütercim ve tercümanlık bölümünden mezun olduğuna dair 
belgeye sahip olmak. 

(5) Uluslararası sağlık turizmi biriminde, turistin sağlığı kapsamında bulunan kişiler ile 
milletlerarası sosyal güvenlik sözleşmesi ve sağlık alanında milletlerarası ikili işbirliği 
anlaşmaları gereği sağlık hizmeti almak için ülkemize gelen kişilere, yönlendirme ve 
rehberlik hizmetleri de sunulur.” 

“3. Sağlık tesisinin, uluslararası sağlık turistinin, tedavi göreceği doktorun/doktorların 
mesleki geçmişi/geçmişleri hakkında sağlık tesisinin internet sitesinden bilgi alabileceği bir alt 
yapıya sahip olması gerekir.  

4.  Sağlık tesisi, uluslararası sağlık turistinin sağlık tesisine gelmeden önce, tedavi göreceği 
doktordan/doktorlardan hastalığıyla ilgili geniş bilgi alabileceği ve tedavi planını 
öğrenebileceği bir iletişim ve bilgi aktarım sistemine sahip olmalıdır.  

5. Uluslararası sağlık turistinin ödemelerini sağlık tesisine ulaşmadan önce depozito olarak 
hastanenin hesabına yatırabileceği bir alt yapı olmalıdır. 

6. Sağlık tesisi otomasyon sistemi üzerinde, uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı 
kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri kapsamında yapılacak tüm işlemleri yabancı hasta 
modülü üzerinden yapmaları için gerekli alt yapı olmalıdır. 

7. Sağlık tesisi, başvuru ile birlikte aşağıdaki hususları yerine getireceğini yazılı olarak 
taahhüt etmelidir. Bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği, yapılacak olan tüm 
denetimlerde dikkate alınacaktır.  

a) Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri 
çerçevesinde sunulan tüm faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunacak ve uluslararası sağlık 
turistinin dilinde oluşturulan onam formu uluslararası sağlık turisti ve sağlık hizmetini sunan 
doktor tarafından imzalanacaktır.  

b) Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan 
incelemeler ile tedaviye ve tedavinin sonucuna ilişkin bilgiler, tedavi sonrası hastaya sağlık 
tesisi tarafından verilen epikriz, taburcu edildikten sonra hastanın yapması gerekenler, hastanın 
kendi dilinde hazırlanarak hastaya imza karşılığında teslim edilecektir.”  

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi denetimi Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık 
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Turizmi Yönetmeliğinin yetkinlik kriterleri ile ilgili 14. maddesine dayandırılarak 
yapılmaktadır.  Yönetmeliğin 14. maddesinde denetimlerle ilgili olarak; “Uluslararası sağlık 
turizmi sağlık tesisi ile uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu, şikâyet veya soruşturma hariç 
olmak üzere, bu Yönetmeliğe uygunluk bakımından, Müdürlük tarafından, yılda en az bir defa 
denetlenir.  Denetimlerde bu Yönetmeliğin genel hükümlerinin yanında, Yönetmelik ekinde yer 
alan yetkinlik kriterleri ve müeyyide formu kullanılır.  Ayrıca uluslararası sağlık turizmi ve 
turistin sağlığı uygulaması sırasında oluşabilecek anlaşmazlıklar ile ilgili şikâyetlerin 
değerlendirilmesi için gerekli kayıt ve bildirim sistemi Bakanlık tarafından kurulur. Şikâyet 
usulü ile ilgili olarak yabancılar, uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından sağlık 
hizmet sunumu öncesinde bilgilendirilir. Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uymadığı 
için sağlık turizmi faaliyeti durdurulan sağlık tesisi ve aracı kuruluşu, Bakanlıkça Ekonomi 
Bakanlığına bildirilir.” ibareleri yer almaktadır [7]. 

 
2. UYGULAMA ARACI: DEN-İZ  

 
Yönetmelikte yer alan yetkinlik kriterlerini taşıyan/taşımayan sağlık tesislerinin denetimleri 

yine yönetmeliğin 14. maddesine esas alınarak, “Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi 
(Den-İz)” üzerinden yapılmaktadır. 2022 yılı itibariyle kullanıma sunulan Sağlık Tesisleri 
Denetim ve İzleme Sistemi (Den-İz), “ülke genelindeki tüm sağlık tesislerinin ve bu tesislerde 
sunulan sağlık hizmetlerinin elektronik ortamda denetlenmesi, aykırılık durumunda idari 
yaptırımların sistem tarafından otomatik olarak belirlenebilmesi; denetimlerin ve uygulanan 
idari yaptırımların izlenmesi, sonuçların belirlenen formata uygun gerçek zamanlı 
raporlanabilmesi; merkez ve taşra teşkilatının etkin ve hızlı karar alma yetisinin artırılması 
amacıyla geliştirilen Sağlık Bakanlığı’na ait dijital platformdur. Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından, ülke 
genelinde faaliyet gösteren tüm sağlık tesislerine yönelik gerçekleştirilecek denetim 
işlemlerinin (Planlama, Denetleme, Yaptırım Uygulama, Raporlama, İzleme) dijital ortamda 
gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır”. Oluşturulan Den-İz Sistemi vasıtasıyla; “denetim 
süreçlerinin dijitalleştirilerek hesap verebilirlik ve şeffaflığa odaklanarak, kaynakların verimli, 
etkili ve ekonomik kullanımı sağlanacak; daha verimli denetim bilgisi raporlaması elde 
edilebilecek, sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuat ile belirlenen politika ve düzenlemelere 
uyumunun gerçekleşip gerçekleşmediği kolayca tespit edilebilecektir. Sağlık kurum ve 
kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uygunluk denetimlerinin ve 
sonuçları bütüncül olarak izlenebilecek, il sağlık müdürlükleri tarafından yapılmakta olan 
denetimlerin izlenebilir, denetlenebilir ve istatistiksel veri elde edilebilir olması sağlanacaktır. 
Bu proje, sağlık kurum ve kuruluşlarının Bakanlığın Stratejik Planında ön görülen sağlık 
göstergelerine ulaşmalarına katkı sağlayacaktır. Bu proje tamamlandığında; sağlık 
hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirilerek, sağlık kurum ve kuruluşlarının Bakanlık 
politika ve düzenlemeleri ile mevzuata uyum düzeyini %15 arttırılması sağlanacaktır” [8]. 

“Denetim ve İzleme Sistemi (Den-İz), sağlık hizmeti sunan gerçek kişiler ile tüzel kişilerine 
ait olup ilgili mevzuatı uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izin, uygunluk belgesi veya 
ruhsat ile faaliyet gösteren tüm sağlık kurum, kuruluş ve müesseselerini; yetkisiz, izinsiz veya 
ruhsatsız sağlık hizmeti sunumuna konu olan kişi, kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır. Den-
İz Sistemi sayesinde, ülke genelindeki tüm sağlık tesislerinin kâğıtsız denetimi 
gerçekleştirilerek denetim ve idari yaptırım süreçlerinin tamamında dijital dönüşüm 
sağlanacaktır. Tüm veriler interaktif ara yüz üzerinden analiz edebilecek ve karşılaştırma 
yapılabilecektir. Sistem tarafından oluşturulan e-posta uyarılarıyla, denetime ait bilgileri 
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düzene sokan, şeffaf, bilgilendirici bir rol üstlenecektir. Denetimler sonucunda odaklanılması 
gereken aksaklıkların meydana geldiği sağlık hizmet sunum alanları hızlıca tespit 
edilebilecektir. Sağlık Tesislerinin denetimleri ile denetim sonuçlarının merkezi bir veri 
tabanından izlenebilir olması sağlanacaktır” [8]. 

Denetim ve İzleme Sistemi (Den-İz) ile sağlık tesisisin Sağlık Bakanlığından gerekli yetki 
belgesi alınmaksızın yetkisiz bir şekilde sağlık turizmi faaliyeti gösterdiğinin tespit edilmesi 
durumunda Valilik tarafından ilgili sağlık tesisinin faaliyeti durdurulmakla birlikte ilgili kişilere 
yönelik olarak Savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır.  

 
3. YAPTIRIMLAR 

 
Yönetmelikte düzenlenen yetkinlik ölçütlerine/kriterlerine uygunsuzluğun saptanması 

halinde birinci tespitte bağlı olarak ilgililer yazılı olarak uyarılarak aykırılıkların 
giderilebilmesine yönelik ek süre verilir. İkinci tespitte de aykırılık söz konusu ise, sağlık 
tesisine bir önceki aydaki gelirinin brüt miktarı üzerinden yüzde iki (%2) nispetinde idari para 
cezası kesilir ve yine mevcut aykırılıkların ortadan kaldırılması için kendilerine bir ay süre 
tanınır. Üçüncü tespitin varlığı halinde mevcut sağlık tesisinin sunduğu sağlık turizmi faaliyeti 
bir yıl dondurulur/durdurulur. Sürenin sonunda tespit edilmiş bulunan aykırılıkların halen 
varlığı tespit edilirse Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi tamamen iptal edilir. Kayıt ve 
bildirim yükümlülüğünün bildirilmediğinin tespiti durumunda birinci tespitte yazılı uyarıda 
bulunulur ve kayıt ve bildirim yükümlülüğünün için ek süre verilir. İkinci tespitte sağlık tesisi 
bir önceki aya ait brüt gelirinin tümü üzerinden yüzde bir (%1) oranında para cezası ve ayrıca 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bir ay süre verilir. Üçüncü tespitte ise sağlık tesisinin 
sağlık turizmi faaliyeti göstermesi bir yıl süreyle durdurulur ve bu sürenin sonunda 
aykırılıkların devam ettiğinin tespiti hâlinde, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi iptal 
edilir. Sağlık turizmi fiyat tarifesine aykırı ücret alındığının tespit edilmesi durumunda, birinci 
tespitte; sağlık tesisine bir önceki aya ait brüt gelirinin tümü üzerinden %2 oranında idari para 
cezası verilir ve ayrıca fazla tahsil edilen ücret geri alınarak ilgililere iade edilirken ikinci 
tespitte %4 oranında idari para cezası verilerek fazla tahsil edilen ücret geri alınıp ilgililere iade 
edilir. Fiyat tarifesine aykırılığın üçüncü kez tespitinde ise Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki 
Belgesi iptal edilir ve fazla tahsil edilen ücret geri alınarak ilgililere iade edilir. Yetkinlik 
kriterlerinden bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine aykırılığın tespit edilmesi durumunda önce 
kuruluş uyarılır, bir yıl içerisinde ikinci tespitte bir ay, üçüncü tespitte üç ay süreyle sağlık 
turizmi faaliyeti durdurulur [7].  

 
SONUÇ  

 
Sağlık tesislerinin denetimi Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 9. maddesinde yer alan 

“Bütün kamu ve özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet, personel, kıstaslarını belirlemeye, 
sağlık kurum ve kuruluşlarını sınıflandırmaya ve sınıflarının değiştirilmesine, sağlık 
kuruluşlarının amaca uygun olarak teşkilatlanmalarına, sağlık hizmet zinciri oluşturulmasına, 
hizmet içi eğitim usul ve esasları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışma ve 
hizmet standartlarının tespiti ve denetimi ile bu Kanunla ilgili diğer hususlar Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca, çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir” ibaresine dayandırılarak 
yapılmaktadır [9]. 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda “Sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler 
Sağlık Bakanlığınca denetlenir.” ibaresi yer almaktadır [9]. Denetimler bu kanuna 
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dayandırılarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı il sağlık müdürlüğü sağlık hizmetleri başkanlığı sağlık 
hizmetleri birimi tarafından yapılmaktadır. Denetleyicilerin hekim olma şartı bulunmayıp 
devlet memuru, hemşire, diş teknikeri, laborant gibi çeşitli meslek gruplarından olabilmektedir. 
Denetleyici yetkisinin verilmesinde herhangi bir standart bulunmadığı gibi meslek öncesi 
standardize edilmiş bir eğitim ve yetkinlik sınavı da mevcut ediğidir. Bu kişiler konu 
hakkındaki bilgilere Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sisteminin (Den-İz) internet sitesinde 
bulunan videoları izleyerek kendilerini eğitmektedirler. Denetleyiciler için belirli bir eğitim 
prosedürünün olmaması yapılan denetimlerin standardizasyonunu ve güvenilirliğini olumsuz 
etkileyebileceği ve sübjektif durumlar ortaya çıkarabileceği düşünülmektedir. 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun bir diğer maddesi; “Olağanüstü durumlarda mesleğini 
icraya yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana ve sağlık hizmeti devamlılık arz edene kadar 
verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce 
sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası 
ile cezalandırılır.” olup [9], bununla ilgili müeyyide formunda herhangi bir madde 
bulunmamaktadır. 

Kanunda “Özel izne tabi hizmet birimlerini Sağlık Bakanlığından izin almaksızın açan veya 
buralarda verilecek hizmetleri sunan sağlık kurum ve kuruluşları, bir önceki aya ait brüt hizmet 
gelirinin yarısına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” maddesine göre izinsiz kurumlar 
para cezası alırken müeyyide formunda sağlık tesisisin bakanlıktan yetki belgesi almadan 
yetkisiz olarak uluslararası sağlık turizmi faaliyeti gösterdiğinin tespit edilmesi halinde sağlık 
tesisisin Valilikçe faaliyet durdurulacağı belirtilmektedir. Bu konu ile ilgili kanun ve müeyyide 
formu arasında bir uyumsuzluk söz konusudur. 

Müeyyide formunda kayıt ve bildirim yükümlülüğünün bildirilmediğinin tespiti durumunda 
yer alan yaptırımlar Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda yer alan “Bakanlıkça belirlenen 
kayıtları uygun şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyen sağlık kurum 
ve kuruluşları iki defa uyarılır. Uyarıya uymayanlara bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin 
yüzde biri kadar idari para cezası verilir.” maddesine uygun olup bunun yanı sıra müeyyide 
formunda aynı sebepten dolayı tesisin üçüncü kez uyarılmasında sağlık tesisinin sağlık turizmi 
faaliyeti göstermesi bir yıl süreyle durdurulmakta ve bu sürenin sonunda aykırılıkların devam 
ettiğinin tespiti hâlinde ise tesisin Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi iptal edileceği 
belirtilmektedir. 

Yetkinlik kriterlerine aykırılığın olması durumunda uygulanacak yaptırımlarda müeyyide 
formunda belirtilen bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin %2’si oranında idari para cezası 
uygulanması ibaresi kanundaki “Sağlık Bakanlığınca belirlenen acil hastaya müdahale 
esaslarına; personel, tıbbi cihaz ve donanım, bina ve hizmet birimleri, malzeme ile ilaç 
standartlarına uyulmaması hâllerinde bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde beşine kadar 
idari para cezası uygulanır.” ibaresi ile uyumlu olmakla birlikte %2’lik oranın neye göre 
belirlendiği tespit edilememiştir.  

Den-İz Sistemi’ne çok yeni geçilmiş olması sebebiyle denetimler esnasında sistemin 
kullanımında birtakım sorunlar yaşanmaktadır. Sistemin kullanılabilmesi için denetleyicilerin 
cep telefonlarının ulaşılabilir olması ve internet erişiminin bulunması gerekmektedir. Telefonun 
çekmediği yerlerde denetim yapılamamaktadır. Bununla birlikte sağlık tesislerine ait Çekirdek 
Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) kodunun olması gerekmektedir. Bu kodlar üzerindeki 
güncellemelerin (Tesis bilgileri, iletişim bilgileri, tesis yetkililerinin kimlik bilgileri ve imza 
yetkilisinin bilgilerinin güncellemeleri vs.) merkezi bir yerden yapılması sistemde aksaklıklara 
yol açabilmektedir. Bu nedenle güncellemelerin merkezi bir yerden yapılması yerine il sağlık 
müdürlüklerince yapılması sistemin daha hızlı ve kolay işlemesini sağlayabilir. Bunlarla 
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birlikte tüm bu denetimler anlık olarak yapılmakta olup sürdürülebilir değildir. Denetimde 
uygunsuz bir durumla karşılaşılmayan tesislerin denetimden sonraki süreçte uygunluk 
durumunu ne kadar sürdürdüğü denetlenmemektedir yani bir kontrol mekanizması 
bulunmamaktadır. Sonuç olarak denetim mekanizması ile ilgili standartlar 2022 yılı itibariyle 
online olarak düzenlenmiş olup sistemin çok yeni olması sebebiyle birtakım eksiklikler, bunun 
yanı sıra kanun ve uygulamalar arasında uyumsuzluklar olduğu tespit edilmiştir. 
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Özet: Tarımsal üretimde, bitki türlerinin derin öğrenme yöntemleriyle belirlenmesi, bitki 
hastalıklarının daha erken teşhis edilmesini sağlamaktadır. Bu da tarım sektörü için kayıpların 
azalması ve verimliliğin artmasına yol açmaktadır. Bu amaçla, bu çalışmada popüler bir veri 
seti olan PlantVillage veri setinden, 7 bitki türünün (elma, yabanmersini, mısır, turunç, biber, 
soya fasulyesi ve domates) her birine ait 1.162 görüntü, ve toplam 8.134 adet görüntüden 
oluşan dengeli bir veri seti oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan bu veri seti, Evrişimsel 
Sinir Ağlarının özel bir mimarisi olan AlexNet mimarisine uygulanarak, geniş kapsamlı 
deneysel modelleme çalışmaları yapılmıştır. Modelleme çalışmaları, Python programlama 
dilinin 3. versiyonu kullanılarak geliştirilmiştir. Modelleme çalışmaları esnasında, orijinal 
AlexNet mimarisi ve transfer öğrenmeye dayanarak geliştirilmiş AlexNet mimarisini kullanan 
modeller oluşturulmuştur. Ayrıca, veri seti, 3, 5 ve 10 kez çapraz doğrulamaya göre 
bölünerek, model performansları ölçülmüştür ve en iyi performansa sahip model bulunmaya 
çalışılmıştır. Orijinal ve transfer öğrenme uygulanmasıyla geliştirilmiş AlexNet modellerinde, 
5 evrişim katmanı, 3 maksimum havuzlama katmanı ve 3 tam bağlantılı katmandan 
oluşmaktadır. Orijinal AlexNet mimarisine dayanan modellerde, ‘padding’ olarak ‘same’ 
değeri uygulanmıştır ve çıkış katmanında nöron boyutu sabit tutulmuştur. Transfer öğrenmeye 
dayanan modellerde ise, ‘padding’ olarak ‘valid’ değeri verilerek, modelin görüntüler 
üzerindeki tarama boyutu maksimum seviyeye çıkartılmıştır; çıkış katmanındaki nöron 
boyutu, veri setinin sınıf sayısı olan 7 olarak değiştirilmiştir.  

Sonuç olarak, en iyi model, veri setine 10 kez çapraz doğrulama uygulanarak, transfer 
öğrenmeye dayanarak geliştirilmiş AlexNet mimarisinin kullanıldığı model olarak, % 99,25 
doğruluk başarısı ile bulunmuştur.   

 
Anahtar Kelimeler: Bitki Türü Sınıflandırma, Evrişimli Sinir Ağları, AlexNet Mimarisi  
 
Abstract: In agricultural production, determination of plant species with deep learning 
methods enables earlier diagnosis of plant diseases. This leads to a decrease in losses and an 
increase in productivity for the agricultural sector. For this purpose, in this study, a balanced 
dataset consisting of 1,162 images for each of 7 plant species (apple, blueberry, corn, orange, 
pepper, soybean and tomato) and a total of 8,134 images was created from the PlantVillage 
dataset, which is a popular dataset. Afterwards, this data set was applied to AlexNet 
architecture, which is a special architecture of Convolutional Neural Networks, and extensive 
experimental modeling studies were carried out. Modeling studies were developed using 
version 3 of the Python programming language. During the modeling studies, models using 
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the original AlexNet architecture and the AlexNet architecture developed based on transfer 
learning were created. In addition, the dataset was divided according to cross-validation 3, 5 
and 10 folds, and model performances were measured and the model with the best 
performance was tried to be found. In the original AlexNet models and the models developed 
with transfer learning, it consists of 5 convolution layers, 3 maximum pooling layers and 3 
fully connected layers. In models based on the original AlexNet architecture, the 'same' value 
is applied as 'padding' and the neuron size is kept constant in the output layer. In models based 
on transfer learning, the scanning size of the model on the images is maximized by giving the 
'valid' value as 'padding'; the neuron size in the output layer has been changed to 7, which is 
the class number of the dataset. 
As a result, the best model was found with 99.25% accuracy, as the model using the AlexNet 
architecture developed based on transfer learning by applying 10 folds cross validation to the 
data set. 

Keywords: Plant Species Classification, Convolutional Neural Networks, AlexNet 
Architecture 

GİRİŞ 

Son zamanlarda, tarım alanında, bitki türlerinin yapay zeka tekniklerini kullanarak 
belirlenmesi ile akıllı tarıma yönelik çalışmaların arttığı görülmektedir. Bu çalışmalar, tarım 
sektöründeki zaman ve maliyet açısından kayıpların azalmasına ve verimliliğin artmasına 
fayda sağlamaktadır. Tarımsal üretimde ekonomik kayıpların önlenmesinde bitkilerin 
sınıflandırılması ve bitki hastalıklarının teşhisi önemlidir. Günümüzde bitkilerde çeşitli 
hastalıkların tespiti laboratuvar ortamlarında ziraat mühendisleri tarafından yapılmaktadır. 
Ancak bu konudaki işlemler uzun sürse de maliyetli ve düşük performanslı sonuçlar 
verebilmektedir. Bu nedenle bitki türlerinin ve ardından bitki hastalıklarının otomatik tespiti 
ve sınıflandırılması için makine öğrenmesi ve bilgisayarlı görme yöntemlerine dayalı 
çalışmaların önem kazandığı görülmektedir [1]. 

Bitki türlerinin sınıflandırılmasıyla ilgili literatürde birçok çalışma yer almaktadır. Bu 
çalışmalardan ilkinde, Mads ve arkadaşları [2], evrişimli bir sinir ağı kullanarak renkli 
görüntülerdeki bitki türlerini tanıyabilecek bir yöntem sunmaktadır. Ağ, erken büyüme 
aşamalarında 22 yabancı ot ve bitki türü içeren toplam 10.413 görüntü üzerinde eğitilmiş ve 
test edilmiştir. Bu görüntüler, aydınlatma, çözünürlük ve toprak türüne göre farklılık gösteren 
altı farklı veri setinden oluşmaktadır. Geliştirilen modelde, 128 x 128 RGB giriş olarak 
alınmış ve her sınıf için bir giriş ile her görüntü için bir vektör çıkarılmıştır. Daha sonra, 
görüntü, filtre sayısını 64'ten 32'ye düşüren bir 1x1 evrişim katmanı ile haritalanmıştır. Daha 
sonra, her biri 2x5 maksimum evrişim katmanından oluşan iki ardışık katman ve bunu bir 2x2 
maksimum havuzlama katmanı izlemiştir. Bundan sonra, bir tane daha 5x5 evrişim katmanı 
ve 2x2 maksimum havuzlama katmanı takip etmiştir. 22 bitki türü için sınıflandırma 
yapabilen en iyi model, % 86,2'lik doğruluk başarısı ile elde edilmiştir. 

Sue Han Lee ve arkadaşları [3], yaptıkları çalışmada, yaprak görüntülerinden ayırt edici 
özellikleri öğrenerek derin öğrenme ile birlikte bitki tanımlama için sınıflandırma modeli 
araştırmışlardır. Deneysel kapsamda gerçekleştirilen bu çalışmada, özellikle DN ve CNN 
algoritmaları kullanılarak, birbirleriyle kıyaslanmışlardır. Bu çalışmada, Malayakew adlı bir 
veri seti kullanılmış olup, yaprak görüntüleri bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Veri setini 
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büyütmek için her yaprak görüntüsü 7 farklı yönde döndürülmüştür (ör. 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° ve 360°). Daha sonra test veri seti olarak 528 yaprak görüntüsü ve eğitim veri seti 
için de 2.288 görüntü rastgele olarak seçilmiştir. Oluşturulan CNN modeli, 11 katmandan 
oluşmakta olup aktivasyon fonksiyonu olarak ReLu kullanılmıştır. Model eğitilirken Caffe 
framework’ü kullanılmıştır. Özellikle üzerinde durulan DN ve CNN algoritmalarının 
karşılaştırmasının yanı sıra MLP, SVM gibi sınıflandırıcılarla da kıyaslanma yapılmıştır ve en 
iyi model olarak, CNN  modeli, % 98,10’luk bir doğruluk başarısı ile bulunmuştur. 

Wang-Su Jeon ve Sang YongRhee [4], yaptıkları çalışmada, bitki türlerinin insanlar 
tarafından kolayca ve kısa sürede sınıflandırılamamasının sonucu olarak, GoogleNet 
mimarisini kullanarak bir CNN model oluşturmuşlardır. Flavia adlı veri setinin 3.767 
görüntüsünü eğitim verisi olarak ve 100 görüntüyü de test verisi modelleme çalışmalarında 
kullanmışlardır. Deneyde kullanılan her bir görüntünün boyutu, modele uyacak şekilde 
1600×1200 ile 229×229 arasında ayarlanmıştır. Ayrıca doğada yaygın olduğu gibi rastgele 
kesilmiş veya oyulmuş yapraklar oluşturarak, yaprakların renk değiştirmesini veya deforme 
olmasını test etmişlerdir. En iyi sınıflandırma yapabilen model, GoogleNet mimarisinin 
kullanıldığı model olarak, % 94’lük doğruluk başarısı ile elde edilmiştir.   

Kairoldayeva [5], Tarbil adlı bir veri tabanı tarafından sağlanan gerçek zamanlı fotoğraf 
verilerinden oluşan bir veri seti üzerinde çalışmışlardır. 6 Farklı veri türünden (arpa, buğday, 
ayçiçeği, mısır, pamuk ve nohut olmak üzere) oluşan bu veri seti, toplam 9.000 adet görüntü 
verisi içermektedir. Bu çalışmada, bitki türü sınıflandırılması ile birlikte, o bitkinin hangi 
fenoloji aşamasında olduğunu tanımlamak da hedeflenmiştir. Bu çalışma kapsamında CNN 
derin öğrenme algoritması kullanılarak model geliştirilmiştir. CNN algoritmasının, büyük veri 
ile daha iyi performans göstermesinden dolayı, veri setine veri arttırma yöntemi uygulanarak, 
veri sayıca çoğaltılmıştır. CNN algoritmasının özel mimarileri olan, MobileNet sürüm 1, 
MobileNet sürüm 2 ve VGG-16 mimarileri kullanılarak modeller oluşturulmuştur ve  
kıyaslamalar yapılmıştır. Tarbil veri setinden, 6 bitki sınıfı kullanılarak CNN mimarilerinin 
ince ayar ve özellik çıkarımları yapılmıştır. İlk olarak, görüntü veri üreteci kullanmadan 
sonuçlar elde edilmiş olup, doğruluk başarısı % 79,69 ve kayıp 0,4685 olarak elde edilmiştir. 
Özel histogram eşitlemesi eklendiğinde, görüntü veri üretecine karşılık olarak streching 
işlevleri sonucunda,  MobileNet  sürüm 2 mimarisini kullanarak oluşturulan model ile % 87,5 
doğruluk başarısı ve 0.3798'lik kayıp elde edilmiştir. 

Aydın ve arkadaşları [6] tarafından yapılan çalışmada, bitki türlerinin sınıflandırması derin 
öğrenme yaklaşımlarını kullanılarak modellenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, dört farklı 
veri seti (Flavia, SwedishLea, UCI Yaprak Veri seti ve PlantVillage) kullanılmıştır. Toplamda 
57.781 adet görüntüye sahip olan bu veri setleri, AlexNet ve VGG16 gibi mimarileri 
kullanarak, modeller oluşturmuş ve kıyaslamaların ardından bir model önermişlerdir. 

Irmak ve Saygılı [7] tarafından yapılan çalışmada, hastalıklı ve sağlıklı domates bitkisi 
yaprakları üzerinde sınıflandırma çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada PlantVillage veri 
setinde yer alan domates bitkilerinden yeni bir veri seti oluşturulmuştur. Çalışmada, her bir 
sınıftan 200 örnek seçilerek toplam 2.000 örnek görüntü ile sistem gerçekleşmiştir. Uygulanan 
modelde bu veri setinin %20’si test için geri kalan kısmı da eğitim için kullanılmıştır. Eğitim 
için CNN’in Sequential modeli kullanılmış olup, model sonucunda; eğitim için seçilmiş örnek 
sayısı 1600, test için seçilmiş örnek sayısı 400 olmuştur. Her bir eğitim turu, ortalama 21 
saniye sürmüştür. Test kaybı, % 9,33 ve test doğruluğu da % 97,05 olarak bulunmuştur. 

Bu çalışmada popüler bir veri seti olan PlantVillage’den 7 bitki türünün (elma, 
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yabanmersini, mısır, turunç, biber, soya fasulyesi ve domates) her birine ait 1.162 görüntü, 
toplam 8.134 adet görüntüden oluşan dengeli bir veri seti oluşturulmuştur. Daha sonra 
oluşturulan bu veri seti, Evrişimsel Sinir Ağlarının özel bir mimarisi olan AlexNet mimarisi 
ile modellenmiştir. Modelleme çalışmaları esnasında, transfer öğrenme ile birlikte 3, 5 ve 10 
kez çapraz doğrulama gibi tahmin başarısını arttırmaya yönelik deneysel çalışmalar 
yapılmıştır. Modelleme süreci sonucunda, en iyi model, transfer öğrenme ile geliştirilmiş 
AlexNet mimarisi uygulanarak 10 kez çapraz doğrulama ile % 99,56 eğitim doğruluk başarısı 
ve % 99,25 test doğruluk başarısı ile elde edilmiştir.   

 
MATERYEL VE YÖNTEM 

Bu bölümde, çalışmada kullanılan orijinal veri setinin (Plant Village) tanıtımına, ve bu veri 
setinin, bitki türlerinin sınıflandırılması problemi için yeniden düzenlenmesiyle oluşturulan 
yeni veri setinin detaylarına, ve yeni oluşturulan bu veri setinin derin öğrenme 
algoritmalarından, Evrişimsel Sinir Ağları’na ait AlexNet mimarisinin uygulanmasıyla 
oluşturulan modelleme çalışmalarına ve bu modellerin sonuçlarının değerlendirilmesine yer 
verilmiştir. 
A. Veri Seti Tanıtımı 

Bu çalışmada, halka açık olarak paylaşılan PlantVillage veri seti referans alınmıştır [8]. 
Bitki yapraklarının görüntülerinden oluşan bu veri tabanı 14 bitki türü için sağlıklı ve 
hastalıklı olmak üzere toplam 38 sınıftan oluşmakta olup toplam 54.305 yaprak görüntüsü 
içermektedir. Görüntüler RGB renk alanında ve 256 × 256 piksel boyutlarındadır [9]. 
Modelleme çalışmaları için, Şekil 1’deki bitki türleri (elma, yabanmersini, mısır, portakal, 
biber, soya fasulyesi ve domates), PlantVillage veri setinden seçilerek, yeni bir veri seti (D1) 
oluşturulmuştur. D1 veri seti, her bir bitki türüne ait eşit sayıda, 1.162 görüntü ve toplam 
8.134 adet görüntü içeren, dengeli bir veri setidir.  

 

B. Model Oluşturma 

Bitki türlerinin sınıflandırılması için yeni oluşturulan D1 veri setine, 3, 5 ve 10 kez çapraz 
doğrulama uygulanmıştır. 3 kez çapraz doğrulama ile veri seti, rastgele olarak 3 eşit parçaya 
bölünmekte ve sonrasında 3 farklı aşamada sırasıyla bu parçalardan biri test veri seti, diğer 2 
parça da eğitim veri seti olarak kullanılmaktadır. Bu sayede her bir alt küme en az bir kez test 
amacıyla kullanılmış olmaktadır [10]. Sınıflandırma işlemi, ayrılan her bir eğitim ve test 
verisi için 3 kez tekrarlanmış olmaktadır. Bu işlem aynı şekilde 5 ve 10 kez çapraz doğrulama 
için de gerçekleştirilmiştir.  

D1 veri seti, evrişimli sinir ağlarının özel bir mimarisi olan AlexNet mimarisine 
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uygulanarak modeller geliştirilmiştir. Modellemenin ilk safhasında, orijinal AlexNet mimarisi 
eğitilip, performansı ölçülmüştür. Daha sonra ise, transfer öğrenme uygulanarak geliştirilmiş 
AlexNet mimarisi ile eğitilip, performansı ölçülmüştür. Modelleme çalışmaları, Python 
programlama dilinin 3. versiyonu kullanılarak geliştirilmiştir ve bu programda kullanılan 
kütüphaneler ve bu kütüphanelerin hangi aşamalarda kullanıldığı Tablo I’de belirtilmiştir. 

 
Tablo I. Çalışmada Kullanılan Kütüphaneler 

Kütüphane Açıklama Aşama 

Drive Google Colab Drive erişimi 

Veri setinin 
okunması ve 

işlenmesi 

Time Kod satır zaman sayacı 

numpy Matris işlemleri 

OS Klasör yönetimi işlemleri 

Shuffle Veri setinin karışık işlenmesi 

StratifiedKFold Kfold çapraz geçerlilik işlemi 

tensorflow.keras.applications CNN Algoritmalarının çalıştırılması 
Modellenmesi 

Keras CNN Algoritmalarının çalıştırılması 

matplotlib.pyplot Görselleştirme Modelin 
değerlendirilmesi Seaborn Görselleştirme 

 
Literatüre göre derin öğrenmeyle alakalı ilk makalenin [11] 1998 yılında Yann LeCun 

tarafından yayınlanmış olduğu söylense de küresel çapta fark edilmesi 2012 yılında 
gerçekleştirilen ImageNet ILSRVC 17 yarışmasıyla olmuştur. Bu yarışmayı derin öğrenme 
mimarisi ile tasarlanan AlexNet modeli kazanmıştır. AlexNet, aktivasyon fonksiyonu olarak 
ReLu, ortaklama katmanlarında da maksimum ortaklama kullanmaktadır. Yaklaşık 60 milyon 
parametrenin kullanıldığı AlexNet, paralel çift GPU üzerinde çalışan ilk model olma 
özelliğini de taşımaktadır. ImageNet ILSRVC 17 yarışmasında sınıflandırma doğruluk oranı 
%74,3’ten %83,6’ya çıkarılmıştır [12]. Şekil 2’de AlexNet mimarisi gösterilmektedir. 

 

 

 
Şekil 2. AlexNet mimarisi. 
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Orijinal AlexNet mimarisi ile oluşturulan modelde, giriş değeri 227x227x3 olarak 

seçilmiştir. Şekil 2’de de görüldüğü gibi AlexNet mimarisi, toplamda 5 evrişim katmanından 
oluşmakta olup ‘padding’ olarak ‘same’ değeri verilerek, modelin görüntüler üzerindeki 
tarama boyutu standart tutulmuştur. Katmanlar arasında kullanılan aktivasyon fonksiyonları 
ReLu’dur. Bu modelde, 3 tane maksimum havuzlama katmanı, 5 evrişim katmanı ve son 
olarakta 3 tane tam bağlantılı katman kullanılmıştır. Çıkış katmanı olarak Alexnet’in orijinal 
nöron boyutu sabit tutulmuş, sınıflandırıcı olarak ‘Softmax’ kullanılmıştır. Bu modelde 
‘optimizer’ olarak ‘adam’; ‘batch_size’ parametresi olarak 64; ‘loss’ fonksiyonu olarak 
‘categorical_crossentropy’ seçilmiş ve modeller sırasıyla 3, 5 ve 10 kez çapraz doğrulama 
uygulanarak, 20 ‘epoch’ (eğitim turu) için çalıştırılmıştır.  

Orijinal AlexNet modelinde evrişim katmanı ve maksimum havuzlama gibi katmanlarda 
verilmiş olan ‘padding’ değerlerinin ‘same’ olduğu gözlemlenmiştir. ‘Same’, ‘zero padding’ 
olarak bilinmesinin yanı sıra çerçeve dışına çıkılmadan sadece o aralıktaki görüntüsünün 
taranması ve çıktı boyutu girdi boyutuyla aynı olması anlamına gelmektedir [13]. Transfer 
öğrenme uygulanmasıyla geliştirilmiş AlexNet modelinde ‘Padding’ değeri, ‘Valid’ yapılarak 
‘filter_size’, 1 verilmiştir. Böylece çerçevelerde taranan alanın artması sonucu parametre 
sayısının arttığı gözlemlenmiştir. Bu modelde, giriş değeri 227x227x3 olarak uygulanmıştır. 
Bu model de toplamda 5 evrişim katmanından oluşmaktadır ve yukarıda açıklandığı üzere 
‘padding’ olarak ‘valid’ değeri verilerek, modelin görüntüler üzerindeki tarama boyutu 
maksimum seviyeye çıkartılmıştır. Katmanlar arasında kullanılan aktivasyon fonksiyonları 
ReLu’dur. 3 tane maksimum havuzlama katmanı yer almakta ve 5 evrişim katmanından sonra 
da 3 tane tam bağlantılı katman kullanılmıştır. Çıkış katmanı olarak veri setinin sınıf sayısı 
sırasıyla nöron boyutu olarak verilmiş ve ‘Softmax’ sınıflandırıcı uygulanmıştır. Bu 
modellerde ‘optimizer’ olarak ‘adam’; ‘batch_size’ parametresi olarak 64; ‘loss’ fonksiyonu 
olarak ‘categorical_crossentropy’ seçilmiş ve modeller sırasıyla 3, 5 ve 10 kez çapraz 
doğrulama uygulanarak, eğitim en yüksek seviyeye çıkacak şekilde eğitim tur sayıları 
ayarlanmıştır. D1 veri setinde, çıkış katmanının nöron sayısı 7 olarak belirlenmiş ve Şekil 
3’de görüldüğü gibi 91.787.779 parametre sayısı ile model eğitilmiştir.

 

 

 
Şekil 3. D1 veri seti için geliştirilmiş AlexNet model parametresi. 

 

393



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

Bitki türlerinin sınıflandırılması problemi için D1 veri seti, orijinal AlexNet ve transfer 
öğrenme ile geliştirilmiş AlexNet modelleriyle eğitilmiştir ve 3, 5, ve 10 kat çapraz 
doğrulama için, sırasıyla Tablo II’deki sonuçlar elde edilmiştir. 

 
Tablo II. Bitki Türlerinin Sınıflandırılması için Geliştirilen Model Sonuçları 

Çapraz 
Doğrulama 

Orijinal AlexNet 
Transfer Öğrenme ile 
Geliştirilmiş AlexNet 

Eğitim Test Eğitim Test 

3 Kez 98,42 96,82 99,35 97,91 
5 Kez 91,17 90, 00 98,53 97,87 

10 Kez 91,46 90,22 99,56 99,25 
 
Tablo II’de görüldüğü üzere, transfer öğrenmeye dayanarak geliştirilmiş AlexNet modelleri 

ile, orijinal AlexNet modellerinden daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bitki türü 
sınıflandırması yapabilen en iyi model, en yüksek test doğruluk başarısına göre %99,25 
doğruluk başarısı ile 10 kat çapraz doğrulama uygulanarak, geliştirilmiş AlexNet modelini 
kullanan model olarak bulunmuştur. 

En iyi model, Şekil 4’de gösterilen, veri setinde (eğitim ve test veri setlerinde) 
kullanılmamış olan örneklere uygulandığında, hepsi için doğru sonuçlar alınmıştır. Bu da, 
bitki türlerinin sınıflandırılması için geliştirilen bu modelin, sonucunu bilmediğimiz test 
örneklerinde de başarılı sonuçlar vereceği anlamına gelir ve akıllı tarıma yönelik web yada 
mobil bir uygulamada bu modelin kullanılması uygundur. 
 

  

 

Şekil 4. D1 veri seti için geliştirilmiş AlexNet model parametresi. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada popüler bir veri seti olan PlantVillage veri setinden seçilen 7 bitki türünün 
(elma, yabanmersini, mısır, turunç, biber, soya fasulyesi ve domates) her birine ait 1.162 
görüntü ve toplam 8.134 adet görüntüden oluşan dengeli bir veri seti oluşturulmuştur. Bitki 
türlerinin sınıflandırılması problemi için oluşturulan bu veri seti, Evrişimsel Sinir Ağlarının 
özel bir mimarisi olan AlexNet mimarisine uygulanarak, geniş kapsamlı deneysel modelleme 
çalışmaları yapılmıştır. Modelleme çalışmalarının ilk safhasında, veri seti orijinal AlexNet 
mimarisine uygulanarak eğitilip, performansı ölçülmüştür. Sonraki modelleme çalışmalarında 
ise, veri seti, transfer öğrenmeye dayanarak geliştirilmiş AlexNet mimarisine uygulanarak 
eğitilip, performansı ölçülmüştür. Her 2 model sürecinde, 3, 5 ve 10 kez çapraz doğrulamaya 
göre sonuçlar alınmıştır. Sonuç olarak, en iyi model, transfer öğrenmeye dayanarak 
geliştirilmiş AlexNet mimarisi kullanılarak, 10 kez çapraz doğrulama ile % 99,56 eğitim 
doğruluk başarısı ve % 99,25 test doğruluk başarısı ile elde edilmiştir.   

Gelecek çalışmalarda, PlantVillage veri setini kullanarak, bitki hastalıklarının tanısı ve 
hastalık türlerinin sınıflandırılması problemlerine yönelik modelleme çalışmaları yapılabilir. 
Ayrıca, bu çalışmada elde edilen en iyi modeli kullanarak, bir web ya da mobil uygulama 
geliştirilip, markette kullanıma açılabilir. 
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Özet: Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtların yakın zamanda tükeneceğinin 
öngörülmesi ve çevreye olan zararları nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
elektrik enerjisi üretimi için alternatif olmaya başlamış ve bu konuda çalışmalar hız 
kazanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde, büyük miktarlarda enerji üretimine 
imkân vermesi nedeniyle öne çıkan rüzgâr enerjisi diğer enerji kaynaklarına göre tercih edilir 
duruma gelmiştir. Rüzgâr enerjisi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte coğrafi koşulları uygun 
olan ülkeler, yatırımlarını ağırlıklı olarak rüzgâr enerjisine yapmaya başlamışlardır.  
Türkiye’nin coğrafi yapısı, rüzgâr oluşan bölge sayısını oldukça zengin kılmaktadır. Enerji 
konusunda dışa bağımlılığını en aza indirmek isteyen ülkemiz bu amaçla son on yılda 
yatırımlarını rüzgâr enerjisine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışma Türkiye’nin rüzgâr enerjisi 
konusunda mevcut durumu ve geleceğine odaklanmıştır. Bu amaçla ilk olarak rüzgâr enerjisinin 
dünyadaki mevcut durumu ve geleceği ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Sonrasında ise 
Türkiye’nin genel elektrik enerjisi üretimi, rüzgâr enerjisinin mevcut durumu ve geleceği 
detaylandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Rüzgâr, Yenilenebilir Enerji, Türkiye 

Abstract: Renewable energy sources have started to be an alternative for electricity generation 
in Turkey as well as all over the world, due to the prediction that fossil fuels will be depleted 
in the near future and their harm to the environment, and studies on this subject have gained 
momentum. Wind energy, which stands out among renewable energy sources because it allows 
large amounts of energy production, has become preferred over other energy sources. With the 
development of wind energy technologies, countries with suitable geographical conditions have 
started to invest mainly in wind energy. The geographical structure of Turkey makes the number 
of wind-formed regions quite rich. Our country, which wants to minimize its dependence on 
foreign energy, has focused its investments on wind energy in the last ten years for this purpose. 
This study focuses on Turkey's current situation and future in wind energy. For this purpose, 
firstly, studies on the current situation and future of wind energy in the world were examined. 
Afterward, Turkey's general electrical energy production, current situation, and future of wind 
energy are detailed. 

Keywords: Wind, Renewable Energy, Turkey 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusuna paralel olarak enerjiye olan ihtiyaç ve talep de her geçen gün artmaktadır 
[1]. Fosil yakıtların giderek tükenmesi, çevreye olan zararları ve bu konuda artan bilinç düzeyi 
enerji kullanımında güneş, rüzgâr, biyokütle ve hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına 
eğilimi artırmıştır [2]. Yenilenebilir enerji birçok alanda özellikle de ülkelerin kırsal 
kesimlerinde ekonomik bir enerji çeşididir. Bazı yenilenebilir enerji çeşitleri, görüntü kirliliği 
ve enerji kesintisi sorunları nedeniyle eleştiriliyor olsa da enerji piyasasındaki payı artmaya 
devam etmektedir [3]. Yenilenebilir enerji, iklim değişikliği anlaşması hedeflerine 
ulaşılmasında, enerji güvenliğinin iyileştirilmesinde, elektriğe erişimin iyileştirilmesinde ve 
fosil yakıt tüketiminin etkilerinin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır [4]. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının güç sistemlerine etkisi bakımından rüzgâr ve güneş enerjisi ilk iki sırada 
yer almaktadır [5]. Hidroelektrik enerjisinin dışında, rüzgâr enerjisi tüketimi, yenilenebilir 
enerji kategorisinin en büyük bileşenidir. 2017 yılında rüzgâr enerjisi tüketimi küresel 
yenilenebilir enerji tüketiminin %52’sini, güneş enerjisi ise %21’ini oluşturmuştur [6]. Rüzgâr 
enerjisinin yenilenebilir enerji kaynakları arasında öne çıkması, rekabetçi maliyetlerle büyük 
miktarlarda enerji üretebilmesinden kaynaklanmaktadır [7]. Rüzgâr enerjisi dünya çapında 
1996 yılından itibaren hızla gelişmeye başlamış önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır [8]. 
Rüzgâr enerjisinin dünyanın her yerinde düşük maliyetli ve çevre dostu olması gibi birçok 
avantajı olduğu bilinen bir gerçektir [3]. Rüzgâr enerjisi, teknolojisindeki hızlı gelişme ile son 
yıllarda geleneksel enerji sistemlerine bir alternatif haline gelmiş ve potansiyel bir enerji olarak 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkileyici bir oranda büyümüştür [9]. Türkiye’nin enerji 
ithal eden bir ülke olması ve elektrik enerjisinin ağırlıklı olarak fosil yakıtlardan üretilmesi, 
Türkiye’yi son on yılda yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederek enerji bağımlılığını 
azaltmaya daha fazla odaklamıştır. Rüzgâr enerjisi, ülkenin yüksek rüzgâr potansiyeli nedeniyle 
hidroelektrik dışı yenilenebilir yatırımlarda ilk sırada yer almaktadır [10]. Türkiye yaklaşık 781 
bin km2 yüzölçümüne sahiptir. Dağlarla çevrili coğrafi karakteri, dağlık bölgelerinde ve 
geçitlerinde düzenli ve ılımlı bir hava akışı yaratmaktadır. Birbirlerine göre daha soğuk ve daha 
sıcak olan Avrupa ve Asya Afrika sistemleri arasındaki konumu da çok çeşitli sıcaklık ve iklim 
farklılıklarına neden olmaktadır. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası’nın incelenmesine 
dayanarak Ege, Marmara ve Doğu-Akdeniz bölgelerinin yüksek rüzgâr enerjisi potansiyeline 
sahip olduğu sonucuna varılmaktadır [11].  

Bu çalışma Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde önemli bir paya sahip olan rüzgâr 
enerjisinin mevcut durumuna; küresel raporlardan ve akademik yayınlardan yola çıkılarak 
geleceği ile ilgili öngörülere odaklanmıştır. Bu amaçla giriş bölümünde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının önemine vurgu yapılmış ve rüzgâr enerjisi detaylandırılmıştır. İkinci bölümde 
rüzgâr enerjisinin dünyadaki genel durumu incelenerek, ülkelerdeki rüzgâr santralleri 
kurulumları grafiklerle açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise Türkiye’nin elektrik enerjisi 
üretimine değinilerek, mevcut durumda elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynaklar 
belirtilmiştir. Yine aynı bölümde Türkiye’deki rüzgâr enerjisi ele alınarak, literatüre ve resmi 
raporlara dayanan harita, grafik ve tablolarla mevcut durum sunulmuştur. Sonuç bölümünde ise 
tüm verilerden yola çıkarak Türkiye’nin rüzgâr enerjisi konusunda geleceği ile ilgili çıkarımlar 
verilmiştir. 
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DÜNYADA RÜZGÂR ENERJİSİNİN DURUMU  

2009’da 6,84 milyar olan dünya nüfusu 2018 yılında yaklaşık %1,1 büyüme oranı ile 7,59 
milyar olmuştur [12]. 2009 yılında 17.355 TWh olan küresel elektrik enerjisi tüketimi ise 2018 
yılında %3,23’lük bir büyüme ile 22.964 TWh’e ulaşmıştır [13]. Türkiye’de ise 2020 yılının ilk 
9 aylık elektrik tüketim miktarı 199,8 TWh iken 2021 yılının aynı dönemindeki elektrik tüketim 
miktarı ise 219,9 TWh yükselmiştir. 2021 yılının ilk 9 aylık elektrik tüketimi, 2017-2019 yılları 
arasındaki aynı dönem elektrik tüketim miktarı ile karşılaştırıldığında ortalama %8,9’luk bir 
artış görülürken, 2020 yılının aynı dönemindeki elektrik tüketim miktarı değeri 
karşılaştırıldığında %10,1 ‘in üzerinde yıllık büyüme olduğu görülmektedir [14]. 

Enerji tüketiminin dünya nüfusundan ve birincil enerji talebinden daha yüksek büyüme 
hızının temel nedeni, teknolojik gelişmelere bağlı olarak elektrikli cihazların kullanımındaki 
hızlı artış olmuştur. Ülkeler, hem sürekli artan enerji taleplerini karşılamak için hem de fosil 
kaynaklara olan talebi azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. 

2005-2015 yıllarında, yenilenebilir enerji kaynakları arasında hidroelektrik kaynaklarının 
küresel elektrik üretimindeki ortalama payı %16 iken, hidroelektrik dışındaki yenilenebilir 
enerji kaynaklarının payı 2005 yılında %1,96 olan oran 2015 yılında %6,77’ye yükselmiştir. 
Bu artış büyük ölçüde rüzgâr enerjisinden sağlandığı için dünyada rüzgâr enerjisi kullanımı ile 
elektrik üretimi potansiyeli hızla artmıştır. Uluslararası Enerji Ajansının dünya rüzgâr enerjisi 
potansiyeli haritasındaki araştırmalarına göre, rüzgâr kapasitesi 5,1 m/s üzerindeki bölgelerin, 
uygulamaya dönük zorluklar ve toplumsal kısıtlar nedeni ile %4’ünün kullanılacağı 
öngörülmüştür [15]. 

Rüzgârın kinetik enerjisinden elektrik enerjisi üreten rüzgâr türbinlerinin bir arada 
bulunmasıyla, kara ve deniz üzerinde rüzgâr enerjisi santralleri (RES) kurulmaktadır. Kara üstü 
(onshore) rüzgâr santrallerinin engebeli arazilerde kurulumunun sağlanması, açık denizlere 
göre rüzgâr potansiyelinin az olması ve rüzgâr akışının açık denizlere göre istikrarsız olması 
nedeniyle deniz üstü (offshore)  rüzgâr santrallerine olan talep artmaktadır. Dünyanın büyük 
bir bölümünün okyanus ve denizlerden oluşmasından dolayı deniz üstü rüzgâr santralleri büyük 
bir gelişme potansiyeline sahiptir.  

 

Şekil 1. 2021 yılında kara üstü ve deniz üstü rüzgâr enerjisi santral kurulumları [16]. 

Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi tarafından hazırlanan Küresel Rüzgâr Raporu 2021’e göre 
2020 yılı sonu itibarıyla dünyadaki rüzgâr enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü yaklaşık 
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743 GW seviyesine ulaşmıştır. Dünyada toplam rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 
yaklaşık %95,25’inin kara üstü rüzgâr enerjisi santrali, kalan %4,75’lik kısmının ise deniz üstü 
rüzgâr enerjisi santrallerinden oluştuğu hesaplanmaktadır [14]. 

2021 yılında Avrupa ülkelerinde 17 GW’lık yeni rüzgâr enerjisi santralleri kurulmuştur. 
Avrupa’da yeni rüzgâr enerjisi santralleri kurulumlarının %81’i kara üstü rüzgâr enerjisi 
santralleri kurulumudur. Şekil 1’de İsveç, Almanya ve Türkiye’nin en fazla kara üstü rüzgâr 
enerjisi santralleri inşa eden ilk üç ülke olduğu görülmektedir. İngiltere ise en fazla deniz üstü 
rüzgâr enerjisi santralleri inşa eden ülkedir. İngiltere 2.317 MW deniz üstü rüzgâr enerjisi 
santralleri kurulu gücü ile ilk sırada yerini alırken sırasıyla Danimarka 605 MW, Hollanda 392 
MW ve Norveç 4 MW kurulu güçleri ile İngiltere’yi takip etmektedir. Türkiye, Avrupa ülkeleri 
arasında 1.400 MW kara üstü rüzgâr enerjisi santrali kurulumu ile 4. sırada yer almaktadır. 
Türkiye yaklaşık 69 GW’lık deniz üstü rüzgâr enerjisi santralleri kurulum potansiyeline 
sahiptir. Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara denizlerindeki rüzgâr hızlarının deniz üstü rüzgâr 
enerjisi santrali yatırımlarına elverişli olduğu için Türkiye deniz üstü rüzgâr enerjisi santralleri 
yatırımlarına devam etmektedir. 

Kara üstü ve deniz üstü rüzgâr enerjisi santral kurulumları toplamında, İngiltere %15, İsveç 
%12, Almanya %11 ve Türkiye %8’lik paya sahiptirler. Avrupa’da son 10 yılda deniz üstüne 
kurulan rüzgâr enerjisi santrallerinde belirgin bir artış olmasının nedenlerinden biri ortalama 
rüzgâr kapasite faktörünün kara üstü bölgelerde %23 iken, deniz üstü bölgelerde %35 olmasıdır 
[16]. 

TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİSİNİN DURUMU 

A. Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretimi 

Türkiye hızla büyüyen nüfusu, sanayisi ve ekonomisi ile gelişmekte olan ülkeler arasındadır. 
2010 yılında 73,7 milyon olan Türkiye nüfusu, 2020 yılında 84,34 milyon kişi nüfusuna 
ulaşmıştır [17]. Son on yılda Türkiye ekonomisi ortalama %4,86 büyüme oranına sahiptir [18]. 
Türkiye, linyit dışındaki fosil yakıtların neredeyse tamamını diğer ülkelerden ithal etmektedir. 

2015 yılında 261,8 GWh olan Türkiye geneli toplam elektrik üretimi yıllık ortalama %4 
oranında artarak, 2020 yılı itibarıyla 306,7 GWh seviyesine ulaşmıştır. 2015 yılında 84,2 GWh 
olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi ise 2020 yılı itibarıyla 129,6 GWh 
seviyesine yükselmiştir. 2015-2018 yılları arasında ortalama %31,8 oranında gerçekleşen 
yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam üretim miktarı içerisindeki payı 2020 yılında %42,3 
seviyesine yükselmiştir. 2021 yılının ilk 9 ayında ise bu oran %36,7 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Bu pay yükselmesinin sebebi tüm yenilenebilir enerji santrallerinde izlenen 
üretim artışının etkisi ve doğal gaz santrallerinde üretimin gerilemesi olarak söylenebilir. 2021 
yılının ilk 9 ayında toplam elektrik üretimi içerisindeki payı %32 olan doğal gaz santrallerini; 
%31,1’lük pay ile ithal ve yerli kömür santralleri takip etmektedir. 

TABLO I.  TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ (MWH) [14]. 

Kaynak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021/9 
Hidroelektrik 67.146 67.231 58.219 59.939 88.886 78.095 45.481 
Rüzgâr 11.653 15.517 17.904 19.949 21.515 24.513 22.286 
Güneş 194 1.043 2.889 7.800 10.542 11.977 10.755 
Jeotermal 3.425 4.819 6.128 7.431 8.230 9.316 7.406 
Biyokütle 1.758 2.372 2.972 3.623 4.524 5.737 4.834 
Toplam 84.175 90.981 88.111 98.741 133.697 129.638 90.762 
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2021 yılının ilk 9 ayında yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimi 
içerisindeki oranları; %18,4 ile hidroelektrik enerji, %9 ile rüzgâr enerjisi, %4,4 ile güneş 
enerjisi, %3 ile jeotermal enerji ve %2 ile biyokütle enerji yer almaktadır. Ayrıca, Tablo I’i 
incelediğimizde rüzgâr enerjisinden elektrik üretim miktarı 2015 yılında 11.653 MWh iken 
2021 yılının ilk 9 ayında 22.286 MWh ‘e yükselmiştir. 2021 yılının ilk 9 ayında yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elektrik üretiminde, 45.481 MWh ile hidroelektrik enerji ilk sırada yer 
alırken 22.286 MWh ile rüzgâr enerjisi ikinci sıradadır. Son yıllarda lisanssız santrallerdeki 
yatırımların hızla artması ile birlikte rüzgâr enerjisi santralleri ve güneş enerjisi santrallerinin 
yenilenebilir enerji kaynakları kurulu gücündeki payı sırasıyla %19 ve %14 seviyesindedir [14]. 
Türkiye rüzgâr enerjisi açısından önemli kaynaklara sahiptir. Türkiye devam eden enerji 
stratejileri ile ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını 
verimli kullanmayı en üst düzeye çıkaracak çevresel etkileri azaltmayı amaçlamaktadır.  

Türkiye, 2009 yılından 2023 yılına kadar rüzgâr enerjisi için 20 GW kurulu güç kapasitesi 
ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin payını %30 oranında artırmayı 
amaçlamaktadır [19]. 2020 yılı sonunda Türkiye’de toplam rüzgâr enerjisi kurulu gücü 8,832 
GW iken 2021 yılı sonunda 10,750 GW’a yükselmiştir [20]. Diğer yenilenebilir enerji 
kaynakları için kurulu güç hedefleri jeotermal için 1 GW, biyokütle için 1 GW ve güneş için 5 
GW’tır. Jeotermal ve güneş için hedeflere 2018 yılının sonunda ulaşılmıştır [10]. 

 
B. Türkiye’de Rüzgâr Enerjisinin Mevcut Durumu, Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin Kurulumu 
ve Geleceği 

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA) verilerine göre, Türkiye’de yer 
seviyesinden 50 m yükseklikte ve 7,5 m/s üzeri rüzgâr hızına sahip bölgelerde 5 MW/km2 
gücünde rüzgâr santrali kurulabilmektedir. Rüzgâr enerjisi potansiyeli verilerine göre 
Türkiye’de kurulabilecek rüzgâr enerjisi elektrik santrallerinin toplam kapasitesinin 47.849,44 
MW olduğu belirlenmiştir. Bu kapasiteye karşılık gelen toplam alan, Türkiye’nin toplam yüz 
ölçümünün sadece %1,30’una denk gelmektedir [21].  

 

Şekil 2. Türkiye yıllık ortalama rüzgâr hızı dağılımı haritası [22]. 

Türkiye’nin en yüksek rüzgâr hızı görülen alanları Ege, Marmara sahilleri ve özellikle Ege 
Denizinin kuzeydoğusudur (Şekil 2). Şekil 2’de verilen hız değerleri 100 metrede ölçülen 
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değerlerdir. Marmara Bölgesinin Avrupa yakasında ve bu alanların Karadeniz kıyısında rüzgâr 
şiddetleri yüksek değerlere ulaşmaktadır. Orta Karadeniz’in sahil bölgesi ve Akdeniz’in orta 
kesimlerinin sahillerinde rüzgâr şiddetleri, enerji yatırımları için araştırma yapılacak bölgeler 
sınıfına girmektedir.  

 

Şekil 3. Türkiye'deki rüzgâr enerjisi santralleri (RES) kurulu gücü [20]. 

Şekil 3’e göre; 2016 yılında devreye alınan 1.402,65 MWm rüzgâr enerjisi santrali ile kurulu 
gücü 6.136,3 MWm ulaşmıştır. Bu artış ile %29,63 oranında yıllar içerisindeki en fazla artış 
miktarı görülmüştür. Türkiye’de 2020 yılında devreye alınan 1.224 MWm rüzgâr enerjisi 
santrali ile kurulu gücü 9.305 MWm’e yükselmiştir. Aynı zamanda bir önceki yıla göre 
Türkiye'deki rüzgâr enerjisi santralleri kümülatif kurulumu %15,16 artmıştır. 2021 yılının 
sonunda ise devreye alınan 1.796 MWm rüzgâr enerjisi santrali ile 11.101 MWm’e kurulu 
gücüne ulaşılmıştır.  2020 yılına göre %19,31 artış oranı ile rüzgâr enerjisi santralleri kurulu 
gücü artmıştır [20].  

 

Şekil 4. 2020 yılı için rüzgâr enerjisi santrallerinin aylık elektrik üretimi [23]. 
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Şekil 4’te 2020 yılı içerisinde rüzgâr enerjisi santrallerinden aylık elektrik üretiminin yaz 
aylarında arttığı kış aylarında ise azaldığı görülmektedir. 2020 yılında rüzgâr enerjisinden elde 
edilen elektrik üretimi toplamı 24 milyon 478 bin 119 MWh’a erişirken, 2021 yılında 30 milyon 
900 bin 780 MWh’a yükselerek %26,23 oranında artmıştır. Bu miktar Türkiye’de üretilen 
toplam elektriğin %9,84’ünü oluşturmaktadır. 2020 Aralık ayında ise Türkiye’de elektriğin 
%12,28’i rüzgâr enerjisinden karşılanmıştır [20]. 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında elektrik enerjisi, lisanslı ve lisanssız olmak 
üzere iki şekilde üretilmektedir. Lisanslı rüzgâr enerjisi santrallerinde üretilen elektrik enerjisi 
ulusal elektrik şebekesi üzerinden serbest tüketicilere aktarılmaktadır. Lisanssız rüzgâr enerjisi 
santrallerinde ise santralde üretilen enerjinin bir kısmı ilişkili tüketim biriminde tüketilmekte, 
ihtiyaç fazlası kısmı ise ulusal elektrik şebekesine aktarılmaktadır [24]. Türkiye’de resmi 
verilere bakıldığında, inşa halindeki rüzgâr enerjisi santralleri 2020 Ocak ayında 1.309,79 
MWm iken Ocak 2021 yılında 1.872,13 MWm’e yükselmiştir. Ayrıca Ocak 2021 verilerine 
göre Marmara Bölgesi 1.487,43 MWm’lık inşa halindeki rüzgâr enerjisi santralleri ile 
%79,45’lik payı ile ilk sırada yerini almaktadır. 

 

 

Şekil 5. İşletmedeki rüzgâr enerjisi santrallerinin bölgelere göre dağılımı [23]. 

Türkiye’de 2021 Ocak ayında işletmede olan rüzgâr enerjisi santralleri 9.305,02 MWm 
kurulu gücünün bölgelere göre dağılımı Şekil 5’teki grafikte verilmektedir. İşletmedeki rüzgâr 
enerjisi santrallerin bölgelere göre dağılımında, en çok rüzgâr enerjisi santrali Ege bölgesinde 
3.511 MWm iken en az rüzgâr enerjisi santrali Doğu Anadolu bölgesinde 15,2 MWm’dir. 
Türkiye’de halen 803,08 MW’ lık 20 rüzgâr enerjisi santralinin inşası devam etmektedir. 

Şekil 5’te elde edilen verilere göre rüzgâr enerjisi santrallerinin bölgelere dağılım yüzdeleri 
hesaplanmıştır. Şekil 5’te rüzgâr enerjisi santrallerin en az bulunduğu bölgeler sırasıyla %0,16 
oranında Doğu Anadolu ve %1 oranında Güneydoğu Anadolu iken en çok bulunan bölgeler ise 
sırasıyla %37,73 oranında Ege ve %35,36 oranında Marmara bölgeleridir [23]. 
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TABLO II. RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALLERİNİN BÖLGELERE GÖRE KURULU GÜCÜ VE DAĞILIM YÜZDELERİ [23].  

İller Rüzgâr Enerjisi Santralleri (MWm) Dağılım Yüzdeleri (%) 
İzmir 1.798,15 19,32 

Balıkesir 1.220,05 13,11 
Çanakkale 751,32 8,07 

Manisa 716,75 7,70 
Hatay 414,65 4,46 
Afyon 368,45 3,96 
İstanbul 334,30 3,59 

Kırklareli 331,60 3,56 
Konya 313,80 3,37 
Aydın 293,60 3,16 

Kayseri 274,35 2,95 
Osmaniye 265,30 2,85 

Mersin 253,55 2,72 
Muğla 205,25 2,21 

Tekirdağ 177,70 1,91 
Kırşehir 168,00 1,81 

Sivas 155,30 1,67 
Bursa 142,60 1,53 

Amasya 141,10 1,52 
Tokat 140,70 1,51 

Yalova 134,35 1,44 
Kahramanmaraş 121,50 1,31 

Edirne 85,60 0,92 
Denizli 74,80 0,80 
Bilecik 72,00 0,77 

Gaziantep 65,55 0,70 
Isparta 61,20 0,66 
Samsun 56,00 0,60 

Uşak 54,00 0,58 
Sakarya 27,60 0,30 

Adıyaman 27,50 0,30 
Kocaeli 13,60 0,15 

Ordu 12,00 0,13 
Malatya 11,70 0,13 
Eskişehir 4,80 0,05 
Kırıkkale 4,80 0,05 

Adana 4,00 0,04 
Bayburt 4,00 0,04 
Bingöl 3,50 0,04 

Tablo II’de, Türkiye’de 39 ildeki rüzgâr enerjisi santrallerinin değerleri ve dağılım yüzdeleri 
verilmektedir. En çok rüzgâr enerjisi santralleri bulunan illerimiz sırasıyla 1.798,15 MWm ile 
İzmir ve 1.220,05 MWm ile Balıkesir’dir. 

Dünya Bankası’nın Ekim 2019’da yayımlamış olduğu, Küreselleşmek: Deniz Üstü Rüzgârın 
Büyüyen Piyasalara Genişletilmesi Raporu’na göre, Türkiye su derinliği 50 metreden az 
bölgelerde 12 GW, 50-1.000 metre arasındaki derinliklerde ise 57 GW olmak üzere toplamda 
yaklaşık 69 GW’lık deniz üstü rüzgâr enerjisi potansiyeline sahiptir. Ege Denizi, Karadeniz ve 
Marmara denizlerindeki rüzgâr hızlarının deniz üstü rüzgâr enerjisi santrali yatırımları için 
elverişli olduğu da belirtilmektedir. Türkiye, 2018 yılı Haziran ayında 1.200 MW deniz üstü 
rüzgâr enerjisi santrali projesi için Saros, Kıyıköy ve Gelibolu bölgelerini belirleyerek yatırım 
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planlarına başlamıştır [14]. 
Rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretiminin ekonomiye önemli katkısı olduğu 

bilinmektedir. Enerji Geçişi Bağlamında Rüzgâr Enerjisinin Sosyoekonomik Etkileri Raporuna 
baktığımızda temiz enerji temini sayesinde rüzgâr enerjisinin küresel ekonomiye 2040’a kadar 
yaklaşık dokuz kat artarak %34 katkısının olacağı öngörülmektedir. 

Türkiye, 2023 yılına kadar 20 GW rüzgâr enerjisi santralleri kurulu güç oranını artırmak için 
2021 yılı sonunda toplam rüzgâr enerjisi kurulu gücünü 10,750 GW’a yükseltmiştir. Aynı 
zamanda ülkemiz yaklaşık 69 GW’lık deniz üstü rüzgâr enerjisi santralleri kurulum 
potansiyeline sahiptir. Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara denizlerindeki rüzgâr hızlarının 
deniz üstü rüzgâr enerjisi santrali yatırımlarına elverişli olduğu görülmektedir. Türkiye deniz 
üstü rüzgâr enerjisi santralleri yatırımlarına devam etmesiyle, 2050 itibarıyla karbon 
emisyonlarında azalmanın %23’ünü rüzgâr enerjisinden sağlayabileceği ve bu azalma ile 
dünyada yılda 4 milyon kişinin hayatını kurtarabilecektir. Aynı zamanda dünya nüfusunda 
giderek büyük bir sorun haline gelen susuzluk problemi rüzgâr enerjisiyle 2030 yılına kadar 
toplam 16 milyar metreküp su tasarrufu sağlanabilecektir [25]. Türkiye’nin rüzgâr enerjisindeki 
48 GW’lık zengin potansiyeli ile gelecekte susuzluk problemi ve karbon emisyonu azalımı 
konularında önemli rol oynaması beklenmektedir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada Türkiye’nin rüzgâr enerjisi konusunda mevcut durumu ve gelecekte 
oluşabilecek durumlarına odaklanılmıştır. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına 2000’lerin 
ortasında hidroelektrik enerji santral seferberliği çalışmaları ile rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi 
santralleri ile son 10 yılda ciddi bir gelişim göstermiştir. Hâlihazırda Türkiye’nin elektrik 
kurulu gücünün %53’lük bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklı santraller oluşturmaktadır. 
Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde, büyük miktarlarda enerji üretimine imkân vermesiyle 
öne çıkan rüzgâr enerjisi diğer enerji kaynaklarına göre tercih edilir duruma gelmiştir. 

Türkiye’nin en fazla kara üstü rüzgâr enerjisi santralleri inşa eden ülkeler arasında olduğu 
belirlenmiştir. Türkiye 1400 MW’lık kara üstü rüzgâr enerjisi santrali kurulumu 
gerçekleştirerek Avrupa ülkeleri arasında 4. sırada yer almaktadır. Türkiye'de rüzgâr enerjisi 
santrallerinin yatırımlarının belirli bölgelerde yoğunlaştığı Şekil 2’de gösterilmiştir. Türkiye’de 
bulunan rüzgâr enerjisi santrallerine baktığımızda Ege bölgesinde 3.511 MWm ve Marmara 
bölgesinde 3.290,72 MWm değerinde olduğunu ve ağırlıklı olarak bu bölgelerde bulunduğu 
gözlemlenmiştir. Bu da gerekli altyapı yatırımları ile beraberinde ekonomik bir yük 
getirmektedir. Stratejik bir plan dâhilinde yatırımlar homojen olarak daha az altyapı yatırımı 
gerektiren diğer yüksek kapasiteli bölgelere kaydırılabilir. 
İstatistiklere göre, Türkiye’nin 2023 yılına kadar rüzgâr enerjisi santrallerini 20 GW kurulu 

güç kapasitesine ulaşacağı beklenilmektedir. Ayrıca rüzgâr enerjisi hedefleri doğrultusunda 69 
GW’a yaklaşan deniz üstü rüzgâr enerjisi santralleri kurulum potansiyelinin yapılacak hızlı 
yatırımlarla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Küresel bir sorun olan susuzluk problemi de 
göz önüne alındığında Türkiye’nin 2030 yılına kadar rüzgâr enerjisi çalışmalarını hızlandırarak 
dünyada toplam 16 milyar m3 su tasarrufu hedefine katkı sağlanması beklenmektedir. Bu 
hızlanan çalışmaların dünyada 2050 yılına kadar beklenen karbon emisyonlarındaki azalmaya 
da önemli etkileri olacağı da öngörülmektedir.  

Ayrıca ülkemizde rüzgâr enerji santralleri geliştirme çalışmaları hızlandırılarak yerli üretim 
rüzgâr türbin teknolojisinin gelişeceği ve ülkemizin ekonomik büyümesine büyük katkı 
sağlanacağı beklenmektedir. 
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Özet: Kuhn’un paradigma kavramı, bilim tarihi ve bilim felsefesi alanlarında sıklıkla 
kullanılan önemli bir kavramdır. Paradigma, bir uzmanlık alanının uygulayıcıları olan bilim 
topluluğuna, araştırma etkinlikleri boyunca uzlaşmalarını sağlayan tüm bağlamları sunan bir 
gelenek olarak kabul edilebilir. Paradigma kavramı bağlamında Kuhn’un bilim etkinliğini 
belli dönemlere ayırmak mümkündür. Paradigmada meydana gelen değişim ve dönüşüm, 
bilimsel dönemlerin belirginleşmesinde etkilidir. Bu bağlamda henüz bir paradigmanın 
kurulmaması paradigma-öncesi döneme; bilimsel araştırmaya temel sağlayan güçlü bir 
paradigmanın var olması olağan bilime; paradigmada aykırılıkların artması bunalıma; 
paradigmanın değişmesi bilimsel devrime işaret etmektedir. Kuhn’un paradigma kavramı 
ekseninde belirginleştiği düşünülen bu bilimsel dönemlere (paradigma-öncesi dönem hariç) 
rahatlıkla uyarlanabilecek bir prototip; kuantum mekaniğidir. Bu kapsamda; kuantum 
mekaniğinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan bunalım dönemi, klasik mekanik 
paradigmasına yerleştirilebilir. Genel anlamda klasik mekaniğin bağlı olduğu paradigmanın 
çerçevesini; Newton mekaniği, Maxwell’in elektromanyetizması ve bu geleneklere bağlı 
bilim topluluğunun araştırma etkinlikleri oluşturmaktadır. Klasik paradigmanın bunalım 
dönemine girmesine neden olan başlıca aykırılıklar; tayf çizgileri, siyah cisim ışıması ve 
fotoelektrik etkidir. Siyah cisim ışıması problemine karşı Planck’ın geliştirmiş olduğu 
kuantum varsayımıyla paradigma değişmiş ve bilimsel devrim gerçekleşmiştir. Bilimsel 
devrim dönemi,  Einstein’ın ışık ve Bohr’un atom hakkında yaptıkları deneylerin Planck’ın 
kuantum varsayımını desteklemesiyle devam etmiştir. Böylece kuantum mekaniği ortaya 
çıkmıştır. Yeni paradigmada büyük bilimsel başarılar üzerine sağlam olarak oturtulan 
araştırmaların yapılması ise olağan bilim döneminde gerçekleşir.  

Anahtar Kelimeler: Kuhn, Paradigma, Kuantum mekaniği 

Abstract: Kuhn's concept of “paradigm” is a significant concept that is frequently used in the 
history of science and philosophy of science. A paradigm can be considered as the framework 
that offers the scientific community, practitioners of a field of expertise, all the contexts that 
allow them to reconcile throughout their research activities. In the context of the paradigm 
concept, it is possible to divide Khun’s scientific activity into certain periods. The change and 
transformation occurring in the paradigm is effective in the clarification of scientific periods. 
In this context, the fact that a paradigm has not yet been established points to the pre-
paradigmical period, the existence of a strong paradigm, which provides the basis for 
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scientific research points to normal science, the increase in anomalies in the paradigm leads to 
crisis, and the change of the paradigm points to the scientific revolution.  Quantum Mechanics 
is the prototype that can be easily adapted to these scientific periods (except for the pre-
paradigm period), which is thought to be evident in the axis of Kuhn's paradigm concept. In 
this context,  the crisis period which led to emerge Quantum Mechanic can be placed into the 
classical mechanic paradigm. In general, Newton's mechanics, Maxwell's electromagnetism, 
and the research activities of the scientific community that connected to these traditions have 
created the framework of the paradigm on which classical mechanics depends. The main 
anomalies that caused the classical paradigm to enter the crisis period were spectral lines, 
black body radiation, and the photoelectric effect. The paradigm was changed with the 
hypothesis of the black body radiation problem developed by Planck,  and the scientific 
revolution took place. The period of the scientific revolution continued, with Einstein's 
experiments on light and Bohr's atoms supporting Planck's quantum hypothesis. Therefore, 
Quantum mechanics has emerged.  The fact that research that is firmly grounded on great 
scientific achievements in the new paradigm takes place in the normal science period. 

Keywords: Kuhn, Paradigm, Quantum mechanics 

 

GİRİŞ 

Kuhn’un paradigma kavramı bilim tarihi ve bilim felsefesi alanlarında oldukça önemli bir 
yere sahiptir. Bu kavram, Kuhn’u kariyeri boyunca meşgul etmiştir. Özellikle kavramın 
kullanım ve anlamındaki problematik yapı, bu duruma gerekçe olarak gösterilebilir. Belirtmek 
gerekir ki; Kuhn’un paradigma kavrayışı derinlemesine bir irdelemeyi hak etmektedir. Lakin 
bu çalışmada paradigmanın anlamından ziyade bilimsel etkinlikte oynadığı etkin rol üzerine 
odaklanılmıştır. Yine de paradigmanın anlamı üzerine kısa bir değerlendirme yapmak gerekir. 
Bu kavram Kuhn tarafında ilk kez 1959 yılında yayımladığı “Asal Gerilim: Bilimsel 
Araştırmada Gelenek ve Yenilik” adlı bildirisinde kullanmıştır. Kuhn, dil eğitimi alan 
öğrencilerin öğrenmelerinde kullandıkları standart kalıbın paradigma terimiyle ifade 
edildiğini belirterek, bu terimi standart bilimsel sorunlara yaygınlaştırmıştır. Ona göre terim, 
Asal Gerilim’e bu şekilde girmiştir[4]. Paradigma başlangıçta, bilimsel devrimler görüşünde 
olağan bilimle ilgili bölümü yazmaktaki zorluğu kaldıran bir eksik öge olarak Kuhn 
düşüncesine girmişse de sonrasında kendiliklerinden bir yaşam sürmeye başlamışlardır. Bu 
çalışma daha çok kavramın Kuhn’un ünlü eseri “Bilimsel Devrimlerin Yapısı”nın 1962 tarihli 
ilk baskısındaki kullanımıyla sınırlandırılmıştır. Toplum bilimcilerin bilimsel sorun ve 
yöntemler hususundaki anlaşmazlıklarındaki çokluk Kuhn’ u şaşırtır ve onda doğa 
bilimcilerinde bu tür sorulara toplum bilimcilerden daha sağlam ve daha kalıcı yanıtlarının 
olamayacağı kuşkusunu uyandırır. Bu farkın kaynağını bulma isteği Kuhn’a, bilimsel 
araştırmada paradigma diye adlandırdığı olgunun ne kadar önemli bir rol oynadığını fark 
etmesini sağlar. Buna göre paradigma; “bir bilim çevresine belli bir süre için bir model 
sağlayan, yani örnek sorular ve çözümler temin eden, evrensel olarak kabul edilmiş bilimsel 
başarılar” dır. [1]. Bozkurt, Kuhn’un paradigmayı kullanmadaki temel amacını “herhangi bir 
doğa araştırma konusunda farklı ve bağdaşmaz görüşlere dayanarak araştırma etkinliğini 
sürdüren bilimcilerin zaman içinde ulaştıkları uzlaşıyı” açıklamak olarak belirler [36]. Bu 
minvalde paradigma; bir uzmanlık alanının uygulayıcıları olan bilim topluluğuna, araştırma 
etkinlikleri boyunca uzlaşmalarını sağlayan tüm bağlamları sunan bir gelenek olarak 
tanımlanabilir. Paradigmanın anlamına dair kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra 
çalışmamızın odak noktasını oluşturması bakımından paradigma, Kuhn’un bilimsel 
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etkinliğinde sahip olduğu etkileyici konumuyla dikkat çeker. Paradigma kavramı Kuhn’un 
bilim imgesinin temel dinamiği [2] ve taşıyıcısı [3] durumundadır. Bu kapsamda; Kuhn’un 
bilimsel etkinliği paradigma kavramı ekseninde dört döneme ayrılabilir: Bunlar sırasıyla; 
paradigma-öncesi dönem, olağan bilim dönemi, bunalım dönemi ve bilimsel devrim 
dönemidir. 

Paradigma öncesi dönemde bilim topluluğuna yön verebilecek bir paradigmanın henüz var 
olmadığı dikkat çeker. Bunun yerine Kuhn’un belirttiği gibi farklı görüşlere sahip okulların 
rekabetleri ve dağınık görüşleri vardır [4]. Rekabet halindeki okullardan birinin görüşünün 
zaman içerisinde üstün gelmesiyle bu dönem sona erer [1]. Kuhn daha sonra kaleme aldığı 
“Sonsöz: 1969” da paradigma-öncesi dönem fikrinden vazgeçtiğini belirtir [1].Olağan bilim, 
geçmişte kazanılmış bilimsel başarı ya da başarılar üzerine sağlam olarak oturtulmuş 
araştırmadır. Bilimsel araştırmaya temel sağlayan şey ise paradigmadır [1]. Bu durumda 
olağan bilim döneminde bilim topluluğuna yön verecek bir paradigmanın var olduğu 
anlaşılmaktadır. Olağan bilim etkinliklerinin yürütüldüğü sırada aykırılıkların artması ile 
birlikte paradigmada bunalım başlar. Kuhn’un belirttiği gibi bilim felsefesinde aykırılık; 
karşı-örnek anlamına gelmektedir [1]. Bilim topluluğunun bütün girişimlerine ısrarla 
direnmeye devam eden aykırılık, ciddi bir bunalım halini alır [5]. Aykırılıklara yapılan 
müdahaleler başlangıçta paradigmanın kurallarıyla uyumlu olmasına rağmen bunların çözüme 
direnmesiyle birlikte paradigmada irili ufaklı değişiklikler meydana gelir. Zamanla olağan 
bilim kurallarında belirsizlik oluşur ve bilim topluluğunun paradigmaya karşı kuşkuları artar. 
Artık bilim topluluğunun gerçekleştirdiği tüm girişimler, olağan bilimden olağanüstü bilime 
geçişin belirtileridir. Bilimsel çabayı değerli kılan işte bu olağan araştırmanın önceden 
hazırladığı ortamın özel koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan olağanüstü sorunları çözmeye 
çalışmaktır[1]. Böyle bir ortamda çalışan bilim adamı için en son seçenektir paradigmayı 
terketmek. Çünkü Kuhn açısından paradigmayı terk etmek demek ilgili bilim dalını terk 
etmekle özdeştir. Yine de bunalım dönemlerinin nihayetinde paradigmanın terk edilmesiyle 
sona erdiği görülür. Çünkü Kuhn’a göre; bütün bilimsel araştırmalar nihayetinde devrimlerle 
son bulur [4]. Kuhn’un paradigma eksenli bilim tasarımında bilimsel devrim; eski 
paradigmadan yeni bir paradigmaya geçişle meydana gelmektedir [1].  

Değişen paradigmalar arasında eşölçülemezlik ilişkisi söz konusudur. Kuhn’un 
eşölçülemezlik anlayışının temelini, kuram seçimi ve olgu-kuram arasındaki ilişkiyi açıklama 
çabasının oluşturduğu söylenebilir. Ona göre gözlem ve deney kuramdan bağımsız değildir ve 
hiçbir kuram paradigmadan bağımsız bir şekilde sınanamaz [37]. Morkoç’ a göre “Bilimsel 
Devrimlerin Yapısı” ndaki anlamıyla eşölçülemezlik: “rakip paradigmalar arasında tercih 
yapmamıza olanak sağlayacak nesnel ve evrensel bir zeminin var olmadığı” düşüncesini 
belirtmektedir[2].  

Kuhn’un paradigma kavramı bağlamında değerlendirilen bilim tasarımında dikkat edilmesi 
gereken bir başka husus paradigmaların ilerleme tarzıdır. Onun yaygın bir şekilde kabul 
görmüş olan bilimin birikerek ilerlediği görüşü karşısına devrimci bilim anlayışıyla 
karakterize olan süreksizliği koyması dikkat çeker. Kuhn’a göre paradigma öncesi dönemde 
her okul kendi cephesinden baktığı zaman bir ilerleme beklentisi bulabilir [1]. Fakat bu 
dönemde gerçek anlamda bir ilerleme örüntüsü üretilmez [4]. Gerçek anlamda bilimsel 
ilerleme, olağan bilim döneminde elde edilir. Çünkü bilim topluluğunun olağan bilimde 
paradigmanın bulmacalarını çözmek için gerçekleştirdiği araştırmalar, bilimsel ilerlemeyi 
kaçınılmaz kılar [1]. Bunalımla birlikte paradigmada gözlenen bu ilerleme örüntüsünün görüş 
ayrılıklarının artmasıyla birlikte kesintiye uğradığı söylenebilir. Kuhn, büyük bilimsel 
gelişmelerin ardında devasa görüş ayrılıklarının olduğunu söyler [4].Birikimci olmayan bu 
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gelişimci sürecin parçaları bilimsel devrimlerdir [1].  Bu ilerleme örüntüsünü paradigmanın 
sağladığı söylenebilir. Zira Kuhn’un belirttiği gibi olgun bir bilimin alışılmış gelişim çizgisini 
bir paradigmadan diğerine geçiş belirler [1]. Denilebilir ki; bilim tarihi bir paradigmadan 
diğerine geçişin tarihidir. Ve bu süreçte bilimsel gelişim dönemleri belli bir sırayla birbirini 
takip eder ve döngüseldir. O halde buraya kadar anlatılanlardan hareketle Kuhn’ un bilimsel 
devrimlerin doğasına ilişkin bütün genel görüşünün Masterman’ın belirttiği gibi “paradigma” 
kavramına dayandığı [6] anlaşılmaktadır. 

Kuhn’un paradigma eksenli bilim etkinliğinde beliren bilimsel dönemler, bilim tarihinden 
seçilen bir teori vasıtasıyla en iyi şekilde kendini açığa çıkarılabilir. Bu amaca en uygun 
teorilerden biri olarak kuantum mekaniği seçilebilir. Benzer şekilde Allori, birçok kişinin 
klasikten kuantum mekaniğine geçişi paradigma değişikliğinin prototip örneği olarak 
tanımladığını belirtmiştir[7]. Bu bağlamda kuantum mekaniğinin tarihsel gelişimi bir 
paradigma ışığında (Kuhn’un daha sonra paradigma-öncesi dönem fikrinden vazgeçtiği 
anımsanırsa) üç döneme ayrılabilir.  

 
A. Kuantum Mekaniği Öncesi Bunalım Dönem 

 
Her yeni paradigma, bir önceki paradigmanın çözüme direnen aykırılıklarından ortaya 

çıkar. Dolayısıyla eğer kuantum mekaniği yeni bir paradigma olarak kabul edilecekse 
öncelikle bunu hazırlayan bunalımı saptamak gerekir. Crease ve Goldhaber, kuantumun 
Newton’un çalışmalarından geldiğini belirtirler [8]. Buna dayanarak bunalım, Newton 
mekaniği ya da klasik mekanik paradigmasında aranmalıdır. Yine Kuhn’un  Newton’un 
çalışmalarındaki deney ve gözlem arasındaki uyumu sağlamaya engel olan sınırlamaların 
ondan sonra gelenler için birçok heyecan verici kuramsal soruna kaynak oluşturduğu 
düşüncesi [1], bu saptamayı güçlendirmektedir. Bu tarz sınırlandırmalar, olağan araştırmadan 
olağanüstü araştırmaya geçildiğinin belirtileridir [1]. 

Paradigmada olağanüstü araştırmaya geçilmesinin nedeni paradigmanın kurallarıyla uyumlu 
olmayan yıkıcı bir bilimsel keşif olabilir. Keşif, bir aykırılığın farkına varılmasıyla başlar. 
Kuhn’a göre bilimsel keşifler; bilim insanının görüngüler hakkındaki görüşünü kesinleştirip 
görüngüsünün kapsamını genişlettiği sürece yapıcı, bilim insanının mevcut paradigmadaki 
bazı inanç ve uygulamaları terk etmesine sebep olduğu sürece yıkıcıdır [1]. Bu durumda 
klasik mekanik paradigmasının bunalım dönemine girmesine neden olan bilimsel keşiflerin 
aynı zamanda kuantum mekaniğinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan yıkıcı bilimsel 
keşifler olduğu söylenebilir. Sever’ in şu ifadeleri bu görüşü destekler niteliktedir: 19. yüzyıla 
gelindiğinde araştırmalarını sürdüren fizik bilimi bazı çıkmazlara düşmüştür. Klasik fizik 
paradigmasına bağlı kalındığı sürece yanıtlanamayan bir takım sorular, sıkı sıkıya bağlı 
kalınan yasalarla çeliştiği için cevaplanamamıştır. Böyle bir durum, bazı bilimciler tarafından 
klasik fizikte bağlı oldukları genellemeleri yeniden sorgulamalarına neden olmuştur [9]. 
Dolayısıyla paradigmanın incelemeciyi hazırlamadığı bir görüngünün ortaya çıkması, 
yeniliğin algılanmasına giden yolu hazırlamaktadır[1]. 

Klasik paradigmada 18. ve 19. yüzyıllar boyunca önemli bilimsel keşifler yaşanmıştır. 
Klasik mekanik paradigmasında bunalımın başlamasına neden olan ilk aykırılıkların 
elektriksel yükler ile elektrik akımı arasındaki kuvvetlerin sonuçlarını inceleyen 
elektromanyetizma ve enerji ile enerjinin şekil değiştirmesiyle ilgilenen termodinamikte 
ortaya çıktığı söylenebilir. Elektromanyetizmanın önemli isimlerinden Faraday, Maxwell ve 
Hertz’in yaptıkları çalışmaların sonuçları, Einstein’a göre modern fizikte büyük ilerlemeye 
öncülük etmiş ve gerçekliğin yeni tablosunun ortaya koyulmasına yardımcı olacak yeni 
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kavramlar türetmişlerdir [10]. Yine kuantum mekaniğinin omuzlarında yükseldiği bir başka 
grup termodinamiğin temellerini atan ve bu alanda önemli bilimsel keşiflerin yaşanmasına 
neden olan fizikçilerdir [11]. Elektromanyetizma ve termodinamikte meydana gelen bilimsel 
parlamaların klasik paradigmada bunalım dönemi yaşanmasına neden olacak güçlü 
aykırılıklara zemin hazırladığı düşünülebilir.  

Klasik mekanikte paradigma değişikliğine giden yolu hızlandıran ciddi aykırılıklar arasında; 
tayf çizgileri, siyah cisim ışıması ve fotoelektrik etki gibi gerçeklikler sıralanabilir. Klasik 
mekanikte ilk ciddi başarısızlık “ışıma yapan bir maddenin ışıma spektrum dağılımda” başlar 
[12]. Yine klasik mekanikte temel güçlüklerden biri enerji ve frekans ilişkisini gösteren ışınım 
eğrilerini açıklamaktır. Buna göre; bir cismin ışınımının şiddetini hesaplamak amacıyla 
kullanılan termodinamik yasaların sonuçlarından hiçbir anlam çıkmıyordu [13]. Bu güçlüğün 
giderilmesi adına bilim topluluğu yeni bir olgu önerir: siyah cisim. Budak ve Karabulut’un 
belirttiği gibi bütün cisimler mutlak sıfırın üstündeki sıcaklıkta ışıma yaparlar lakin ışımanın 
şiddet ve frekansını belirleyen cismin detaylı yapısıdır. Bu durumda ışımanın anlaşılabilmesi 
ışıma yapan cismin özelliklerinin belirlenmesine bağlıdır.  İşte siyah cisim; bu ışımanın 
fiziksel anlamı için en iyi ve en basit mümkün model olup mükemmel bir soğurucudur[12]. 
1859 yılında Kirchoff, siyah cisim meselesi hakkında iki önemli sonuç keşfeder. Buna göre 
ilk olarak siyah cismin yaydığı radyasyon miktarı soğurduğu radyasyon miktarına eşittir, 
ikinci olarak siyah cismin spektrumu bu cismin yapısından bağımsızdır [14]. Yine siyah cisim 
ışıması hakkında Wien, Rayleigh ve Jeans gibi bilim insanları kısmı çözümler elde etmeyi 
başarmışlardır. Baker’ın belirttiği gibi; Wien mavi frekanslardaki sönüklüğü ifade etmeye 
çalışırken Rayleigh ve Jeans kırmızı tayftaki yükselişi açıklamaya çalışmış olup Rayleigh ve 
Jeans’ın görüşleri morötesi felaket olarak adlandırılan soruna yol açmıştır [15]. Böylelikle 
klasik mekaniğin siyah cisim ışıması problemini görmezden gelerek makro boyutlarda 
ilerleme sağlaması imkansız olmuştur[9]. Klasik paradigmada bunalıma neden olan diğer 
ciddi mesele fotoelektrik etkidir. Işığın elektromanyetik doğasını inceleyen Hertz tarafından 
bulunan fotoelektrik etki ile kastedilen ışıktan elektrona yapılan enerji transferidir. Sever’in 
belirttiği gibi fotoelektrik etki optiğin dışlayamayacağı seviyede bir sorundur [9]. Bütün bu 
gelişmeler klasik mekanik paradigmasında bunalıma neden olacak yolu açmıştır. Ve 
nihayetinde paradigmanın değişmesine kadar önemli bir sonuca neden olmuştur. 

 
B. Kuantum Mekaniğinin Ortaya Çıkışı: Bilimsel Devrim Dönemi 

 
Kuhn’un paradigma eksenli bilim tasarımında bilimsel devrim; eski paradigmadan yeni bir 

paradigmaya geçişle meydana gelmektedir[1]. Bu tanıma göre kuantum mekaniğinin ortaya 
çıkmasını, bilim tarihinde yaşanmış önemli bir bilimsel devrim olarak kabul etmek gerekir. 
Bu devrimin gerçekleşmesine neden olan isim Planck’tır. İnan’ın vurguladığı gibi kuantum 
teorisinin ortaya çıkmasını sağlayan Plank’ın 1900 yılında gerçekleştirdiği siyah cisim 
deneyidir [16]. Planck, siyah cisim ışıması problemi bağlamında özellikle entropi ve 
termodinamiğin ikinci yasasından etkilenmiş ayrıca doğanın temel yasaları olarak Maxwell 
denklemlerini görmüştür [15]. Planck gerçekleştirdiği deneyle ısıtılan demirden yayılan 
radyasyonun kesintili enerji paketleri halinde çıktığını keşfetmiştir. Atom parçacıkları olan bu 
enerji paketlerine Planck kuanta ismini verir[16]. Bu paketlerin enerjisi miktarının 
belirlenmesi yeni bir fizik sabitinin ortaya çıkmasına neden olur: “Planck sabiti”. Planck 
radyasyonun sürekli bir şekilde değil kesikli yani kuvantumlar halinde yayılması fikriyle 
gelenekten önemli bir kopuş gerçekleştirmiştir. Taslaman’ ın ifadeleriyle; Planck’ın iddiası 
fizikteki hakim görüşe aykırı olsa bile olguları mükemmel bir şekilde açıklama gücüne 
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sahiptir [17].  Böylece Planck, ışığın foton denilen enerji paketleri ile yayıldığını öne sürerek 
1900’ de kuantum devrimini başlattı [18]. Bu devrim, klasik mekanikteki süreklilik 
prensibinin yerini süreksizliğin aldığını göstermiştir. Dolayısıyla klasik mekanik 
paradigmasında bunalım yaratan siyah cisim ışıması problemi, Planck’ ın yapmış olduğu 
deney sayesinde paradigmanın değişmesine ve bilimsel devrimin gerçekleşmesine neden 
olmuştur. Gelenekten radikal bir kopuşu ifade eden bu gelişmeyi Einstein ve Bohr’un 
çalışmaları desteklemiştir. Branden ve Joachain’in belirttiği gibi; Planck’ın kuantum 
varsayımını Einstein, fotonlar ya da ışık kuantaları kavramını ortaya koyarak fotoelektrik 
olayı yorumlamada; Bohr, çizgi spektrumunun varlığını açıklamak için atomik enerji 
düzeylerinin kuantumlanmasında kullanmışlardır [19]. 

Planck’ın siyah cisim ışıması hakkındaki deneyinden sonra fizikte bir sonraki sıçrayışın 
gerçekleşmesi için genç, cesur ve parlak birinin beklenmesi gerekmiştir[18]. Bu isim Albert 
Einstein’dir. Einstein, enerjinin sürekli değil, kesikli değerler alabileceği olgusundan 
yararlanarak fotoelektrik etkiyi açıklar [12]. Fotoelektrik etkiyi fark eden ve klasik mekanik 
paradigmasında bunalım dönemi yaşanmasına zemin hazırlayan ismin Hertz olduğu 
anımsanırsa bu keşfin devrimsel bir gelişme olarak değerlendirilmesine neden olan ismin 
Einstein olduğu söylenebilir. Einstein 1905 yılında, ısınan cisimlerden yayılan radyasyonun 
sadece enerji paketleri halinde yayılmakla kalmadığını aynı zamanda Planck enerji paketinin 
tamsayı katı olduğunu keşfederek Planck’ın teorisini radikal bir şekilde formüle etmiştir[13]. 
Planck’ n belirli metaller üzerine ışık düştüğünde elektron vermesi hipotezini yani fotoelektrik 
etkiyi açıklamayı başaran Einstein’ın bu çalışması kuantum kuramının gelişmesinde kilit bir 
adımdır [20]. 

Kuantum mekaniğinin ortaya çıkmasına neden olan ışığın doğası hakkındaki çalışmalar, 
yeni bir atom düşüncesi ile bilimsel devrime yön vermiştir. Bu modeli geliştiren isim ünlü 
fizikçi Bohr’dur. Bohr atom modeli, Planck’ın kuantum varsayımından hareketle ortaya çıkan 
devrimsel bir gelişmedir. Klasik mekanik paradigmasında güçlü bir aykırılığın adı olarak 
nitelendirilebilecek ışık tayfı hakkındaki görüşler, Bohr tarafından açıklığa kavuşmuştur. 
Rooney’in belirttiği gibi, Bohr atom modelini Rutherford’ un teorisini kuantumla uyumlu 
olarak geliştirir [21]. Rutherford atom modeli, atom spektrumlarının kesikliği ve atomların 
kararlılığı gibi klasik fiziğin gidermekte zorluk çektiği güçlükleri açıklayamamıştır [22].  Bu 
bağlamda Bohr, 1913 yılında enerji radyasyonu hakkındaki birtakım düşünceleri, 
Rutherford’un atom modeline uygulayarak, atomların oluşum teorisi hakkında bir temel 
sağlamayı ister. Buna göre fotoelektrik etki, özgül ısılar ve Röntgen ışınları gibi fenomenler 
üzerine yapılan deneyler klasik elektrodinamiğin atom büyüklüğündeki sistemlerin 
davranışlarını tanımlama noktasında yetersizdir. Dolayısıyla klasik elektrodinamiğin yabancı 
olduğu yeni bir niceliğe ihtiyaç vardır ve bu nicelik Planck sabitidir. Bu varsayımdan 
hareketle Bohr, pozitif bir çekirdek tarafından elektronların bağlanma mekanizmasını 
Planck’ın teorisi ile bağlantılı olarak tartışarak hidrojen atomunun tayf çizgilerini 
kuantumlama kullanarak açıklar [23]. Bohr, atomların ışıma spektrumlarının kesikliliği ve 
kısmen de kararlılığı hakkında iki varsayımda bulunur. Buna göre bir elektron ilk olarak; 
açısal momentumunun büyüklüğünün kuantumlu olması nedeniyle yörüngesinde ışıma 
yapmadan dolanırken ikinci olarak; izinli yörüngeler arasında ani geçişler yapabilir[22].  
Elektronlar zannedilenin aksine sürekli bir şekilde radyasyon yaymadıkları için atoma 
düşmezler bunun yerine enerji düzeylerinden kaynaklı olarak ortaya çıkan farklı yörüngeler 
arasında sıçrayarak geçiş yaparlar.  Kuantum sıçraması denilen bu olay neticesinde elektronlar 
kuantalar şeklinde radyasyon yayar[17]. Nihayetinde Bohr atomların elektron yörüngelerini 
açıklarken tıpkı Planck’ın ışık hakkındaki çalışmalarında olduğu gibi kuantulamaya 
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başvurmuştur[18]. Özetle Bohr’un atom modeli, klasik modele kuantum kısıtlaması getiren 
hibrit bir modeldir [8]. Böylece klasik mekanik paradigmasından kuantum mekaniği 
paradigmasına geçilmesine neden olan bilimsel devrim; Planck’ ın geliştirdiği kuantum 
varsayımının Einstein’ ın ışık ve Bohr’ un atom hakkında yaptığı deneyleriyle 
belirginleşmiştir. 

 
C. Kuantum Mekaniğinde Olağan Bilim Dönemi 

 
Olağan bilim “geçmişte kazanılmış bir ya da daha fazla bilimsel başarı üzerine sağlam 

olarak oturtulmuş araştırma” [1] anlamına gelir. Bu tanımdan hareketle Planck, Einstein ve 
Bohr’un başarılarının üzerine sağlam olarak oturtulacak her araştırmanın kuantum 
mekaniğinin olağan bilim dönemini oluşturacağı söylenebilir. Zira Kuhn, çağdaşlarıyla 
birlikte bulunduğu dönemi Planck, Einstein ve Bohr’un başlattığı devrimin ileri evrelere 
olarak nitelendirmiştir [24]. 

Bilimsel devrimin gerçekleşmesine neden olan ışığın ve atomun doğası hakkındaki 
araştırmalar, yeni paradigmaya mensup bilim topluluğunun dikkatini olağan bilim döneminde 
de çekmeye devam etmektedir. Olağan bilimin araştırma faaliyetlerine yön veren 
bulmacalardan birisi dalga-parçacık ikiliğidir.  Gribbin’in belirttiği gibi dalga-parçacık 
ikiliğiyle ifade edilmek istenen kuantum varlıklarının belirli koşullar dahilinde parçacık ya da 
dalga olarak davranmalarıdır[20]. Dalga-parçacık ikileminin ve kuantum mekaniğinin birçok 
ilkesinin ortaya çıkmasında ünlü çift-yarık deneyi etkili olmuştur. Broglie, dalga-parçacık 
ikiliği sadece ışık için değil madde için de geçerli olduğunu ileri sürmüştür. Penrose’un 
belirttiği gibi Broglie, doktora tezinde dalga-parçacık karmaşasında bir aşama daha kat etmiş 
ve madde parçacıklarının bazen dalga gibi davrandığını savunmuştur[25].Olağan bilimin 
önemli isimlerinden Heisenberg ise atom ve dünya arasında kurulacak analojinin başarısızlığa 
neden olacağı savından dolayı atomun parçacık ya da dalgalardan oluşmuş olduğu 
düşüncesinden vazgeçer. Bunun yerine atomun enerji seviyelerini rakamlar ile tarif etmeye 
çalışır. Rakamları işlemek için kullandığı araca ise matris adını verir [26]. Artık 
Heisenberg’in kuantum mekaniği ile ilgili yaptığı çalışmaları, matris mekaniği adı altında 
anılır. Klasik fizikten devralınmış bir tavır olarak atomik dünyanın gözde canlandırılması 
gereği yeni matris teorisi ile uyumlu değildir. Bu durumdan memnun olmayan Bohr, Born, 
Jordan, Heisenberg, Dirac ve Pauli gibi pekçok fizikçi yeni bir matris mekaniği üzerinde 
çalışarak dalga mekaniğinin bulunması ile sonuçlanan alternatif bir atom teorisi 
geliştirmişleridir[27]. Yine Schrödinger, Broglie’nin dalga kuramını kesin matematiksel 
denklemlere dönüştürür. Schrödinger denklemi “elektron gibi kuantum varlığının davranışını 
betimleyen dalga denklemi” dir [20]. Schrödinger denklemi, relativistik olmayan hareketler 
için geçerlidir ve bu denklemle atomlar, moleküller, maddenin katı yapısı, sıvı ve gaz halleri, 
kimi durumlarda atom çekirdekleri, bazı temel parçacıklar ve bunların bağlı halleri 
incelenebilir. Schrödinger denklemi çözümlerinin doğanın özellikle mikro yapısında var olan 
pek çok deneyle gerçek ile tam uyuşumlu sonuçlar vermesi kuantum mekaniğinin başarısının 
dayandığı noktalardandır[22]. Bu hesaplamalar sonucunda şaşırtıcı sonuçlar elde edilerek 
küçük cisimlerin davranışları kuantum dalga denklemleri olarak belirlenir [13]. Kısa sürede 
Schrödinger denklemi ve olasılıkçı yorumu müthiş derecede geçerli tahminlerde bulunmakta 
kullanılmıştır [28]. Yine olağan bilim döneminin önemli isimlerinden Dirac; başlangıçta 
birbirinden bağımsız kuramlar olarak ortaya çıkan Heisenberg’in “matris mekaniği” ile 
Schrödinger’ in “dalga mekaniği” ni kapsamlı tek bir kuram haline getirir [25]. İşte bu üç isim 
yani Heisenberg, Schrödinger ve Dirac 1920’li yıllarda kuantum mekaniğinin detaylıca 
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geliştirilmiş ilk şeklini sunmuşlardır [17]. 
Bütün bu gelişmelere rağmen kuantum mekaniğinin olağan bilim döneminde elektronun 

davranışları hakkındaki gizemin devam ettiği görülmektedir. Bu bağlamda Hooft’un da dikkat 
çektiği üzere tek bir elektronun birbirinden uzak yörüngelerde olmalarına rağmen aynı anda 
hareket ediyormuş gibi davranmasının anlamı sorgulanır [13]. Tüm soruşturmalar bir bakıma 
paradigmanın gücünü artırması için önemli fırsatlardır. Çünkü Emiroğlu ve Aydın’ın belirttiği 
gibi olağan bilimin amacı paradigmayı mükemmel hale getirmektir [29]. Bu amaçla olağan 
bilim döneminde bilim topluluğu, olgular hakkındaki bilgiyi genişletmeye, olgular ile 
paradigma arasındaki uyum derecesini artırmaya ve paradigmanın ileri düzeyde 
ayrıştırılmasına odaklanır. Bunlar bilim topluluğu üyelerini meslek yaşantıları boyunca 
meşgul eden paradigmanın bıraktığı temizlik işleridir[1]. Bu tarz paradigmanın 
mükemmelleştirilmesine yönelik temizlik işleri esnasında bilim topluluğu üyelerinin rakip 
paradigmalarla ciddi tartışmalar içerisine girdiği görülür. Kuantum mekaniğinde böyle 
tartışmaların alevlendiği ve olağan araştırma etkinliklerine yön verildiği yer 1927 Solvay 
Konferansı’dır. Buna göre Bohr ve Heisenberg’in önderliğinde kuantum kuramını açıklama 
biçimi olarak Kopenhag yorumu geliştirilir. Pagels’e göre; Kopenhag yorumunu 
Heisenberg’in belirsizlik ilkesi ile Bohr’un tamamlayıcılık ilkesi oluşturmaktadır[27]. Planck 
sabiti derin anlamını Heisenberg’in belirsizlik bağıntılarında bulmuştur [14]. Bu bilgiler 
ışığında tıpkı Kurşunoğlu’ nun belirttiği gibi şu sözlere yer verilebilir: “Kuantum mekaniğini 
açıklayabilecek, ondaki tüm değişkenleri sabit bir değerle ilişkilendirilebilecek sonuçlar 
bulma çabaları, Kuramın tarihçesini oluşturmaktadır.”[30]. Kuantum mekaniğinin 
gelişmesinde, Heisenberg’in belirsizlik ilkesi çok önemli bir adım olarak kabul edilmelidir. 
Zira bazı görüşlere göre kuantum mekaniği döneminin başlamasını belirsizlik ilkesi 
sağlamıştır [31]. Bu ilke ile Heisenberg, kuantum dünyasında momentum ve konum arasında 
içkin bir belirsizlik olduğunu göstermek istemiştir. Yani belirsizlik ilkesi sayesinde; bir 
kuantum varlığının aynı anda kesin bir konum ve momentuma sahip olamayacağı 
belirtilir[20]. Kopenhag yorumunu oluşturan diğer ilke Bohr’un tamamlayıcılık ilkesidir. 
Gribbin’in ifadeleriyle tamamlayıcılık ilkesi; belli değişken çiftlerin aynı anda kesin değerler 
almasını önleyen bir kuantum özelliğidir. Birbirini tamamlayıcı olan bu eşlenik değişkenlerin 
en önemlileri konum/momentum ve enerji/zamandır[20]. Bohr açısından elektronun dalga ve 
parçacık olması birbirinin tamamlayıcı özellikleridir. Bu durumda elektronlar ne dalga ne de 
parçacıktır.  

Bir parçacığın konum ve hızının aynı anda bilinebilir olup olmadığı hakkında klasik 
mekanik ve kuantum mekaniği birbirinden ayrılır. Kaptan’ın da belirttiği üzere; bir parçacığın 
konum ve hızı, klasik mekanik açısından aynı anda bilinebilirken kuantum mekaniğini 
açısından bu ikisini eşzamanlamak mümkün değildir[35]. Kuantum mekaniğindeki bu durum 
ölçme aletlerinden kaynaklanan bir kusur değildir [20]. Bohr’a göre böyle bir kuantum 
durumunda gözlemcinin belirleyici bir rolü vardır [30]. Böylece kuantum teorisi gözlemcinin 
gözleme etkisizliğinin mümkün olmadığını göstermiştir [17]. Bu noktada Einstein’in 
gözlemin yarattığı gerçeklik fikrine karşı çıkışı dikkat çeker. Çünkü Pagels’in de belirttiği gibi 
bu görüş deterministik dünya görüşü ile ters düşmektedir[27]. Belirtmek gerekir ki; 
deterministik dünya görüşünde insanın doğadan kayıtsız bir seçim yapabilmesi mümkün 
değildir. Oysa kuantum mekaniğinde gözlemcinin ölçümlerin sonucuyla doğrudan ilgili 
olması bu belirlenmişliği ortadan kaldırmaktadır. Sonuç olarak; Heisenberg ve Bohr’un 
kuantum gerçekliği hakkındaki çalışmaları Kopenhag yorumunun iki sonucunu ortaya çıkarır. 
Buna göre ilk olarak kuantum gerçekliği belirlenmiş değil istatistikseldir; ikinci olarak bu 
gerçeklik kısmen gözlemci tarafından yaratılır. 
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Buraya kadar anlatılanlar gösterir ki; Kopenhag yorumuyla birlikte eski paradigmanın yani 
klasik mekaniğin temel kavramları ile yepyeni bir paradigma olan kuantum mekaniğinin 
temel kavramları arasında ciddi bir tezatlık oluşmuştur. Pagels’den aktarılacağı gibi bütün bu 
gelişmeler yüzlerce yıl sonra fizikte hakim olan dünya görüşünün yıkılmasına ve fizikçilerin 
atomlar hakkında yeni dersler edinmesine neden olmuştur [27] Bütün bu gelişmeler kuantum 
mekaniğinin klasik mekanik ile arasına koyduğu mesafenin ne kadar derin olduğunu 
göstermektedir. Bu derin ayrılmayı ise kuantum mekaniğinin olağan bilim etkinlikleri 
destekler. 

Anımsanacağı gibi Kuhn’a göre bilim topluluğu paradigmanın bıraktığı temizlik işleriyle 
meşguldür. Kuantum mekaniği her ne kadar olağan bilim döneminde Kopenhag yorumuyla 
birlikte paradigmanın daha güçlü hale gelmesine neden olan gelişmelere sahne olsa da ciddi 
eleştirilerin hedefi olmaktan kendini kurtaramaz. İşte bunları paradigmanın bilim insanına 
bıraktığı temizlik işleri olarak değerlendirmek mümkündür. Güçlü bir paradigmaya sahip 
olmak adına bilim topluluğu, olağan bilim araştırma etkinliklerini tüm hızıyla devam 
ettirmelidir.  Kopenhag yorumuna yönelik yapılan eleştirilerden biri kuantum tuhaflıkları 
olarak adlandırılır. Özdoğan, kuantum tuhaflıkları adlandırmasının genellikle Kuantum 
Teorisi’nin Kopenhag yorumuna dayandığını belirtir [32]. Yine kuantum tekinsizliği 
adlandırması ile ifade edilmek istenen şeyler: nesnellik eksikliği, önceden belirlenir olmama 
ve gözlemcinin yarattığı gerçekliktir[27]. Bütün bu eleştiriler kuantum mekaniği ile ilgili 
bilim topluluğunu yeni sorgulamalara götürmüştür. Topdemir’in belirttiği gibi ipin ucu 
kaçmış gibi görünse bile birçok bilim adamı kuram hakkında çalışmalarını kurama bağlı 
olarak sürdürmeye devam etmişlerdir. Zira böyle zamanlarda kurama bağlanmaktan başka bir 
yol yoktur[33]. Bu bağlanma tıpkı Kuhn’un işaret ettiği tarzdandır. Kuhn açısından 
paradigmanın terk edilmesi demek, onun tanımladığı bilim dalını terk etmek gibidir[1]. 
Benzer şekilde Pagels’de fizikçileri tutucu devrimciler olarak niteler. Buna göre bilim 
adamları deneysel kanıtların kendilerini devrimci bir görüş açısına zorlayana kadar test 
edilmiş ilkelerden vazgeçmezler [27]. Benzer durum kuantum mekaniğinde de gözlenir. Bilim 
insanları olağan araştırma faaliyetlerini bütün eleştirilere rağmen paradigmanın beklentileriyle 
uyumlu olarak yürütmektedirler. Hooft’un belirttiği üzere; kuantum mekaniği kurallarının çok 
iyi işlemesi onları yadsımayı mümkün kılmamaktadır. Buna göre genel kurallar pek çok 
fizikçinin dahiyane yöntemleriyle geliştirilip güçlendirilmiştir. Bununla birlikte Einstein ve 
Schrödinger gibi kuantum mekaniğine katkı sağlamış olan diğer fizikçiler Kopenhag 
yorumuna karşı ciddi itirazlarda bulunmuşlardır [13]. Hatta EPR Paradoksu olarak bilinen 
olaylar, Einstein’ ın kuantum mekaniği çerçevesinin temelde kusurlu olduğunu gösterme 
çabalarından ortaya çıkmıştır[34]. Kopenhag yorumuna karşı ciddi itirazlar süperpozisyon, 
dolanıklık gibi kuantum durumları üzerinden yapılmıştır. Süreç sonunda her ne kadar aksi 
ispat edilmeye çalışılsa da kuantum mekaniğinin formüllerinin tutarlı olduğu keşfedilmiştir. 
Aslında kuantum mekaniğin varsayımlarına karşı ciddi eleştiriler geliştirmeye çalışanlar, 
nihayetinde tıpkı Heisenberg, Broglie, Dirac ve Bohr yaptığı gibi kuantum mekaniğinin bağlı 
olduğu paradigmanın güçlenmesine katkı sağlamışlardır. Bu durum açık bir şekilde yaşanan 
bilimsel gelişmelerin kuantum mekaniğinin olağan araştırma faaliyetlerini oluşturduğunun 
göstergesidir.  

Kuantum mekaniği paradigması kapsamında olağan bilim etkinliklerinin 20.yüzyıl boyunca 
ve hatta günümüzde bile halen devam ettiğini belirtmek gerekir. Kurşunoğlu’nun ifadeleriyle: 
“Kuantum mekaniği ile düşünce dünyasının önüne açılan yeni ufuklar, insanın kendisi ile 
toplumu ve içinde yaşadığı evreni arasında gittikçe artan boyutlarda anlamsal, varoluşsal 
ilişkiler kurmasına yardım etmektedir.” [30] Her şeyden önce kuantum mekaniğinin olağan 
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bilim dönemi, atom-altı evrene yönelik çalışmalarla doludur. Topdemir’in ifadeleriyle: 
“Kuantum mekaniği küçüklerin dünyasında olup bitenlerin anlaşılıp açıklanmasında mevcut 
kuramların yetmediğinin anlaşılmasının öyküsü olarak doğdu.” [33]. Kuantum mekaniği 
elektronların çok özel hareket yasalarını tam olarak açıklayabildiğinden dolayı teorik temel 
parçacık fiziğinin merkezinde olmuştur[13]. Buna bağlı olarak parçacık fiziğinin standart 
modeli kuantum mekaniğinin kuralları üzerine kurulmuştur[20]. Kuantum teorisi “hayatımızı 
besleyen modern teknolojinin temelini oluşturmaktadır.”[35]. Çok geniş bir uygulama alanına 
sahip bu yeni paradigma, malzeme biliminden elektroniğe kodlamadan yapay zekaya kadar 
pek çok alanın günümüzdeki seviyesine ulaşmasına katkı sağlamıştır. Kuantum teorisinin 
mikro sistemlere uygulanması neticesinde uygulamalı fizik ve kimya dalları ortaya çıkmıştır, 
kozmolojik araştırmalarda da sonuçlarını göstermiş yepyeni dünyaların kapılarını aralamıştır 
ve yine felsefe alanında yeni sorunsalların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bütün bunlar ve 
daha fazlası paradigmanın ileri düzeyde ayrıştırılmasını sağlamak adına olağan bilim 
etkinliklerinin devam ettiğini göstermektedir. 

 
SONUÇ 

Çalışmamız, paradigma kavramı ekseninde Kuhn’un bilim etkinliğini; paradigma-öncesi, 
bunalım, olağan bilim ve bilimsel devrim dönemlerine ayırmıştır. Dönemlerin 
belirginleşmesini sağlayan şey paradigmada meydana gelen değişim ve dönüşümdür. Bu 
dönemlerin kendini en iyi şekilde açığa çıkarabileceği bilimsel teori olarak kuantum mekaniği 
seçilmiştir. Bu bağlamda kuantum mekaniğinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan bunalım 
dönemi klasik mekaniğe yerleştirilmiştir. Bugün elektromanyetizma ve termodinamik olarak 
adlandırılan alanlarda meydana gelen keşifler, klasik paradigmada daha ciddi aykırılıkların 
ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bunlar arasında tayf çizgileri, siyah cisim ışıması ve 
fotoelektrik etki gibi gerçeklikler vardır. Olağan bilim araştırmalarını yürüten bilim topluluğu 
üyelerinin bütün mesailerini bu tarz aykırılıklara ayırmaları artık klasik mekanikte bunalım 
döneminin yaşandığını gösterir. Özellikle siyah cisim ışıması hakkında Planck’ın keşfi klasik 
paradigmada yıkıcı bir etkiye sahip olmuş ve paradigmanın değişmesine neden olmuştur. 
Planck, enerjinin sürekli değil de kuantalar haline kesikli bir şekilde yayıldığını savunmuştur. 
Planck’ın kuantum varsayımı ile başlayan bilimsel devrim, Einstein’ın ışık ve Bohr’un atom 
hakkında yaptığı deneylerle devam etmiştir. Bu büyük başarıların üzerine sağlam olarak 
oturtulan ve günümüze kadar devam eden araştırmaları ise kuantum mekaniğinin olağan bilim 
dönemi olarak değerlendirmek mümkündür.  

Kuantum mekaniğinin doğaya bağlanma şekli klasik mekaniğinkinden farklı olduğu için bu 
iki paradigma eşölçülemezdir. Kuantum mekaniği, klasik mekanikten ayrıldığı şu noktalar 
nedeniyle mutlak olarak paradigmanın değiştiğine işaret etmektedir. İlk olarak enerjinin aldığı 
değerler bu ayrımı belirginleştirir. Buna göre enerji; klasik mekanikte sürekli değerler alırken 
kuantum mekaniğinde kesikli değerlere sahip olur. Bir başka ayrım noktası şudur: klasik 
mekanikte temel parçacıklar, dalga ya da parçacık davranışlarından sadece birine sahip 
olabilirken kuantum mekaniğinde hem dalga hem de parçacık gibi davranabilmektedirler. 
Yine klasik mekanikte parçacıklar konum ve momentumları ile tanımlanırken kuantum 
mekaniğinde olasılık ya da dalga fonksiyonu ile tanımlanır. Dolayısıyla nesneler arasındaki 
ilişkilerde var olan ilke/ler; klasik mekanikte determinizm, kuantum mekaniğinde belirsizlik 
ve olasılıktır.  Bu iki paradigma arasındaki ayrımı derinleştiren en önemli unsur belki de 
yöneldikleri fenomenler alanıdır. Klasik mekanik makro boyuttaki cisimlerin hareket 
yasalarını kendisine konu edinmişken kuantum mekaniği atom-altı parçacıkların ve bu 
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parçacıkların kütleleri, elektriksel yükleri ve spinleri hakkında bilimsel araştırmalarını 
yürütmektedir. Son olarak; paradigmanın ilerleyiş tarzı bağlamında düşünüldüğünde klasikten 
kuantum mekaniğine geçiş ilerlemeci bilim anlayışının aksine bilimsel bir kopuşa işaret 
etmektedir. 
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Özet: Kronik hastalıklar içerisinde toplumda en sık görülen hastalıklardan biri olan inme uzun 
süreli tedavi, bakım ve rehabilitasyon gerektiren en önemli hastalıklardan birisidir. Dünya 
genelinde her yıl yaklaşık 17 milyona yakın birey inme geçirmektedir. İnme geçiren bireylerin 
%70’i 65 yaş ve üzerindedir ve insidans yaş ilerledikçe artmaktadır. İnme, bireylerde etkilenme 
düzeyine bağlı olarak önemli fonksiyon kayıplarına ve kalıcı sakatlıklara neden olmaktadır. 
Profesyonel ve bütüncül bir hemşirelik bakımının sunulmasıyla inmeye bağlı gelişebilecek 
fonksiyonel kayıplar ve kalıcı sakatlıklar en aza indirilebilmektedir. Bu çalışmada, bir 
üniversite hastanesinde inme tanısı ile yatan 73 yaşında bir erkek hastanın Gordon tarafından 
geliştirilmiş olan “Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri” modeli kullanılarak bireyin bakım 
gereksinimleri değerlendirilmiş olup bu gereksinimlere yönelik uygun girişimlerin planlanması 
ve uygulanması amaçlanmıştır. Günlük yaşam aktivitelerinde tam bağımlı olan birey için 
yapılan değerlendirmede; “sağlığı sürdürmede etkisizlik, düşme riski, beslenmede değişim, 
yutmada bozulma, doku bütünlüğünde bozulma riski, oral mukoz membranda bozulma riski, 
bağırsak boşaltımında değişiklik (konstipasyon), etkisiz solunum örüntüsü, yatak içi mobilitede 
bozulma, uyku örüntüsünde değişim, aspirasyon riski, bilinç durumunda değişim (konfüzyon), 
aile içi ilişkilerde bozulma” hemşirelik tanıları belirlendi ve bu tanılara yönelik hemşirelik 
girişimleri uygulandı. Olgudan elde edilen veriler doğrultusunda, Fonksiyonel Sağlık 
Örüntüleri Modelinin inmeli bireylerde bakım gereksinimlerinin belirlenmesinde ve hemşirelik 
girişimlerinin uygulanmasında kolay ve kullanışlı bir model olduğu belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: İnme, Hemşirelik bakımı, Fonksiyonel sağlık örüntüleri 
 
Abstract: Stroke, one of the most common chronic diseases in the society, is one of the most 
important diseases that require long-term treatment, care and rehabilitation. Approximately 17 
million individuals worldwide have a stroke each year. 70% of stroke survivors are 65 years or 
older, and the incidence increases with age. Stroke causes significant loss of function and 
permanent disability depending on the level of impact in individuals. Functional losses and 
permanent disabilities that may develop due to stroke can be minimized by providing a 
professional and holistic nursing care. In this study, the care needs of the individual were 
evaluated by using the "Functional Health Patterns" model developed by Gordon of a 73-year-
old male patient hospitalized with the diagnosis of stroke in a university hospital, and it was 
aimed to plan and implement appropriate interventions for these needs. In the evaluation made 
for the individual who is fully dependent in daily living activities; “Ineffectiveness in 
maintaining health, risk of falling, change in nutrition, deterioration in swallowing, risk of 
deterioration in tissue integrity, risk of deterioration of oral mucous membrane, change in bowel 
excretion (constipation), ineffective respiratory pattern, impaired in-bed mobility, change in 
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sleep pattern, risk of aspiration, risk of consciousness Nursing diagnoses of "change 
(confusion), deterioration in family relations" were determined and nursing interventions were 
applied for these diagnoses. In line with the data obtained from the case, it was determined that 
the Functional Health Patterns Model is an easy and useful model in determining the care needs 
of individuals with stroke and in the implementation of nursing interventions. 
 
Keywords: Stroke, Nursing care, Functional health patterns 
 
GİRİŞ 

Kronik hastalıklar içerisinde yer alan ve ülkemizde önemli sağlık sorunu olan inme; beyni 
besleyen kan damarlarındaki trombüs, emboli veya kanamaya bağlı gelişen, beynin 
kanlanmasında değişiklikler meydana getiren, beyni kalıcı ya da geçici olarak etkileyen bir 
durumdur [1,2]. İnme olguları dünyada ölüm nedeni olarak ikinci sırada yer almakta olup 
sakatlık ve işgücü kaybının ise birinci nedenidir [3]. TÜİK 2019 verilerine göre ölüm 
nedenlerinin %22,2'sini inme oluşturmaktadır [4]. İnme; tromboz veya emboli nedenliyse 
iskemik, intraserebral veya subaraknoid kanama nedenliyse hemorajik inme olarak 
sınıflandırılmaktadır [3]. İnme önemli fonksiyon kayıplarına, yetersizliklere ve kalıcı 
sakatlıklara yol açtığından bireylerin bağımlılık düzeyini artırmakta ve bu nedenle yaşam 
kalitesini olumsuz bir şekilde etkilemektedir [1]. İnmeli bireylerde oluşabilecek en önemli 
sorunlar; uyku, hafıza, konuşma ve yutma fonksiyonlarında kayıplar, kas iskelet problemleri, 
bağırsak ve mesane işlev bozukluğu ve cilt bütünlüğünde bozulmadır [5,6]. Ağır inme 
vakalarında bunlara ek olarak bireylerin engel seviyelerine bağlı, beden imgesinde bozulma ve 
emosyonel bozukluklar görülmektedir. Bir sağlık disiplini olan hemşireliğin temel amaçları, 
sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesidir. Hemşireler, inmeli bireylere sunulan 
bakımda ve bu bakımın sürdürülmesinde rehberlik edecek anahtar bir role sahiptir [7,8].  

Bu olgu sunumunda, İnme tanısı alan bir hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri 
modeli ile değerlendirilmesi ve hemşirelik bakım planının oluşturulması amaçlanmıştır. 
Çalışmada veriler toplanmadan önce hasta ve yakını çalışma hakkında bilgilendirilmiş ve 
izinleri alınmıştır. 

 
OLGU SUNUMU 
 

Yetmiş üç yaşındaki erkek hasta 6 çocuk babası ve emeklidir. Hastanın eşi 57 yaşında ve 
tanılanmış bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Hasta eşi ile birlikte yaşamaktadır. Yaklaşık 
otuz yıldır Koroner Arter Hastalığı (KAH) ve Hipertansiyon (HT) tanısı ile tedavisi sürdürülen 
hasta, on beş yıl önce Diyabetus Mellitus (DM), iki yıl önce de Demans tanısı konulmuştur. 
2019 yılında beyne emboli atması sonucu vücudunun sağ üst bölgesinde hemipleji gelişmiş ve 
İnme tanısı almıştır. Yaklaşık altı ay önce ikinci bir emboli nedeniyle de parapleji gelişmiştir. 
Hasta şu anda sadece sol kol bölgesini aktif olarak kullanabilmekte olup öz bakım 
aktivitelerinde eşine bağımlıdır. 

Disfajiye bağlı bir aydır ilaçlarını düzenli kullanamayan hasta beş gün boyunca uyumamış 
ve altıncı günün sabahında vücutta ani bir titreme, nefes almada güçlük ve dilin geriye kaçması 
şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurmuşlardır. Bilinci konfüze olan hasta gözlem ve tedavi 
amacıyla nöroloji kliniğine yatırılmıştır. 

Hastanın yaşam bulguları; vücut sıcaklığı 36,9 °C, nabız 72/dk, solunum 25/dk, kan basıncı 
140/90 mmHg ve saturasyon (SpO2) %65’tir. Tedavi protokolünde: Oksapar 1x4000 anti-Xa 
IU/0.4 ml, Plavix 75 mg tb 1x1, Aspirin 100 mg tb 1x1, Epitam 500 mg tb 2x1, Zygosis 
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40mg/10 ml flakon 1x1, Zentius D 600 mg kalsiyum+400 IU D3 tb 1x1, Ebixa 10 mg tb 1x1, 
Excelon Patch 4,6 mg transdermal flaster 1x1, Misol 50 mg tb 1x1, Janumet 500 mg tb 1x1, 
Diamicron MR 30 mg tb 1x2, Norodol 20 ml 1x1, Potasyum Klorür-%7,5 10 ml IV 1x3, Diasip 
Çilek Aromalı 200 ml 10x1, % 0.9 İzotonik Sodyum Klorür 500 ml IV 4x1 ve Nazal kanul ile 
O2 2lt/dk yer almakta,  hastaya iki saatte bir  Glaskow Koma Skalası (GKS) ile bilinç ve pupil 
takibi yapılmaktadır.  

Hasta Verilerinin Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Doğrultusunda 
Değerlendirilmesi 

Sağlığı Algılama- Sağlığın Yönetimi: Olgu otuz yıl önce KAH ve HT, on beş yıl önce DM, 
üç yıl önce inme ve iki yıl önce Demans tanısı almıştır. Kontrollerine düzenli devam edemeyen 
hasta ilaçlarını almayı çoğu zaman unutmakta bu nedenle ilaç takibi eşi tarafından 
sürdürülmektedir. Disfajiye bağlı hastaneye yatmadan önceki son bir ay ilaçlarını düzenli 
kullanamamıştır. Yatağa bağımlı olan hasta öz bakımını gerçekleştirememekte ve bakımı eşi 
tarafından sağlanmaktadır. Hastanın özgeçmişinde 2 kez Anjiyo uygulaması, 2 kez geçirilmiş 
MI bulunmakta olup kalbine stent takılmıştır. Hastanın herhangi bir besin ve ilaç alerji öyküsü 
bulunmamaktadır. 

Beslenme ve Metabolik Durum: Beden kitle indeksi 26.12 kg/m2 olan hasta gıdaları yutmakta 
zorlanmakta ve aspire etmektedir. Hastanın son aylarda kilo kaybı yaşadığı belirtilmiştir. 
Hastane yatışı ile birlikte hastaya nutriyonel değerlendirme yapılmış, oral alımı durdurulmuş 
ve nazogastrik sonda ile enteral beslenme uygulaması başlanmıştır. Hasta son altı aydır 
yürüyemediği için yatağa bağımlıdır. Oral beslenmesinin olmaması ve oksijen tedavisine bağlı 
dudaklarında kuruluk ve çatlaklık mevcuttur. 

Boşaltım Biçimi: Hastanın idrar boşaltımı mesane kateteri ile sağlanmakta olup barsak 
boşaltımı ise yatakta karşılanmaktadır. Hasta uzun süreli immobilizasyon ve enteral 
beslenmeye bağlı 6 gündür defekasyona çıkamamaktadır. Hastanın eşi, evde de uzun süre 
defekasyona çıkamadığını belirtmekte ve bu nedenle haftada bir kez eşine lavman uygulaması 
yaptığını ifade etmektedir. 

Aktivite ve Egzersiz Biçimi: Hasta, son altı aydır günlük yaşam aktivitelerini (beslenme, 
boşaltım, giyinme, hareket gibi) bağımsız bir şekilde karşılayamamakta ve yardıma ihtiyaç 
duymaktadır. Hasta mobilize olamamakta ve yatak içi hareketleri bulunmamaktadır. Hastanın 
zaman zaman satürasyon değeri düşmektedir (SpO2 %80 ve altı değerler). Monitörize edilerek 
yaşam bulguları takip edilmektedir. İtaki düşme riski ölçeği ile değerlendirilen hasta düşme 
açısından yüksek risk grubundadır (İtaki ölçek puanı: 16 puan). 

Uyku ve Dinlenme Biçimi: Hasta uykuya dalmakta güçlük yaşamaktadır. Uyku esnasında 
değişik sesler çıkartmakta ve tekrar uyanmaktadır. Hastanın eşi, hastaneye yatmadan önceki 
son beş günde eşinin hiç uyumadığını belirtmiştir. Gündüz uyku alışkanlığı bulunmamaktadır. 
Ortalama günlük uyku süresi 3-4 saattir. 

Bilişsel Algılama Biçimi: Hastanın GKS değeri 11 olup, bilinci konfüze ve kişi, yer ve zaman 
oryantasyonu bozuktur. Hasta yakın geçmişini zaman zaman unutmaktadır. Hasta sağ kol ve 
her iki bacağını hissetmemektedir. Hastanın işitme ve görme kaybı bulunmamaktadır. 

Kendini Algılama ve Kavrama: Hastanın bilinç düzeyi konfüze olduğundan etkili bir iletişim 
kurulamamış olup bu alandaki değerlendirmeler yapılamamıştır. Çevresine karşı saldırgan 
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tavırları bulunan hastanın yatağa tespitine karar verilmiştir. Hasta tedirgin, hırçın ve uyumsuz 
bir davranış sergilemektedir. 

Rol-İlişki Biçimi: Hasta eşi ile birlikte yaşamaktadır. Ekonomik durum olarak bağımsızdır. 
Hasta, eşini zaman zaman tanımamakta ve ona karşı saldırgan tavırları olmaktadır. Çocukları 
bakımı ile ilgilenmemektedir. Eşi ise hastanın bakımını gerçekleştirmede zorlandığı için 
bakımevine yerleştirmeyi düşünmektedir. 

Cinsellik Üreme Biçimi: Aktif bir cinsel yaşamı yoktur. Toplumsal cinsiyet rolüne uygun 
görünmektedir. 

Baş Etme- Stres ile Baş Etme: Bilinç düzeyindeki değişime bağlı etkili iletişim sağlayamayan 
hasta kendini ifade edememektedir. Hasta şu anki stres düzeyini tanımlayamamaktadır. 

İnanç ve Değerler: Hastanın yakını, demans gelişmeden önce ibadetlerini yapabildiğini, ancak 
hastalık sürecinin ilerlemesi ile birlikte ibadetlerini sürdüremediğini söylemiştir. 

Hemşirelik Bakım Planı 

Hemşirelik Tanısı: Sağlığı Sürdürmede Etkisizlik 

Amaç: Sağlığı sürdürmeye yönelik davranışların desteklenmesi 

Hemşirelik Girişimleri: Hastanın bağımsız olarak yapabileceği aktiviteler değerlendirilir. 
Aktif olduğu bölgeyi kullanması için teşvik edilir. Hasta ailesine hastanın bakım ve tedavi 
süreci hakkında bilgilendirme yapılır. Ailenin bakıma katılması teşvik edilir. Hastanın kendisini 
güvende hissetmesi için gerekli önemler alınır. Hasta yakınlarına taburculuk sonrası evde 
yapılması gerekenler hakkında eğitim verilir. Bireyin öz bakımını karşılayabilme yeteneği ve 
ev destek sistemleri değerlendirilir [9]. 

Beklenen hasta sonucu: Tedavi ve bakım süreçlerinin etkin sürdürülmesi. 

Hemşirelik Tanısı: Düşme Riski 

Amaç: Düşme ve travmaların önlenmesi 

Hemşirelik Girişimleri: Hastanın devamlı kullandığı malzemeler rahat alabileceği bir yere 
yerleştirilir. Hasta yatarken yatak korkulukları kapalı tutulur. Yatak seviyesi en düşük düzeyde 
tutulur. Hastanın yanında biri yoksa hemşire çağrı ziline nasıl ulaşacağı hakkında bilgilendirilir. 
İtaki düşme riski puanlama skalası günlük olarak yapılır. Hasta için tehlikelerden uzak bir alan 
oluşturulur (hasta başında delici, kesici aletlerin olmaması, komodin gibi köşesi sivri 
materyallerin sivri ucuna koruyucu takılması). Hasta yakınına düşme riskini önlemeye yönelik 
bilgilendirme yapılır. Hastaya, rahat edebileceği bir pozisyon (yastıklarla desteklenmesi, 
intravenöz (IV) kanül, Nazogastrik tüp ve Foley sonda bağlantılarında risk oluşturmayacak 
şekilde) verilir. Hastanın transferi sırasında yatak ya da sedye kilitleri kapatılır ve kolay transfer 
için sağlam kenarlı yatak şiltesi kullanılır. Ev içinde güvenliği artırmak için yapılacak 
düzenlemeler hasta yakınına anlatılır [6,11,12]. 

Beklenen hasta sonucu: Hastada düşme, travma ve yaralanmaların olmaması. 

Hemşirelik Tanısı: Beslenmede Değişim 

Amaç: Yeterli beslenmenin sağlanması 
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Hemşirelik Girişimleri: Hasta ve yakınına nazogastrik sonda anlatılarak durumu hakkında 
bilgi verilir. Düzenli kilo takibi yapılarak beslenmenin yeterli olup olmadığı değerlendirilir. 
Hastanın kalori gereksinimi hesaplanarak nütrisyon hemşiresi ile enteral beslenme planlaması 
yapılır. Oral alımı olmayan hasta için belirli aralıklarla ağız bakımı yapılır. Nazogastrik sonda 
ile beslenme başladığında semi fowler pozisyon verilir ve ağızdan mama gelmesi durumunda 
beslenme aspirasyonu önlemek için beslenme durdurulur. Sekresyonların atılımını 
kolaylaştırmak için iki saat arayla pozisyon değişikliği yapılır ve her pozisyon değişikliğinde 
sırt masajı uygulanır [10,13]. 

Beklenen hasta sonucu: Nazogastrik sonda ile beslenen hastanın yeterli ve dengeli besleniyor 
olması. 

Hemşirelik Tanısı: Yutmada Bozulma 

Amaç: Hastanın aspirasyonunu önleyerek, gerekli beslenmenin sağlanması 

Hemşirelik Girişimleri: Hastanın aralıklı olarak yutma durumu ve yutma refleksi 
değerlendirilir. NG tüp takılı olan hastada besleme yapmadan önce tüpün yerinde olup olmadığı 
ve gastrik rezidü kontrol edilir. Beslenme sırasında hastaya semi fawler/fawler pozisyon verilir. 
NG tüp takılı olan hastada günlük ortalama dört saat mide dinlenmeye bırakılır. Aspirasyon 
belirti ve bulguları takip edilir. Bozulmuş yutma refleksi nedeniyle trakeanın yukarısında ve 
farenksin arkasında biriken sekresyonlar aspirasyon riskini arttıracağından, aspirasyon 
malzemeleri yatak başında hazır bulundurulur ve gerektiğinde kullanılır. Vücut hidrasyonu 
(aldığı, çıkardığı, deri turgoru, mukoz mebranları) takip edilir [6,10,14]. 

Beklenen hasta sonucu: Hastanın yutma yetisinin artması ve aspirasyonun olmaması. 

Hemşirelik Tanısı: Doku Bütünlüğünde Bozulma Riski 

Amaç: Doku bütünlüğünün devamlılığının sağlanması 

Hemşirelik Girişimleri: Hastanın günlük vücut kontrolü yapılır. Hastanın vücudundaki yara 
bulunuyorsa enfeksiyon (kızarıklık, ödem, akıntı, sıcaklık vb.) açısından kontrol edilir. Hastaya 
2 saatte bir pozisyon verilir ve ROM egzersizleri yaptırılır. Derinin ve deriye temas eden kıyafet 
ve çarşafların pamuklu, temiz, kuru ve kırışıksız olması sağlanır. Cildin pH’ına uygun bakım 
malzemeleri kullanılır. Terleme, fekal veya üriner inkontinans sonucu meydana gelen nemlilik 
giderilir. Basınç ülserine karşı basınç düşürücü yatak ve ekipmanlar kullanılır. Hastanın günlük 
ayak bakımının yapılır. Ağız bakımı verilerek nemli kalmasının sağlanır.  NG bakımı yapılır ve 
burun bölgesinin deri bütünlüğü korunur. Enteral beslenme dozu kalori hesabıyla planlanır; 
gerekli protein ve sıvı alımı desteklenir [6,10,11,12]. 

Beklenen hasta sonucu: Hastanın doku bütünlüğü, hidrasyonu ve kalınlığının normal 
sınırlarda olması ve basınç yarası olmaması. 

Hemşirelik Tanısı: Oral Mukoz Membranda Bozulma Riski 

Amaç: Hastanın oral hijyeninin sağlanması ve sürdürülmesi 

Hemşirelik Girişimleri: Bireyin oral kavitesi (dudaklar, dil, mukoza, dişler, diş etleri) 
değerlendirilir. Bireye rutin ağız bakımı verilir ve hasta/hasta yakınının bakıma katılımı 
sağlanır. Dudakları ve ağız mukozasını nemlendirmek için gerektiğinde yağ içeren bir krem 
uygulanır. Glossit ve stomatitin belirti ve bulguları yönünden hastayı gözlemlenir [6,15]. 
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Beklenen hasta sonucu: Oral mukoz membranların bütünlüğünün, nemliliğinin ve hijyeninin 
sağlanması. 

Hemşirelik Tanısı: Bağırsak Boşaltımında Değişiklik (Konstipasyon) 

Amaç: Normal barsak alışkanlığının sağlanması 

Hemşirelik Girişimleri: Bireyin önceki barsak alışkanlıkları ve yaşam stili değerlendirilir. Her 
gün karında distansiyon, ağrı ve defekasyona çıkıp çıkmadığı sorgulanır. Sıvı alımı desteklenir. 
8 saatte bir barsak sesleri takip edilir. Hareket kısıtlılığı olduğu için yatak için pozisyon ve 
ROM egzersizlerinin devamlılığı sağlanır. Günlük egzersizler hasta yakınına öğretilerek yatak 
içi hareketliliğin devamı sağlanır. Hastanın mahremiyetine özen gösterilerek alt bezi 
değişimlerinde paravan kullanılır ve bu konuda hasta yakınının da özen göstermesi sağlanır. 
Laksatif ve lavmanlardan mümkün olduğunca kaçınılır, gerektiğinde kullanılır [5,10]. 

Beklenen hasta sonucu: Hastanın normal sıklıkta ve kıvamda gaita yapıyor olması. 

Hemşirelik Tanısı: Etkisiz Solunum Örüntüsü 

Amaç: Hastanın rahat soluk alıp vermesi ve hava yollarının açıklığının sağlanması 

Hemşirelik Girişimleri: Solunum hızı, ritmi, solunum sesleri ve sekresyon özelliği 
değerlendirilir. Dil, oral mukoza ve cilt siyanoz açısından değerlendirilir. Düzenli aralıklarla 
SPO2 takibi yapılır, gerekirse kan gazının değerlendirilir. Solunum sıkıntısı belirtileri izlenir 
(dispne, siyanoz, yüzeyel solunum). Yeterli hidrasyonun sağlanır. Solunumu sürdürmek için 
aseptik tekniğe uygun ora-nazotrakeal aspirasyon uygulanır. Hastaya sekresyonların 
atılabilmesi için hekimin izniyle postural drenaj uygulanır, bu işlem hasta yakınlarına öğretilir. 
Solunumu iyileştirmek için semifowler pozisyonu verilir. Oral alımın olmaması ve solunum 
sıkıntısının olması nedeniyle ihtiyaca uygun hastaya günde en az 3 kez ağız bakımı yapılır. 
Beslenmesi nazogastrik sonda ile sürdürülen hastada aspirasyonu önlemek için semifowler 
pozisyonu verilir, hasta yakınları bu konuda bilgilendirilir. Gerekli durumlarda oksijen tedavisi 
başlatılır [5,13]. 

Beklenen hasta sonucu: Hastanın solunum hızı ve derinliğinin normal olması (öpne). 

Hemşirelik Tanısı: Yatak İçi Mobilitede Bozulma 

Amaç: Yatak içinde hareketliliğinin sağlanması 

Hemşirelik Girişimleri: Travma olasılığının minimize edecek güvenlik önlemleri alınır. 
Günde en az 3-4 kez pasif ROM (Range of Motion) egzersizleri yaptırılır. Komplikasyonları 
önlemek için, hastanın durumuna göre 2 saatte bir uygun pozisyon verilir. Basınç noktalarına 
masaj uygulaması yapılır. Hasta yakınlarına pasif egzersizler öğretilir ve birlikte uygulanır. 
Normal dolaşım fonksiyonunun sürdürülmesi için elastik çoraplar giydirilir. Cilt bütünlüğünü 
sürdürülür. Pozisyon verirken sürtünmelerden kaçınılır. Gerekirse havalı yatak kullanımı 
sağlanır [13,15]. 

Beklenen hasta sonucu: Hastanın mobilizasyonunun maksimum kapasiteye ulaşması. 

Hemşirelik Tanısı: Uyku Örüntüsünde Değişim 

Amaç: Hastanın uyku düzeninin sağlanması 
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Hemşirelik Girişimleri: Dinlendirici, sessiz ve sakin bir ortam oluşturulur. Uyku esnasında 
odanın havalandırılmış olması sağlanır. Uykuyu bölen dışsal faktörlerin kontrolü (gürültü ve 
seslerin mümkün olduğunca azaltılması) sağlanır. Hastanın konforunu sağlamak için uygun 
pozisyon verilir. Tedavi ve bakım planının hastanın uykusu bölünmeyecek şekilde yapılması 
sağlanır. Ekibin diğer üyeleri ile tedavi planı yapılarak hastanın REM uykusunu uyuması 
sağlanır [5,11,12]. 

Beklenen hasta sonucu: Hastanın yeterli uyuması ve dinlenmesinin sağlanması.  

Hemşirelik Tanısı: Aspirasyon Riski 

Amaç: Aspirasyon gelişmesinin önlenmesi 

Hemşirelik Girişimleri: Hastaya sık aralıklarla ağız bakımı verilir. Sekresyonların atılımını 
kolaylaştırmak için iki saatte bir pozisyon değişikliği yapılır. Her pozisyon değişikliğinde sırt 
masajı uygulanır. Gerekli durumlarda orofarengial aspirasyon yapılır. Beslenme anında ve 
beslenmeden sonraki bir saat süresinde hastanın başının 45 derece yüksekte tutulması sağlanır. 
Nazogastrik tüpün açıklığı ve yerinde olup olmadığı kontrol edilir (mide içeriği aspire edilerek 
kontrol edilebilir). Beslenmeden önce rezidüel volüm kontrol edilir (eğer rezidüel içerik saatlik 
hızın %10-20’sinden fazla değilse besin verilir). Hastada aspirasyon belirti ve bulguları varsa 
nazogastrik tüp beslenmesi durdurulur ve aspirasyon yapılır [5,16]. 

Beklenen hasta sonucu: Hastada aspirasyon gelişmemesi. 

Hemşirelik Tanısı: Bilinç Durumunda Değişim (Konfüzyon) 

Amaç: Bilinç düzeyinin iyileştirilmesi/korunması 

Hemşirelik Girişimleri: Hastanın oryantasyonu ve bilinç durumu sık aralıklarla kontrol edilir. 
Hasta bilinçli olmasa bile birebir ilişki kurulmaya çalışılır. Hasta ile iletişime geçerken göz 
teması kurulur. Hastaya kendisini dinlediğimiz hissettirilir, hastanın kendisini ifade etmesine 
imkan sağlanır, hasta ile iletişime geçerken yüksek sesle konuşmamaya dikkat edilir, hastaya 
ismi ile seslenilir, karmaşık ve bilimsel cümleler kurmamaya özen gösterilir. Hasta için gerekli 
güvenlik önlemleri alınır. Hastanın günlük yaşam aktivitelerini (beslenme, boşaltım, banyo, 
hijyen gibi) sürdürülür. Hasta yakınlarının günlük yaşam aktivitelerine katılması için 
desteklenir [12,13]. 

Beklenen hasta sonucu: Hastanın oryantasyonunun artması ve bilişsel işlevlerin sürdürülebilir 
olması. 

Hemşirelik Tanısı: Aile İçi İlişkilerde Bozulma 

Amaç: Aile üyelerinin değişen aile yapısına ve rollerine uyum göstermesi 

Hemşirelik Girişimleri: Aile üyelerinin birbirinden beklentilerini belirlemeye yardımcı 
olunur. Aile sistemi içerisindeki hasta fonksiyonlarındaki değişim ve aile üyelerinin rol 
değişimlerine alışma sürecini kolaylaştırıcı eylemler planlanır: İnme hakkında düşüncelerini ve 
aile yaşantısına etkisini sözel olarak ifade etmeleri sağlanır; aile üyeleri dinlenir ve hissettikleri 
paylaşılır. Tedavi ve rehabilitasyon sürecine katılmaları için desteklenir. Hastanın durumu 
hakkında aile üyelerine gerçekçi bilgiler verilir. Aile bireylerinin hastanın ihtiyaçlarından arta 
kalan zamanlarda kendi ihtiyaçlarına odaklanmaları için desteklenir. Aile üyelerinin 
ihtiyaçlarının karşılanmasının önemi vurgulanır, yeterli dinlenme ve beslenme sağlanır, stres 
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yönetimi teknikleri öğretilir, böylece hastanın bakımını sağlarken duygusal ve fiziksel olarak 
daha güçlü olmaları sağlanır. Ailenin baş etme stratejileri değerlendirilir ve etkili baş etme 
stratejileri kullanmaları konusunda cesaretlendirilir. Aile üyelerini hastanın bakımına, 
tedavisine ve rehabilitasyon sürecine katılmaları konusunda teşvik edilir. Aile üyeleri, uzun 
dönem bakım sürecinde desteklemek için uygun kaynaklara yönlendirilir (danışmanlık 
hizmetleri, sosyal hizmetler, psikolojik ve dini destek, dinlenmelerini sağlayacak düzenlemeler, 
destek gruplarına katılmaları gibi) [16]. 

Beklenen hasta sonucu: Hastanın ihtiyaçlarının karşılanması ve aile üyelerinin birbirleriyle 
pozitif iletişim kurması.  

SONUÇ 

İnmeli bireyin hemşirelik bakımında; var olan fonksiyonlar sürdürülmeli, gelişebilecek 
komplikasyonlar önlenmeli, yaşam şekli değişikliğiyle baş etmede hasta ve ailesine destek 
verilmelidir. Hastalara verilen bakımın optimal düzeyde olabilmesi için hemşirelerin bakımı 
planlarken bütüncül bir değerlendirme yapmaları gerekmektedir. Gordon’un Fonksiyonel 
Sağlık Örüntüleri (FSÖ) modeli, on bir fonksiyonel alana yönelik gereksinimleri belirleyerek 
bireylerin bütüncül olarak ele alınmasını sağlayan bir bakım modelidir. Bu olgu sunumunda, 
İnme tanısı alan birey Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeline göre 
değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede hastanın “sağlığı sürdürmede etkisizlik, düşme 
riski, beslenmede değişim, yutmada bozulma, doku bütünlüğünde bozulma riski, oral mukoz 
membranda bozulma riski, bağırsak boşaltımında değişiklik (konstipasyon), etkisiz solunum 
örüntüsü, yatak içi mobilitede bozulma, uyku örüntüsünde değişim, aspirasyon riski, bilinç 
durumunda değişim (konfüzyon), aile içi ilişkilerde bozulma” sorunları yaşadığı belirlenmiş ve 
bu tanılara yönelik hemşirelik girişimleri uygulanmıştır. 
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Özet: Küreselleşen Dünya da eğitim insanların ihtiyaçlarına göre değişmekte, gelişmekte ve 
şekil almaktadır. Sürekli değişen koşullar dinamik bir eğitim sistemini zorunlu kılmıştır. 
Bireyin 21. yy. yaşam koşullarına uyum sağlaması, sosyal hayatın bir parçası olarak yetenek ve 
becerilerini çağın ihtiyaçlarına göre geliştirmesi gerekmektedir. Bireylerin eleştirel düşünme, 
iletişim, işbirliği, yaratıcılık ve bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştirmek önemli bir 
durum haline gelmiştir. Bu bağlamda yapılan araştırmanın amacı bilgi işlemsel düşünme 
becerisine dayalı oyunlarla matematik öğretiminin bilgi işlemsel düşünme becerisine ve 
akademik başarıya etkisini belirlemektir. Araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara 
ili Pursaklar ilçesi Gençlik Merkezinde araştırmacı tarafından açılan kursa katılan 30 7. sınıf 
öğrencisinin katılımıyla ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen ile yürütülmüştür. Deney 
grubuna 7 hafta ve haftalık dört ders saati olmak üzere toplam 30 ders saati boyunca araştırmacı 
tarafından hazırlanan “Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Dayalı Oyunlarla Matematik 
Öğretimi Programı” uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise normal kurs programına devam 
edilmiştir. Araştırmada verilerin toplanmasında “Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Yönelik 
Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği” ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Matematik Başarı Testi” 
kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama sürecinde veri toplama araçları deney ve kontrol 
gruplarına öntest ve son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde “Wilcoxon işaretli 
sıralar testi” ve “Mann Whitney U-testi” kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre kontrol 
grubundaki öğrencilerin matematik dersi başarılarında ön test-son test arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmazken, deney grubundaki öğrencilerin matematik dersi başarılarında ön test-
son test arasında anlamlı bir farklılık meydana gelmiş ve artış olmuştur. Bununla birlikte 
uygulama öncesinde deney ve kontrol gruplarının matematik dersi başarıları puanları arasında 
anlamlı bir fark bulunmazken uygulama sonrasında deney grubu lehine anlamlı bir fark 
meydana gelmiştir. Ayrıca kontrol grubundaki öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerisine 
yönelik öz yeterliliklerinde ön test-son test arasında anlamlı bir farklılık meydana gelmiş ve 
düşüş yaşanmıştır. Deney grubundaki öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik 
öz yeterliliklerinde ise ön test-son test arasında anlamlı bir farklılık meydana gelmiş ve artış 
olmuştur. Bununla birlikte uygulama öncesinde deney ve kontrol gruplarının bilgi işlemsel 
düşünme becerisine yönelik öz yeterlilik puanları arasında anlamlı bir fark bulunmazken 
uygulama sonrasında deney grubu lehine anlamlı bir fark meydana gelmiştir. Bu durum 
uygulanan “Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Dayalı Oyunlarla Matematik Öğretimi”nin 
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öğrencilerin matematik dersi akademik başarısı ve bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik 
öz yeterliliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi işlemsel düşünme, Eğitsel oyunlar, Matematik öğretimi 

Abstact: In the globalizing world, education changes, develops and takes shape according to 
the needs of people. Constantly changing conditions have necessitated a dynamic education 
system. The individual needs to adapt to the 21st century living conditions and develop his 
abilities and skills as a part of social life according to the needs of the age. It has become an 
important situation to develop individuals' critical thinking, communication, cooperation, 
creativity and computational thinking skills. In this context, the aim of the research is to 
determine the effect of teaching mathematics with games based on computational thinking skills 
on computational thinking skills and academic success. The research was carried out with the 
pretest-posttest control group experimental design with the participation of 30 7th grade 
students who attended the course opened by the researcher at the Youth Center in Pursaklar 
district of Ankara in the 2021-2022 academic year. The "Mathematics Teaching Program with 
Games Based on Computational Thinking Skills", prepared by the researcher, was applied to 
the experimental group for a total of 30 lesson hours, 7 weeks and four lessons per week. In the 
control group, the normal course curriculum was continued. In the study, "Self-Efficacy 
Perception Scale for Computational Thinking Skill" and "Mathematics Achievement Test" 
prepared by the researcher were used to collect data. In the data collection process of the 
research, data collection tools were applied to the experimental and control groups as pretest 
and posttest. “Wilcoxon signed-rank test” and “Mann Whitney U-test” were used in the analysis 
of the data. According to the results of the analysis, while there was no significant difference 
between the pre-test and post-test in the mathematics course achievement of the students in the 
control group, there was a significant difference between the pre-test and post-test in the 
mathematics course achievement of the students in the experimental group and there was an 
increase. However, while there was no significant difference between the mathematics course 
achievement scores of the experimental and control groups before the application, there was a 
significant difference in favor of the experimental group after the application. In addition, there 
was a significant difference between the pretest-posttest and a decrease in the self-efficacy of 
the students in the control group for computational thinking skills. There was a significant 
difference and an increase in the self-efficacy of the students in the experimental group towards 
computational thinking skills between the pre-test and post-test. However, while there was no 
significant difference between the self-efficacy scores of the experimental and control groups 
for computational thinking skills before the application, there was a significant difference in 
favor of the experimental group after the application. This shows that the applied "Mathematics 
Teaching with Games Based on Computational Thinking Skills" has a positive effect on 
students' academic success in mathematics course and their self-efficacy for computational 
thinking skills. 

Keywords: Computational thinking, Educational games, Teaching mathematic 

GİRİŞ 

Dünya’da ve Türkiye’de bilgi işlemsel düşünme (BİD) becerisini kazandırmaya verilen 
önem çağın ihtiyaçları doğrultusunda önem kazanmıştır. (Wing, 2006). Avrupa Komisyonu 
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tarafından yayınlanan raporda (Bocconi vd., 2016), dijital dünyaya tam katılım için gerekli olan 
21. yüzyıl becerilerini geliştirmek ve özellikle istihdam olanaklarını güçlendirmek için bilgi 
işlemsel düşünmenin öğretim programlarıyla bütünleştirilmesi desteklenmiştir. P21 
(Partnership for 21st Century Learning) projesinin (2017) öğrenme ve inovasyon becerileri 
olarak tanımladığı eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık becerilerinin beşincisi 
olarak 21.yy becerileri arasına bilgi işlemsel düşünme girmiştir (Grover, 2018). Türkiye’de de 
bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı, programlama ve bilgi işlemsel düşünme 
becerisi çerçevesinde güncellenmiştir (Gülbahar & Kalelioğlu, 2018). Bu bağlamda bilgi 
işlemsel düşünme becerisinin öğrenme-öğretme süreci ile ilişkilendirilmesi ve öğrencilere 
kazandırılması önemli görülmektedir. 

Horizon Raporu’nda (2017), bilgi işlemsel düşünme becerisinin K-12 düzeyinde eğitim 
programlarına entegre edilmesi gereken altı konudan biri olduğu belirtilmektedir. Avrupa 
Komisyonu tarafından yayınlanan raporda da Türkiye’nin de yer aldığı Finlandiya, Fransa, 
Litvanya, Portekiz gibi birçok ülkenin, bilgi işlemsel düşünmeyi öğretim programlarına entegre 
etme gerekçelerinden birinin, öğrencilerin kodlama ve programlama becerilerinin geliştirilmesi 
olduğu belirtilmektedir (Bocconi vd., 2016). Bu bağlamda bilgisayar bilimleri, bilgi işlemsel 
düşünme becerisinin gelişiminde önemli bir yere sahip olsa da farklı yöntem ve teknikler 
kullanılarak da bilgi işlemsel düşünme becerisi geliştirilebilir. Problem çözme sürecinde bilgi 
işlemsel düşünme becerisi, dünyayı yorumlamak yeni problemleri yeni yöntemlerle çözebilmek 
için farklı bakış açıları sunmaktadır (Berikan, 2018). Bilgi işlemsel düşünme becerisi bir zihin 
aktivasyonu olduğu için bu beceriyi geliştirme yollarından birisi olarak oyun tekniği 
kullanılabilir. Oyun, yetenek ve zekâ geliştirici, belli başlı kurallara dayalı, güzel vakit 
geçirmek için yapılan bir aktivitedir. Oyun beyin hücrelerinin birbiri arasında bağlantı 
kurmasını sağlar (Buzan, 2020:128).  

Araştırmada bilgi işlemsel düşünme becerisine dayalı oyunlarla matematik öğretiminin 7. 
Sınıf öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme becerisine ve akademik başarıya etkisini belirlemek 
amaçlanmıştır.  
 
YÖNTEM 

 
Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara ili Pursaklar ilçesi 
Gençlik Merkezinde araştırmacı tarafından açılan Akademik Oyunlarla Oyun Temelli 
Matematik Eğitimi Kursuna katılan 7. sınıf (N=30, 9 deney 21 kontrol) öğrencileri 
oluşturmaktadır. Araştırmada deney ve kontrol gruplarının belirlenmesi amacıyla Akademik 
Oyunlarla Oyun Temelli Matematik Eğitimi Kursuna katılan öğrencilere gönüllülük esasına 
göre Blok Tabanlı Oyunlarla desteklenecek programa katılmak isteyip istemedikleri 
sorulmuştur. Kursa katılan 30 öğrenciden 9’u araştırmaya katılmaya gönüllü olmuştur. Buna 
göre 9 öğrenci deney 21 öğrenci de kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin deney ve kontrol gruplarını dağılımı ve ön testlere ilişkin aritmetik ortalamaları 
Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Deney ve kontrol gruplarının aritmetik ortalamaları ve kişi sayıları 

Test ve Ölçek Gruplar  Deney Kontrol 

Başarı Testi 
X  9,88 9,80 

N  9 21 

Algı Ölçeği 
X  69,44 70,76 

N  9 21 

Tablo 1’e göre araştırma süreci kapsamında deney grubu 9, kontrol grubu 21 öğrenciden 
oluşmaktadır. Çalışma grupları gönüllülük esasına göre belirlendiği için grupların denkliğine 
bakılmamıştır. Bununla birlikte başarı testi ve algı ölçeğinde grupların puanlarının birbirine 
yakın olduğu görülmektedir. 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Başarı Testi” ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine 
Yönelik Öz Yeterlilik algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan “Tam 
Sayılarla İşlemler” alt öğrenme alanına yönelik Matematik Başarı Testi 20 maddeden 
oluşmaktadır. Testin iç tutarlılık katsayısı 0.83 olarak belirlenmiştir. Gülbahar, Kert ve 
Kalelioğlu (2019) tarafından geliştirilen Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Yönelik Öz 
Yeterlik Algısı Ölçeği 36 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.94 olarak 
belirlenmiştir. Araştırma kapsamında bu ölçeğe ilişkin iç tutarlılık katsayısı 0.92 olarak 
belirlenmiştir. 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARININ UYGULANMASI 

Verilerinin toplanabilmesi için öncelikle Kırıkkale Üniversitesi Etik kurulundan daha sonra 
da Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Valilik Oluru ile gerekli izinler alınmıştır. Ayrıca 
araştırmaya katılan deney grubu öğrencilerinin velilerinden de izin alınmıştır. Akademik 
Oyunlarla Oyun Temelli Matematik Eğitimi Kursuna katılan 7. sınıf öğrencilerine “Başarı 
Testi” ve “Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Yönelik Öz Yeterlilik algısı Ölçeği” 
uygulanmıştır. Deney grubuna 7 hafta ve haftalık dört ders saati olmak üzere toplam 30 ders 
saati boyunca araştırmacı tarafından hazırlanan “Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Dayalı 
Oyunlarla Matematik Öğretimi Programı” uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise normal kurs 
program derslerine devam edilmiştir. 

VERİLERİN ANALİZİ 

Matematik başarı testi ve bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik öz yeterlik algısı ölçeği 
puanlarının Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Dayalı Oyunlarla Matematik Öğretimi 
Programının uygulanması değişkenine göre karşılaştırılması amacıyla Mann Whitney U testi 
kullanılmıştır. Öğrencilerin öntest-sontest verileri arasında hem deney hem de kontrol grupları 
için tekrarlı (ön test – son test) ölçümler arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının 
belirlenmesi amacıyla ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. 
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BULGULAR 

Bu bölümde deney ve kontrol gruplarının Matematik başarı testi ve bilgi işlemsel düşünme 
becerisine yönelik öz yeterlik algısı ölçeği’nden aldıkları puanlar arasında anlamlı fark olup 
olmadığına ilişkin bulgular sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

Araştırma kapsamında Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Dayalı Oyunlarla Matematik 
Öğretimi Programının uygulandığı deney grubu (D) ve programın uygulanmadığı, normal kurs 
programının uygulandığı kontrol grubunun (K) Matematik başarı testinden (MBT) aldıkları 
öntest-sontest ortalama puanları ve standart sapma değerleri Tablo 1’de verilmektedir. 

TABLO I MATEMATIK BAŞARI TESTI ORTALAMA VE STANDART SAPMA DEĞERLERI 

Grup 
Öntest Sontest 

X S N X S N 

Deney 9,88 5,08 9 14,66 5,17 9 

Kontrol 9,80 3,42 21 8,80 3,44 21 
 
Araştırmaya deney ve kontrol grubu öğrencileri 30 kişi olarak katılmıştır. Araştırma öncesi 

deney grubunun aritmetik ortalaması 9,88 kontrol grubunun aritmetik ortalaması ise 9,80’dir. 
Araştırmaya katılan grupların ön test verilerinde kişi sayıları ve aritmetik ortalamaları nedeni ile 
benzerlikler görülmektedir. Uygulama sonrasında ise kontrol grubunun aritmetik ortalaması 
8,80’e gerilerken deney grubunun aritmetik ortalaması 14,66’ya çıkmıştır. Bu durumun deney 
grubuna yönelik eğitimin matematik başarısını artırdığına dair önemli bir bilgi sunmaktadır. 

Öğrencilerin başarı testi puanlarında deney öncesi ve sonrası arasında gözlenen değişimlerin 
anlamlı bir  fark gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 
2’de verilmektedir. 

TABLO II DENEY VE KONTROL GRUPLARININ MATEMATIK BAŞARI TESTI PUANLARININ 
DENEY ÖNCESI VE SONRASI KARŞILAŞTIRMASI 

Grup Öntest-sontest n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı z p 

Deney 

Negatif Sıra 0 ,00 ,00 

2,680 ,007* Pozitif Sıra 9 5,00 45,00 

Eşit 0   

Kontrol 

Negatif Sıra 11 10,86 119,50 

1,490 ,136 Pozitif Sıra 7 7,36 51,50 

Eşit 3   

*Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi,Negatif sıralar temeline dayalı, p<.05 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi analiz sonuçları, kontrol grubundaki öğrencilerin MBT 
puanlarında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir, (z=1,490, p>,05). Bununla birlikte 
etkinliğe katılan deney grubundaki öğrencilerin MBT puanlarında anlamlı bir fark meydana 
gelmiştir, (z=2,680, p<,05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları göz önüne alındığında, 
gözlenen farkın pozitif sıralar, diğer bir deyişle sontest lehine olduğu görülmektedir. Bu 
sonuçlara göre, uygulanan Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Dayalı Oyunlarla Matematik 
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Öğretimi Programının öğrencilerin matematik başarısını arttırmada önemli bir etkisinin olduğu 
söylenebilir. 

Etkinliğe katılan deney grubundaki öğrenciler ile katılmayan kontrol grubundaki öğrencilerin 
hem uygulama öncesinde hem de uygulama sonrasında başarı testinden aldıkları puanların Mann 
Whitney U-testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

TABLO III DENEY VE KONTROL GRUPLARININ DENEY ÖNCESI VE SONRASI MATEMATIK 
BAŞARI TESTI PUANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Test Grup n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Öntest 
Deney 9 15,33 138,00 

93,00 ,965 
Kontrol 21 15,57 327,00 

Sontest 
Deney 9 22,00 198,00 

36,00 ,007* 
Kontrol 21 12,71 267,00 

*Mann Whitney U-testi, p<.05 

Uygulanmadan önce gerçekleştirilen öntest sonuçları incelendiğinde deney ve kontrol 
gruplarının MBT puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir U=93,00, p>,05. Bu 
durum uygulama öncesinde iki grubun da puanlarının benzer olduğunu göstermektedir. 
Uygulama sonrasında gerçekleştirilen sontest sonuçları göz önünde bulundurulduğunda ise 
etkinliğe katılan öğrenciler ile katılmayan öğrencilerin matematik başarısı arasında anlamlı bir 
fark olduğu belirlenmiştir, U=36,00, p<,05. Sıra ortalamaları dikkate alındığında, etkinliğe 
katılan öğrencilerin matematik başarısı, etkinliğe katılmayan öğrencilere göre daha yüksektir. 
Bu bulgu, uygulanan Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Dayalı Oyunlarla Matematik Öğretimi 
Programının öğrencilerin matematik başarılarını artırmada etkili olduğunu göstermektedir. 

Araştırma kapsamında Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Dayalı Oyunlarla Matematik 
Öğretimi Programının uygulandığı deney grubu (D) ve programın uygulanmadığı, normal kurs 
programının uygulandığı kontrol grubunun (K) bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik öz 
yeterlik algısı ölçeğinden (BİDBÖAÖ) aldıkları öntest-sontest ortalama puanları ve standart 
sapma değerleri Tablo 4’te verilmektedir. 

TABLO IV BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME BECERİSİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK ALGISI 
ÖLÇEĞİORTALAMA VE STANDART SAPMA DEĞERLERİ 

Grup 
Öntest Sontest 

X S N X S N 

Deney 69,44 14,87 9 91,88 10,75 9 

Kontrol 70,76 14,82 21 63,90 14,31 21 

Araştırma öncesi deney grubunun aritmetik ortalaması 69,44 kontrol grubunun aritmetik 
ortalaması ise 70,76’dır. Araştırmaya katılan grupların ön test verilerinde aritmetik 
ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Uygulama sonrasında ise kontrol 
grubunun aritmetik ortalaması 63,90’a düşerken deney grubunun aritmetik ortalaması 91,88’e 
çıkmıştır. Bu durumun deney grubuna uygulanan eğitimin bilgi işlemsel düşünme becerisine 
yönelik öz yeterliliği artırdığına dair önemli bir bilgi sunmaktadır. 
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Öğrencilerin BİDBÖAÖ puanlarında deney öncesi ve sonrası arasında gözlenen değişimlerin 
anlamlı bir fark gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 
5’te verilmektedir. 

TABLO V DENEY VE KONTROL GRUPLARININ BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME BECERİSİNE 
YÖNELİK ÖZ YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ PUANLARININ DENEY ÖNCESI VE SONRASI 

KARŞILAŞTIRMASI 

Grup Öntest-sontest n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı z p 

Deney 

Negatif Sıra 0 ,00 ,00 

2,668 ,008* Pozitif Sıra 9 5,00 45,00 

Eşit 0   

Kontrol 

Negatif Sıra 15 10,53 158,00 

2,539 ,011* Pozitif Sıra 4 8,00 32,00 

Eşit 2   

*Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, Negatif sıralar temeline dayalı, p<.05 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi analiz sonuçları, hem deney (z=2,668, p>,05) hem de kontrol 
(z=2,539, p>,05) grubundaki öğrencilerin MYTÖ puanlarında anlamlı bir fark olduğunu 
göstermektedir.  

Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları göz önüne alındığında, gözlenen farkın pozitif 
sıralar, diğer bir deyişle sontest lehine olduğu görülmektedir. Etkinliğe katılan öğrencilerin 
BİDBÖAÖ puanları anlamlı bir şekilde artarken katılmayan öğrencilerin puanları da anlamlı bir 
şekilde düşüş göstermiştir. Bu sonuçlara göre, uygulanan Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine 
Dayalı Oyunlarla Matematik Öğretimi Programının öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme 
becerisine yönelik öz yeterliliği arttırmada önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. 

Etkinliğe katılan deney grubundaki öğrenciler ile katılmayan kontrol grubundaki öğrencilerin 
hem uygulama öncesinde hem de uygulama sonrasında BİDBÖAÖ’den aldıkları puanların 
Mann Whitney U-testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

TABLO VI DENEY VE KONTROL GRUPLARININ DENEY ÖNCESİ VE SONRASI BİLGİ İŞLEMSEL 
DÜŞÜNME BECERİSİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ PUANLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Test Grup n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Öntest 
Deney 9 14,89 134,0 

89,00 ,824 
Kontrol 21 15,76 331,00 

Sontest 
Deney 9 24,83 223,50 

10,50 ,000* 
Kontrol 21 11,50 241,50 

*Mann Whitney U-testi, p<.05 

Uygulanmadan önce gerçekleştirilen öntest sonuçları incelendiğinde deney ve kontrol 
gruplarının BİDBÖAÖ puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir U=89,00, 
p>,05. Bu durum uygulama öncesinde iki grubun da puanlarının benzer olduğunu 
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göstermektedir. Uygulama sonrasında gerçekleştirilen sontest sonuçları göz önünde 
bulundurulduğunda ise etkinliğe katılan öğrenciler ile katılmayan öğrencilerin bilgi işlemsel 
düşünme becerisine yönelik öz yeterliliği arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir, 
U=10,50, p<,05. Sıra ortalamaları dikkate alındığında, etkinliğe katılan öğrencilerin bilgi 
işlemsel düşünme becerisine yönelik öz yeterliliği, etkinliğe katılmayan öğrencilere göre daha 
yüksektir. Bu bulgu, uygulanan Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Dayalı Oyunlarla Matematik 
Öğretimi Programının öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik öz yeterliliğini 
artırmada etkili olduğunu göstermektedir. 

SONUÇ 

Bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak, okunan dergiden, yapılan alışverişten, 
internet bankacılık işlemlerine ve kullanılan saate kadar hayatın her aşamasının dijitalleşmesi 
bilgi işlem kavramının önemini ortaya koymuştur. Bilgi işlem, teorik matematiği ve bilgi 
teknolojilerini temel alan, bilgi işlemsel sistemlerin ve süreçlerin bütünleştirmesini sağlayan bir 
model olarak tanımlanmaktadır (Georgia Tech [GT], 2020). Bilgi işlemsel düşünme becerisinin 
geliştirilmesinde, zihnin aktif olarak çalışmasını sağlayan oyun tekniği önemli bir yer 
tutmaktadır. Oyunlar, içerisinde barındırdığı çeşitli zorluklardan, problemlerden ve kademe 
kademe beceri gerektiren bazı fonksiyonlardan oluşur. Oyuncular başarılı olmak ya da oyun 
içerisinde ilerlemek istiyorlarsa, bir takım zihinsel faaliyetlerde bulunmak zorundadır. Bu 
faaliyetler sonucunda oyuncu, beyin jimnastiği yapmış olur ve problem çözme becerisi elde 
eder (Gür, 2018:11). Bu bağlamda araştırma kapsamında bilgi işlemsel düşünme becerisine 
dayalı oyunlarla matematik öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme 
becerisine yönelik öz yeterlilik algısı ve matematik akademik başarısı üzerindeki etkisi 
belirlenmeye çalışılmıştır.  

Elde edilen bulgular doğrultusunda uygulanan eğitimin öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme 
becerisine yönelik öz yeterlilik algısı ve matematik akademik başarısı üzerinde olumlu bir 
etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uygulamaya katılan deney grubundaki öğrencilerin 
uygulama öncesi ve sonrası bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik öz yeterlilik algısı ve 
matematik başarı testi puanları arasında sontest puanları lehine anlamlı bir farklılık olduğu 
görülmüştür. Bununla birlikte normal programa devam eden kontrol grubundaki öğrencilerin 
bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik öz yeterlilik algısı ve matematik başarısında herhangi 
bir artış gözlenmemiştir. Ayrıca uygulamaya başlamadan önce gerçekleştirilen öntest 
sonuçlarına bakıldığında deney ve kontrol grubu puanları arasında anlamlı farklılık 
gözlenmezken sontest puanlarında deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. 
Bu durum uygulamanın gerçekleştirildiği süreçte resmi öğretim programının devam ettiği 
kontrol grubu öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik öz yeterlilik algısı ve 
matematik akademik başarısında anlamlı bir etki oluşturmadığı; buna karşın bilgi işlemsel 
düşünme becerisine dayalı oyunlarla matematik öğretiminin gerçekleştirildiği deney 
grubundaki öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik öz yeterlilik algısında ve 
matematik akademik başarısında anlamlı bir artış meydana geldiği belirlenmiştir. 

Alanyazın incelendiğinde bilgi işlemsel düşünmeye yönelik çalışmalarda BİD becerisi, 
problem çözme becerisi, algoritmik düşünme becerisi, akademik başarı, yaratıcılık, özyeterlilik 
vb. konular ortaya çıkan değişiklikler incelenmiştir. Özellikle STEM, robotik kodlama ya da 
programlama (Scratch, Code.org, Visual Basic) temelli uygulamalara dayalı çalışmalarda bilgi 
işlemsel düşünme becerisinde artış meydana geldiği belirlenmiştir (Akkaya, 2018; Bal, 2019; 
Bilgiç, 2021; Bolat, 2020; Delal, 2019; Gündoğdu, 2020; Huruzoğlu, 2019; Karaahmetoğlu, 
2019; Karaçam Duman, 2020; Kılıç, 2021; Turan, 2019; Uğur, 2019; Üzümcü, 2019; Yünkül, 
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Durak, Çankaya & Mısırlı, 2017). Araştırma kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda da 
ağırlıklı olarak Scratch programı kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırma sonuçları ile konu ile 
ilgili yapılan farklı çalışmalar arasında bir benzerlik olduğu görülmektedir. Benzer şekilde bilgi 
işlemsel düşünme becerisine yönelik gerçekleştirilen programlama (Scratch, Code.org, Visual 
Basic), STEM vb. uygulamalara dayalı çalışmalarda bilgi işlemsel düşünme becerisinin 
yanında öğrencilerin akademik başarılarında (Fen Bilimleri, Matematik, Bilişim Teknolojileri 
dersi) da artış olduğu ortaya konmuştur (Atiker, 2019; Ceylan, 2020; Çimentepe, 2019; Kılıç, 
2021; Yolcu, 2018; Yünkül, Durak, Çankaya & Mısırlı, 2017). Bu araştırma sonuçları da 
mevcut araştırmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Bu durum bilgi işlemsel 
düşünmeye dayalı oyunlarla gerçekleştirilen çalışmaların hem bilgi işlemsel düşünme becerisi 
hem de akademik başarı üzerinde olumlu etki ortaya koyduğunu göstermektedir. 

Hem alanyazında hem de araştırma kapsamında ortaya konan bulgular göz önüne alındığında 
bilgi işlemsel düşünmeye dayalı etkinlikler özellikle fen bilimleri, matematik, bilişim 
teknolojileri vb. derslerinin öğretim programlarına adapte edilmelidir. Bununla birlikte 
disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirilerek bilgi işlemsel düşünmenin fen bilimleri, 
matematik, bilişim teknolojileri gibi derslerin dışında farklı derslerde nasıl kullanılabileceğine 
yönelik araştırmaların yapılması gereklidir. Ayrıca bilgi işlemsel düşünmeye dayalı oyunlar 
tüm öğrenci ve öğretmenlerin daha kolay ulaşması ve kullanması adına telefon uygulaması 
olarak hazırlanabilir. 
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Özet: Bu çalışmada Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Çerçeve Öğretim Programının 
kazanımlarını Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde yer alan anahtar yetkinlikler açısından 
incelenmesi amaçlanmıştır. 2020 yılında güncellenmiş olan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı 
Çerçeve Öğretim Programı ile 2017 yılında yayınlanmış olan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı 
Çerçeve Öğretim Programı karşılaştırılarak güncellenen öğretim programının 9. sınıf meslek 
dersleri kazanımları Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde yer alan; Anadilde İletişim, Yabancı 
Dillerde İletişim, Matematiksel Yetkinlik ve Bilim Teknolojide Temel Yetkinlikler, Dijital 
Yetkinlikler, Öğrenmeyi Öğrenme, Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yetkinlikler, İnisiyatif Alma 
ve Girişimcilik ile Kültürel Farkındalık ve İfade olmak üzere sekiz anahtar yetkinlik 
kapsamında incelenmiştir. Nitel olarak yapılan çalışmada doküman incelemesi yapılmış ve 
veriler Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında çalışan üç öğretmen ile toplanmıştır. Çalışmanın 
sonucunda ders kazanımlarında ana dilde iletişim yetkinliğine ağırlık verildiği görülmektedir. 
Diğer yetkinliklere kazanımlarda daha az yer verilirken yabancı dillerde iletişim yetkinliğine 
hiç yer verilmediği görülmektedir. Bu bilgiler ışığında öğretim programında yer alan 
kazanımlar, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin sekiz anahtar yetkinliği açısından 
incelendiğinde yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Çerçeve öğretim programı, Türkiye yeterlilikler çerçevesi, Anahtar 
yetkinlikler  

Abstract: Abstract: In this study, it is aimed to examine the achievements of the Child 
Development and Education Framework Curriculum in terms of key competencies in the 
Turkish Qualifications Framework. Comparing the Child Development and Education 
Framework Curriculum updated in 2020 with the Child Development and Education 
Framework Curriculum published in 2017, the 9th grade vocational course achievements of the 
updated curriculum are; It has been examined within the scope of 8 key competences: 
Communication in Mother Tongue, Communication in Foreign Languages, Mathematical 
Competence and Basic Competencies in Science and Technology, Digital Competences, 
Learning to Learn, Social and Citizenship Competencies, Taking Initiative and 
Entrepreneurship, and Cultural Awareness and Expression. The data obtained as a result of the 
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examination were organized by taking the opinions of 3 teachers working in the field of Child 
Development and Education. As a result of the examinations, it is seen that the communication 
competence in the mother tongue is emphasized in the course outcomes. It is seen that while 
other competencies are given less place in the acquisitions, there is no place for communication 
competency in foreign languages. In the light of this information, when the gains in the 
curriculum are examined in terms of the eight key competencies of the Turkish Qualifications 
Framework, it is seen that they are not at a sufficient level. 

Keywords: Curriculum, Turkish qualifications framework, Key competencies 

GİRİŞ 

Günümüzün değişen ve gelişen dünyasında eğitim sistemlerinin de bu değişime uyum 
sağlaması oldukça önemlidir.  Bu gelişmeler eğitim sistemlerinde bilgi ve teknoloji yönünden 
donanımlı olan ve teknoloji okuryazarlığı niteliğine sahip, üreten ve ekonomiye katkı sağlayan, 
çağa uyumlu bireylerin yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu da değişime uyum sağlamak 
isteyen ülkeleri yeni çalışmalar yapmaya itmekle birlikte hazırlanan eğitim ve öğretim 
programlarının geliştirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Bunun için okullarda kullanılan öğretim 
programlarında nitelikli, çağa uygun ve donanımlı bireylerin yeterlik düzeylerinin gelişmesini 
sağlayan kazanımlara yer verilmesi önem arz etmektedir.  

Bireylerin içinde bulunduğu çağın bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmelerine uyum 
sağlayabilmesi için belli becerilere ve yetkinliklere sahip olabilmesinin gerekmektedir. Bu 
amaçla ülkemizde de öğretim programlarının ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi 
gerekmektedir [1]. Ancak bu güncellemeler ile toplumun devamlılığını sağlayacak uzman 
bireyler ve üretimin her kademesinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman gücü yetiştirmenin 
söz konusu olabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 
çerçeve öğretim programlarında 2020 yılında bir güncellemeye gidilmiştir.  

2020 yılında güncellenen mesleki ve teknik eğitim programları incelendiğinde 47 alan, 109 
dalda güncellemeye gidildiği belirtilmektedir. Yapılan güncellemeler incelendiğinde; birbiriyle 
ilişkili dallara ait çoklu mesleki becerilere sahip olunması, bölgesel ihtiyaçlara önem verilmesi, 
mesleki derslerle daha erken tanışılması, iş piyasasının talep ettiği güncel becerilerin 
kazanılması, ulusal meslek standartları ile uyumlu hale getirilerek mezunların istihdam 
edilebilirliğine destek olunması ön plana çıkmaktadır [2]. 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi programlarından biri olan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
Alanı çerçeve öğretim programı da 2020 yılında güncellenerek 2020-2021 eğitim öğretim 
yılında işe koşulmuştur. 2020’de güncellenen yeni öğretim programı [3], 2017’de güncellenen 
bir önceki öğretim programıyla [4] karşılaştırıldığında, Erken Çocukluk Eğitimi ve Özel 
Eğitimi dallarının 2020 güncellemesiyle birleştirilmiştir. Daha önceki yıllarda Alan/dal dersleri 
10. sınıfta başlamaktayken 2020 yılındaki güncellemeyle Alan/dal seçimi ve meslek derslerinin 
9. sınıfta okutulmaya başlanmıştır. Meslek derslerinin her birinin amacı, ders saati ve 
kazanımlarının yer aldığı “Dersler” bölümü incelendiğinde; Erken Çocukluk ve Özel Eğitim 
Kurumları ile Çocukla İletişim derslerinin müfredattan kaldırıldığı, Çocuk Beslenmesi ve 
Müzik Etkinlikleri konularının ilgili ders içeriklerine eklenmiştir. Ders kazanımları 
incelendiğinde kazanımlarda sadeleştirilmeye gidildiği gözlenmektedir. 2020 güncellemesiyle 
birlikte yer alan Çocuk Edebiyatı ve Masal Anlatımı, Çocuk Aktiviteleri, Kostüm ve Sahne 
Makyajı, Sosyal Destek Hizmetleri, Çocuklara İlk Yardım, Sanat ve Oyun I, Sanat ve Oyun II 
seçmeli meslek derslerine yer verilmektedir. Ayrıca dijital becerilere ilişkin Programlama, 
Sosyal Medya ve Dijital Tasarım seçmeli meslek derslerinin bulunduğu ve bu dersler başarıyla 
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tamamlandığında sertifikaya sahip olunacağı önemli gelişmeler olarak görülmektedir. Bu 
güncellemelerin yanı sıra öğretim programında "Öğretim Programlarının Perspektifi" bölümü 
eklenerek "Değerlerimiz" ve "Yetkinlikler" alt başlıklarına yer verilmektedir. 

Öğretim programlarının perspektifi içerisinde değerlerimizin tarihsel altyapısı olan Ahilik 
kültürünün yapı taşlarından sevgi, saygı, yardımlaşma, hayırseverlik, iş birliği, doğruluk, 
dürüstlük ve güvenilirlik gibi değerlerin önemi vurgulanmaktadır. Öğretim programlarının 
perspektifi içerisinde yer alan yetkinlikler kısmında ise bireyin içinde bulunduğumuz çağın 
bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmelerine uyum sağlayabilmesi için belli becerilere ve 
yetkinliklere sahip olabilmesinin önemi belirtilmektedir. Bu beceri ve yetkinliklerin bilişsel 
olarak eleştirel düşünme, özgün düşünme, araştırma yapma, problem çözme; sosyal olarak 
toplumsal ve kültürel katılım, girişimcilik, iletişim kurma, empati yapma; kişisel olarak öz 
denetim, öz güven, kararlılık, liderlik olduğu belirtilmektedir [3]. Değerlerimiz ve Yetkinlikler 
bölümlerinin dışında derslerin içerikleri ve kazanımlarında da değişikliklere yer verilmiştir. 

Alan öğretim programında yer alan derslerin kazanımları ve içerikleri incelendiğinde zorunlu 
meslek derslerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanının temel çerçevesine yönelik olduğu, 
seçmeli meslek derslerinin ise öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çağın şartlarına 
uygun içeriklere sahip olduğu söylenebilir. Bahsedilen seçmeli meslek dersleri içerisinde 
teknoloji ağırlıklı "Programlama", "Dijital Tasarım" ve "Sosyal Medya" derslerine yer verilmiş 
ve bu derslerle öğrencilerin bilim, sanayi ve teknolojideki gelişmelere kolayca uyum 
sağlayabilmesi hedeflenmiştir. Derslerin blok tabanlı programlamada özgün bir proje 
oluşturmaktan, sosyal medyada kriz iletişimi kampanyası planlama ve uygulamaya; üç boyutlu 
tasarım yaparak hazırlanan tasarımların baskısını almaktan, oyun programlayarak yayınlamaya 
kadar birçok beceriye yöneliktir [3]. Çocuğun gelişimi içerisinde yaşadığı toplumun 
şartlarından oldukça fazla etkilendiği düşünüldüğünde bu derslerin zorunlu meslek dersleri 
kadar önemli oldukları anlaşılmaktadır. Programlama, Sosyal Medya ve Dijital Tasarım 
derslerinin günümüz dünyamızın bir gerekliliği olarak görülmesi ve bununla birlikte bu dijital 
becerilerde yeterli donanıma sahip olan öğrencilerin sertifika almalarının sağlanmasıyla bu 
sertifikaların öğrencilere yeni olanaklar sağlayacağı öngörülmektedir. Tüm bu gelişmelerle 
birlikte öğretim programında yer alan anahtar yetkinliklerinde diğer güncellemeler ışığında 
incelenmesi oldukça önem arz etmektedir. 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çerçeve Öğretim Programı incelendiğinde sektör beklentilerine 
cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları 
yetiştirecek şekilde hazırlandığının belirtilmiştir. Bu amaçla program geliştirme sürecinde 
Komisyon çalışmalarında Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, 
Uluslararası gelişmeler, iş hayatında ve mesleklerde meydana gelen gelişmeler, 3. ve 4. Seviye 
ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler ve birçok kurum/kuruluş verileri referans 
alınmıştır [3]. Bu kapsamda Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, 
üzerinde durulması gereken önemli referanslar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, yeterliliklerin anlaşılması ve karşılaştırılması için geliştirilen 
hayat boyu öğrenme politika aracı olarak tanımlanmaktadır [5]. Ulusal ve sektörel alanda ortak 
referans oluşturan Avrupa Yeterlilik Çerçevesi’nin hedefi yaşam boyu öğrenmeyi 
destekleyerek üye ülke vatandaşı öğrenenlerin yeterliliklerini diğer bir ülkede kullanabilmesini 
kolaylaştırmaktadır. Yaşam boyu öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tavsiye Kararı 
doğrultusunda ülkelere ulusal yeterlilik çerçevelerini oluşturarak Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesi ile ilişkilendirmelerini tavsiye edilmektedir [6]. Bu tavsiye kararı doğrultusunda 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Ulusal Koordinasyon Noktası sıfatıyla Türkiye’yi temsil 
etmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu hedefleri incelendiğinde, ülkemizde belgelendirilen 
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yeterliliklerin Avrupa Birliği ülkelerinde tanınır ve geçerli hale gelmesini sağlamanın önemli 
hedeflerindendir. Bu hedef doğrultusunda 19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak işe koşulan Türkiye Yeterlilik Çerçevesi sonrasında da Avrupa Yeterlilik 
Çerçevesiyle referanslanmıştır [5].  

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ); “Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak 
şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, meslekî, genel ve akademik eğitim ve 
öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren 
ulusal yeterlilikler çerçevesini” ifade etmektedir [7]. Türkiye Yeterlilik Çerçevesi, sekiz seviye, 
yeterlilik türleri ve yeterlilik kategorilerinden oluşmaktadır. Sekiz seviye basitten karmaşığa 
doğru sıralanmış olup ilgili seviyedeki yeterliliklerin sahip olduğu en az ortak öğrenme 
kazanımı baz alınarak belirlendiği belirtilmektedir. Yeterlilik Türünde, aynı seviyede yer alan, 
öğrenme kazanımları, kredi değerleri ve yönelimleri açısından benzerlik gösteren yeterliliklerin 
gruplarını belirtmektedir. Bu yeterliliklerin ana, destekleyici, birim ve özel amaçlı yeterlilikler 
olarak kategorilerden oluşmaktadır. Ayrıca yeterliliklerin arasındaki farkları tanımlayan 
yeterlilik türü belirleyicileri kullanılmaktadır.  

Yeterlilik tür belirleyicileri, belirli bir tür altındaki yeterliliklerin ortak öğrenme 
kazanımlarını içermektedir. Anahtar yetkinlikler de yeterlilik türü belirleyicilerinin önemli 
noktalarından biridir. Anahtar yetkinlikler olarak belirlenen sekiz anahtar yetkinliğin 
öğrenenleri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ihtiyaç duyacakları becerileri içermektedir. 
2006 yılında yaşam boyu öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi tarafından belirlenen 
sekiz temel yetkinlik; anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, Matematiksel yetkinlik ve 
bilim/teknolojide temel yetkinlikler, Dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve 
vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik ve kültürel farkındalık ve ifade 
olarak karşımıza çıkmaktadır [6]. 2018 yılında güncellenmesiyle anahtar yeterlilikler; okuma 
yazma yeterliği, çoklu dil yeterliği, matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte 
yetkinlik, dijital yetkinlik, kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği, vatandaşlık 
yetkinliği, girişimcilik yetkinliği ve kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği olarak 
adlandırılmaktadır [8].  

2020 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda yer alan Türkiye 
Yeterlilik Çerçevesi anahtar yetkinlikleri şunlardır [3]: 

1. Anadilde iletişim: Bu yetkinlik duygu ve düşünceleri gerçekçi olarak sözlü ve yazılı olarak 
ifade etme ve yorumlama becerilerini kapsar. Ana dilde iletişim ile dinleme konuşma okuma 
ve yazma niteliklerinin yanında bireyin kelime bilgisi ve dil bilgisini etkili kullanması 
beklenmektedir. Bu nitelikler toplumsal ve kültürel ortamlarda etkileşim kurmada da geçerlidir. 

2. Yabancı dillerde iletişim: Çoğu kısmı anadilde iletişimin yetkinliklerini kapsayan ve dillere 
ilgi ve merakı içeren yabancı dillerde iletişim, yabancı dillerde etkili iletişim ve etkileşim 
kurmayı amaçlamaktadır. Bu yetkinlik ayrıca Yabancı dillerde yeterlilik, kültürler arasındaki 
anlayış becerisi ve aracılık etmeyi de kapsamaktadır. 

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler: Matematiksel yetkinlik, 
günlük yaşamımızda karşımıza çıkan problemleri çözmek için matematiksel düşünmeyi 
kullanma ve uygulama becerisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Donanımlı bir aritmetik 
becerisinin yanında bilgiye de önem verilmektedir. Bu yetkinlik mantıksal ve uzamsal 
düşünmenin yanında matematiksel dilde iletişimi de içermektedir. Bilimde yetkinlik, doğal 
dünyayı açıklamada bilgi ve metodolojiyi kullanma yeteneği ve isteği anlamına gelmektedir. 

4. Dijital yetkinlik: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin çeşitli amaçlarla etkili, güvenli ve 
eleştirel biçimde kullanılarak bilgiye erişim, bilgiyi değerlendirme, saklama, üretme, sunma 
gibi ihtiyaca uygun olarak kullanılmasını içermektedir. 
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5. Öğrenmeyi Öğrenme: Bireyin kendi öğrenmesi üzerine, öğrenme ve süreçlerle ilgili 
ihtiyaçlarının farkında olarak süreçlerde karşılaştığı güçlüklerle başa çıkmasına dikkat çekerek 
anlamlı bir öğrenme gerçekleştirmesini içeren bir yeterliliktir.  

6. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler: Bireyin sosyal, medeni ve iş hayatına etkili 
katılımının yanında karşılaşılan problemlere çözümler üretilebilme becerisi sosyal 
yetkinliklerde dikkat çekmektedir. Vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler ise bireylerden demokrasi, 
adalet, eşitlik gibi toplumsal ve siyasal kavramlara yönelik bilgilere sahip olarak etkin katılım 
göstermelerini kapsamaktadır. 

7. İnisiyatif alma ve girişimcilik: Bu yetkinlik düşündüklerini fiiliyata geçirme becerisinin 
yanında bireylerin risk almasını, plan yapmasını, proje yönetmesini sosyal ve ticari faaliyetlerde 
girişken olmasını ve katkı sağlamasını içermektedir.  

8. Kültürel farkındalık ve ifade: Bu yetkinlik duygu, düşünce ve deneyimlerin müzik, 
edebiyat, sahne sanatları ve görsel sanatlar gibi farklı yollarla özgün biçimde ifade edilmesinin 
öneminin farkına varılmasını ve bu sanat alanlarına değer verilmesini içermektedir.  
 

Problem Durumu 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanın amacı, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek 
elemanları yetiştirmektir [9]. Alanlarının yükseköğretim kademesinde eğitimini tamamlayan 
gençlerin; okulöncesi eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen, çocuk gelişimcisi olabilecekleri 
gibi özel bir anaokulu açıp işletme yeterliliği, oyuncak tasarımcısı veya tasarım danışmanı gibi 
çeşitli donanımlar gerektiren mevkilerde görev alabilmektedirler. Alan mezunlarının geleceğin 
toplumunu oluşturacak bireyler yetiştireceği düşüncesi, yetkinliklerinin üst düzeyde olması için 
yaşam boyu kendilerini geliştirecek vizyona sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu sebepler 
göz önüne alındığında öğretim programının sürekli gelişen bir içeriğe sahip olarak meslek 
elemanlarını geleceğin toplum özelliklerini dikkate alarak donatması gerekmektedir. Bunun 
için öğretim programında yapılan son güncellemelerin bir önceki öğretim programından 
farklılıklarının irdelenmesi ve yeni eklenen bilgilerin incelenmesi oldukça önemlidir. 
Alanyazın tarandığında [10], [11] anahtar yetkinliklerin incelendiği çalışmaların olmasına 
karşın Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında kazanımların anahtar yetkinliklerle incelendiği bir 
çalışma yapılmadığı görülmektedir.  

 
Araştırmanın Amacı  

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Çerçeve Öğretim Programının kazanımlarının yine ilgili 
programda yer alan; anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, Matematiksel yetkinlik ve 
bilim/teknolojide temel yetkinlikler, Dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve 
vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik ve kültürel farkındalık ve ifade 
anahtar yetkinliklerini kazandırmaya ne ölçüde hizmet ettiğinin belirlenmesi istenmektedir. Bu 
sayede durumun belirlenmesinin yanı sıra eksikliklerinin fark edilmesini sağlayarak 
giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmasına olanak tanıyacaktır. İleriki dönemlerde 
hazırlanacak programlara yönelik destekleyici sonuçlar elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu doğrultuda bu araştırma ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanının çerçeve öğretim programı 
içerisinde yer alan 9. Sınıf dersleri olan Anne Çocuk Sağlığı, Çocuk Ruh Sağlığı ve Müzik ve 
Dramatik Etkinlikler dersleri kazanımlarının, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi anahtar 
yetkinlikleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 
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YÖNTEM 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Çerçeve Öğretim Programının kazanımlarını Türkiye 
Yeterlilikler Çerçevesi’nde yer alan anahtar yetkinlikler açısından incelenmesinin amaçlandığı 
bu çalışmada veriler nitel araştırma yaklaşımlarından doküman incelemesi ile elde edilmiştir. 
Nitel araştırmalarda tercih edilmesi gereken etkili ve önemli bilgi kaynaklarından olan 
dokümanlar [12] bu araştırma için 2017 ve 2020 yılında yayımlanan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
Alanı Çerçeve Öğretim Programlarıdır. Çalışmada betimsel analiz tekniği kullanılmış olup 
mevcut durum tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Analiz süreci 

Bu çalışmada Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanının çerçeve öğretim programı içerisinde yer 
alan 9. Sınıf dersleri olan Anne Çocuk Sağlığı, Çocuk Ruh Sağlığı ve Müzik ve Dramatik 
Etkinlikler dersleri kazanımlarının, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi anahtar yetkinlikleri 
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmacı tarafından 9. Sınıfta okutulan 
üç meslek dersinin kazanımları ve TYÇ’nin sekiz anahtar yetkinliğini içeren bir çizelge 
oluşturulmuştur. Veriler, meslekte deneyimi 10 yılı aşmış iki çocuk gelişimi ve eğitim 
öğretmeni ile bir program geliştirme alanında çalışmaları bulunan öğretmenin 3 hafta arayla 
ikişer kez gerçekleştirdikleri çizelge sonuçları karşılaştırılarak oluşturulmuştur. Elde edilen 
bulgular tablolar ile sayısal verilere dönüştürülmüş ve yorumlanmıştır.  

BULGULAR 

Bu kısımda Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanının çerçeve öğretim programı içerisinde yer alan 
9. Sınıf dersleri olan Anne Çocuk Sağlığı, Çocuk Ruh Sağlığı ve Müzik ve Dramatik Etkinlikler
dersleri kazanımlarının, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi anahtar yetkinlikleri açısından
incelenmesi sonucunda elde edilen bulgular sunulmaktadır.

Anne Çocuk Sağlığı Ders Kazanımlarının Anahtar Yetkinlikler Açısından İncelenmesi 

Anne çocuk sağlığı dersinin amacı, öğrenciye; gebelik, doğum ve yenidoğan, doğum sonrası 
dönem, 0-72 ay çocuklarında beslenme ve çocuk hastalıklarına ilişkin bilgi ve becerilerin 
kazandırılmasıdır. Bu kazanımların haftalık üç ders saati ile toplamda 108 ders saati içerisinde 
öğrencilere 17 kazanımın kazandırılması gerekmektedir. İlgili dersin bilgi formu 
incelendiğinde etkileşimli tahta/bilgisayar, kadın/erkek üreme sistemi maketi, gebelik maketi, 
et bebek, enjektör, aşı kartı, afiş, broşür gibi eğitim öğretim donanımlarıyla sınıf ortamının 
oluşturulması ve gözlem formu, derecelendirme ölçeği, dereceli puanlama anahtarı, öz 
değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından uygun olanların ölçme ve değerlendirmede 
kullanılması önerilmektedir [13]. 
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TABLO I. ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI DERSI KAZANIMLARININ ANAHTAR YETKINLIKLER DAĞILIMI 
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Genital sistemi açıklar. X        1 
Döllenmeyi açıklar. X        1 

Gebelik belirtileri ve gebelikte uygulanan 
testleri açıklar. 

X    
 

   1 

Gebelik döneminde karşılaşılan şikâyet ve 
hastalıkları açıklar. 

X    
 

   1 

Gebelik döneminde temizlik ve bakımı 
açıklar. 

X    
 

   1 

Normal olmayan gebelikleri açıklar. X        1 
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 Doğum türleri ve doğum eyleminin 
evrelerini açıklar. 

X    
 

   1 

Normal olmayan doğumlar ve doğum 
müdahalelerini açıklar. 

X    
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Yenidoğanın özelliklerini ve bakımını 
açıklar. 
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0-
72

 A
y 

Ç
oc

uk
la

rı
nd

a 
B

es
le

nm
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Oyun döneminde beslenmeyi açıklar. X        1 

Oyun dönemi çocuğuna uygun beslenme 
planı hazırlar. 
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 0-72 ay çocuklarında sık görülen şikâyetleri 
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X    
 

X   2 

0-72 ay çocuklarında görülen bulaşıcı 
hastalıkları açıklar. 

X    
 

   1 

0-72 ay çocuklarında aşıları açıklar. X        1 

TOPLAM 16 0 0 0 
 

 1 1 1 0 19 

 
Tablo I incelendiğinde Anne Çocuk Sağlığı dersi kazanımlarında 16 kazanımla 

ilişkilendirilen ‘Anadilde iletişim’ yetkinliğine en fazla yer verilmektedir. ‘Öğrenmeyi 
öğrenme’, ‘İnisiyatif alma ve girişimcilik’ ve ‘Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler’ ile 
birer kazanımla ilişkilendirilmektedir. ‘Yabancı dilde iletişim’, ‘Matematiksel yetkinlik ve 
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bilim/teknolojide temel yetkinlikler’, ‘Dijital yetkinlik’ ve ‘Kültürel farkındalık ve ifade’ 
yetkinliklerine ise dersin kazanımlarında doğrudan yer verilmemektedir. 

Anne Çocuk Sağlığı dersi Gebelik Dönemi öğrenme biriminde yer alan ‘Döllenmeyi açıklar.’ 
kazanımı incelendiğinde ifade etme becerisini barındırdığından Ana Dilde İletişim yetkinliğiyle 
ilişkili görülmektedir. 0-72 Ay Çocuklarında Beslenme öğrenme biriminde yer alan ‘Oyun 
dönemi çocuğuna uygun beslenme planı hazırlar.’ kazanımı incelendiğinde önceki 
öğrenmelerine dayanarak var olan bilgilerini kullanarak yeni bir beslenme planı hazırlaması 
Öğrenmeyi Öğrenme yetkinliğiyle ilişkili görülürken; düşüncelerini eyleme dönüştürerek 
planlama yapma becerisini barındırdığından İnisiyatif Alma ve Girişimcilik yetkinliğiyle 
bağlantılı olduğu düşünülmektedir. 

 
Çocuk Ruh Sağlığı Ders Kazanımlarının Anahtar Yetkinlikler Açısından İncelenmesi 

Çocuk ruh sağlığı dersinin amacı, öğrenciye; çocuk ruh sağlığına ilişkin temel konuların yanı 
sıra, çocukları tanıma/değerlendirme, çocuk haklarına uygun çocuk dostu ortamlar hazırlanması 
ve çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu 
kazanımların haftalık 2 ders saati ile toplamda 72 ders saati içerisinde öğrencilere 13 kazanımın 
kazandırılması gerekmektedir. İlgili dersin bilgi formu incelendiğinde etkileşimli 
tahta/bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, afiş, broşür gibi eğitim öğretim donanımlarıyla sınıf ortamında 
gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Ayrıca ölçme ve değerlendirme için gözlem formu, 
derecelendirme ölçeği, dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme ve akran değerlendirme 
formlarından uygun olanların kullanılmasının önerilmektedir [14]. 

 
TABLO II. ÇOCUK RUH SAĞLIĞI DERSI KAZANIMLARININ ANAHTAR YETKINLIKLER DAĞILIMI 

Ö
ğr

en
m

e 
B

ir
im

le
ri

 

Kazanımlar 

A
na

di
ld

e 
İl

et
iş

im
 

Y
ab

an
cı

 D
il

le
rd

e 
İl

et
iş

im
 

M
at

em
at

ik
se

l 
Y

et
ki

nl
ik

 v
e 

B
il

im
/T

ek
no

lo
ji

de
 

T
em

el
 

Y
et

ki
nl

ik
le

r 

D
iji

ta
l Y

et
ki

nl
ik

 

Ö
ğr

en
m

ey
i Ö

ğr
en

m
e 

S
os

ya
l 

ve
 

V
at

an
da
şl
ık

la
 

İl
gi

li 
Y

et
ki

nl
ik

le
r 

İn
is

iy
at

if
 

A
lm

a 
V

e 
G

ir
iş

im
ci

lik
 

K
ül

tü
re

l 
F

ar
kı

nd
al
ık

 
V

e 
İf

ad
e 

T
O

P
L

A
M

 

Ç
oc

uk
 R

uh
 S

ağ
lığ
ı 

Ruh sağlığı ile ilgili temel konuları 
açıklar. 

X        1 

0-72 ay çocuklarında etkili iletişim 
yöntemlerini açıklar. 

X     X   2 

İletişimi engelleyen anne, baba, öğretmen 
tutumlarını ve diğer faktörleri açıklar. 

X     X   2 

Duygu ve davranış bozukluklarını 
açıklar. 

X        1 

Savunma mekanizmalarını açıklar X        1 
Problem çözme aşamalarını açıklar. X  X   X   3 
Disiplinin amacı, yöntemleri ve ilkelerini 
açıklar. 

X        1 

Olumsuz davranış karşısında takınılacak 
tutumları açıklar 

X     X   2 
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a/
D

eğ
er
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m

e Çocukları tanıma tekniklerini kullanarak 
veri toplamaya yardımcı olma ile ilgili 
temel konuları açıklar. 

X  X  X    3 

Portfolyo dosyası (toplu dosya) 
oluşturmayı açıklar. 

X    X    2 

Ç
oc

uk
 

H
ak

la
rı

/Ç
oc

uk

Çocuk haklarını açıklar. X     X   2 
Çocuk haklarına uygun ortamlar hazırlar.       X  1 
Çocuk hakları, ihmal ve istismarını 
açıklar. 

X     X   2 

TOPLAM 12 0 2 0 2 6 1 0 23 

 
Tablo II incelendiğinde Çocuk Ruh Sağlığı dersi kazanımlarında 12 kazanımla en fazla 

Anadilde İletişim yetkinliğine yer verilirken sırasıyla 6 kazanımla Sosyal ve Vatandaşlıkla ilgili 
yetkinlikler, kazanımla Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, iki 
kazanımla Öğrenmeyi Öğrenme, bir kazanımla İnisiyatif Alma ve Girişimcilik yetkinliklerine 
yer verilmektedir. Yabancı dilde iletişim, Dijital yetkinlik ve Kültürel farkındalık ve ifade 
yetkinliklerine kazanımlarda doğrudan olarak yer verilmemektedir.  

Çocuk Ruh Sağlığı dersi Çocukları Tanıma/Değerlendirme öğrenme biriminde yer alan  
‘Çocukları tanıma tekniklerini kullanarak veri toplamaya yardımcı olma ile ilgili temel konuları 
açıklar.’ kazanımı incelendiğinde belli bir metodolojiden yararlanma söz konusu olduğu için 
Matematiksel Yetkinlik ve Bilim/Teknolojide Temel Yetkinlikler ile ilişkilendirilirken önceki 
öğrenmelerine dayanarak var olan bilgilerini kullanıp yeni bir öğrenme gerçekleştirmesi 
bakımından da Öğrenmeyi Öğrenme yetkinliğiyle ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir. 

 
Müzik ve Dramatik Etkinlikler Atölyesi Ders Kazanımlarının Anahtar Yetkinlikler Açısından 

İncelenmesi 

 Müzik ve Dramatik Etkinlikler Atölyesi dersinin amacı, öğrenciye; çocukların gelişim 
alanlarını destekleyen müzik ve dramatik etkinlik çalışmaları, uygulamaları ve araç gereç 
hazırlamalarına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu kazanımların haftalık 4 ders 
saati ile toplamda 144 ders saati içerisinde öğrencilere 12 kazanımın kazandırılması gerektiği 
görülmektedir. İlgili dersin bilgi formu incelendiğinde Etkileşimli tahta/bilgisayar, 
yazıcı/tarayıcı, artık materyaller, ritim araçları çizim masası, ahşap boyaları, fırçalar, dikiş 
makinası, dikiş seti, keçe, polar pelüş, elyaf, çeşitli süsleme malzemeleri, makas, yapıştırıcı, 
silikon ve silikon makinası, örgü malzemeleri (tığ, örgü şişi yün, orlon ipler vs.) parşömen 
kağıdı, düğmeler, çıt çıt, cırt cırt, fermuar, bağcık, kurdele, mandallar, balonlar, süsleme 
malzemeleri, toplar, ipler, hulahop, minderler, aynalar, kostüm ve aksesuarlar, başlık ve 
maskeler, yüz ve vücut boyama malzemeleri, kuklalar gibi eğitim öğretim donanımlarıyla 
müzik ve drama atölye ortamında gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Ayrıca ölçme ve 
değerlendirme için gözlem formu, derecelendirme ölçeği, dereceli puanlama anahtarı, öz 
değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından uygun olanların kullanılması 
önerilmektedir [15]. 
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TABLO III. MÜZIK VE DRAMATIK ETKINLIKLER ATÖLYESI DERSI KAZANIMLARININ ANAHTAR 
YETKINLIKLER DAĞILIMI 
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A
lm

a 
V
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K
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l 
F

ar
kı
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 V
e 

İf
ad

e 

T
O

P
L

A
M

 

M
üz

ik
 

E
tk

in
li

kl
er

i 

Erken çocukluk döneminde müziğin 
çocuğun gelişimine katkılarını açıklar. 

X        1 

Müzik etkinlik çeşitlerini uygular.       X X 2 
0-72 ay çocuğuna uygun müzik 
etkinliklerinde ritim araçlarını kullanır. 

      X X 2 

Erken çocukluk döneminde orff 
metodunu uygular. 

  X    X X 3 

M
üz

ik
 

E
tk

in
lik

le
ri

 
H

az
ır

la
m

a 

Erken çocukluk döneminde çocukların 
yaş ve gelişim seviyesine uygun müzik 
etkinlikleri belirler 

    X    1 

Kazanım ve göstergelere uygun müzik 
etkinlik planı hazırlar. 

    X  X  2 

Müzik arşivi oluşturmak için uygun 
kaynakları araştırır. 

   X     1 

Çocukların gelişim özelliklerine uygun 
müzik arşivi oluşturur. 

   X   X  2 

Ç
oc

uk
 

G
el

iş
im

in
de

 Erken çocukluk döneminde dramatik 
etkinliklerle ilgili temel konuları açıklar. 

X  X      2 

Erken çocukluk döneminin özelliklerine 
uygun dramatik etkinlik örnekleri sunar. 

       X 1 

D
ra

m
at

ik
 

E
tk

in
lik

le
r 

Erken çocukluk dönemi çocukları için 
grubun yaş ve gelişim özelliklerine 
uygun dramatik etkinlik planı hazırlar. 

    X  X  2 

Erken çocukluk döneminde dramatik 
etkinlikler için kullanılabilecek uygun 
araç gereç ve ortamı hazırlar. 

    X  X  2 

TOPLAM 2 0 2 2 4 0 7 4 21 

 
Tablo III incelendiğinde Müzik ve Dramatik Etkinlikler Atölyesi dersi kazanımlarında 7 

kazanım ile en fazla İnisiyatif alma ve Girişimcilik yetkinliğine yer verilmişken 4 kazanımla 
Öğrenmeyi Öğrenme, 4 kazanımla Kültürel farkındalık ve ifade, 2 kazanım ile Matematiksel 
yetkinlik ve Bilim/Teknolojide Temel Yetkinlikler, 2 kazanım ile Dijital Yetkinlik 
ilişkilendirilebilmektedir. Yabancı dilde iletişim ve Sosyal ve Vatandaşlıkla ilgili yetkinliklere 
yer verilmemektedir. 

Müzik ve Dramatik Etkinlikler Atölyesi dersi Müzik Etkinlikleri öğrenme biriminde yer alan 
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‘Erken çocukluk döneminde orff metodunu uygular.’ Kazanımı incelendiğinde belli bir 
metodolojiden yararlanıldığından Matematiksel Yetkinlik ve Bilim/Teknolojide Temel 
Yetkinlikler ile; düşüncelerini eyleme dönüştürerek planlama yapma ve proje yönetme 
becerilerini içerdiğinden İnisiyatif Alma ve Girişimcilik ile; sanat dallarından Müzik 
kullanılarak kendini üretken şekilde ifade edebilmesi açısından da Kültürel Farkındalık ve İfade 
yetkinlikleriyle ilişkilendirilmektedir. 

 
TABLO IV. İNCELENEN DERSLERİN KAZANIMLARININ ANAHTAR YETKINLIKLERE GÖRE 

DAĞILIMI 
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 v
e 
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Anne Çocuk Sağlığı 17 16 0 0 0 1 1 1 0 
Çocuk Ruh Sağlığı 13 12 0 2 0 2 6 1 0 
Müzik ve Dramatik 
Etkinlikler 

12 2 0 2 2 4 0 7 4 

TOPLAM 42 30 0 4 2 7 7 9 4 
 
Araştırmada Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Çerçeve Öğretim Programında yer alan 9. sınıf 

Anne Çocuk Sağlığı, Çocuk Ruh Sağlığı ve Müzik ve Dramatik Etkinlikler Atölyesi derslerinin 
kazanımları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin sekiz anahtar yetkinliği açısından 
incelendiğinde bu derslere ait toplamda 42 kazanım bulunduğu Tablo IV’de görülmektedir. Bu 
kazanımlardan 30 kazanımda ana dilde iletişim, 9 kazanımda inisiyatif alma ve girişimcilik, 7 
kazanımda öğrenmeyi öğrenme, 6 kazanımda sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlik, 4 
kazanımda matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, 4 kazanımda kültürel 
farkındalık ve ifade, 2 kazanımda dijital yetkinliğin yer aldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra 
yabancı dillerde iletişim yetkinliğini içeren kazanım bulunmamaktadır. 

 
SONUÇ 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 9. sınıf dersleri incelendiğinde ders kazanımlarında ana dilde 
iletişim yetkinliğine ağırlık verilmektedir. Ana dilde iletişimi; inisiyatif alma ve girişimcilik, 
sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler ve öğrenmeyi öğrenme yetkinlikleri takip etmektedir.  
Diğer yetkinliklere kazanımlarda daha az yer verilirken yabancı dillerde iletişim yetkinliğine 
hiç yer verilmemektedir. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı kazanımlarında Türkiye 
Yeterlilik Çerçevesi’ndeki anahtar yetkinliklere yer verilme durumunun belirlenmesi amacıyla 
yaptıkları çalışmada en fazla yer verilen yetkinliğin anadilde iletişim yetkinliği olduğu; yabancı 
dillerde iletişim ve sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinliklere ise hiç yer verilmediği sonucuna 
varılmıştır [10]. Ana dilde iletişim yetkinliğinin en fazla yer verilen yetkinlik olması ve Yabancı 
dillerde iletişim yetkinliğine hiç yer verilmemiş olması açısından benzer sonuçlara 
varılmaktadır. Ayrıca referans  [16]’da 2018 yılında yayınlanan İlkokul (3-4.Sınıflar), Ortaokul 
ve İmam Hatip Ortaokulu (5-8.sınıflar) fen bilimleri dersi öğretim programı kazanımlarının 
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Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde belirlenen yaşam boyu öğrenme anahtar yetkinliklere göre 
incelenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada fen bilimleri dersi öğretim programı kazanımlarının 
en fazla matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler alanına ait yetkinlikle 
eşleştiği, daha sonra sırasıyla öğrenmeyi öğrenme yetkinliği, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili 
yetkinlikler, anadilde iletişim yetkinliği, inisiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği alanları ile 
eşleştiği belirlenmiştir. Yabancı dillerde iletişim yetkinliği ile eşleşen herhangi bir kazanıma 
rastlanmamıştır. Bu araştırmada da yabancı dillerde iletişim yetkinliğinin ilgili ders 
kazanımlarıyla ilişkilendirilememesi dikkat çekmektedir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne 
uyumunun değerlendirilmesi amacıyla 2016 Bilişim Teknolojileri Alanı Bilgisayar Bilimi dersi 
öğretim programı ile yapılan araştırmada ders kazanımlarının ağırlıklı olarak dijital yetkinlik, 
matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, yabancı dillerde iletişim anahtar 
yetkinliklerini içerdiği; kültürel ifade ve farkındalık anahtar yetkinliğine yönelik kazanımların 
sınırlı olduğu sonucuna varılmıştır [11]. Dersin kazanımları ilgili anahtar yetkinliklerle 
ilişkilendirilmesinde farklılıklar ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları incelendiğinde dersin 
içeriğine uygun olarak belli yetkinliklerin ön plana çıktığı bazı yetkinliklere yer verilemediği 
ön plana çıkmaktadır.  

Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ışığında öğretim programında yer alan kazanımlar, 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin sekiz anahtar yetkinliği açısından incelendiğinde yeterli 
düzeyde olmadığı görülmektedir. Anahtar yetkinliklerin etkililiğini artırmak amacıyla öğretim 
programında kazanımlar başta olmak üzere tüm program ögelerinde anahtar yetkinliklere 
doğrudan yer vermek gerekmektedir. 
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Karşılaşılan Sorunların; Öğrenci Görüşlerine Göre Analiz 
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Özet: Bu çalışmanın amacı, ülkemizde de etkili olan ve olmaya devam eden salgın döneminde 
ortaokul öğrencilerinin uzaktan öğretim sırasında karşılaştıkları sorunları ortaya çıkarmaktır. 
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma nitel 
araştırma modeline göre hazırlanmıştır. Çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında 
Kütahya ilinde merkez ve ilçesindeki okullarda okuyan 5., 6., 7., 8. sınıf öğrencileri 
oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, daha önceden araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı 
açık uçlu sorulara verilen yanıtların değerlendirilmesi ve analiz edilmesi sonucu ortaya 
çıkmıştır. Önceden hazırlanmış yarı açık uçlu soruların kendi içerisinde tema ve kodlarına göre 
analiz edilmesiyle frekans yüzdeleri tablolaştırılarak sunulmuş ve daha sonra bulgular 
yorumlanmıştır. Araştırma sayesinde öğrencilerin bu süreçte yaşadığı sorunların ortaya 
çıkarılmasının, buna benzer salgın durumlarda daha verimli bir eğitim öğretim süreci için neler 
yapılabileceği konusunda öncülük etmesi bakımından büyük önem arz edeceği 
düşünülmektedir. 
 
 Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri, Pandemi, Uzaktan eğitim. 
 
Abstract: The aim of this study is to investigate the challenges of the ongoing Covid-19 
Pandemic posed on middle school students in science education. This research employed 
qualitative research designed and was conducted as a case study. Participants of the study are 
5., 6., 7., and 8., grade students who were studying in Kütahya between the academic term 
2020-2021. The data of the research were collected through the analysis of the half open-ended 
questions prepared by the researcher.  The findings of the research were presented through the 
themes and codes the questions were designed with and they were put into tables illustrating 
their frequency and percentage.The study is significant in that it is one of the leading studies of 
revealing the challenges faced by learners during Covid-19 and proposes the precaution types 
to be taken for a more fruitful education in case of a similar situation in the future. 
  
Key words: Science education, Pandemic, Distance Education  
 
GİRİŞ 

     2019 yılında başlayan salgın dönemi eğitim alanında çok etkili olmuştur. Yüz yüze yapılan 
eğitim ekran başında yapılmaya başlanmıştır. Yaşanan karantina süreci okullarında birçok iş 
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yeri gibi kapanmasına sebep olmuştur[2]. Eğitim öğretim devam edebilmesi için okullar 
kapanmış olsa da evden ders süreci devreye girmiştir [3]. Ders esnasında öğrencinin dikkat 
dağınıklığı gibi durumlarda öğretmenin teması onu derse bağlamaya yetiyor iken, uzaktan 
eğitim bu noktada bazı sıkıntıları da beraberinde getirmiştir [1]. Öğrenciler özellikle deneyler 
yaptıkları derslerde daha aktif ve ilgililerdir. Fen Bilimleri dersi de öğrencinin en aktif katıldığı 
ders iken, uzaktan eğitim Fen Bilimleri dersini diğer derslerden ayıran bu önemli özelliğini 
ortadan kaldırmıştır [4].Bu çalışmanın konusu, öğrencilerin salgın döneminde yaşadığı 
zorlukların görüşülmesidir. Görüşmeler yapılması sorunların ortaya konulmasını ve çözüm 
önerileri üretilmesini hedeflemektedir.  
 
YÖNTEM  
 
Araştırma modeli 
   Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılacaktır. Çalışma 
nitel araştırma modeline göre hazırlanmıştır. Araştırmada yer alan öğrenci görüşleri, sorulan 
sorulara cevap olarak direkt alınmıştır. Bu yöntem sorunlar hakkında daha ayrıntılı fikir sahibi 
olmak için tercih edilmiştir.  
 
Çalışma Grubu  
    Çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kütahya ilinde merkez ve ilçesinde 
öğrenim gören ulaşılabilir miktarda öğrenciler oluşturmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde 
aktif bir şekilde uzaktan eğitim ile eğitim gören öğrenciler ile görüşülmüştür. Görüşme 
formunda yer alan sorular il ve ilçede okuyan öğrenciler göz önünde bulundurularak 
hazırlanmıştır. Görüşme forumunda kişisel alanda da bu özellikler ile ilgili bilgiler alınmıştır. 
 
 Veri Toplama Araçları  
    Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen ve 11 soruyu kapsayan bir görüşme 
formu kullanılarak toplanacaktır. Sorular süreci sorgulayacak niteliktedir. Öğrenciler ile yüz 
yüze görüşülerek formdaki soruların cevaplandırılması sağlanmıştır. Her bir öğrenci Ö1, 
Ö2…Ö15 şeklinde kodlanarak belirtilmiş ve doğrudan alıntılarında bu şekilde yazılmıştır. 
 
Verilerin Analizi  
    Toplanan veriler, kodlama ve kategorilere ayırma işlemlerini kapsayan, ‘içerik analizi’ 
tekniği ile analiz edilmiştir. Kodlama kısmında tümevarımcı bir yaklaşım benimsenmiştir [5].  
 
Bulgular  

Tablo 1. Kişisel Bilgilere Yönelik Bulgular 

 Frekans % 

Cinsiyet   
Erkek 2 25,0 
Kadın 6 75,0 
Sınıf Düzeyi   
6. Sınıf 4 50,0 
8. Sınıf 5 62,5 
Okulun Bulunduğu Çevre   
İl  8 100,0 
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Tablo 2. Uzaktan Fen Öğretiminde Görüntülü İletişimin Sağlanma Durumuna Yönelik Bulgular 

Ana Tema Tema 
Kullanılan Program  Google Classroom  

 ZOOM  

 Google Meet  

Kullanılan Programın Yararı  Kolay kullanılması 

 Hızlı girilmesi 

 
     Uzaktan fen öğretiminde kullanılan programlara ait bulgular incelenmiştir. Öğrencilerin 
özellikle Google Classroom, ZOOM, Google Meet programlarını kullanıldığı tespit edilmiştir.   
 

Tablo 3. Ödev Verilme Esnasında kullanılan Sistemlere Ait  Bulgular 

Ana Tema Tema 
Kullanılan Program  Ritmik Online  

 MEB Kazanım Testleri  

 KAHOOT  

 Morpa Kampüs  

Program Kullanımının Katkısı  Dersleri öğretmesi 

 Daha önceden bilinen 

programlar olması 

Yüz yüze eğitime göre kıyaslama  İnternet kesintisi 

 Duruş bozukluğu 

 Ödev gönderme sıkıntısı yaşama 

 
    Öğrencilerin genel olarak verilen ödevlerin Meb kazanım testi, morpa kampüs gibi 
uygulamalar üzerinden gönderildiğini belirtmişlerdir. Bu ödevlendirmenin özellikle internet 
sorunu olan ilçe gibi yerlerde ödevin zamanında yapılmasını zorlaştırması gibi dez avantajları 
tespit edilmiştir. 
 

Tablo 4. Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitim Arasındaki Farklılıklar İle İlgili Bulgular 
Ana Tema Tema 
Derse katılım  Dikkatin dağılması 

 İnternet sıkıntısı  

Sınıf ortamı  İletişimin zayıfladığı 

   Bilgisayar başında yapılan derslerde öğrencilerin derse olan dikkatinin hızlı dağıldığı fark 
edilmişitir. 
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Tablo 5. Uzaktan Fen Öğretiminde Ders Etkinliği İle İlgili Bulgular 
Ana Tema Tema 
Etkinlik yapma  Ekranda öğretmen ile etkinlik 

yapma 

Malzeme kullanımı  Bulunduğu yerdeki malzemeyi 

kullanma  

 
    Evde ekran başında öğretmen ile aynı anda etkinlik yapılması esnasında malzeme sıkıntısı 
yaşanması etkinliğin yarıda kalmasına sebep olduğu öğrenciler tarafından ifade edilmiştir. 
 
SONUÇ 

     Çalışmada salgın döneminde öğrencilerin yaşadığı sorunlar incelenmiştir. Buna göre 
uzaktan eğitimin ve uzaktan eğitim sürecinde verilen ödevlere yönelik çeşitli avantaj ve 
dezavantajlara yer verilmiştir. Uzaktan eğitimde öğrencilerin en çok kullandıkları ZOOM, EBA 
ve MEET programlarıdır. Öğrencilere göre bu programlar kullanım kolaylığı ve problem 
çıkarmaması açısından tercih edilmekle beraber genel olarak uzaktan eğitim sürecine yönelik 
çeşitli problemler dikkat çekmektedir.  
    Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim arasındaki farklıklara yönelik öğrenci görüşleri 
incelenmiştir. Buna göre uzaktan fen öğretiminin yararından ziyade dez avantajlarının daha çok 
olduğu görülmüştür. Bu süreçte öğrencinin derse katılımı, defter kullanımı, teknoloji 
yetersizliği gibi sorunlar dikkat çekmektedir. Çünkü COVID-19 kaygısının sosyal tutumlar 
üzerinde önemli bir etkisi olduğu gösterilmiştir [4]. 
    Etkinliklerin uzaktan eğitimle yapılmasına yönelik öğrenci görüşleri incelenmiştir. Bu 
süreçte öğrenciler deneyleri izleyerek katılım sağlamış ve bu durum öğrencilerin dikkatlerinin 
daha hızlı dağılmasına sebep olduğu görülmüştür. Bu durumu azaltmak için öğretmen ile aynı 
anda ekran başında deneyler yapılarak çözüm üretilmiştir. Bu durumda da yaşanan malzeme 
sıkıntısı deneyin yapılmasını zorlaştırmıştır. 
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Özet: Dünyayı kuşatan küresel ısınma, fosil kaynakların gün geçtikçe azalması ve sera gazı 
emisyonunun artması enerji için alternatif yollar aranması gerektiğini ortaya koymuştur. 
Günümüz dünyasında elektrik enerjisinin kullanılmadığı alan neredeyse yok denecek kadar 
azdır ve elektrik enerjisinin temini için yeşil enerji yolları aranmaktadır. Yeşil enerjiden kasıt, 
enerji eldesi sırasında doğaya zarar vermeyen, kullandığı kaynakları tüketmeyen ve enerji 
eldesi sonucu zararlı atık bırakmayan enerjiler kastedilmektedir.  Doğanın kaynaklarını baz 
alarak enerji üretimi yapan yenilenebilir enerji burada bir adım öne çıkmaktadır. Bu çalışmada 
geleceğin en çok kullanılacak enerji türü olarak görülen hidrojen enerjisinin üretimini 
sağlamak için kullanılan yenilenebilir enerji türleri ve bu konuda yapılmış çalışmalar 
incelenecektir. Makalenin daha sonraki çalışmalar için yol gösterici olacağı ve bu konuda 
çalışma yapmak isteyenler için aydınlatıcı olacağı açıktır. 

Anahtar Kelimeler: Hidrojen enerjisi, yenilebilir enerji, yeşil enerji 

Abstract: Global warming, which surrounds the world, fossil resources are decreasing day by 
day and increasing greenhouse gas emissions have shown that alternative ways to look for 
energy should be sought. In today's world, the area where electrical energy is not used is 
almost Jul-ness, and green energy routes are being sought for the supply of electrical energy. 
By green energy, we mean those energies that do not harm nature during energy production, 
do not consume the resources they use, and do not leave harmful waste as a result of energy 
production. Renewable energy, which produces energy based on the resources of nature, is a 
step forward here. In this study, the types of renewable energy used to ensure the production 
of hydrogen energy, which is considered to be the most used type of energy of the future, and 
the studies conducted on this subject will be examined. It is clear that the article will be a 
guide for further studies and will be enlightening for those who want to study on this topic. 

Keywords: Hydrogen energy, renewable energy, green energy 
 

GİRİŞ 

 Enerji ihtiyacı, insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için ilk insandan bu zamana kadar 
çeşitli formlarda varoluşunun sürdürmüştür. Gelişen teknoloji, makineleşme, dijitalliğin 
günümüzde her zaman ve her mekânda kullanılabilirliği için enerjinin devamlılığı gereklidir. 
Ancak bu devamlılık için çeşitli önlemler alınması gerekmektedir. Enerjinin üretiminin ve 
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kullanımının çevre üzerinde olumsuz etkilerinin olmaması ve enerji kaynaklarının da 
tükenmemesi gerekmektedir. O zaman, ivedilikle bu konuda çözümler bulunmalıdır. Bunun 
için çevreye zararı olmayan ve tükenmeyen enerji kaynaklarına yönelmek gerekmektedir. 
Enerji kaynakları temelde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar tükenir enerji kaynakları (petrol, kömür, 
doğalgaz, uranyum, lityum...vb.) ve tükenmez enerji kaynakları (güneş, rüzgâr, su, hidrojen, 
jeotermal, dalga, gelgit…vb.) olarak isimlendirilirler.  Burada kullanılan tükenmez 
ifadesinden kasıt, insanlık için uzun sayılabilecek bir süre içinde tükenmeyeceği 
anlamındadır. Bu enerjilerin kaynağı doğal kaynaklardan sağlanır ve sürdürülebilirliği 
mümkün olan enerjilerdir. Bu kaynaklara kısaca değinecek olursak; 

 Güneş enerjisi, bu enerji türünde güneş ışınları toplanıp güneş radyasyonu yoluyla bu 
ışınlardan ısı ve elektrik üretimi sağlanmaktadır. Bu enerjinin eldesi için fotovoltaik hücreler 
kullanılmakta olup, bu hücreler güneş ışığını yakalayıp elektriğe dönüştüren mekanizmalara 
sahiptir. Bir bölgenin güneş enerji potansiyeli, güneşlenme süresi ve güneş radyasyon 
değeriyle yakından ilişkilidir [1]. Güneş potansiyelinin doğru tahmini için global güneş 
ışınımının gerçeğe yakın tahmin edilebilir olması gerekmektedir. Veri biliminde aktif 
kullanılan metot ve yöntemler güneş ışınım tahminleri için de kullanılmaktadır [2]. 

 Rüzgâr enerjisi, güneş dünyamızın tüm yüzeylerini aynı şekilde ısıtmaz ve ısı farklarından 
dolayı rüzgâr oluşur. Oluşan rüzgâr, günümüz modern teknolojileri vasıtasıyla gerek 
denizlerde gerek karada enerji oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Hava kirliliği 
yaratmayan ve üretimi nispeten ucuz olan rüzgâr enerjisinin bazı dezavantajları da 
bulunmaktadır. Rüzgâr enerjisi elde etmek için kullanılan jeneratörler çok sayıda açık alan ve 
oldukça sabit bir rüzgâr kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda rüzgâr türbinlerinin 
doğanın dengesini ( göçmen kuş ölümleri) de bozması söz konusu olabilir [3]. 

 Hidroelektrik enerji, suda oluşturulan hareketlerin mekanik formdan elektrik formuna 
dönüştürülmesiyle oluşur. Bu enerjiyi elde etmenin en bilindik yolu debisi yüksek suyollarına 
barajlar kurulması ve toplanan suyun gücünden elektrik üretilmesidir. Elektrik üreten 
hidroelektrik santraller temiz, yenilenebilir, yakıt gideri olmayan, verimliliği yüksek, enerji 
fiyatı açısından önemli, ömrü uzun, işletme giderleri az ve en önemlisi ülkeleri dışa bağımlı 
kılmayan yerli enerji kaynaklarıdır [4]. Yalnız santralin kurulum aşamasında çevreye etkisi 
detaylıca değerlendirilmeli ve kar-zarar analizi yapılmalıdır. 

 Jeotermal enerji, yer kabuğundaki malzemelerin radyoaktif bozunmasından oluşan yer 
yüzeyinin derinliklerinde oluşan ısının oluşturduğu enerjidir. Dünyamızın yer kabuğu ve 
çekirdeği ile arasındaki sıcaklık değişikliği yer kabuğuna çekirdekten sürekli ısı şeklinde 
termal enerji yayılmasına neden olmaktadır. Ancak, jeotermal enerjinin elde edilmesi önünde 
birtakım engeller vardır ki bunlara yüksek yatırım maliyeti ve ticari olarak uygun sondaj 
yapma riskidir. 

 Biokütle enerjisi, biyokütle doğal bir şekilde meydana gelen bitkisel ve hayvansal kökenli 
organik maddelerdir. Ürünlerden, atıklardan ve tarım ve orman üretiminden kalan atıklardan 
ve bunların ürünlerinin işlenmesinden kaynaklanan biyolojik bozulmaya uğrayan bitkisel veya 
hayvansal kaynaklı katı veya sıvı maddeler ve biyolojik olarak parçalanan diğer atıkların 
parçaları, özellikle tarımsal hammaddelerden oluşmaktadır. Biyokütle enerjisi ise 
yaşamımızda var olan organik atıkların fosilleşmeden önce yanma tepkimesine uğrayarak elde 
edilmesi ile oluşmaktadır. Bu işlemler ise ısı üretmek için doğrudan yanma (yakma); katı ve 
sıvı yakıtlar üretmek için termokimyasal dönüşüm; sıvı yakıt üretmek için kimyasal dönüşüm; 
sıvı ve gaz yakıtlar üretmek için biyolojik dönüşümdür. Yanma tepkimesi ile çevreye zarar 
oluşabilmektedir. Biokütlenin yakılması yerine organik maddeler olan etanol ve biodizel gibi 
yakıta dönüştürülebilmesi söz konusu olabilir. Bu da başka yeşil enerji türünü bioyakıtları 
ortaya çıkarmaktadır [4]. 
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 Okyanus enerjisi, yeni gelişen teknolojilerden biri olup denizlerde ve okyanuslardaki 
dalga ve gel-git olaylarından yaralanarak enerji üretilmesiyle oluşur. Bu teknolojilerdeki en 
büyük sorun bu potansiyelin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Dünya ölçeğinde bu 
potansiyelin kullanılması için pilot projeler başlatılmıştır. Gelecekte bu projeler planlanırken 
yerel kıyı ekolojisi göz önünde bulundurulmalı, gemicilik, balıkçılık gibi sektörlerin nasıl 
etkileneceği değerlendirilmelidir [5]. 

 
1. Hidrojenin Üretimi ve Hidrojen Enerjisi 
 

 Hidrojen, renksiz, kokusuz, yanıcı, hafif, doğada en basit ve en kolay bulunan elementtir. 
Doğada tek başına bulunmaz, bileşikler halinde bulunur. Enerji üretimi için yakıt olarak 
hidrojen kullanıldığında çevreye zararlı maddeler yaymaz. Atık maddeleri, su ve su buharıdır. 
Hidrojen enerjisi, petrol yakıtları ile kıyaslandığında verimlilik açısından daha iyidir. 
Günümüzde fosil yakıtların tükenmesi ve sera gazı emisyonunun dünya ülkelerince 
azaltılmaya çalışılması için temiz enerjiye yönelim olmuştur. Bu bağlamda hidrojen, temiz 
enerji ihtiyacını karşılamaya dönük sürdürülebilir bir enerji türü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Hidrojen, günümüzün ve geleceğin yakıtı olarak kabul edilmekte ve fosil yakıtların mevcut 
mirasını tamamen ortadan kaldırmakta, dünya çapında ekonomik ve çevresel koşulları 
iyileştirme ümidini de beraberinde getirmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar ve dünyanın 
gelecek vizyonu incelendiğinde karbon çağını geride bırakıp hidrojen çağına geçtiğimiz kritik 
bir dönemeçte olduğumuz belirlenmiştir [6].  

Hidrojen doğal bir yakıt değildir ve birincil enerji kaynaklarından faydalanılarak farklı 
hammaddelerden meydana getirilebilen sentetik bir yakıt türüdür. Birincil enerji kaynağı 
olarak fosil yakıtlar kullanıldığında temiz bir enerji elde edilememektedir ve amaçlanan 
hedefe ulaşılamamaktadır. Hidrojenin eldesi için yenilebilir enerji kaynaklarından 
faydalanılırsa hidrojenin çevreye herhangi zararlı bir atığı oluşmamaktadır. Yenilenebilir 
kaynaklar, fosil yakıtlara olan bağımlılığı ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için en önemli 
fırsatı sunmaktadır. Yenilenebilir kaynaklardan ekonomik yollarla hidrojen üreten 
teknolojileri geliştirmek ve iyileştirmek için araştırmalar yapılmıştır ve yapılmaya devam 
etmektedir. Bu çalışmada, hidrojen enerjisi üretimi için yenilenebilir enerji kullanan yazılar 
derlenmiş ve bir yol haritası çıkarabilmek adına artı ve eksileri irdelenmiştir. 

Hidrojen üretimi için günümüzde sadece iki teknoloji yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bunlardan ilki buhar metan reformu, diğeri ise elektrolizdir. Buhar reformu yönteminde 
hidrojeni elde edebilmek için metanı buharla ısıl ayrıştırmaya maruz bırakmaktayız. Bu 
üretim şeklinde karbon monoksit vb. türev yan ürünler meydana gelmektedir. Bu durum, yeşil 
enerji üretimi için istenmeyen bir durumdur. Diğer yöntem ise suyun hidrojen ve oksijen 
olarak ayrıştırılmasını sağlayan elektroliz yöntemidir. 

    Bu geleneksel yöntemlere ek olarak, güvenli, düşük maliyetli ve temiz hidrojen sağlayan 
birçok yenilikçi hidrojen üretim sistemi de mevcuttur. Yenilenebilir enerjiye dayalı, entegre 
ve hibrit sistemler, birden fazla yenilenebilir kaynaktan sürdürülebilir bir şekilde hidrojen 
üretebilmektedir [6]. 

 
2. Yenilenebilir Enerjiden Hidrojen Üretimi Hakkında Yapılan Çalışmalar 
 
2.1. Güneş enerjisinden faydalanarak hidrojen üretimi  
 

 Güneş enerjisinden hidrojen enerjisi üretimi çalışmaları incelendiğinde hidrojen üretimi 
için en çok tercih edilen ve/veya çalışma yapılan yenilenebilir enerji türünün güneş enerjisi 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Atız ve Karakılçık’ın 2018 yılında yaptıkları çalışmada güneş 
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enerjisinden ısı enerjisi üretmek için dikdörtgen prizma şeklinde bir güneş havuzu, Organik 
Rankine Çevrimi (ORÇ) ve elektroliz sisteminden oluşan bir birleşik sistem tasarladılar. 
Havuzda depolanan ısı enerjisi Organik Rankine Çevrimi (ORÇ)’ye aktarıldı ve ORÇ’ de 
elektrik üretildi. Ancak, sistemin verimli bir şekilde depolanamaması yüzünden, üretilen 
enerji bir elektroliz sisteminde hidrojen üretiminde kullanıldı. Böylece suyun elektrolizi ile 
hidrojen gazı üretildi [7]. Erden ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada güneş paneli, düz 
plaka kolektörler ve Organik Rankine Çevriminden oluşan bir entegre sistem modellenmiştir. 
Termal enerji ile çalışan ORÇ kullanılarak üretilen elektrik enerjisi hidrojen üretimi için 
kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda termal sistem performansının hidrojen üretimi 
performansı ile doğru orantılı olarak arttığı gözlemlenmiştir [8]. Yüksel ve Öztürk yaptıkları 
çalışmada solar parabolik oluklu kolektör sistemleriyle güneş radyasyonu kullanarak termal 
enerji üretmişlerdir. Ürettikleri enerji ile de güneş reaktör sistemi ile hidrojen enerjisi eldesi 
için kullanmaya yönelik teorik analizlerin yapıldığı bir çalışma oluşturmuşlardır [9]. 

 Öztürk ve Dinçer’ in yapmış olduğu çalışmada güneşe dayalı hidrojen üretimi için yeni bir 
çoklu nesil sistemi geliştirilmiş, sistemin her süreci için enerji verimliliği ve kaybı 
araştırılmıştır [10]. Biçer ve Dinçer’in yapmış olduğu hidrojen üretimi için güneş ve jeotermal 
tabanlı birleşik sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmada ise sistem tasarımı yapılmış, pratik 
uygulamalar için analiz çalışmaları yürütülmüştür. Toplam enerji ve ekserji verimliliği 
araştırılmıştır [11]. Bozoğlan ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada, güneş enerjisi 
hidrojen üretim yöntemleri ile ilgili bazı teknik konular ele alınmıştır ve çalışma sonucunda 
solar hidrojen üretiminin yüksek sürdürülebilirliği ve düşük tahribatı nedeniyle pratikte 
kullanımının uygunluğu bulunmuştur [12]. Joshi ve ark., yaptığı çalışmada güneş enerjisine 
dayalı termal tahrikli bir hidrojen üretim sistemi ele alınmış, termodinamik olarak analiz 
edilmiştir. Güneş radyasyonunun yoğunluğu, ortam sıcaklığı vb. gibi çeşitli iklim 
parametrelerine dayalı olarak sistem performansını analiz için vaka çalışması yapılmıştır [13]. 

 Saka ve Canbolat yaptığı çalışmada, bir santralin gerçek işletme koşullarındaki üretim 
değerleri gözlemlenmiştir. Fiili günlük üretim değerlerini gösteren üretim verileri kayıt 
edilmiştir. Bu veriler, günlük hidrojen üretim performansının araştırılmasında kullanılmıştır 
[14]. Ateş ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmanın amacını güneş enerjisini elektriksel formda 
kullanan bir sistemin değerlendirilmesi ve bir elektrolizör vasıtasıyla hidrojen olarak 
depolanması, kırsal alanlar gibi şebekeden uzak küçük ölçekli tüketiciler için kullanıma 
sunulması olarak belirlemişlerdir [15]. Keykhah ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada 
ise güneş enerjisine dayalı entegre bir sistem kullanılarak hidrojen üretim süreci araştırılmak 
amaçlanmıştır. En önemli tasarım parametreleri belirlenip, bunların sistemin amaç fonksiyonu 
üzerindeki etkileri parametrik olarak analiz edilmiştir. Optimum sistem belirlemesi için 
parçacık sürü optimizasyonu algoritması kullanılarak optimizasyon üzerinde çok amaçlı etki 
gerçekleştirilmiştir [16]. Bilgen ise yaptığı çalışmada yenilenebilir enerji kullanarak yerli 
hidrojen üretimini değerlendiren bir çalışma yapmıştır. Elektroliz işlemi için kullanacağı 
yenilenebilir enerjinin en pratik olarak güneş fotovoltaik olduğunu beyan ettiği çalışmada, ev 
tipi fotovoltaik-elektrolizör sistemlerinin termal ve ekonomik performansını belirlemek ve 
optimize etmek için basitleştirilmiş bir model geliştirmiştir [17]. 
 
2.2. Jeotermal enerjiden faydalanarak hidrojen üretimi 
 

 Jeotermal santraller yüksek miktarda hidrojen sülfür yaymaktadır. Yaşadığımız bölgede 
hidrojen sülfürün varlığı çevreyi tehdit eden ana unsurlardan sayılabilir. Hidrojen sülfürü 
ayrıştırma işlemi ile hidrojene ayırmak ve elde edilen hidrojeni enerji amaçlı kullanmak bu 
tehlikeyi bertaraf eden bir çözümdür. Karapekmez ve Dinçer’ in yapmış olduğu çalışmada 
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AMIS teknolojisi kullanılarak hidrojen sülfürden hidrojen eldesi çalışmaları yapılmış ve süreç 
verimlilikleri hesaplanmıştır [18]. 

Yılmaz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, hidrojenin farklı üretim ve sıvılaştırma 
teknikleri incelenerek jeotermal enerjinin kullanımına uygun metotlar tespit edilmiş ve 
jeotermal enerjinin kullanılabileceği uygun modeller oluşturulmuştur. Modeller 
oluşturulurken jeotermal enerjinin doğrudan ısısının kullanılması ve/veya üretilen elektriğin 
kullanılması gibi farklı alternatifler değerlendirilmiştir. Hidrojen üretim metotları arasında 
olan ve jeotermalin kullanımına uygun olan elektroliz ve yüksek sıcaklıkta elektroliz gibi 
metotlar değerlendirilmiştir [19]. Ghazvini ve arkadaşları, jeotermal destekli hidrojen 
üretiminin teknik, ekonomik ve çevresel yönleriyle birlikte süreç tanımlamalarını yaptığı bu 
çalışmada, farklı enerji kaynaklarına dayalı hidrojen üretim yöntemleri ile karşılaştırmalı 
değerlendirmeler yapılmıştır [20]. Bir diğer çalışma, Karayel ve arkadaşlarının yapmış olduğu 
çalışmadır. Bu çalışmada, Türkiye’ de yeşil hidrojen üretimi için jeotermal enerji potansiyeli 
araştırılmaktadır. Çalışmada il bazında değerlendirmeler yapılmış, Aydın, Manisa ve Denizli 
hidrojen üretim potansiyeli en çok iller arasında çıkmıştır [21]. 
 
2.3. Biyolojik hidrojen faydalanarak hidrojen üretimi 
 

 Hidrojen, biyolojik olarak biofotoliz, foto-fermentasyon ve karanlık-fermentasyon veya bu 
proseslerin kombinasyonu ile üretilebilir. Düşük hidrojen verimi ve düşük hidrojen üretim 
hızı bu proseslerin ticarileşmesinde en önemli engeldir. Genç yaptığı çalışmada biyolojik 
olarak hidrojen üretim yöntemlerini açıklamıştır [22]. Kademli’ nin yaptığı çalışmada 
hidrojenin teknolojisi, potansiyeli ve geleceği tartışılmıştır. Burada çeşitli bakterilerin 
hidrojen üretiminden bahsedilmiştir [23].  Mert ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada jeotermal 
ve biyokütle enerji kaynakları birlikte değerlendirilmiştir. Biyokütle kaynaklı sentez gazından 
hidrojen üretimine entegre bir güç üretim sistemi modellenmiştir [24]. Akyürek ve 
arkadaşları, gazlaştırma sisteminin bir modelleme çalışması ile biber artıklarından hidrojen 
üretim potansiyeli belirleyen bir çalışma yapmışlardır. Biber atıklarındaki yüksek oksijen 
içeriği nedeniyle hava yakıt oranı ve buhar yakıt oranı belirlenmiştir [25]. Biyogazdan en 
ucuz yöntem olan buhar reformu ile hidrojen üretimi yapan bir diğer çalışma Kaya ve 
arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmadır. Burada, suyun önce buharlaştırıldığı ve gazla 
karıştırıldığı bir ön ısıtma sistemi kullanılmıştır. Metanın hidrojene dönüşümü, farklı metan 
karbon oranlarında ve sıcaklıklarda incelenmiştir [26]. 

Ishaq ve Dinçer, verimli enerji kullanımı sunan yenilenebilir hidrojen üretim sistemi için 
biyokütle bazlı gazlaştırma destekli yeni bir konfigürasyon önermişlerdir. Çalışmada ayrıca 
çok etkili bir tuzdan arındırma sistemi kullanılmış ve ısı geri kazanımlı buhar üretimi 
yapılmıştır. Çalışmada çok sayıda duyarlılık analizi de yapılmıştır [27]. Levin ve Chahine’nin 
yaptığı çalışmada ise biyokütleden hidrojen üretiminin zorlukları dönüşüm verimlilikleri, 
hammaddenin türü, üretim sistemleri, hidrojen saflaştırma ve depolama teknolojileri faydaları 
ve zorlukları detaylıca anlatılmıştır [28]. Nabgan ve arkadaşları, hidrojen üretimi için biyo-
yağ bileşenlerinin baz alındığı biyokütleler üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmada, 
hidrojen üretmek için fenol ve aetik asit buharı reform süreci hakkında kapsamlı bilgi 
sağlanmaktadır [29]. 
 
2.4. Rüzgar enerjisinden faydalanarak hidrojen üretimi 
 

 Serna ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada bir açık deniz platformunda yenilenebilir 
enerjiden hidrojen üretmek için model öngörücü kontrol fikirlerine dayalı bir kontrol 
stratejisinin formülasyonu sunulmaktadır. Dalga ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi, 
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hidrojen üreten bir dizi elektrolizörü besleyen enerji kaynağı olarak kabul edilmiştir [30]. 
Domanech ve Leo ise denizde elektroliz yapabilen tüm teknolojileri gözden geçiren bir 
çalışma yapmışlardır. Elektroliz için gereken enerjiyi deniz üstü rüzgâr santrallerinden temin 
edip deniz suyunu hidrojene ayrıştırmışlardır. Sıkıştırılmış halde taşınması için hidrojen 
üreten üç varsayımsal tesis incelenmiştir [31]. Dagdougui ve arkadaşları, güneş ve rüzgâr 
enerjisi kaynaklarının kullanımına dayalı olarak yüksek hidrojen üretimi olan yerlerin 
seçimine ilişkin bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, rüzgar ve güneş potansiyellerinin 
değerlendirilmesi, hidrojen potansiyelinin analizi, bölgesel bir karar destek modülünün 
geliştirilmesi ve hibrit yerinde hidrojen üretiminin modellenmesine ilişkin dört ayrı durum ele 
alınmıştır [32]. 

 Da Silva ve arkadaşları, rüzgar ve güneş enerjisini kullanarak üretilen elektrik enerjisi ve 
konvansiyonel hidroelektrik ile çalışan varsayımsal bir elektrolitik hidrojen üretim tesisi 
uygulamasının teknik ve ekonomik fizibilitesini büyük ölçüde inceledikleri bir çalışma 
yapmışlardır [33]. Chi ve Yu, su elektrolizinden hidrojen üretimi yapmak için rüzgar ve güneş 
enerjisi kullanan bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada farklı elektroliz teknolojileri üzerine 
yoğunlaşılmış, karşılaştırma yapılmıştır [34]. 

 
2.5. Dalga enerjisinden faydalanarak hidrojen üretimi 
 

 Serna ve Toedo’ nun yaptığı çalışmada şebekeden bağımsız bir açık deniz elektroliz tesisi 
tasarlama önerisini sunulmakta ve değerlendirilmektedir. Önerilen tesisi oluşturan sistemler 
gerekçelendirilmiş ve tanımlanmıştır. Basit matematiksel modeller kullanılarak alt sistemler 
boyutlandırılmıştır [35]. Collucci ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, hidrojen üretimi için 
tram bir dalga enerjisi dönüştürücü sisteminin küçük ölçekli bir prototipini tanımlamayı 
amaçlanmaktadır [36]. Boscaino’ nun yaptığı çalışmada ise hidrojen üretimi ve depolanması 
için deniz dalgası enerji dönüştürücüsünün küçük ölçekli bir prototipi sunulmaktadır. 
Deneysel sonuçlar gösterilmiş, uygun maliyetli ve verimli bir güç elektronoği sistemi 
tasarlanmıştır [37]. 

Bu çalışmaların dışında, ülkelerin karma yenilenebilir enerji sistemleri ile oluşturdukları 
hidrojen üretimi ile alakalı çalışmalar mevcuttur. Rahmouni ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada, Cezayir için yenilenebilir enerji sistemleri çeşitli opsiyonlarla kullanılırsa ne kadar 
hidrojen üretimi sağlanır ifadesi irdelenmiştir [38]. Morales’ in yaptığı çalışmada ise Küba 
için yenilenebilir enerjiden hidrojen üretimi potansiyeli değerlendirilmiştir. Çalışmada 
ağırlıklı olarak güneş enerjisinden faydalanmak ön plandadır [39]. Posso ve Zambrano ise 
benzer çalışmayı Venezuela için yapmışlardır. Çalışmada güneş enerjsinden hidrojen 
üretiminin daha olası olduğu belirtilmektedir [40]. Posso ve arkadaşlarını yaptığı bir 
çalışmada ise ekvator için yenilenebilir enerjiden hidrojen üretimi tartışılmıştır. Hidrojen 
üretimi gerçekleştirildiği takdirde kırsal alanda yaşam kalitesinin yükseleceği ve diğer 
faydalar göz önüne alınarak diğer çalışmalar için yol gösterici nitelikte olduğu ifade edilmiştir 
[41]. 

 
SONUÇ 

Enerjiye bağımlı olduğumuz bu yüzyılda, gerek doğaya zararının olması gerek tükenmez 
olduğu için sürdürülebilirliği bizi yenilenebilir enerji konusunda çalışma yapmaya ve bu 
konuda farkındalığımızı arttırmaya yönlendirmektedir. Gelecek yüzyılın enerji taşıyıcısı, 
depolayıcısı ve kaynağı olarak görülen hidrojenin üretiminin yenilenebilir enerji ile 
sağlanması dünyamız adına büyük bir şanstır. Bu şansı değerlendirebilmek adına yenilenebilir 
enerji türleri ve bu enerji kaynaklarından hidrojenin eldesi hakkında detaylı bilgi sahibi 
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olmamız gerekmektedir. Bu çalışmada, hidrojenin eldesi için yeşil enerji türlerinin neler 
olduğu, bu konularda literatürde nasıl çalışmalar yapıldığı incelenmiş olup bunun gelecek 
çalışmalar için –bütünü gösterdiği için- yol gösterici olacağı düşünülmüştür. Yapılan 
incelemeler neticesinde, hidrojen üretimi için en çok güneş enerjisinin kullanıldığı çalışmalara 
rastlanmıştır. Bunun nedeni, güneş enerjisi teknolojilerinin akademik ve endüstri camiasında 
daha iyi bilinmesi, diğer enerjilere nazaran teknolojisinin daha kolay erişilebilir ve daha ucuz 
olması gelmektedir. Çalışmaların çoğu enerji sistemlerinin hibrit çalışması üzerine inşa 
edilmiştir. Bunun asıl sebebi, yenilebilir enerji kaynaklarının sürekliliğinin olmamasıdır.   
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ÖZET 
Amaç: Bu sistematik eşleşme çalışmasında, ülkemizde hemşirelik alanında baş boyun kanseri 
cerrahisi geçiren hastalarla yapılan lisansüstü tezler incelenmesi amaçlandı. Yöntem: 
Çalışmanın evrenini Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun internet sitesinde yayınlanmış tüm 
hemşirelik tezleri oluşturmaktadır. Araştırmada tez adı, konu, dizin, özet bölümlerinde ve 
tezlerin tümünde ‘hemşirelik’, ‘baş ve boyun kanserleri’ ‘bakım’ ve ‘cerrahi’ kelimeleri birlikte 
aranmış ve bu konuda yapılmış 5 teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezleri incelemek üzere 
araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına yönelik bir “Tez İnceleme Formu” geliştirilmiştir. 
Altı alt başlık (tez adı ve yılı, türü, amacı, araştırma tipi, örneklem/çalışma grubu tanımlaması 
ve sonuç) altında araştırmalara ait çalışma kimliği ve çalışma içeriği ile ilgili bilgiler yer 
almaktadır. Bulgular: Beş lisansüstü tezin ayrıntılı incelenmesi ile yapılan araştırma sonunda 
baş ve boyun kanserleri konusunu içeren hemşirelik tez çalışmalarının %80’inin yüksek lisans 
tezi olduğu, dört tanımlayıcı, bir randomize kontrollü araştırma deseninde yapıldığı, verilerin 
analizinde tanımlayıcı istatistiklerin kullanıldığı görüldü. Sonuç: Yapılan araştırma sonunda 
baş ve boyun kanserleri konusunu içeren hemşirelik tez çalışmalarının çoğunluğunun yüksek 
lisans tezi olduğu, doktora tezlerinde henüz bu konuda yeterince çalışma bulunmadığı, farklı 
araştırma desenleri ile yapılan çalışmalara da ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılacak 
tez çalışmalarında özellikle baş boyun kanseri cerrahisi uygulanan hasta gruplarında tez 
çalışmalarının yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Baş ve Boyun Cerrahisi, Hemşirelik, Kanser.  
 

ABSTRACT 

Aim: In this systematic matching study, it was aimed to examine the postgraduate theses made 
with patients who underwent head and neck cancer surgery in the field of nursing in our country. 
Method: The universe of the study consists of all nursing theses published on the website of 
the Higher Education Council (YOK). In the research, the words 'nursing', 'head and neck 
cancers', 'care' and 'surgery' were searched together in the thesis title, subject, index, summary 
sections and in all theses, and 5 theses on this subject were found. In order to examine the theses 
reached, a "Thesis Review Form" was developed by the researchers for the purpose of the study. 
Under six sub-titles (thesis name and year, type, purpose, research type, sample/study group 
definition, and conclusion), there is information about the study identity and study content of 
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the studies. Results: At the end of the research, which was carried out by examining five 
postgraduate theses in detail, it was seen that 80% of the nursing thesis studies on head and 
neck cancers were master's theses, they were made in four descriptive and one randomized 
controlled research design, and descriptive statistics were used in the analysis of the data. 
Conclusion: At the end of the research, it was concluded that most of the nursing thesis studies 
on head and neck cancers are master's theses, there are not enough studies on this subject in 
doctoral theses yet, and there is a need for studies with different research designs. In the thesis 
studies to be done, it is recommended to carry out thesis studies especially in the patient groups 
who underwent head and neck cancer surgery. 

Keywords: Head and Neck Surgery, Nursing, Cancer. 

GİRİŞ 

Kanser, DNA onarım sürecinde ve replikasyon aşamasındaki hatalar nedeniyle veya 
vücudun herhangi bir onkojenik gene maruz kalmasıyla meydana gelen bir hastalıktır. Bu 
faktörler genlerde mutasyona neden olarak hücresel değişikliklere katkıda bulunur ve sonuç 
olarak kontrolsüz hücre poliferasyonu gelişir [1]. Dünyada her yıl 18.000.000 yeni kanser tanısı 
konmakta ve 9,5 milyon hasta kanser nedeniyle hayatını kaybetmektedir ve %4,9’unu baş ve 
boyun kanserleri olan hasta grubu oluşturmaktadır [2]. Baş ve boyun kanserleri oral kavite, 
hipofarenks, nazofarenks ve larinkste  oluşan maling tümörlerdir [3]. Epitel kökenli kanserler 
olmalarına rağmen en yaygın malignitesi  % 90 skuamöz hücreli karsinomdur [4,5]. Baş ve 
boyun kanserleri bulundukları yere göre, hipofaringeal skuamöz hücreli karsinom (HSCC), oral 
skuamöz hücreli karsinom (OSCC), laringeal skuamöz hücreli karsinom (LSCC) ve 
nazofaringeal karsinom (NPC) olarak adlandırılır [3]. Baş ve boyun kanserleri gelişmekte olan 
ülkelerde ağırlıklı olarak görülen kanser türüdür [6]. Baş boyun kanserleri yılda yaklaşık 
900.000 vaka ve 450.000 ölümle dünya çapında 7. daha sık görülen kanser türüdür [7,8]. Baş-
boyun kanserlerinin kanser türleri içinde insidansı yaklaşık %5, ölüm oranı ise %2 civarındadır 
[9]. İnsidans açısından diğer kanser türlerine göre daha alt sıralarda yer alan baş ve boyun 
kanserleri, hastalık ve tedavi sürecine bağlı olumsuz değişimlere ve bireyin günlük yaşam 
aktivitelerini yeterince yerine getirememesine neden olur [10]. Baş boyun kanserlerinin 
görülme sıklığı erkeklerde, kadınlardan daha fazladır. Bunun nedeni erkeklerin risk faktörlerine 
kadınlara göre daha fazla maruz kalmasıdır [5]. Sigara, bu kanser türü için en önemli risk 
faktörlerinden biridir [11]. Sigara içen bireylerin, hiç sigara içmeyenlere kıyasla en yüksek 
genel ölüm oranına sahip olduğunu ve sigarayı bırakmanın kanser gelişiminde yararlı etkileri 
olabileceği belirtilmiştir [12]. Bunun yanında elektronik sigara, alkol tüketimi, human 
papilloma virüs ve kronik enfeksiyonlar, düşük sosyoekonomik durum, yetersiz ağız hijyeni, 
cinsiyet, yaş, ırk, meslek, genetik yatkınlık, beslenme bozukluğu, radyasyona maruziyet, 
travma ve immün sistem bozuklukları önemli risk faktörleridir. Meyve ve sebze tüketimi ise 
baş boyun kanserlerine karşı koruyucu etkiye sahiptir [2,13]. Hastalığın ilk evrelerinde herhangi 
bir klinik semptom göstermeyen baş ve boyun kanserleri erken teşhis edilirse büyük oranda 
iyileşme sağlanır. Yaygın tedavi seçenekleri arasında cerrahi, radyoterapi, kemoterapi veya bu 
üç tedavinin kombinasyonları yer alır [14]. Baş ve boyun kanserli hastalar, ameliyat ve tedavi 
sonucunda sıklıkla değişen bir görünüm elde ederler [15]. 

Geçmiş yıllarda yapılan bir tez çalışmasında hem hastalık hem de tedavi sürecinin hastalar 
üzerinde önemli yan etkiler yarattığı, baş ve boyun kanseri hastaların bu aşamada hemşirelerden 
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kapsamlı bir desteğe ihtiyaç duyduğu, hemşirelerin hastaların yaşam tarzlarının ve geçmiş 
deneyimlerinin farkında olurlarsa, hasta ve aile üyelerini destekleyip, eğitimin ve bakımın 
kalitesini iyileştireceği vurgulanmıştır [16]. 

Bu nedenle bu araştırmanın Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerde baş ve boyun kanserlerine 
yönelik hemşirelik alanında mevcut çalışmalar ile ilgili genel bir fikir vereceği ve bundan 
sonraki tez çalışmalarına temel oluşturacağı düşüncesindeyiz. 

Amaç  
Bu araştırmada, ülkemizde hemşirelik alanında baş boyun kanseri cerrahisi geçiren 

hastalarla yapılan lisansüstü tezler incelenmesi amaçlandı. 
 
YÖNTEM 
Bu çalışma, baş ve boyun kanserleri cerrahisi geçiren hastalarla yapılan lisansüstü hemşirelik 

tezlerinin incelenmesi amacıyla yapılmış sistematik eşleşme çalışmasıdır.   
Bu çalışmanın evrenini, Şubat 2022 yılından önce baş ve boyun kanserleri konusunda 

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun internet sitesinde yayınlanmış tüm tezler oluşturdu. 
Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt örnekleme ile 
belirlendi. Araştırmada tezlerin tümünde ‘hemşirelik’, ‘baş ve boyun kanserleri’ ‘bakım’ ve 
‘cerrahi’ kelimeleri birlikte arandı ve konuyu içeren tezler doküman olarak ele alındı. Analizler 
bu doğrultuda yapıldı. Araştırmada tez adı, konu, dizin, özet bölümlerinde ve tezlerin tümünde 
‘hemşirelik’, ‘baş ve boyun kanserleri’ ve ‘cerrahi’ kelimeleri birlikte aranmış ve bu konuda 
yapılmış beş teze ulaşıldı. 

Ulaşılan tezleri incelemek üzere araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına yönelik bir 
“Tez İnceleme Formu” geliştirilmiştir. Altı alt başlık altında araştırmalara ait çalışma kimliği 
ve çalışma içeriği ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bunlar tez adı ve yılı, türü, amacı, araştırma 
tipi, örneklem/çalışma grubu tanımlaması ve sonuç veri toplama araçları olarak adlandırıldı. 
Beş tez çalışması bu form kullanılarak incelendi.  

 
BULGULAR 
Çalışmada baş ve boyun kanserleri ile ilgili YÖK’ün internet sitesinde yayımlanmış tüm 

tezler incelenmiştir. İncelenen tez sayısı dört yüksek lisans ve bir doktora tezi olmak üzere 
toplam 5’dir. Tezler 2008-2016 yılları arasında yazılmış ve dört tanımlayıcı, bir randomize 
kontrollü araştırma deseninde yapılmıştır. Tezlerdeki örneklem sayıları 46-145 arasında 
değişmektedir [17,18,19,20,21]  

Araştırma kapsamından incelenen tezlerin özellikleri Tablo I’de verilmiştir. 
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Tablo I: Baş Ve Boyun Kanserleri Konusu İle İlgili Yapılan Hemşirelik Tezlerinin Özellikleri 

 Tez Adı ve 
Yılı 

Tez 
Tür 

Amaç Tipi Örneklem Sonuç 

Baş-Boyun 
Kanseri 
Tanısı ile 
Ameliyat 
Olan 
Hastaların 
Ameliyat 
Öncesi ve 
Ameliyat 
Sonrası 
Beden İmajı 
ve Benlik 
Saygısı-2008 
[17] 

Yüksek 
Lisans  

Hastalarda 
ameliyat 
öncesi ve 
ameliyat 
sonrası 
beden imajı 
ve benlik 
saygısı 
durumlarında 
değişikliği 
araştırmak. 

Tanımlayıcı  141 hasta Hastaların 
ameliyattan sonra 
ve topluma 
katıldıktan sonraki 
Vücut Algısı Ölçeği 
ve Coopersmıth 
Benlik Saygısı puan 
ortalamalarının 
ameliyattan önceki 
puan ortalamalarına 
göre ileri düzeyde 
anlamlı düşük 
olduğu bulundu. 

Radyoterapi 
Uygulanan 
Baş Boyun 
Kanserli 
Bireylerde 
Oral Mukozit 
Önleme 
Protokolünün 
Yaşam 
Kalitesine 
Etkisi- 2010 
[18] 

Doktora  Radyoterapi 
uygulanan 
bireylerde 
oral mukozit 
önleme 
protokolü 
eğitiminin 
yaşam 
kalitesine 
etkisini 
saptamak. 

Randomize 
Kontrollü 

50 hasta Oral mukozit 
önleme protokolü 
eğitimi ile 
hastalarda mukozit 
semptomları ve 
derecesinde, ağrıd 
ve malnutrisyon 
oranında azalma 
olurken yaşam 
kalitesinde 
değişiklik 
saptanmamıştır. 

Baş Boyun 
Kanserli 
Hastalarda 
Fonksiyonel 
Durum ve 
Sosyal 
Desteğin 
Belirlenmesi-
2011 
[19] 

Yüksek 
Lisans  

Hastaların 
fonksiyonel 
durum ve 
sosyal destek 
özelliklerinin 
belirlenmesi 

Tanımlayıcı 145 hasta 
 

Hastaların 
fonksiyonel yaşam 
alanları ve sosyal 
desteklerinin 
cerrahi tedavi, son 
cerrahi uygulanma 
zamanı ve baş etme 
düzeyinden 
etkilendiği 
saptanmıştır.(p<0.0
5) . 
 
 
 

     Tablo I’in Devamı 
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Tez Adı ve 
Yılı 

Tez 
Tür 

Amaç Tipi Örneklem Sonuç 

Radyoterapi 
Alan Baş 
Boyun 
Kanserli 
Hastaların 
Yaşadıkları 
Semptomların 
Belirlenmesi-
2014 
[20] 

Yüksek 
Lisans  

Radyoterapi 
alan baş 
boyun 
kanserli 
hastaların 
yaşadıkları 
semptomla-
rın 
belirlenmesi 

Tanımlayıcı 47 hasta 
 

Hastaların; ağrı, 
halsizlik ya da 
enerji kaybı, 
iştahsızlık, ağız 
kuruluğu, tat 
almada değişim, 
uyumakta zorluk, 
endişelenme, ben 
kendime 
benzemiyorum ve 
kendini üzgün 
hissetme 
semptomlarını 
sıklıkla, şiddetli bir 
şekilde ve sıkıntı 
verici düzeylerde 
yaşadıkları 
belirlenmiştir.  

Kemoterapi 
ve 
Radyoterapi 
Uygulanan 
Baş Boyun 
Kanserli 
Hastalarda 
Mukozit 
Yönetimine 
Yönelik 
Kullanılan 
Oral 
Ajanların 
Retrospektif 
Olarak 
İncelenmesi-
2016 
[21] 

Yüksek 
Lisans  

Kemoterapi 
ve 
radyoterapi 
uygulanan 
baş boyun 
kanserli 
hastalarda 
mukozit 
yönetimine 
yönelik 
kullanılan 
oral ajanları 
incelemek 

Tanımlayıcı 46 hasta Hastaların 
%4.4’ünde grade 2 
oral mukozitte 
sukralfat-lidokain 
karışımı, 
%6.6’sında grade 3 
oral mukozitte 
nistatin+klorheksid
in+L-Glutamin 
kombinasyonu, 
%10.9’unda grade 4 
oral mukozitte 
sadece oral L-
Glutamin 
kullanıldığı 
saptanmıştır.  

 
SONUÇ 

Beş lisansüstü tezin ayrıntılı incelenmesi ile yapılan araştırma sonunda baş ve boyun 
kanserleri konusunu içeren hemşirelik tez çalışmalarının çoğunluğunun yüksek lisans tezi 
olduğu, doktora tezlerinde henüz bu konuda yeterince çalışma bulunmadığı, farklı araştırma 
desenleri ile yapılan çalışmalara da ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır. Baş boyun 
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kanserlerinde cerrahi tedaviye bağlı bulguların verildiği bir çalışma bulunmaktadır. Diğer 
çalışmalarda cerrahi hastalarına özgü değerlendirmeler yapılmamıştır. Yapılacak tez 
çalışmalarında özellikle baş boyun kanseri cerrahisi uygulanan hasta gruplarında tez 
çalışmalarının yapılması önerilmektedir.  
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Özet: Çağdaş bilgi toplumlarında her bireyin günlük yaşama ve hayata adapte olabilmesi için 
bilgiye ulaşma hakkına sahip olması gerekir. Kuşkusuz kimseden yardım almadan bilgiye 
ulaşması ve yararlanması engelli bireylerin de en doğal hakkıdır. Dolayısıyla engelli bireylerin 
de bilgiye ulaşması için bilginin kolayca kullanılabilir biçimde sunulması gerekmektedir. 
Bilgiye ulaşmanın mekânları olan kütüphane binalarının engellilere uygun tasarlanması, 
insanların bununla ilgili tasarım özelliklerinden haberdar olması, böyle özelliklere sahip 
kütüphanelerin yaygınlaştırılması genel olarak toplumda engelli haklarının benimsenmesine 
yol açabilir. Kütüphanede engellilerin bulunduklarının görülmesi, onlar için ayrılan haklara 
saygı duyulması farkındalıkları arttırdığı gibi, hayatın başka alanlarında da engelli insanların 
haklarının farkında olunmasını sağlayabilir. Günümüzde kütüphanelerin tüm okuyuculara daha 
iyi hizmet verebilmesi için ergonomik koşullar göz önünde bulundurulmalıdır. Bundan dolayı 
kütüphane binalarının tasarımı yapılırken kullanıcıların kütüphaneyi daha rahat kullanabileceği 
bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Günümüz bilgi merkezlerinde görme, işitme ve 
bedensel engellilere özgü hizmet çeşitleri özellikle 2000 yıllardan itibaren gelişen teknoloji 
sayesinde sürekli olarak bir değişim içerisindedir. Bu çalışmada Adıyaman Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan kütüphane yapısı, bu 
yapıdan yararlanmak isteyen engelli kullanıcıların yapıyı daha verimli kullanabilmesi amacıyla 
ergonomik açıdan değerlendirilmiştir. Buna göre engelli bireylerin bilgiye ulaşmak için 
kütüphane binasını kullanımlarındaki olumlu ve olumsuz durumlar değerlendirilmiş ve daha 
verimli bir kullanım için yapılması gerekenler belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmanın diğer 
kütüphane binalarının ergonomik koşullarda tasarlanması için de bir örnek teşkil etmesi 
düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kütüphanelerde Ergonomi, Engelli Bireyler, Adıyaman Üniversitesi 
Merkez Kütüphanesi 

Abstract: In contemporary information societies, every individual must have the right to access 
information in order to adapt to everyday life. Undoubtedly, it is the most natural right of 
disabled people to access and benefit from information without any help from anyone. 
Therefore, information should be presented in an easily usable form in order for disabled people 
to access information. Constructing the library buildings, which are the places of accessing 
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information, suitable for the disabled, making people aware of the design features related to 
this, and disseminating the libraries with such features may lead to the adoption of the rights of 
the disabled in the society in general. Seeing the presence of disabled people in the library and 
respecting the rights reserved for them can raise awareness as well as raise awareness of the 
rights of people with disabilities in other areas of life. Today, ergonomic conditions should be 
taken into account in order for libraries to serve all readers better. Therefore, while designing 
the library buildings, it should be designed in a way that users can use the library more easily. 
In today's information centers, the types of services specific to the visually, hearing and 
physically disabled are in a constant change, especially thanks to the developing technology 
since 2000. In this study, the Adıyaman University Library and Documentation Department 
Building has been evaluated ergonomically in order for disabled users who want to benefit from 
this building to use it efficiently. Accordingly, the positive and negative situations in the use of 
the library building by the disabled individuals to access information were evaluated and the 
things to be done for a more efficient use were stated. It is thought that this study will set an 
example for the design of other library buildings in ergonomic conditions. 

Keywords: Ergonomics of Libraries, Disabled People, Adıyaman University Central Library 

GİRİŞ 

Ergonomi, verimlilik, sağlık, güvenlik ve konforu artırmakla ilgili bilimsel bir disiplindir [1]. 
Genel olarak ergonomi, insan, ekipman, çalışma alanı ve çevresi arasındaki ilişkileri inceleyen 
ve bunlardan doğan problemlere anatomi, fizyoloji ve psikoloji bilimlerinin temel bulgularını 
uygulamaya çalışan bir bilim dalıdır [2]. Ergonomi, insanın günlük yaşamında ve iş yerinde 
kullandıklarının tasarımında insanın karakteristik özelliklerini, beklenti ve davranışlarını 
dikkate alma yoluyla iş yapar. Dolayısıyla çalışma yerlerinin emniyetli ve uygun olması, oturma 
birimleri, aydınlatmanın özellikleri, akustik, ısıtma ve havalandırma konuları tamamen 
ergonominin çalışma alanına girmektedir [3]. 

  Ülkemiz toplumunun %12,29’unda bir tür engellilik bulunmaktadır. Yapılan araştırma 
sonuçlarına göre, ülkemizdeki engelliler, eğitim, çalışma, sosyalleşme ve kısaca insanca 
yaşama haklarından yoksun bırakılmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, 
engellilerin hakları, 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” ile milletlerarası sözleşmeler ile 
teminat altına alınmıştır. 

Kütüphane mimarisinin engelli bireylere uygun olarak yapılması, insanların bunlara ilişkin 
tasarımın niteliklerinden bilgi sahibi olması, bu gibi nitelikleri olan kütüphane yapılarının 
yaygınlaştırılması genellikle toplumumuzda engellilerin haklarının kabullenilmesine ön ayak 
olabilir. Kütüphanelerde engelli bireylerin varlığının kabul edilmesi, engellilerin haklarına 
saygı duyulması, engellilere olan farkındalığı arttırdığı gibi, hayatlarının başka alanlarında da 
engellilerin haklarının farkında olunmasını sağlayabilir. En önemlisi de okuryazarlık, kültür ve 
eğitim düzeylerinin düşük olduğu engelli bireylerin toplum içine karışıp, tüm bireyler gibi 
haklarından yararlanarak hiçbir bireye gereksinim duymadan kendi işlerini yapabilecek birey 
olmalarıdır [4]. Engelliğin tanımı yapıldığında; “Birçok dilde olduğu gibi Türkçe’de de engelli, 
engellilik, özürlü ve özürlülük kelimeleri ile ilgili olarak kavram karmaşası yaşanmaktadır. 
Engelli, özürlü, sakat sözcükleri arasında anlam farklılıkları olduğu halde toplumun geneli 
tarafından aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir” [5].  ‘’Engelli’’ terimi ile birlikte 
kullanılan iki terim daha vardır: “özürlü” ve “sakat”. “Özürlü” terimi, kelime anlamı olarak bir 
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defoyu işaret ettiği için devlet bürokrasisi dışında neredeyse terk edilmekle birlikte, resmi 
belgelerde kullanılmaya devam edilmektedir [6]. 

 
Engelliliğin çeşitleri incelendiğinde; dünyada ve ülkemizde yapılan ulusal ve uluslararası 

araştırmalar ve tanımlamalar kapsamında engelliliğin, özelliklerine göre türlere ayrıldığı 
görülmektedir. Bu durumda bazı kaynaklarda, özellikle de bazı sağlık ve tıp alanlarındaki 
makalelerde, çokça çeşitlenmeye gidilmektedir. Ancak genellikle bu gibi araştırmaların 
konusuna uygun engelliliğin çeşitleri şu şekilde sıralanabilir: 

-Fiziksel (ortopedik) engelli, 
-Görme engelli, 
-İşitme engelli, 
-Konuşma engelli, 
-Zihinsel engelli. 
Kapsamlı olan bu sıralama; tıp, psikoloji, sosyoloji, özel eğitim, istihdam ve birçok farklı 

alanların özelliklerine göre daha özel ve özgün alanlar içinde yapılan araştırmalarda daha 
detaylı gruplara ayrılmaktadır.  2011 yılında yapılan araştırmaya göre Dünya nüfusunun 
%15,6’sının bir çeşit engelliliği bulunmaktadır [7]. 

Engelli bireylerin sorunları ve toplumdaki statülerini etkileyen etmenlere göre yapılan 
araştırmalar; dünyanın her yerinde engellilerin çok büyük çoğunluğunun toplumun yoksul 
kesimlerinden geldiğini ve yoksulluk içinde yaşadıklarını göstermektedir. Bu belirleme, 
gelişmiş/endüstrileşmiş ülkeler için de geçerlidir. Ülke nüfusunun dörtte biri açlık sınırının 
altında yaşarken, engelli nüfusun dörtte ikisi açlık sınırının altında yaşamaktadır [8]. 

Engelli bireylerin eğitim durumları incelendiğinde Türkiye'de 2005 yılından itibaren 
okuryazarlık oranının %88.3 olduğu görülmektedir. Genel nüfusun eğitim düzeyindeki bu 
durum, engelli nüfusunda da görülmektedir. Yapılan araştırmaların neticesine göre genel 
nüfusun %12,9'u okumayı ve yazmayı bilmiyorken, engelli bireylerde bu sayı 3 kat daha 
fazladır (%36,3). Bu dramatik farklılığın yanı sıra, engelli bireylerde okul öncesi ve ilkokul 
eğitim düzeyine sahip olan bireylerin oranı %84,2'dir. Sonuç olarak, okuma ve yazma bilmeyen 
ve eğitim düzeyi düşük engellilerin mevcudiyetinden söz edilebilir. Bu durumun başlıca sebebi 
“engelli bireylerin engellenmesinden” kaynaklanmaktadır. Engelliler, eğitimin olanak ve 
hizmetinden yeterince yararlanamamaktadır [9]. 

 
KÜTÜPHANE YAPILARINDA ERGONOMİK TASARIM 

İnsanların yaşadığı, çalıştığı ve daha pek çok eylemlerinin gerçekleştirdiği binalar, mekânlar 
ve eylemlere yardımcı donanımlar yapı kavramı içinde yer alır. Yapıların en önemli işlevi, 
insanların hayati ihtiyaçlarını karşılayacak fiilleri gerçekleştirebileceği, sağlıklı bir şekilde 
hayatını sürdürebileceği yapıları meydana getirmektir. Sağlık, insanın bedenini, ruhunu 
etkileyen ritimler ile iç uyumlu olma halidir ve insanın yapısından kaynaklanan 
gereksinimlerinin karşılanması ile ilişkilidir [10]. 

Bir kütüphanenin verimli kullanılmasında, kütüphane binasının tasarım ve üretiminin 
standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi, işlevine uygun olarak kullanılması, fiziksel çevre 
koşullarının denetlenmesi, toplumda kütüphane kültürünün yerleşmesi, teknolojik yeterlilik 
gibi etkenler önemli rol oynamaktadır [11]. 

Kütüphanelerde engelli okuyucuların bitip tükenmeden, daha üst düzeyde motivasyonla 
çalışabilmesi için ortamın çalışmaya elverişli olması gerekir. Bundan dolayı, kütüphanelerin 
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mekânsal organizasyonu esnasında uygulanması gereken temel prensipler dikkate alındığında, 
tasarımın belirleyici sınırlar olarak tespit edilebilmesi için ergonomik bilgiler dikkate alınarak 
tasarım gerçekleştirilmelidir [12].  Özellikle son yıllarda yeni yapılan kütüphane binalarının 
engellilerin kullanımına uygun şekilde tasarlanıp üretilmiş olması, var olanların ise buna uygun 
hale getirilmeye çalışılması önemli bir gelişmedir. Mevcut kütüphane binalarının engellilerin 
kullanımına uygun hale getirilmesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, gerekli 
değişikliklerin yapılmasında bina tasarımından kaynaklanan olanaksızlar ek maliyet 
getirebilmektedir [13]. 

Kütüphane binalarının kullanılmasında herkesin toplumsal yaşama katılabilme hakkını 
kullanabilmesi için erişilebilirlik, yapılı çevrede gereken tüm kentsel ve mimari çözümlerin 
geliştirilmesi ve uygulanmasını kapsar [14]. Kütüphane binasına erişilebilirlik, özellikle 
bedensel engelli kullanıcının önce dış ortamda binaya ulaşabilmesini, sonrasında da bina 
içindeki mekânlara erişebilmesini ifade eder. Bina içinde tüm dolaşım (koridor, merdiven, 
rampa, asansör) alanları, okuma salonları, etkinlik alanları (konferans, sergi vb.), servis (tuvalet, 
mutfak vb.) alanları ve geçişler (kapı, geçit vb.) engelli kullanıcıların herhangi bir kısıtlama 
olmaksızın hareket edebileceği engelsiz mekân tasarımlarına sahip olmalıdır. Bir ülkede 
yaşayan herkes kütüphaneleri kullanabilmelidir. Binaya erişim sağlandıktan sonra giriş, 
merdivenler, asansörler, tuvaletler, grup çalışma odaları vb. alanlar farklı engelleri olan 
kullanıcıların gereksinimlerini karşılamalıdır [15]. Şekil 1’de de görüldüğü üzere engelli 
bireyler için kapı güzergâh ölçüleri en az 90 cm olmalıdır. 

 

 
 

Şekil 1. Erişilebilir Güzergâh Genişliği [16] 
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KÜTÜPHANELERDE ENGELLİ BİREYLER İÇİN ERGONOMİK ÖZELLİKLER  

Engelli bireyler için kütüphane binasının kullanılması sürecinde binanın ne kadarından yarar 
sağlandığına, engelli bireyler tarafından problemsiz kullanılıp kullanılmadığına, engellilerin 
ihtiyaçlarının ne kadarının yapı tarafından karşılandığına bakılır.  

Kütüphanelerde, engelli bireylerin binaya kolay erişilen, ihtiyaç duyulan tüm alanlar ve bu 
alanlarda hizmet verebilme ve hizmet alma fonksiyonuna elverişli olan, dermesi ve teknolojik 
donanımı bulunan ve bütün okuyucu ve engelli bireyleri memnun edecek uygun bir mimari 
tasarımının olması gerekir [17]. Bedensel ve görme engelli kullanıcılar bazen baston, koltuk 
değneği, tekerlekli sandalye gibi materyaller kullanıyor olabilir. Kullanılan bu materyallerin 
ölçüleri, kütüphane binası tasarımında çok önemlidir. Örneğin tekerlekli sandalyenin 
geçebileceği aralıklar, dönüş yapacağı yerler vb. hesaplanırken, sandalyenin ölçüleri dikkate 
alınır. Tasarımda temel yaklaşım, binanın içinde ve dışında, engelli ve engelsiz kullanıcının her 
ikisinin de aynı şekilde erişiminin sağlanması olmalıdır [18]. Şekil 2’de Üniversite Merkez 
Kütüphanesine engelli kullanıcılar için yapılan engelli rampası görülmektedir. 

 
 

              
Şekil 2. Merkez Kütüphanesi Engelli Rampası Alanı 

 
Engelli bireyler ve kullanıcılar için iç mekânlar kadar olmasa da yapının fiziksel dış 

çevresinin de kütüphane kullanıcıları yönünden yapıcı özellikler taşıması gerekir. Bunlardan 
birisi de yapının rahat ulaşılabilir bir yerde bulunmasının gerekliliğidir. Buna göre trafiğin 
çözümlenmiş olması, havaalanı, tren yolu, otobüs hatları gibi ulaşım noktalarına yakınlık 
önemlidir [19]. Şekil 3’te Üniversite Merkez Kütüphanesi kapı girişindeki reflektif bantlar 
görülmektedir. 
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Şekil 3. Merkez Kütüphanesi Kapı Girişindeki Reflektif Bant Alanı 

 
 

Kütüphanelerdeki ergonomik özellikler farklı kategorilerde incelenebilir. Antropometrik 
olarak incelendiğinde ergonomik tasarımda kullanılan ürün ne olursa olsun dikkat edilmesi 
gereken önemli ölçütlerden birisi de binayı kullananın antropometrik ölçüleridir. Binayı 
kullanacak ya da ondan istifade edecek bireylerin antropometrik ölçüleri önemsenmeden bina 
tasarımı yapıldığında o binanın fonksiyonelliğinden söz etmek imkânsızdır. Hayat şartlarının 
elverişli hale getirilmesinde ve standartların yükseltilmesinde, binayı kullanacak ya da ondan 
faydalanacak olanın insan olduğu göz önünde bulundurulmalı; yapı, makina, donatı vb. her 
türlü ürünün bütün aşamaları dikkate alınarak, ürünün amacına uygunluğu tam olarak 
sağlanmalıdır [20]. 

Fizyolojik olarak incelendiğinde kütüphane binaları engelli bireylerin dikkatini dağıtmayacak 
ve kaza riski bulundurmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Özellikle de engelli bireylerin fiziksel 
beceri ve güçlerinin aşılmamasına dikkat edilmelidir [21]. 

Kütüphane binalarında yapı, engelli bireyler ve çalışanlara göre düzenlenmelidir. Bununla 
birlikte, mekânlar arasında gerekli bağlantılar kurulmalıdır. Tüm alanlardaki dolaşım yeterliliği 
çok iyi belirlenmelidir. Bu tür bağlantılar, kütüphane binalarının fonksiyonelliğini artırmaktadır 
[22]. 

Psikolojik yönden incelendiğinde de, insan üzerinde oluşan bina ile ilişkili sağlık sorunlarının 
biyolojik etkileri olduğu kadar, kütüphane kullanıcılarının psikolojik yapısı üzerinde de etkileri 
olduğu görülmektedir. Mekânsal ve kullanım alanlarındaki yetersizlik, hava niteliğinin istenilen 
düzeyde olmaması, aydınlatmanın ve renk seçiminin yanlış olması, gürültünün önlenememesi 
ile yüzeylerin niteliklerinin kullanıma uygun olmaması kullanıcılarda gerginlik, algılayamama, 
bir konuya odaklanamama, dikkat dağılması, hırçınlık ya da içe kapanıklık, mutsuzluk gibi 
psikolojik sorunlar oluşturabilir. Genellikle bu rahatsızlıklar fiziksel etkilenmede olduğu gibi 
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doğrudan gözlenmemekte, fakat kullanıcının üretken ve verimli olmasını engellemektedir. Tüm 
belirtilen biyolojik ve psikolojik sağlık sorunları kullanıcının davranışlarını ve dolayısı ile grup 
içindeki diğer bireyler ile olan ilişkisini de olumsuz yönde etkileyecek, kullanıcı uyumsuz ve 
yalnız bir birey olabilecektir [23]. 

Çalışma psikolojisi açısından kütüphane ortamının ergonomik öğelere göre düzenlenmesinde 
başvurulabilecek pek çok olanak vardır. En çok tercih edilen olanaklar, kütüphane çalışma 
salonunun ve diğer alanların renklendirilmesi, badana, boya, desenli duvar kâğıdı vb. gibi 
uygulamalardır.  

Enformasyon olarak incelendiğinde, kütüphanelerde engelli kullanıcıların 
bilgilendirilmesinin (enformasyon) gözle, kulakla ve yoklama veya hissiyatla olduğu 
bilinmektedir. Göz ile bilgi almada görülecek nesnenin uygun mesafede ve yeterince 
aydınlatılmış olması gerekir. Ayrıca tabelalar, skalalar, göstergeler, rakamlar, harfler, ok 
işaretleri vb. gibi bilgi verici makine, cihaz ve tesisat materyalleri enformasyonda büyük önem 
taşımaktadır [24]. 

Bina ve onu kullanan engelli bireyler arasında sürekli bir etkileşim vardır. Bir anlamda yapı 
insanı, insan da yapıyı etkiler. Karşılıklı etkileşimin olumlu olması, istenilen niteliklere sahip 
bir binanın elde edilmesine ve bu binanın kullanımında verimliliğin artmasına katkıda bulunur 
[25]. Şekil 4’de Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi kapı girişindeki duyumsanabilir 
alan görülmektedir. 

 

 
 

                       Şekil 4. Merkez Kütüphane Girişinde Engelliler için Duyumsanabilir Alan 
 

Kütüphane yapıları engelli bireyler için binayı kullanma emniyetini eksiksiz sağlayacak türde 
tasarlanmalıdır. Kütüphaneyi kullanma sistemleri gerek kurum tarafından gerek materyal gerek 
yer ve ortam açısından kütüphane kullanıcılarının sağlık ve hayatlarını tehlikeye 
düşürmemelidir [26]. Bir binanın işlevsel olmasının yanında, güvenli olması da gerekir. 
Bilhassa kamuya açık mekânlarda güvenliğin sağlanması, öncelikli olarak ele alınmalıdır [27]. 

Kütüphanelerin ve arşivlerin mutlaka bir yangın koruma planına sahip olmalıdır. Yeterli acil 
çıkış kapılarının var olması kütüphanelerin olmazlarındandır. 
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ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİNİN ERGONOMİK 

ÖZELLİKLERİ 

Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin ergonomik olarak mekânsal durumu 
incelendiğinde; kütüphane olarak kullanılan alanın kütüphaneye ait bir bina olmamasından 
dolayı okuyucuya tam anlamı ile hizmet veremediği görülmektedir.  

Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin yapısındaki birimlerin (okuma salonu, kitap 
materyallerinin bulunduğu alanlar, danışma ve kitap ödünç bankosu ve merdivenler) boyutsal 
ve biçimsel özellikleri, enformasyona ilişkin özellikleri değerlendirildiğinde; 

Kütüphanelerin ergonomik kriterlere göre düzenlenmesini sağlayabilmek için kütüphanede 
bulunan donatıların boyutları, kullanım amaçları ile antropometrik veriler göz önüne 
alınmalıdır. Kütüphane ile okuyucu salonunun aynı mekânda olmaması kütüphaneyi kullanmak 
isteyen engelli kullanıcılar için erişim zorluğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Kütüphaneyi kullanmak isteyen engelli kullanıcıların kitaplara ve kütüphaneye rahatlıkla 
erişebilmelerini sağlamak için kütüphane olarak kullanılan alanın içerisinde 7 adet, yapının 
dışarısında ise 1 adet yönlendirme tabelası belirli yerlere yerleştirilmiştir. 

Merkez kütüphanede bulunan danışma bankosu engelli kullanıcıların rahat erişimini 
sağlayabilecek standartlarda; ergonomik ve antropometrik ölçülerde yapılması uygun olmalıdır. 

Kütüphanede bulunan kitap tarama bilgisayar masaları ergonomik kriterlere uygun olarak 
tasarlanmalı, masaların yüksekliği 73-75 cm olmalı, kullanıcının oturacağı sandalyenin oturak 
yüksekliği ayarlanabilir olmalı ve sandalye sırtlığının açısı 90 derece olmalıdır. Bilgisayar 
monitörü ile engelli kullanıcıların göz mesafesi 45-75 cm olacak şekilde bilgisayarlar 
konumlandırılmalıdır. 

Yapay aydınlatmanın kullanıcıların gözlerini yormayacak ya da kontrastı yüksek olacak 
şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Kütüphanedeki yapay aydınlatma değerlerinin 
belirlenmesi kapsamında, kitapların bulunduğu kitaplık bölümünün 200 lüks (lx), okuyucu 
salonunun ise 500 lüks (lx) aydınlatma seviyesinde olması, ayrıca 0,60 ortalama düzgünlük 
değerinde olması gerekmektedir. Okuyucu salonunda bulunan masa ve sandalyelerin 
okuyucuların antropometrik yapısına uygun tasarlanması önerilmektedir. Okuyucu salonunda 
bulunan masaların yüksekliği minimum 75 cm olmalı, okuyucuların oturacağı sandalyenin 
oturak kısmı yüksekliği ayarlanabilir sert olmayan yumuşak malzemeden yapılmalı, sırt kısmı 
bele uygun ve 90 derece ayarlanabilen esneklikte olmalıdır. 

Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ne ait yeni bir binanın yapılması durumunda; 
Adıyaman Üniversitesi kampüs alanında bulunan diğer birim kütüphanelerinin tek bir çatı 
altında toplanması kütüphaneye erişim ve öğrenciler arası etkileşim açısından çok daha verimli 
olacaktır. 

Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ni çağdaş bir bilgi merkezi yapma yolundaki 
adımlardan birisi de engelli okuyucuların bu kütüphaneden kolaylıkla yararlanması için uygun 
bir ortam oluşturmaktır. Buna göre, Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde işitme 
engelliler için işaret dilini öğreten bir görsel uygulama kullanılarak bu okuyucuların istediği 
materyale ulaşması ile ilgili öğretiler gerçekleştirilebilir. Görsel ve işitsel odalarda işitme dili 
kullanılan Televizyon (TV) kanalları izleme olanağı sağlanabilir. 

Görme engelli okuyucuların kütüphaneye rahatlıkla ulaşabilmesi için ana giriş kapısından 
asansöre, asansörden kütüphane girişine, okuyucu masalarına ve kitaplıklara kadar zemin 
“hissedilebilir yüzeyler” ile kaplanmalıdır. Ayrıca asansörde Braille alfabesi ile yazılmış 
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talimat yazılarının bulunması gerekmektedir.  
Görme engelli öğrencilerin kütüphaneden yararlanmaları ve internetten araştırma 

yapabilmesi için kitap tarayıcı programı ve ekran okuma programı kullanarak onlara engelsiz 
bir ortam hazırlamak gerekir. Bu kullanıcıların sesli kitap uygulamalarını, ders notları ve ders 
kitaplarına ilişkin tarayıcıları kullanabilmeleri için Braille kabartma monitörünün bulunması 
gerekmektedir. Bu şekilde kullanıcılar için bir belge anında ses Compact Disc (CD) si haline 
veya Media Player’e (MP3) dönüştürülerek, taranan dokümanlar kullanıcıların taşıyıcı 
belleklerine kaydedilebilecek ve onlara istedikleri yerde dinleme kolaylığı sağlanacaktır. 
Ayrıca işitme engelliler için halka sistemi ve Frekans Modülasyonu (FM) sistemleri 
kurulmalıdır [28]. 

 
SONUÇ 

Öncelikle engelli bireyleri ötekileştirmek insan hakları ihlali sayılmalıdır. Engelli bireylerin 
günümüz sosyal hayatına adapte olabilmesi için bilgi ve teknolojik gelişmeler yardımıyla imkân 
sunmalı; ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal hayatlarının düzenlenmesi, bilgiye erişimleri ve 
sosyal hayatlarının sürdürülebilmesine yönelik birçok engel ortadan kaldırılmalıdır. Kütüphane 
yapılarında da günümüzün gelişmekte olan teknolojik imkânlarından faydalanılarak engelli 
bireylere yönelik hizmetlerin devamlılığı sağlanmalıdır. 

Engelli bireylerin kütüphanenin tüm imkânlarına erişiminin sağlanabilmesi için teknolojik 
olanaklardan faydalanılmalı, kütüphanenin teknolojik olarak geliştirilmeyen bölümleri de 
teknolojik olanaklara uygun hale getirilerek engelli bireylerin kullanmaları için uygun hale 
getirilmedir. Gelişmekte veya geliştirilmekte olan teknolojilerin de takip edilerek kütüphaneye 
kazandırılması, bilgiye erişim imkânı sunan internet altyapılarının bu teknolojiyi kullanabilecek 
düzeye getirilmesi çalışmalarının yapılması, bilgiye erişimi sınırlandıran eksikliklerin ortadan 
kaldırılması için yapılacak çalışmaların başında yer almaktadır. 

Günümüzde pek çok kütüphane binası engelli bireylerin kullanımına uygun bir planlama 
yapılmadan inşa edilmiştir. Kütüphane binalarında engelleri kaldırmak için engelli bireylerin 
kullanımına uygun yapıların tasarlanması, bu amaç için yeni mimari çözümlerin üretilmesi ve 
uygulanması gerekir. Kamusal alanlarda açık, anlaşılır bilgilendirmeler ve yönlendirmeler 
yapılmalıdır. Kütüphane binalarının tasarımı yapılırken yapının içindeki mekânlar birbiri ile 
uyumlu bir bütünlük sağlamalı ve bu binalar standartlara uygun şekilde tasarlanmalıdır. 
Kütüphane binalarının tasarım sürecinde mimarlar ihtiyaçları belirlerken bina ile ilgili doğru 
analizleri yapmalı ve bu analizleri yaparken de engelli bireyleri göz önünde bulundurmalıdır. 
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Özet: İnovasyon kavramı değişime uyum sağlamak için işletmelerin son zamanlarda üzerinde 
çok durduğu bir olgudur. İşletmeler için inovasyon, dinamik ürünler oluşturmak, yeni fikirler 
ortaya atmak veya var olan ürünleri ve hizmetleri geliştirmektir. Günümüzün hızla değişen 
rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimiz ürünlerini, hizmetlerini ve üretim 
yöntemlerini sürekli olarak değiştirmek ve yenilemek zorundadır.Bunu yapmak içinde 
inovasyon yönetimini kullanmak çok verimli bir araçtır. İşletmeler için inovasyon, dinamik 
ürünler oluşturmak, yeni fikirler ortaya atmak veya var olan ürünleri ve hizmetleri 
geliştirmektir. Şirketlerde inovasyonun kurumsal bir kültür haline getirilmesi için inovasyon 
sürecine geçişte kullanılacak yöntemler çok iyi bilinmelidir. Dijitalleşmenin ve Endüstri 4.0 
kavramlarının da önem kazandığı günümüz şartlarında, başarılı işletmeler yeniliğe ve iş 
birliğine açık hale gelmiş, bu sayede piyasada marka imajını yükseltmiştir. Bu çalışmada 
işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmeleri için benimsedikleri işletme içi inovasyon 
yönetimi kavramının önemi ve sonuçları incelenmiştir. Araştırma konusu ile ilgili literatür 
taranarak çeşitli alanlarda inovasyon yönetimi için kullanılan kriterler araştırılmıştır. Araştırma 
sonucunda Türkiye İhracatçılar Merkezi (TİM)’in IPM3rove iş birliği ile düzenlemiş olduğu 
İnovaLig yarışmasında “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde derece kazanmış firmaların 
inovasyon yönetimi ile ilgili veriler toplanmış, toplanan veriler çok kriterli karar verme 
tekniklerinden biri olan “Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)” tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz 
sonucunda inovasyon yönetimine vermiş oldukları önemin, işletmelere rekabet ortamında 
başarı getirdiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, İnovasyon Yönetimi, İinovasyon Stratejisi 
 
Abstract: The concept of innovation is a phenomenon that businesses have recently focused 
on in order to adapt to change. Innovation for businesses is creating dynamic products, 
introducing new ideas or improving existing products and services. They need to change and 
change our programs, services and changes for the current situation in today's contemporary 
developments. Using innovation management in this array is a very planned treatment. 
Innovation for businesses, creating dynamic products, marketing new or improving existing 
products and services. It should be well known that innovations in companies will be used in 
raising them with a corporate approach. In today's conditions, where digitalization and Industry 
4.0 concepts have gained importance, successful businesses have become open to innovation 
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and cooperation, thus increasing their brand image in the market. In this study, the importance 
and results of the concept of in-house innovation management, which businesses have adopted 
in order to gain competitive advantage, are examined. The criteria used for innovation 
management in various fields were searched by scanning the literature related to the research 
subject. In the InovaLig competition organized by the Turkish Exporters Center (TIM) in 
cooperation with IPM3rove, data on the innovation management of companies that won a 
degree in the "Innovation Strategy" category were collected, and the collected data were 
analyzed with the "Analytic Hierarchy Process (AHP)" technique, which is one of the multi-
criteria decision-making techniques. . As a result of the analysis, it was seen that the importance 
they gave to innovation management brought success to the enterprises in the competitive 
environment.  

Keywords: Innovation, Innovation Management, Innovation Strategy 

GİRİŞ 

İnovasyon genel olarak bir yeniliği, işletme organizasyonlarında yeni veya iyileştirilmiş 
ürünleri, hizmetleri veya süreçleri ortaya çıkarmaktır. İnovasyon kavramı yalnız bir işletme 
tarafından değil toplumun her kesiminde farkında olarak ya da olmayarak hayatımızda yer 
verdiğimiz bir olgudur. Bilim dünyasında araştırmalar yapan bilim insanlarından tutun da 
mutfakta yemek pişiren bir ev hanımının rahat yemek yapabilmek için tezgâh düzenini yeniden 
şekillendirmesine kadar pek çok boyutta inovasyonla karşılaşırız.  

İşletmelerin devamlılığını sağlayabilmesi için kendini yenilemenin ve geliştirmenin odağına 
müşteri istek ve beklentilerini koymaları gerekmektedir. Müşteri beklentileri teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Aynı zamanda rakip işletmeler 
tarafından ikame malların pazara çıkma süresi de kısalmaktadır. İnovasyon kavramının önemi 
de bu noktada devreye girmektedir. İşletmeler, inovasyonu hiyerarşisinin ne kadar üstüne 
çıkarabilirlerse taklit edilebilirliği o derece azalmakta ve rekabet avantajını arttırmaktadır.  

Bu çalışmada işletmelerin küresel pazarda devamlılık ve sürdürebilirlik sağlayabilmesi için 
inovasyon yönetiminin önemine değinilmiş, inovasyon kavramının literatür araştırması 
yapılarak işletmelere olan katkısı incelenmiştir. Literatür taramasının ardından Türkiye 
İhracatçılar Merkezi (TİM)’in, IPM3rove iş birliği ile düzenlemiş olduğu İnovaLig 
yarışmasında “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde derece kazanmış firmaların, inovasyon 
yönetimi ile ilgili verileri toplanmış, toplanan veriler çok kriterli karar verme tekniklerinden 
biri olan “Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)” tekniği ile analiz edilmiştir.  

 
İNOVASYON 

 İnovasyon Tanımı 

İnsanoğlu ilk çağlardan günümüze kadarki süreçte, hayatını idame ettirebilmek adına tüm 
zorlu koşullara rağmen ihtiyaçlarını karşılamanın bir yolunu bulmuş ve bu amaçla pek çok 
yenilik meydana getirmiştir. Dolayısıyla tarihsel süreçte insan yaşantısının her noktasında 
inovasyonun yer aldığını söylemek mümkündür. İnovasyonun birden fazla tanımına denk 
gelmek mümkündür. Bunlardan birkaçı şu şekildedir; 

İnovasyonun öncülerinden biri olarak kabul edilen Joseph A. Schumpeter bu kavramı öneren 
ve kullanan ilk kişidir. Schumpeter’e göre tüketicinin yabancı olduğu bir ürünün yeni bir 
özelliğinin tanıtılması, üretiminde yeni metotların kullanılmaya başlanması, yeni pazar 
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arayışının başlaması, işletmelerin farklı organizasyon yapısına geçmesidir. Bu nedenle 
çalışmalarında yeni ürün geliştirmeye çokça değinmiş, ürünlerle ilgili girdi, çıktı ve süreçte 
değişiklik yaparak yeni bir ürün veya hizmet oluşturmuştur [9]. 

Avrupa Birliği ve Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
tarafından yapılan uluslararası tanımlamaya göre, inovasyon kurum içi uygulamalarda, işletme 
organizasyonlarında veya dış ilişkilerde yeni veya üst düzey iyileştirilmiş ürün, hizmet, yeni 
pazarlama metodu, süreç ya da yeni bir yönetim modelinin gerçekleştirilmesi olarak 
tanımlanmıştır [7]. 

İnovasyon ile ilgili sabit bir tanım bulunmamakla birlikte, genel olarak kabul görmüş bir 
tanım yapmak gerekirse; “bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya 
dış ilişkilerinde yeni veya büyük ölçekte iyileştirilmiş ürünler, süreçler, yeni pazarlama 
yöntemleri ya da yeni organizasyonel yöntemlerin kullanılmasıdır” [12]. 

 
 İnovasyonun Önemi 

Küreselleşen dünya düzeni ile birlikte işletmeler kendilerini sürekli bir rekabet içinde 
bulmuş, rekabet üretkinlik zorunluluğunu getirmiştir. Şirketler yeni pazarlara açılmak, 
bulunduğu pazar payını yükseltmek ve piyasa içinde sürdürülebilirlik kazanmak için inovasyon 
yöntemini kullanmaya başlamışlardır. Ve görülmüştürki inovasyon yönetimini başarılı bir 
şekilde kullanan şirketler ayakta kalarak piyasanın öncüsü konumuna gelmişlerdir. 

 
  İnovasyonun Ülke Ekonomisi İçin Önemi 

Küreselleşmenin sonucunda birbirleri ile benzer olan işletmeler bu benzerlikten 
kurtulabilmek için son yıllarda en etkili olarak görülen inovasyona başvurmuşlardır. İnovasyon 
sadece işletmelerin kar ve gelir yüzdelerini etkilemekle kalmayıp, ülke ekonomisinin de 
kalkınmasında bir araç olarak görülmektedir. Micheal Porter Amerika’da yapılan “gayrisafi 
milli hasıla ile inovasyon yeteneği arasındaki bağlantı” çalışmasında refah düzeyleri ile 
inovasyon kabiliyetinin arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu ortaya çıkartmıştır [2]. 

 
 İnovasyonun İşletme Açısından Önemi 

İnovasyon projelerine önem vermek işletmelere, rekabet piyasasında yeni üretim planları 
geliştirip, maliyeti minimuma indirgeyerek verimliliği arttırmayı sağlamaktadır. İnovasyonun 
işletmeler tarafından devamlılığını koruyan ve büyüme aracı olmasının yanı sıra artan medya 
desteği, artan müşteri itibarı, çalışanların işletmeye bağlılıklarındaki artış ve tüm bu olayların 
sonucunda yükselen kar marjları ve gelirleri de oldukça önemli faydalardandır [3]. Kırım “eğer 
şirketinizi daha karlı, daha hızlı büyüyen ve piyasa değeri sürekli yükselen bir şirket haline 
getirmeyi düşünüyorsanız inovasyon yapmalısınız” tespitinde bulunarak inovasyonun işletme 
performansına etkisi üzerinde durmuştur [5].  

 
 İnovasyon Performansının Ölçülmesi 

Performansın ölçülmesinde, işletmenin üretim esnasında kaynaklar tüketilirken etken 
olması, ekonomik ve verimli seviyelerine ulaşması, bu süreçte karşılaşılan problemlerle baş 
edebilmesine yönelik yöntemler ve tedbirler göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. 
Performans ölçümünde amaçlanan işletmenin ortaya çıkardığı performans ile başlamadan önce 
planladığı performansın karşılaştırılarak, eğer performans yeterli ise aynı şekilde 
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uygulanmasına devam edilmesini sağlamaktır [14]. İşletmenin pazardaki yerini belirleyebilmek 
konusunda gerekliliği yanı sıra performans ölçülmesinin işletmedeki karar verme süreçlerini 
kontrol ettiği de görülmektedir. Müşteri memnuniyeti, yönetimin verdiği kararların 
doğruluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesi, kar durumu gibi kriterlerin ortaya 
çıkarılmasında da kullanılabilmektedir [8]. 

 
Tablo 1. Finansal ve Finansal Olmayan Performans Ölçüm Yöntemlerinden Bazıları [15] 

 
 
Hızla değişen ve gelişen günümüz dünyasında firmaların performanslarını en yüksek 

verimlilikte tutabilmesi için inovasyonu benimsemek önemli bir etkendir. İnovasyon 
konusunda performansı yüksek olan işletmeler kendini geliştirmeye devam edecek ve piyasada 
sağlam yer edinecektir. 

 
YÖNTEM 

 Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 

Karar verme elde bulunan alternatifler arasından amaca en uygun olan seçeneklerden bir veya 
birkaçını seçme süreci olarak tanımlanmaktadır [1]. Dolayısıyla karar vericinin yapması 
gereken, amaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler arasından belirlediği kriterlerden yola 

Performans Ölçüm Yöntemleri  Özellikleri  Nitelik 

 

Yatırımın Geri Dönüş Oranı 

(ROI) 

İşletmede elde edilen kazancın yatırım miktarına 
bölünmesiyle elde edilir ve başarılı olup 

olmadığı belirlenir. 

 

 

Finansal performans 

 

Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme 
(ABC) 

Hem finansal hem de finansal olmayan veriler 
göz önünde bulundurularak tüm işleyişe 

yönelmektedir. Maliyete neden olan gerçek 
eylemlerin süreç ve akışlarını belirlenir ve 

böylece stratejik kararlarda hata riski azaltılır. 

 

Finansal performans 

+ 

Finansal olmayan 
performans 

 

Sink ve Tuttle Modeli 

Firma performansı etkinlik, verimlilik, kalite, 
üretkenlik, iş yaşamı kalitesi, karlılık ve 

inovasyon olmak üzere yedi kriterde 
değerlendirilir. 

 

Finansal olmayan 
performans 

 

Paydaş Değer Analizi 

(SVA) 

İşletmenin faaliyetlerinden etkilenecek olan tüm 
tarafların fikirlerini göz önünde bulundurur ve 

ortak bir bakış açısı belirlemeyi amaçlar. 

 

Finansal olmayan 
performans 

 

Kurumsal Karne 

(BC) 

Organizasyondaki iletişim ve şirket stratejisinin 
uygulanmasında, strateji eyleme dönüştürülür. 

Finansal olmayan 
performans 
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çıkarak bir değerlendirme yapmak ve sonunda birini tercih etmektir [10]. Özellikle son yıllarda, 
karar vericinin karar vermek zorunda kaldığı karmaşık bir karar ortamında, bilgi birikimini ve 
tecrübesini nasıl kullanarak çözüme ulaşabileceği ile ilgili birtakım yaklaşımlar getirilen 
bilimsel çalışmalar mevcuttur [4]. 
 Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) 

 AHP, her düzeyde birbirlerinden bağımsız olan faktörlerin içinde bulundukları hiyerarşik 
yapıda değerlendirilmesinde kullanılır [6]. Önceden tanımlanan bir karşılaştırma tablosu 
kullanılarak ikili karşılaştırmalar ile hiyerarşideki karar noktalarına ilişkin önem farklılıklarını 
yüzde dağılımlara dönüştürmektedir. Böylece, sistematik bir yaklaşımla sayısal performans 
ölçümleri, subjektif değerlendirmeler ile birleştirilerek sonuç elde edilmektedir [11]. 
 

UYGULAMA 

 Hızla gelişen teknoloji ile birlikte küreselleşen dünya pazarında firmalar rekabet gücünü ve 
sürdürülebilirliğini devam ettirmek için yenilikçi olmak zorundadır. Bu tezde inovasyon 
yönetiminin firmalar üzerindeki etkisini, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve uluslararası 
yönetim danışmanlığı firması IMP3rove Academy’nin işbirliği ile düzenlenen “İnovaLig 2019 
İnovasyon Stratejisi” kategorisinde derece kazanan firmalar üzerinden yapılan bir çalışmadır. 

 Problemin Tanıtılması 

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenmekte olan “İnovaLig 2019 İnovasyon 
Stratejisi” kategorisinde belirlenmiş dereceleri referans alarak, şirketlerin pazarda ön plana 
çıkmak için hangi kriterlere önem vermesi gerektiği üzerine kriterlerimiz belirlenmiştir. 

 Hiyerarşik Yapının Oluşturulması 

İşletmelerin İnovaLig yarışmasında derece sırasını belirleyebilmek yapılan incelemeler 
sonucunda hiyerarşik yapı aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Kullanılacak olan AHP yöntemi [13] 
referans alınmıştır. 

 İkili Karşılaştırma Matrislerinin Oluşturulması 

Belirlenmiş olan kriterlerin kendi arasındaki önem dereceleri literatürdeki önem derecesi 
tablosundan faydalanılarak belirlendi ve sütun toplamları bulunmuştur. 

Tablo 2. Kriter Karşılaştırma Matrisi 

KRİTERLER 

 
Yetenek 
Yönetimi 

Stratejilerin ve 
Önceliklerin 
Belirlenmesi 

İnovasyon 
Yönetimi 

Ar-Ge ve Açık 
İnovasyon 

Dijitalleşme ve Yüksek 
Teknoloji 

Yetenek Yönetimi  1,00  0,33  0,14  0,17  0,33 

Stratejilerin ve 
Önceliklerin 
Belirlenmesi 

3,00  1,00  0,20  0,33  2,00 

İnovasyon 
Yönetimi 

7,00  5,00  1,00  2,00  3,00 
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Ar-Ge ve Açık 
İnovasyon 

6,00  3,00  0,50  1,00  2,00 

Dijitalleşme ve 
Yüksek Teknoloji 

3,00  0,50  0,33  0,50  1,00 

Toplam  20,00  9,83  2,18  4,00  8,33 

 

 İkili Karşılaştırma Matrislerinin Normalizasyonu 

Her hücre bulunduğu sütun toplamına bölünerek normalizasyon yapıldı. 

Tablo 3. Kriterlerin Normalizasyonu 

 

 Öncelik Vektörünün Hesaplanması 

Normalizasyonu gerçekleştirilen matrisin her satırının toplamı matris boyutuna bölünerek 
ortalaması alındı. Bulunan bu ortalama değerler her bir kriter için önem ağırlığı gösterildi. Bu 
ağırlıklar ise öncelik vektörünü oluşturuldu. 

Tablo 4. Öncelik Vektörleri 

KRİTERLER    

 
Yetenek 
Yönetimi 

Stratejilerin ve 
Önceliklerin Belirlenmesi 

İnovasyon 
Yönetimi 

Ar-Ge ve Açık 
İnovasyon 

Dijitalleşme ve 
Yüksek 

Teknoloji 

Öncelik 
Vektörü 

( C ) 

Yetenek 
Yönetimi 

0,0462  0,0445  0,0622  0,0442  0,0399  0,2370 

KRİTERLER 

  
Yetenek 
Yönetimi 

Stratejilerin ve 
Önceliklerin 
Belirlenmesi 

İnovasyon 
Yönetimi 

Ar-Ge ve 
Açık 

İnovasyon 

Dijitalleşme ve Yüksek 
Teknoloji 

Yetenek Yönetimi  0,0500  0,0339  0,0656  0,0417  0,0400 

Stratejilerin ve 
Önceliklerin 
Belirlenmesi 

0,1500  0,1017  0,0919  0,0833  0,2400 

İnovasyon Yönetimi  0,3500  0,5085  0,4595  0,5000  0,3600 

Ar-Ge ve Açık 
İnovasyon 

0,3000  0,3051  0,2298  0,2500  0,2400 

Dijitalleşme ve 
Yüksek Teknoloji 

0,1500  0,0508  0,1532  0,1250  0,1200 
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Stratejilerin ve 
Önceliklerin 
Belirlenmesi 

0,1387  0,1334  0,0871  0,0883  0,2396  0,6872 

İnovasyon 
Yönetimi 

0,3237  0,6669  0,4356  0,5299  0,3594  2,3156 

Ar-Ge ve Açık 
İnovasyon 

0,2775  0,4002  0,2178  0,2650  0,2396  1,4000 

Dijitalleşme ve 
Yüksek 

Teknoloji 
0,1387  0,0667  0,1452  0,1325  0,1198  0,6029 

 

 Tutarlılık Oranının Hesaplanması 

Kriterlerin karşılaştırılma matrisinin oluşturulması ve öncelik vektörlerinin belirlenmesinin 
ardından bu değerlendirmenin tutarlı olup olmadığı test edildi. Kriter matrisi ile önem ağırlıkları 
çarpılarak yeni bir matris oluşturuldu.  

A x W = Xi 

 

Tablo 5. A x W = Xi Matrisi 

  
Yetenek 
Yönetimi 

Stratejilerin ve 
Önceliklerin 
Belirlenmesi 

İnovasyon 
Yönetimi 

Ar-Ge ve Açık 
İnovasyon 

Dijitalleşme ve 
Yüksek Teknoloji 

Yetenek Yönetimi  1,00  0,33  0,14  0,17  0,33 

Stratejilerin ve 
Önceliklerin 
Belirlenmesi 

3,00  1,00  0,20  0,33  2,00 

İnovasyon 
Yönetimi 

7,00  5,00  1,00  2,00  3,00 

Ar-Ge ve Açık 
İnovasyon 

6,00  3,00  0,50  1,00  2,00 

Dijitalleşme ve 
Yüksek Teknoloji 

3,00  0,50  0,33  0,50  1,00 

 

Tablo 6. Toplam Xi Değer Matrisi 

 
Yetenek 
Yönetimi 

Stratejilerin ve 
Önceliklerin 
Belirlenmesi 

İnovasyon 
Yönetimi 

Ar-Ge ve 
Açık 

İnovasyon 

Dijitalleşme 
ve Yüksek 
Teknoloji 

Toplam Xi 

Yetenek Yönetimi  0,0462  0,0445  0,0622  0,0442  0,0399  0,2370 
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Tablo 7. Tutarlılık Analizi Hesabı 

Xi/Wi  Wi/Wİ Ortalaması  CI  n=5  CI/RI 

5,125822048  5,1819  0,0455  RI:1,12  0,040598 

5,151675964           

5,31584562           

5,28359555           

5,032446134           

 
CR=CI/RI eşitliğinden yararlanılarak CR(Tutarlılık Oranı) 0.10’dan küçük olduğu için 

çalışmamız tutarlı kabul edildi. 
 

 Ölçütler İçin Karşılaştırma Matrisi Oluşturulması 

Her bir kriter için karar seçeneklerinin öncelik vektörlerinin hesaplaması yapıldı. Sonuçlar 
Tablo 8-13 ile gösterildi. 

Tablo 8. Yetenek Yönetimi Seçenek Ağırlıklandırılması 

Yetenek Yönetimi     Yetenek Yönetimi 

   Aselsan  EnerjiSa  Arçelik       Aselsan  EnerjiSa  Arçelik 

Aselsan  1,00  5,00  0,33    Aselsan  0,24  0,38  0,22 

EnerjiSa  0,20  1,00  0,14    EnerjiSa  0,05  0,08  0,10 

Arçelik  3,00  7,00  1,00    Arçelik  0,71  0,54  0,68 

   4,20  13,00  1,48    Toplam  1,00  1,00  1,00 

                   

     Yetenek Yönetimi  Ağırlık 
Vektörü 

    

        Aselsan  EnerjiSa  Arçelik      

Stratejilerin ve 
Önceliklerin 
Belirlenmesi 

0,1387  0,1334  0,0871  0,0883  0,2396  0,6872 

İnovasyon Yönetimi  0,3237  0,6669  0,4356  0,5299  0,3594  2,3156 

Ar-Ge ve Açık 
İnovasyon 

0,2775  0,4002  0,2178  0,2650  0,2396  1,4000 

Dijitalleşme ve 
Yüksek Teknoloji 

0,1387  0,0667  0,1452  0,1325  0,1198  0,6029 
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     Aselsan  0,24  0,38  0,22  0,28      

     EnerjiSa  0,05  0,08  0,10  0,0767      

      Arçelik  0,71  0,54  0,68  0,6433       

 

Tablo 9. Stratejilerin ve Önceliklerin Belirlenmesi Seçenek Ağırlıklandırılması 

Stratejilerin ve Önceliklerin Belirlenmesi     Stratejilerin ve Önceliklerin Belirlenmesi 

   Aselsan  EnerjiSa  Arçelik       Aselsan  EnerjiSa  Arçelik 

Aselsan  1,00  7,00  3,00    Aselsan  0,68  0,54  0,71 

EnerjiSa  0,14  1,00  0,20    EnerjiSa  0,10  0,08  0,05 

Arçelik  0,33  5,00  1,00    Arçelik  0,22  0,38  0,24 

   1,47  13,00  4,20    Toplam  1,00  1,00  1,00 

                   

     Stratejilerin ve Önceliklerin Belirlenmesi  Ağırlık 
Vektörü 

    

        Aselsan  EnerjiSa  Arçelik      

     Aselsan  0,68  0,54  0,71  0,6433      

     EnerjiSa  0,10  0,08  0,05  0,0767      

      Arçelik  0,22  0,38  0,24  0,28       

 

Tablo 10. İnovasyon Yönetimi Seçenek Ağırlıklandırılması 

 

Tablo 11 Ar-Ge ve Açık İnovasyonun Seçenek Ağırlıklandırılması 

Ar-Ge ve Açık İnovasyon     Ar-Ge ve Açık İnovasyon 
   Aselsan  EnerjiSa  Arçelik       Aselsan  EnerjiSa  Arçelik 

Aselsan  1,00  9,00  3,00    Aselsan  0,69  0,60  0,71 

EnerjiSa  0,11  1,00  0,20    EnerjiSa  0,08  0,07  0,05 

Arçelik  0,33  5,00  1,00    Arçelik  0,23  0,33  0,24 
   1,44  15,00  4,20    Toplam  1,00  1,00  1,00 

İnovasyon Yönetimi     İnovasyon Yönetimi 

   Aselsan  EnerjiSa  Arçelik       Aselsan  EnerjiSa  Arçelik 

Aselsan  1,00  3,00  0,14    Aselsan  0,12  0,23  0,11 

EnerjiSa  0,33  1,00  0,11    EnerjiSa  0,04  0,08  0,09 

Arçelik  7,00  9,00  1,00    Arçelik  0,84  0,69  0,80 

   8,33  13,00  1,25    Toplam  1,00  1,00  1,00 

                   

     İnovasyon Yönetimi  Ağırlık 
Vektörü 

    

        Aselsan  EnerjiSa  Arçelik      

     Aselsan  0,12  0,23  0,11  0,1533      

     EnerjiSa  0,04  0,08  0,09  0,07      

      Arçelik  0,84  0,69  0,80  0,7767       
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     Ar-Ge ve Açık İnovasyon  Ağırlık 

Vektörü 
    

        Aselsan  EnerjiSa  Arçelik      

     Aselsan  0,69  0,60  0,71  0,6666      

     EnerjiSa  0,08  0,07  0,05  0,0667      
      Arçelik  0,23  0,33  0,24  0,2667       

 

Tablo 12. Dijitalleşme ve Yüksek Teknolojinin Seçenek Ağırlıklandırılması 

Dijitalleşme ve Yüksek Teknokloji     Dijitalleşme ve Yüksek Teknokloji 

   Aselsan  EnerjiSa  Arçelik       Aselsan  EnerjiSa  Arçelik 

Aselsan  1,00  5,00  3,00    Aselsan  0,65  0,56  0,69 

EnerjiSa  0,20  1,00  0,33    EnerjiSa  0,13  0,11  0,08 

Arçelik  0,33  3,00  1,00    Arçelik  0,22  0,33  0,23 

   1,53  9,00  4,33    Toplam  1,00  1,00  1,00 

                   

     Dijitalleşme ve Yüksek Teknokloji  Ağırlık 
Vektörü 

    

        Aselsan  EnerjiSa  Arçelik      

     Aselsan  0,65  0,56  0,69  0,6333      

     EnerjiSa  0,13  0,11  0,08  0,1067      

      Arçelik  0,22  0,33  0,23  0,26       

 

Tablo 13. Kriterlerin Seçenek Ağırlıklandırılması Sonucu 

  
Yetenek 
Yönetimi 

Stratejilerin ve 
Önceliklerin 
Belirlenmesi 

İnovasyon 
Yönetimi 

Ar-Ge ve Açık 
İnovasyon 

Dijitalleşme ve Yüksek 
Teknoloji 

Aselsan  0,2800  0,6433  0,1533  0,6666  0,6333 

EnerjiSa  0,0767  0,0767  0,0700  0,0667  0,1067 

Arçelik  0,6433  0,2800  0,7767  0,2667  0,2600 

 

 Karar Seçeneklerinin Sıralanması 

Bulunan öncelik ağırlıklandırılması matrisi ile kriter ağırlıklandırılması matrisinin çarpımı 
sonucunda karar tablosu (Tablo 14) sonucuna ulaşıldı. 

              

493



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

Tablo 14. Kriter Ağırlıkları ile Seçenek Ağırlıklandırılması Matrisleri 

Kriter 
Kriter 

Ağırlığı 
      

Yetenek 
Yönetimi 

Stratejilerin 
ve 

Önceliklerin 
Belirlenmesi 

İnovasyon 
Yönetimi 

Ar-Ge ve 
Açık 

İnovasyon 

Dijitalleşme 
ve Yüksek 
Teknoloji 

Yetenek 
Yönetimi 

0,0462 
  

  Aselsan 0,28 0,6433 0,1533 0,6666 0,6333 

Stratejilerin ve 
Önceliklerin 
Belirlenmesi 

0,1334     EnerjiSa 0,0767 0,0767 0,07 0,0667 0,1067 

İnovasyon 
Yönetimi 

0,4356   Arçelik 0,6433 0,28 0,7767 0,2667 0,26 

Ar-Ge ve Açık 
İnovasyon 

0,2650          

Dijitalleşme ve 
Yüksek 

Teknoloji 
0,1198                 

                                      

Tablo 15. Karar Matrisi 

Kazananlar Puan 

Aselsan 0,418033 41,80% 

EnerjiSa 0,074726 7,47% 

Arçelik 0,507241 50,72% 

 
Yapılan analiz sonucunda Arçelik’in %50,72 oranı ile birinci, Aselsan'ın %41,80 ile ikinci ve 

EnerjiSa’nın %7,47 oranı ile üçüncü olduğunu söyleyebiliriz.  
Bu sıralamaya bakıldığında, kriter ağırlığının en yüksek değerini alan “İnovasyon Yönetimi” 

nin diğer kriterlere nazaran daha fazla önem teşkil ettiğini söylenebilir. 
 

SONUÇ 

İnovasyon kavramı geçmiş çağlardan günümüze hayatın içinde yer bulmuştur. İnovasyon 
sadece bir ürün veya hizmet üretmek demek değildir. Var olan ürün veya hizmetleri 
geliştirmekle beraber operasyonel anlamda işletmelerin faaliyetlerinde de uygulanabilmektedir. 
İnovasyon sadece işletmeler için değil ülke ve toplum açısından da önem teşkil etmektedir. 

X 
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Küreselleşen dünya ortamında hızla gelişen teknoloji ve artan bilgi birikimlerinden dolayı 
işletmeler için rekabet artmış ve ürünlere olan ilgi ve ihtiyacın süresi kısalmıştır. Müşteri 
beklenti ve isteklerinin bu denli hızlı değişimine uyum sağlamayı başaran işletmeler 
devamlılığını sağlayabilirken, uyum sağlayamamış olan işletmeler ise ya kapanmış ya da ufak 
ölçekli işler yapmaya yönelmiştir. Değişime uyum sağlayabilen işletmelerin ortak noktası 
inovasyona ve inovasyon yönetimine vermiş oldukları önemdir. Ürün veya hizmet inovasyonu 
yapabilen işletmeler ya pazar hacimlerini genişletmiş ya da yeni pazarlar oluşturmuşlardır. 
Ancak tek başına ürün inovasyonu yeterli olmamaktadır. İnovasyonun hiyerarşik düzende 
yönetim kısmına ne kadar yaklaştırıp uygulayabilirlerse taklit edilebilirlikleri ve pazar ömürleri 
de o kadar artmıştır. 

Yapılan bu çalışmada inovasyon ile ilgili TİM tarafından ve IPM3rove iş birliği ile 
düzenlenen İnovaLig yarışmasında “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde yıllara göre derece 
kazanan işletmelerin, hangi unsurlara önem vererek kendilerini ön plana çıkardıklarının tespiti 
ve analizi yapılmıştır. Bu analizin yapılmasında ÇKKV tekniklerinden biri olan AHP metodu 
ile kriterlerin önem dereceleri belirlenmiştir. Belirlenen önem dereceleri sırasıyla “inovasyon 
yönetim, ar-ge ve açık inovasyon, stratejilerin ve önceliklerin belirlenmesi, dijitalleşme ve 
yüksek teknoloji, yetenek yönetimi” olarak tayin edilmiştir.  
İnovasyon yönetimi olarak işletmelerin mevcuttaki yönetim şekillerinin yeniden 

yapılandırılması olarak bahsedebiliriz. Süreçte yenilikler yapmak, inovasyon departmanı 
oluşturmak gibi unsurlar firmalar için önem teşkil etmektedir. Ar-ge ve açık inovasyona 
verdikleri önem açısından işletmeler, kendi bünyelerinde araştırmalarını yaparken artan bilgi 
birikimlerinden faydalanabilmek ve topluma yeni ürün veya hizmetleri kazandırabilmek için 
işletme içi organizasyonun yanı sıra işletme dışından da destek almaktadır. Bu iş birliği ile 
birlikte çok sayıda yeni fikir ve ürün ortaya çıkmaktadır. Stratejilerin ve önceliklerin 
belirlenmesi, belirsizlik ortamını ortadan kaldırmaya çalışırken riski azaltmayı hedefleyen 
işletmelerin, hedeflerinden şaşmamaları için dikkatli karar vermesi gereken bir aşamadır. 
Dijitalleşme ve yüksek teknolojinin beraberinde getirdiği ihtiyaç ve beklentiler hızla değişirken, 
işletmeler bu değişimlere uyum sağlayabilmelidir. Beraberinde getirdiği fırsatları yakalayabilen 
işletmeler başarılarına başarı katmaktadır. Yetenek yönetimi ise işletmelerin kendi bünyesinde 
bulunan çalışanlarının bilgi birikim ve tecrübelerinden maksimum düzeyde faydalanma 
üzerinedir.  

Bu araştırmadan hareketle, tüm bu kriterler bir arada olup birbirini beslediğinde işletme 
başarısının artacağını hem ekonomik hem yönetimsel hem de müşteri memnuniyeti açısından, 
işletmelerin kendilerini ileriye taşınacağını göstermektedir. İşletmelerin rekabet avantajı 
sağlaması, karlılığını arttırması, pazar hacmini genişletmesi gibi unsurlar inovasyonun 
işletmenin her kademesinde benimsenip uygulanmasıyla mümkün olmaktadır. 
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Abstract: Rust is a young programming language gaining increased attention from software 

developers since it was introduced to the world by Mozilla in 2010. In this study, we attempt to 

answer several research questions. Does Rust deserve such increased attention? What is there 

in Rust that is attracting programmers to this new language? Safety and performance were 

among the very first promises of Rust, as was claimed by its early developers. Is Rust a safe 

language with high performance? Have these claims been achieved? To answer these questions, 

we surveyed and analyzed recent research on Rust and research that benchmarks Rust with 

other available prominent programming languages. The results show that Rust deserves the 

increased interest by programmers, and recent experimental results in benchmarking research 

show Rust's overall superiority over other well-established languages in terms of performance, 

safety, and security. Even though this study was not comprehensive (and more work must be 

done in this area), it informs the programming and research communities on the promising 

features of Rust as the language of choice for the future.           

Keywords: Rust programming language, Safety, Performance, Security, Language 

benchmarking. 

 

INTRODUCTION 

Rust began in 2006 as a personal side project of Graydon Hoare, an employee at Mozilla. 

Hoare explained that Rust got its name from rust fungi and as a subsequence of "robust" [1]. 

Mozilla saw the potential of the new language and began sponsoring the project in 2010 [1][2]. 

In short order, the first pre-alpha version of the Rust compiler was released in January 2012. 

“Despite its relative youth, Rust has steadily risen in the ranks of popular programming 

languages. In fact, while it ranked 33 in July 2019, by July 2020 it had risen to the 18th spot on 

the TIOBE Programming Community Index. Similarly, according to the Stack Overflow 

Developer Survey, Rust has been the “most loved” language since 2016” [2]. 

Rust is a systems programming language meant to supersede languages like C++. The main 

focus of Rust is (memory) safety, but it later began to target performance as well, adopting the 

C++ approach of zero cost abstraction. While outdoing other systems languages in safety and 

performance is great, Rust has other advantages that make it much more versatile than them. 

Rust has an ecosystem that greatly simplifies any software project; a number of crates (Rust 

libraries) exist for any need you may have, and all can be installed using the official Cargo tool. 

 

RELATED WORK 

Rust has been evaluated by many recent research papers in the fields of software development 

and programming languages. Jung et al. [3] state that there is a tension in programming 
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language design between the following two seemingly irreconcilable desiderata: control and 

safety. The authors show that Rust is the first industry-supported computer programming 

language to overcome the longstanding trade-off between the control over resource 

management provided by lower-level languages for systems programming, and the safety 

guarantees of higher-level languages [3]. “Rust tackles this challenge using a strong type system 

based on the ideas of ownership and borrowing, which statically prohibits the mutation of 

shared state. This approach enables many common systems programming pitfalls to be detected 

at compile time.” [3]. In a PhD Dissertation by Ralf Jung [4], the author describes Rust as a 

young programming language that was successful in filling the gap between “high-level 

languages—which provide strong static guarantees like memory and thread safety—and low-

level languages—which give the programmer fine-grained control over data layout and memory 

management” [4]. Bugden and Alahmar [5] have conducted a recent analysis and benchmarking 

study among six prominent programming languages (C, C++, Go, Java, Python, and Rust), with 

emphasis on safety and performance. From the performance side, the authors showed that Rust 

surpasses Go, Java, and Python; and can keep up compared to C and C++. From the safety 

perspective, the authors found that Rust overall “was the most safe, especially in concurrent 

environments where Rust's data race prevention can avert many software bugs and 

vulnerabilities” [5]. The authors concluded that considering just performance, Rust is one of 

the best languages, while when safety is also considered, Rust is the definitive best [5]. 

Jung et al. [6] described a formal version of the Rust type system in order to partially prove 

the language’s safety in regards to its ownership discipline when working with unsafe code. 

Using this formal definition, the authors were able to discover a data race that could occur using 

a MutexGuard from the standard library (this is due to unsafe behavior inside an unsafe 

block, the Rust guarantees that prevent data races still hold). Additionally, the authors were able 

to determine that “various important Rust libraries” have safely encapsulated unsafe code, 

allowing developers to use these libraries with confidence in their interface being safe. The 

authors hope to extend this project and improve its accuracy in the future, bringing it closer to 

the actual language and making Rust even safer as a consequence. 

Uzlu et al. [7] discussed the benefits of Rust in the context of the internet of things (IoT) 

space. The authors created an excellent figure that compared Rust, C, C++, Haskell, Lisp, 

Python, Go, and Swift on various features applicable to the IoT space like interoperability with 

other systems languages, various safety features, and the ability to operate without an operating 

system. After analyzing the safety features and specific security vulnerabilities of the past for 

Rust and the other languages, the authors concluded that Rust is the ideal language for IoT (and 

embedded systems in general) as its safety not only helps ensure security but also maximizes 

stability. 

 

RUST SAFETY 

The safety of a programming language comes down to its ability to prevent or detect errors 

like buffer overreads. Most of these issues come down to memory management [5], so modern 

languages invented memory management systems—the more well-known system being 

garbage collection. Rust uses an ownership-based system to determine memory allocations and 

deallocations at compile time, improving run time performance. To put it simply, memory is 

allocated when a variable is declared and deallocated once the variable is no longer in scope as 

the variable’s scope is the owner of the memory (see Listing 1). This aspect of the ownership 
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system prevents use after free and double free vulnerabilities by not having the programmer 

manually manage the memory. The full complexity of the ownership system is beyond the 

scope of this paper, but it should be noted that it is possible to associate memory with a lifetime 

that allows it to outlive its variable’s scope. 

 The other really amazing aspect of the ownership system is that there can be only one owner 

of memory at a time. This leads to a problem with sharing values between functions, structs, 

and threads. This is solved using a borrowing system with its own rules for shared references. 

The rules of the borrowing system are fairly simple: there can either be one mutable reference 

to memory or multiple immutable references, meaning that there will only ever be, at most, one 

thread modifying the memory with no others reading. The combination of these systems and 

their rules completely prevent data races from occurring, making Rust an amazing choice for 

highly concurrent software systems. 

Besides these systems, Rust has other safety features like automatic bounds checking for 

buffer accesses. Rust does not allow pointer arithmetic outside of the rarely needed unsafe 

block, so buffers are accessed via bounds checked indexes, causing a panic when an out of 

bounds occurs (instead of continuing in an undefined state). This prevents both buffer overreads 

and overflows. 

 

 
Listing 1. Simple example of Rust’s ownership system managing 

memory (from the official Rust blog [8]). 

 

RUST PERFORMANCE 

As mentioned in the introduction, Rust utilizes the concept of zero cost abstraction to simplify 

the language without limiting performance. A simple example of this idea is 

monomorphization, which allows one to create generic functions that are converted into the 

needed concrete type functions at compile time, so no runtime costs are incurred. Additionally, 

this concept is applied to the standard library to ensure there is no need to recreate common 

types like collections, providing greater performance and better interoperability of libraries [9]. 

The next significant benefit of Rust is its lack of a garbage collector, which has many benefits 

for performance. Garbage collection adds overhead at runtime as the garbage collector must 

track the memory in some way (usually through reference counting) in order to determine when 

memory can be freed. This increases both memory usage (very important for embedded devices 

with limited memory) and CPU usage (important for performance critical software). Another 

considerable problem with garbage collection is that it is more difficult to control, leading to 

unexpected pauses in execution when it is running and/or freeing unused resources. 
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The figures below are based on data from [5] and reflect the experimental performance results 

of different benchmarks for six languages, including Rust, for two algorithms. The Monte Carlo 

Pi estimation relied on a random number generator (RNG), so the third test used a standard 

RNG implemented for each language for a more accurate comparison than the second test which 

used the language’s standard RNG. As can be seen from the results, Rust is the leader for two 

of the three algorithms in CPU time, and only loses by a small margin for the third test to C and 

C++; when it comes to memory usage, Rust is second only to C for all tests. 

 
Fig 1. Average CPU time benchmark results [5]. 

 

 

Fig 2. Average memory usage benchmark results [5]. 
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RUST SECURITY 

There is a lot of overlap between the safety of a language and the security of software written 

in that language. The Microsoft Security Response Center estimates that 70% of bugs they 

assign a common vulnerabilities and exposure (CVE) tag to are caused by memory exploits 

(i.e., buffer overflows or other memory misuses) [5]; this, obviously, means that ensuring 

memory safety can eliminate up to approximately 70% of security bugs. 

Memory safety failures represent a large category of different bugs. We have covered some 

of the more common memory related bugs in previous work [5]; they include: use after free, 

dereferencing a null pointer, double free, buffer overflow, buffer overread, and data races (not 

all consider data races to be a memory safety issue). The main problem with any safety related 

bug is that they all result in undefined behavior (UB), which means that anything can happen, 

including security vulnerabilities. 

Use after free bugs are most common in languages with manual memory management like C. 

To create one, all one must do is free a needed memory location while it is still needed. 

Accessing memory after being freed can cause many different things to happen, and they will 

be dependent on many factors such as operating system and hardware. A potential security 

vulnerability this could cause would be to leak information by sending the data at the freed 

memory location as once the memory is freed it may be used for other variables [5]. Although, 

if the operating system has decided the address is invalid once freed, the program will have a 

segmentation fault and execution will be halted. Rust does not allow manual memory 

management outside of the rarely needed unsafe block, so it does not have this problem in 

general and it is much easier to ensure correctness of a small section of code than for the entirety 

of the codebase. 

Null pointer dereferencing occurs when attempting to dereference a null pointer (generally a 

pointer pointing to address 0). This problem has been called “the billion dollar mistake” [10] as 

it generally causes systems to be left in an undefined state rather than causing an outright failure, 

leading to any number of imaginable problems. Consider for a moment a program that attempts 

to copy data from one memory location to another, but the source is a null pointer. What is 

copied (if anything at all) could be anything—maybe it is just all zeroes or maybe it is random 

bits from address 0—but it will have side effects that spread through the rest of the execution, 

potentially causing security vulnerabilities and random behavior that is difficult to diagnose. 

Rust solves this problem by not having null values at all, instead using a type called Option 

to represent possibly uninitialized values. This ensures safety and security, and improves the 

ergonomics of the language because it is often necessary to declare a variable before 

initialization. 

Double frees can lead to similar problems as use after frees as it is possible the address 

attempting to be freed a second time is now in use for another variable. The other scenario is 

the address is not being reused and the behavior is undefined. As mentioned previously UB can 

produce security vulnerabilities, but it is difficult to predict how as all UB is dependent on the 

specific compiler, operating system, and hardware. 

Buffer overflows are a well-known exploit as C, and its standard library, have created an 

abundance of vulnerabilities. Buffer overflows can allow an attacker to insert their own 

instructions to be executed, potentially leading to a complete takeover of the system without 

much difficulty once discovered. Alternatively, an attacker can modify variables in memory 

that may give them access to higher privileges. Preventing buffer related exploits is trivial using 

a bounds check, which many languages do automatically at runtime. Rust bounds checks all 
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array access [9], although they may be, and often are, safely elided by the LLVM back end 

compiler for performance. 

Buffer overreads are in a similar vein as overflows, but are generally less of an issue because 

they only leak information rather than allow for a full takeover (unless the information can be 

used to take over the system, like a password). This can still have disastrous consequences as 

in the case of the Heartbleed vulnerability that affected an estimated 24-55% of the Alexa top 

one million HTTPS-enabled websites at the time of disclosure [9]. All of these sites were 

vulnerable to having potentially sensitive data read from the memory of their server. Rust does 

not allow buffer overreads and insteads panics (see Listing 2) when they occur thanks to its 

automatic buffer bounds checking [9]. 

Data races are unpredictable by their nature, causing different results each time they occur. 

This makes them difficult to debug and can lead to exploits based on timing. For example, 

picture a server running software that handles requests of some kind (like a web application 

API back end); this software has three threads, one handles the actual communication and the 

other two do some kind of processing for the request. It could be possible for an attacker to send 

two requests with both requests attempting to write to the same memory, leading to a potential 

data race. Depending on what the server actually does this could allow several different exploits, 

like data corruption, leaking of data, or some type of privilege escalation. Few languages 

enforce safety for concurrent data access, although many offers atomic types that prevent data 

races using locks (although this can reduce performance). Rust prevents data races using its 

ownership and borrowing rules, which only allow one thread to read or write data, or multiple 

threads to read but not write data at a time [5][9]. 

 
Listing 2. Rust buffer overread example that will cause a 

panic at runtime rather than expose data in memory. 

 

OTHER FEATURES OF RUST 

Rust offers many modern features that the more established systems languages tend to lack. 

The first major tool of the Rust ecosystem is Cargo, which is a build system and package 

manager [9][12]. Cargo facilitates almost anything you may need in a software project, 

including dependency management (downloading and compiling), build management (debug, 

release, and custom profiles), testing (unit testing and integration testing), benchmarking of 

performance, documentation generation, and can install additional tools that integrate with it. 

Dependency management is handled via a configuration file that includes project 

dependencies; the dependencies are then automatically installed during compilation. Finding 

crates (libraries) to use for your project is simple using the official Rust community crate 
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registry (hosted at crates.io). 

Building, testing, benchmarking, and documentation generation are all built in features of 

Cargo that work out of the box [12]. Builds can be configured in the project’s configuration file 

(Cargo.toml) with different profiles for any need you may have. By default, there is a developer 

build and release build that maximize certain aspects of the compiler appropriate for those 

scenarios (developer builds are fast to build and include debug symbols; release builds are 

slower to build but faster to execute). Cargo can perform unit testing and integration testing 

using its test command. Unit tests are written with the code they test and will only be compiled 

when testing; integration tests are written in their own files in the tests directory. Benchmarking 

is done similarly to unit testing with benchmarking code in the same file as the function being 

benchmarked, and only being compiled during benchmarking [9][12]. Finally, there is 

documentation generation which is done from special comments in the code. Documentation is 

generated as a static HTML website for easy viewing in web browsers and can be hosted online. 

One great tool to install with cargo is Clippy, which is a linter that provides extra warnings 

and can enforce extra compile time constraints, making code even safer and faster. It is highly 

recommended in the Rust community with many projects using it to ensure code quality of pull 

requests [11]. 

Another important tool that can be installed with Cargo is rustfmt, which is a code formatter 

for Rust that offers extensive configuration options. This is even more of a must for any source-

controlled projects as it ensures code formatting consistency. You could even create your own 

configuration for your local copy of a project and format the code before committing, finally 

ending the spaces vs. tabs war. 

These are just some of the tools available in the Rust ecosystem, there are many more—Cargo 

itself has many more features explained in full in its documentation [12]. This tooling alone 

makes Rust a much better development experience than most systems languages and is most 

likely a considerable contributor to its rise in popularity. Additionally, Rust is approaching the 

status of a mainstream language in health informatics applications, a field that was previously 

dominated by other languages [13-17]. 

Rust has made steady progress in capturing programmers’ interest over its years of existence. 

Fig. 3 below shows the worldwide increase in interest in Rust among the software development 

community for the past ten years (May 2012 - May 2022). 

 

 

 

Fig 3. Interest in Rust programming language over time 

(May 2012-May 2022, generated from google trends) [18]. 

CONCLUSION 

According to the Stack Overflow Developer Survey, Rust has been the most loved language 

for six years in a row (since 2016). This study showed that this “love” is justified. Since its 
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inception, Rust was designed for performance and safety, especially safe concurrency. Rust is 

outstanding for enforcing memory safety where all references point to valid memory without 

requiring the use of a garbage collector. Through recent research on Rust, this new language 

was found to outperform well-established languages in terms of safety. Rust was found to be 

the safest language compared to C, C++, Java, Go, and Python. Performance-wise, Rust was 

also among the top, which makes it remarkable from the point of view of one language 

performing well in both safety and performance (note that the trend before Rust was to 

compromise safety for performance or vice versa). Other positive features of Rust include its 

sizable ecosystem of tooling and libraries; not many languages offer anywhere near as many 

standard and well supported community tools. Having said that about Rust, it is worth 

mentioning that Rust has received some criticism, and not all studies on Rust have been partial 

to the language. The criticisms of Rust tend to originate from its lack of maturity. Rust is only 

12 years old compared to C being 50 years old. Also, Rust needs more adoption to become a 

mainstream language. For example, C and C++ are well-adopted and much more established in 

the industry than Rust, making it easier to find and employ developers in these languages. In 

contrast, there is a lack of demand for Rust developers in the market. In addition, a limitation 

of this study is that it is not a comprehensive study; therefore, we recommend more 

collaborative work in this domain to better inform the software developer community. 

Nevertheless, despite the potential drawbacks mentioned above, the Rust community is growing 

fast, and we conclude that Rust is a highly promising language for the future generation of safe, 

secure, and well-performing software applications. 
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Özet: Kentler, tarih boyunca yıkım ve yeniden inşa diyalektiği içerisinde varoluşunu 
sürdürmektedir. Konu geçen yıkım, kentsel mekânın fiziksel dokusunda tahribatlar 
oluşturması, kentin geçmişinden günümüze getirdiği izleri yok etmesi ve değiştirip 
dönüştürmesi ile kentlerin giderek kimliksizleşmesine sebep olmaktadır. Kentlerin giderek 
aynılaşmaya başlamış olduğu görülmekte ve bunun kırılması için kentsel morfoloji ve kimlik 
kavramlarını birbirinden ayırmak yerine birbirini besleyen, büyüten ve destekleyen kavramlar 
olduğu vurgulanmaktadır. Kentin kendine has mekânsal morfolojik dokusunun, geçmişinin 
izleri ile sıkı bir ilişki içerisinde olduğu ve bu önemli olgunun gelecek kuşaklara aktarılması 
için mekânsal kimliğin önemi üzerinde durulmaktadır. Bu çalışma kapsamında kentsel 
yenileme projelerinin, kentsel kimlik ve kentsel morfoloji açısından beraber 
değerlendirilmesinin gerekli olduğu ve bu unsurların nasıl ele alınması gerektiği Solidere 
Kentsel Yenileme Projesi Örneği ile anlatılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kentsel Yenileme, Kentsel Kimlik, Kentsel Morfoloji 

Abstract: Cities, continues its existence in the dialectic of destruction and reconstruction 
throughout history.  Thread the last decade, creating havoc in urban space and the physical 
texture, and brought the city to destroy the traces of the past and present of the city gradually 
changing transformation causes of identity.  The city appears to have begun to gradually 
become the same and feeding each other instead of to distinguish between the concepts of 
urban morphology  support.  The city's unique spatial morphology of the tissue, which is in 
close relationship with the traces of history and emphasizes the importance of spatial identity 
to be passed on to future generations of this important phenomenon.  This urban renewal 
project work is illustrated by the urban identity and is required to be considered together in 
terms of urban morphology and Urban Renewal Project Solidere how it should be dealt 
Example of these elements. 

Keywords: Urban Renewal, Urban Identity, Urban Morphology 
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I. GİRİŞ 

  İnsanoğlu var olduğu sürece küreselleşen ve gelişen dünyada kentler devamlı bir değişim 
ve dönüşüm içerisinde olacaktır. Lynch (1960), kentin genel hatları ile bir süreliğine sabit 
kalsa bile detaylarının sürekli değişmekte olduğunu dile getirmiştir [1]. Kentler durağan değil 
devingen bir süreçte varlıklarını sürdürmektedir. Bu kaçınılmaz ve önlenemez bir süreçtir. 
  Kentler çeşitli fiziksel, ekonomik, siyasi vb. gibi sebepler ile köhneme ve çöküş sürecine 
girmektedir. Köhneme ve çöküş sürecinin kente yansıması maalesef ki her zaman fiziksel ve 
sosyo-ekonomik açıdan olumsuz sonuçlanmaktadır. Bu süreç de aslında devinimin bir 
parçasıdır. Kentler için kaçınılmaz son olan ve önlenemeyen değişim süreci genellikle kentsel 
yenileme uygulamaları ile son bulmaktadır, açığa çıkan olumsuz sonuçlar bu sayede 
önlenebilmektir. Kentsel yenileme; zamanla eskiyen ve yıpranan kent dokularının zamanın 
sosyal ve ekonomik koşullarına uygun şekilde değişmesini sağlayan sürecin bütünü 
olmaktadır. Sosyal ve ekonomik değişimlerin baskısı karşısında, eski dokuların değiştirilmesi 
veya yerine yeni dokuların getirilmesi kentsel yenileme olarak adlandırılmaktadır. Kentsel 
yenileme projelerinin gündemde olduğu, maalesef ki kentsel imgelerin yok edildiği, toplumsal 
belleği oluşturan mekânsal simgelerin ortadan kaldırıldığı bu dönemde mekân vasıtası ile 
toplumsal belleğin oluşumu, dönüşümü ve yıkımının kentsel kimlik ve morfoloji kavramları 
üzerinden tartışılması ve incelenmesi önemli görülmektedir. 
  Kentler son yıllarda birbirleri arasında yarışan rekabetçi bir işletme olarak örgütlenmekte ve 
kentlerin işlevi verimliliğe ve kârlılığa dönüşmüş durumdadır. Kentlerin bir işletme olarak ele 
alınması ve bu işletmecilik ilkeleri ile planlaması, kentsel kimliğin ve onu oluşturan kentsel 
imgelerin zamanla tahrip olmasına, içeriksizleşmelerine ve/veya yok olmalarına sebep 
olmaktadır [2]. Bu durum zaman içerisinde kentsel mekânın toplumsal değerinin giderek 
azalmasına ve kimliğinden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Kentlerimizde var olan ve 
geçmiş ile bağımızı kurmamızı sağlayan kentsel dokularımız ve mimari örneklerimiz bu 
süreçte hızlı bir şekilde elden çıkarak, tüm kentlerimizin yerel değerleri adı altında mimari 
‘kisch’ler ile tüm kentlerimizi kuşatmaktadır.  
  Kentsel alanlar ve bu alanlardaki yapılarda çoğunlukla yere ve yerele özgü özelliklerini 
kaybetmekte ve “tek tipleşme” izlenmektedir. Tek tipleşme, kentlerde bir morfoloji dönüşümü 
ile hayat bulmakta ve kentsel kimliği oluşturan mekânların ve bu mekânlardaki unsurların 
yenileme sonrası kimi zaman kısmen kimi zaman ise tam anlamıyla kaybolması ile 
sonuçlanmaktadır. Bu sebeple çalışma ana iki aks üzerinden ilerlemiştir, kentsel kimlik ve 
kentsel morfoloji. Kentsel yenileme olgusunun kimlik ve morfoloji açısından 
değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Kent kimliği ve onu meydana getiren ögelerin 
tanımlanmasında esas olarak çevrenin doğru olarak algılanması gerektiği üzerinde 
durulmuştur. Geçmişin temsil sahnesi olan kimlik ve kimliğin edimiyle oluşan kentsel 
imgeler, savaş ile bölünen Beyrut’un yıkımından sonra oluşturulan kentsel yenileme projesi 
ile hafızalarda kalan eski günlerine daha iyi bir formda dönüştürmeyi başarmış Lübnan, 
Beyrut - Solidere Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Projesi örneği ile açıklanmak 
istenmiştir. 

 

A. KENTSEL YENİLEME 

  “Kentsel yenileme” kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde, 
“Kentin imar planına uymayan, ruhsatsız binaların yıkılıp, planlara uygun olarak toplu 
yerleşim alanlarının oluşturulması” olarak geçmektedir [3]. 
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  Kentsel mekânda yenileme ve yeniden canlandırma projelerinin uygulama süreçleri genel 
olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde başlamıştır. Bu süreci takiben kentsel alanlardaki 
ekonomik, sosyal, işlevsel ve fiziksel kayıplar sebebi ile koruma, yenileme, yeniden 
canlandırma vb. gibi kentsel yenileme stratejileri kentsel planlama ve kentsel tasarım 
disiplinlerinin alanının temeli olmuş ve sonuç olarak bu disiplinlerin dünyada ilgi görmesine 
sebep olmuştur. Bu bağlamda kentsel yenileme bileşenleri, kentsel kimlik ve morfoloji olgusu 
çerçevesinde Lübnan, Beyrut - Solidere Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Projesi 
değerlendirilecektir. 
 

B. KENTSEL KİMLİK 

  Genel olarak kimlik kavramı, canlıların veya nesnelerin aralarında farklılık yaratan ayırt 
edici özellikleri olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda kimlik kavramı, benzerleri arasında bir 
karşılaştırma yapılmasını sağlamakta ve benzerlerinin öne çıkan özelliklerini ortaya 
koymaktadır. Farklılık, ayrımı kolaylaştırır. 
Bu çalışmada kimliğin tanımı ve nosyonu ele alınarak kimlik ile insan arasındaki ilişki ve asıl 
olarak bu ilişkinin devamında bireyin günlük hayatında sosyalleşme aşamalarının ilk 
noktalarından biri olan kentin fiziki yapısı-mekân ilişkisi ile bağlantısı ele alınmaya 
çalışılacaktır. Bir kente ait olma olgusunun, o kentin mekânlarının ve bu mekânların taşıdığı 
anlamların insan deneyimleri ile yoğrulmasının her zaman mekânsal kurgu sonucu oluştuğu 
gözlemlenmiştir [4]. 
  Mekânsal kimliğin kurgusunda, bireylerin mekâna yüklediği kimlikler, algısal ve biçimsel 
özellikleri olduğu kadar bireylerin oluşturduğu toplumda meydana gelen tarihsel, kültürel ve 
sosyo-ekonomik süreçlerle de ilişkilidir. Kimlik, bizim mekândaki deneyimlerimiz için temel 
oluştururken, bu deneyimleri (yaşamsallaştırmaları) hem etkilemekte hem de onlardan 
etkilenmektedir[5]. Kimlik öğesi bir anda, hızlı bir değişim ile ortaya çıkmaz. 
  Duygusal iç bağlar aracılığıyla algılama ve hissetme sonucu tanımlanabildiği için de göreceli 
bir kavramdır. Gerçek kimliğine kavuşan kentler hiçbir zaman bir kent ile özdeşleştirilemez 
çünkü kimliğin en önemli özelliği olan tek olma kavramı ile örtüşmektedir. Bu kontekste 
örnek olarak Muğla evleri, Safranbolu evleri, Mardin evleri birbirinden farklı kimliklere 
sahiptirler [6]. İşlev gören her bir kentsel alanının, zayıf olsa bile bir yapısı ve kimliği vardır 
[1]. Toplumu oluşturan yapılar ile aktörler arasında karşılıklı etkileşim için bir alan oluşturan 
kent, bu etkileşim sonucunda bir kimlik yapısına dönüşmektedir. Kentin kendine özgü 
özelliklerini ve kişiliğini ifade eden kent kimliği, kentin varlığının ve işleyişinin önemli bir 
parçasıdır [5]. 
  İnsan-çevre bütünlüğünü içeren çözümlemeler ile kültürel birikimlerin yapı eylemine 
dönüştüğü çok boyutlu ve karmaşık özelliklerin sentezi olan kentsel kimlik, bu anlamda salt 
bir fiziksel oluşum ya da bir estetik sorundan daha çok, tarihsel süreç içerisinde şekillenmiş 
olan toplumların yaşam biçimlerinin, fiziksel mekânlarda somutlaşmış ürünleri olmaktadır. 
Kent kimliği tekil değil, kolektif bir sonuçtur. Kentsel kimlik uzun bir zaman diliminde 
biçimlenmektedir yani süreç ile birlikte değişmektedir [6].    
  Lefebvre'ye göre kimlik (aura), somut ve soyut tüm etkenleri bir araya getirerek mekânın 
ruhunu oluşturmaktadır. ‘‘Dünyayı değiştirmek için mekânı değiştirmek gerekir’’ diyen 
Lefebvre, mekânın toplum üzerindeki etkisinin büyüklüğüne vurgu yapmaktadır [7]. Schulz'a 
(1971) göre bir kent, kapalı ve uzak olanı birbirine bağlayan bir mikro kozmos olmalıdır. 
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Birbirimizi aynı yapmadan bize kimlik kazandırır ve bu ortak kimlik, birlikte bir yer edinmeyi 
içermektedir [4]. 
  Toplumların yaşam biçimlerini bir imge olarak fiziksel mekâna yansıtan kentsel kimlik, 
sanayi dönemi öncesinde korunup bu sayede sürekliliğini sağlanabilmekteydi.  Özellikle 
İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan plansız gelişmeler sonucu ortaya çıkan, giderek artan 
düzensiz ve karmaşık yapılaşmalar, bir yandan fiziksel çevrenin olumsuz yönde değişmesine 
öte yandan da bu çevre içerisinde yer alan tarihi birikimlerin doğru planlanmayan modern 
yapılaşmalar altında ezilerek kentsel doku üzerindeki etkisinin azalmasına neden olmuştur. Bu 
sebeple özgünlükleri ile farklılaşan tarihi nitelikli kentler, sadece kentsel sit alanı olarak 
belirlenmiş ve koruma altına alınmış alanlarda sınırlı kalarak kimliklerini hızla yitirmeye ve 
giderek birbirlerine daha çok benzemeye başlamışlardır [6]. Günümüzde kimliğini hızla 
yitiren kentlerin sıralanan şu etkenler sebebi ile değişime uğradığını ve etkisi altında kaldığını 
söyleyebiliriz:   

1. Göç  
2. Yoğun, kontrolsüz yapılaşma  
3. Plansız Kentsel yenileme projeleri 
4. Eskime (Çöküntü alanlarının oluşumu) 
5. Arsa spekülasyonu 
6. Yasal etkenler 
7. Sahiplenmeme 
8. Küreselleşme   

  Kentlerde gelişen bu hızlı değişim, toplumsal alt yapının yetersizliği ve gerekli koşulların 
zamanında ve eksiksiz oluşturulamaması ve üzerine kontrolsüz göçün bu eksiklikleri 
tetiklemesi ile birlikte kentlerin fiziki şartlarında oluşan çöküntü ve kimliksizliğe sebep 
olmaktadır [2].    
  Ocakçı ve Türk’e [8]  göre kent kimliği üç ana öge şeklinde ele alınmalıdır. Kentin kimliğini 
meydana getiren, kendine has olmasını sağlayan ve onu diğer kentlerden farklı kılan özellikler 
o kente ait doğal, sosyal ve yapılı çevre arasındaki ilişki ve bu ögelerin birbirleri arasındaki 
etkileşimlerdir. Doğal çevre ve sosyal çevre birlikte yapılaşmış çevreyi oluşturup, 
üretmektedir. Yapılaşmış çevreden kaynaklanan kentsel kimlik ögesi ise kentin konumu, 
kentsel formu, işlevi yani kullanım şekli ve anlam faktörü ile bir bütün oluşturan mekânsal 
form ile şekillenmektedir (Şekil 1). 

  
Şekil 1. 

 
 

509



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

1. Yapılaşmış Çevreden Kaynaklanan Kentsel Kimlik Ögeleri 

Kentlerdeki yapılı çevre kentliler için gerekli olan eylem alanları ve bu alanların birbiriyle 
olan ilişkilerinden oluşmaktadır. Kentin fiziksel yapısını oluşturarak mekân karakterini ve 
kentsel tipolojiyi oluşturmaktadır.  
 

2. Sosyal Çevreden Kaynaklanan Kentsel Kimlik Ögeleri 

Kentin yaşayan bir varlık olabilmesi için en önemli varlığını kentliler oluşturmaktadır. Birey 
özeline inerek toplumu irdelemek gerekmektedir. Bireyin yeri ve konumu, değer ve kaliteleri 
ve aidiyeti kimlik oluşumunda önemli etkenlerdendir. Birey ve toplum karşılıklı birbirini 
besleyen mutualist bir ilişki içerisindedir.  
 

3. Doğal Çevreden Kaynaklanan Kentsel Kimlik Ögeleri 

Kent kimliğinde baskın bir öğe olan doğal çevre verileri, kenti özgün ve eşsiz kılarak 
diğerlerinden ayırmaktadır. Kentin varoluşundan bu yana sahip olduğu özelliklerinin iyi bir 
şekilde analiz edilip, güçlendirilip öne çıkarılması ile kentsel algılama ve okunabilirlik de 
sağlanmış olmaktadır [8]. Kent ve doğa bütünlüğü önemli bir ilişkisellik oluşturmaktadır. 
Kent kimliğini oluşturan bu üç ana öge şeklinde kendi içerisinde alt başlıklara ayrılmaktadır 
(Şekil 2). 
 

 
Şekil 2. [8]   Yazar tarafından görselleştirilmiştir. 
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C. KENTSEL BELLEK 

 “Bellek” kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “Yaşananları, öğrenilen konuları, 
bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin.” 
olarak tanımlanmaktadır [3].    
  Tarih bellekten, bellek ise tarihten beslenmektedir. Bellek bireyleri bugüne bağlamakta ve 
bugünün gerçeklerine yansıyarak, şimdiki zamanda geçmişin keşfedilmesini sağlamaktadır. 
Bellek tanımının genel bir ifadesi olan geçmiş ve şimdi kavramları, geçmişi şimdiki zamanda 
koruma gücüne karşılık gelmektedir. Pérouse’nin 2006 yılında bellek ile ilgili dile 
getirdiklerini Ünlü  [9], belleğin tarafsız olamadığını, bilinçli olarak hafızada tutulduğu ve bu 
sayede bireyin ve toplumun tarihsel yolculuğunu hatırladığı ve kolektif bellekte biriktirilen 
olay, mekân, birey, ses, koku vb. tüm olguların ise geleceğe aktarılmasının önemli olduğunu 
yansıtmıştır. Kısaca bireyin mekân ile geliştirdiği ilişki neticesinde oluşan bellek üretimi tüm 
duyusal faaliyetler ile oluşmaktadır. Bir mekânı yer yapan her detay ve bireylerin mekân 
içerisinde yaşadıkları deneyimler, bireyin belleğini oluşturmaktadır. Doğanın bileşenleri gibi 
bireyin çevresinde yer alan tüm tasarım öğeleri de deneyimlerin ve buna bağlı olarak belleğin 
şekillenmesinde rol oynamaktadır. 
  Aldo Rossi, kentin kolektif belleği kavramını ilk olarak ortaya atan kişidir. Kent belleği 
geçmişe, bugüne ve geleceğe dair ipuçlarını içinde barındırmaktadır. Bazen bir yapı, bazen 
kenti temsil eden bir anıt, bazen bir ağaç, bazen de sınır ögesi olarak bir duvar günümüzde 
geçmişi hatırlatarak kolektif belleğin taşıyıcıları olur ve hafızalara kaydedilir [10]. 
  Mekânın literatürde yer olarak geçmesini sağlayan faktörler; o mekânın formu dışında, 
kişinin o mekânda yaşadıkları, o mekânın ona hissettirdikleri, onda bıraktığı izler ve mekânın 
atmosferi ile alakalıdır. Norberg-Schulz yer duygusu veren çevreyi ‘genius loci’ (yerin ruhu) 
kavramı yardımıyla, görünenin ardındaki gerçeği yakalama potansiyeline sahip olma şeklinde 
tanımlarken daha çok anlam üzerine odaklanmaktadır. Bu duygunun doğanın ve yapılanmış 
çevrenin ortak değerleri üzerinden üç farklı düzeyde kurulabildiğini belirtmektedir. Birincisi 
sabit olan topoğrafyanın belirlediği yer yüzeyi, ikincisi daha çok doğa koşullarının belirlediği 
değişken olabilen kozmik düzey, üçüncüsü ise kültürel peyzajda bulunan sembolik ve 
varoluşsal anlam düzeyidir. Norberg Schulz insanların yapılanmış çevre üzerinden elde 
ettikleri deneyimi; imaj, mekân, karakter ve genius loci olmak üzere dört aşamalı bir 
metodolojide toplamaktadır. Conzen ise kentlerin özsel nitelikleri olan kişiliklerinden 
bahsetmekte ve genius loci’yi kentsel peyzaj üzerinden açıklamaktadır. İnsanların yerleri nasıl 
kurdukları, kullandıkları ve değiştirdiklerine bakarak ve kentsel peyzajın değişimiyle beraber 
yer duygusunun da değiştiğini belirtmektedir[11]. Conzen 1966 yılında, kentsel kimliğin ve 
karakterin meydana gelmesinde önemli bir faktör olarak genius loci’nin, kentin fiziksel 
formunun üretilmesi ve değiştirilmesi süreçleri ile farklı dönemlerde değişikliğe 
uğrayabileceğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede kentliler her dönemde mekânın ruhunu 
kendilerine ait deneyimleri ile üretmekte ve bu şekilde kolektif bellek mekânda 
nesnelleşmektedir [9].    
  Kentsel bellek, mekânda oluşan değişimlere paralel olarak devamlı bir şekilde değişmekte ve 
bu sonuç ile kentsel kimlikte dönemsel olarak önem arz eden farklılıklar oluşmaktadır [9]. 
Oluşan bu dönemsel farklılaşmaların mekânda yeniden biçimlenmesi ile mekân ve kent 
belleği arasındaki bağlantı üst üste gelerek katmanlaşmaya neden olmaktadır. Bellek kimliği, 
aidiyeti oluşturmakta ve bu ilişkiden dolayı bellek yok oldukça, kimlikte yok olmaktadır. 
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  Bellek, bireysel yeti olmayıp, toplumsal koşullar tarafından şekillenmektedir. Toplumsal 
yaşanmışlıkların mekâna ihtiyacı olup, mekân ve toplum birbirinden ayrı düşünülemez. 
Mekân toplumun yaşadığı önemli süreçlere ev sahipliği yaparken karşılıklı ilişki ile toplum da 
mekânı şekillendirmektedir [12]. Birey ve toplum arasındaki ilişki ile şekillenen yapılı çevre 
kolektif belleğin şekillenmesinde etkili olmaktadır. Ringas, Christopoulou ve Stefanidakis’e 
göre de mekâna bağlı bir belleğin ortaya çıkmasını sağlayan fiziki düzlemdir ve bu sebeple 
kentin fiziksel çevresinde meydana gelen değişimler bağlantılı kentsel belleğin de değişime 
uğramasına yol açmaktadır [9].    
 
  Kent imgesi kavramı, kent kimliği için önem arz etmektedir. Keleş (1980), kent imgesini bir 
tasarımın düzenleniş, görünüm ve yapıların yapı tasarcılık özellikleri ile kentin insanda 
bıraktığı intibaların tümü olduğunu söylemektedir[13]. İmge, gözlemci ile gözlenen arasında 
işleyen iki yönlü bir süreçtir. Bu süreçte tasarımcının üzerinde çalıştığı fiziksel form önemli 
bir rol oynamaktadır [1].  Dilsel, sembolik ve semantik bağlamda önemli bir kavram olmanın 
yanında bir durumu ya da nesneyi de ifade etmek için kullanılan görsel bir karşılık 
olmaktadır. İmge kentin toplumsal, ekonomik ve fiziksel bünyesinin, mekânda ortaya çıkmış 
varlığıdır. Şöyle de dile getirebiliriz; bir kent genel görüntüsü (siluet), bazı özel tören ve çarşı 
alanları, yolları, kendine özgü lehçesiyle konuşan insanları ve tüm doğal çevresi ile gözlemci 
üzerinde çeşitli izlenimler bırakmakta ve bu izlenimlerin toplamı o kentin bizde ki imgesini 
oluşturmaktadır. Oluşan imge göreliği olan bir kavramdır ve bir algılama biçimi ile oluşur. 
Örneğin o kentte yaşayan kişinin kent imgesi ile dışarıdan gelip gözleyen kişininki farklılıklar 
gösterir ve böyle olması doğaldır [14]. Bir mekânın sosyal ilişkiler açısından anlamı, işlevi, 
tarihiyle ilişkisi hatta ismi bile onun imgelenebilirliğini etkileyebilmektedir. Özetle kent 
imgesi bireysel, kent kimliği ise kolektif bir kavramdır.  
 

D. KENTSEL MORFOLOJİ 

  Etimolojik açıdan bakıldığında morf (o), Latince ‘biçim’ anlamındadır. ‘Morfoloji’ ise 
Türkçeye ‘biçim bilimi’ olarak çevrilmektedir [23]. American Heritage Sözlüğü'nde 
"morfoloji" terimi, "bir organizmanın veya onun bölümlerinden birinin biçim ve yapısının 
incelenmesi" olarak açıklanmaktadır. Öte yandan, Gebauer ve Samuels gibi kentsel 
tasarımcılar, kentsel morfolojiyi “kentsel tasarımın ilkelerini veya kurallarını bulmak için 
temel olan bir analiz yöntemi” olarak tanımlamaktadırlar. Gebauer ve Samuels aynı zamanda 
terimin, tüm kentsel yapının fiziksel ve mekânsal özelliklerinin incelenmesi olarak 
anlaşılabileceğini de belirtmektedir [15]. Morfoloji özünde kentsel mekândaki hareketi 
incelemektedir. Bir kent çeşitlilik içermelidir. 
  Kentsel morfoloji kavramı; kentlerin fiziksel yapısının incelenmesi ve kentsel biçim üzerine 
yapılan çalışmaların bir bütünüdür. Kentsel biçim ise kentin fiziksel unsurlarını 
kapsamaktadır. Parsellerin, yapıların, sokakların ve kamusal kullanımların bir araya gelerek 
oluşturdukları kentsel örüntünün bütünüdür. Kentin biçimi, tasarlı ya da tasarsız olarak doğal 
gelişme sürecinde alabileceği yoğun, örümcek ağı, çizgili vb. türlü tezahürlerden biridir 
  Kent morfolojisi kente yapay olarak değil, fiziksel dünyanın maruz kaldığı değişim 
süreçlerinden ayrılmaz olan yaşayan bir organizma olarak yaklaşmaktadır. Odak noktasını ise 
kentin dinamik sosyal ve ekonomik güçlerinin bir sonucu olan fiziksel dünya kapsamaktadır 
[16]. Cephe hattı, yoğunluk, kentsel plan tipolojisi, sokak örüntüsü, blok ölçüleri, farklı 
yapıların birleşimleri, sınırlar, parçalar, düğümler, alansal ve yapısal ilişkiler kentsel 
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morfolojinin bileşenleridir. Kentsel mekânda doğrudan gözlemlenebilen değişimler 
morfolojik özellikteki değişimlerdir. 
  Bir kenti diğer kentlerden ayıran özelliklerin başında ilk olarak duyusal açıdan 
hissedilenlerden çok fiziksel olarak alıgılanan, somut özellikler gelmektedir. Kentsel 
morfoloji, zamanla kentlerin değişen ve dönüşen doğasının zaman, mekân ve fiziksel çevre 
açısından belirlenmesini sağlamaktadır. Kentin bir parçasının diğer parçalarından ayırt 
edilebilmesini sağlayan fiziksel yani somut algılanabilir özellikleridir. Bir yerleşim 
içerisindeki yapıların ve açık alanların nasıl bir araya geldiği ile ilgili görünen veya 
görünmeyen kuralların bütününü incelemektedir. 
  Kentin sahip olduğu örüntüyü oluşturan ögelerin birbirleriyle nasıl bir ilişki içerisinde 
olduğuna dair bir açıklama getirmek önem arz etmektedir. Kentsel örüntüler farklı amaçlar, 
farklı ihtiyaçlar ve farklı aktörlerin motivasyonları ile şekillenen mekânlar tarafından 
meydana gelmektedir. Mekân somut olarak varlık gösteren bina, sokak vb. yapıların insanlar 
tarafından biçimlendirilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Mekân süreç içerisinde farklı 
kullanıcıların, otoritelerin ve uzmanların müdahaleleri ile biçim değişmektedir. Bu devingen 
süreç ile mevcut durum stabil kalmamakta yeni ilişkisellikler oluşmaktadır. Sonuç olarak 
kentte farklı dönemlerde oluşan ve birbiri üzerine eklemlenen ardışık mekânsal değişim, 
somut ve gözle görülebilir bir hal almaktadır. Her değişim dönemi kendine has ilişkiler, 
mekânsal özellikler ortaya çıkardığı için morfolojik olarak farklı dönemleri oluşturmaktadır. 
Kentlerin büyüklüğüne ve tarihi geçmişine bağlı olarak, bazı kentler diğerlerinden daha fazla 
morfolojik çeşitlilik üretmektedir [17].  
  Farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya geldiği ortak bir temel üzerine inşa edilmiştir. 
İlk olarak bir kentin fiziksel formu üzerinden okunabileceği ve analiz edilebileceği konusunda 
hemfikir olunmuştur. Ek olarak temel düzeyde morfolojik analizin üç bileşene dayandığı 
yaygın olarak kabul edilmektedir. Morfoloji temel bileşenleri;  
 

 Biçim, 

 Ayrışma,  

 Zaman olarak ele alınmaktadır.  

  Şehrin en küçük hücresi, iki unsurun birleşimi olarak kabul edilir. Biçimi ise kültürel, sosyal 
ve ekonomik veriler etkilemektedir [16]. Morfolojinin özgün kısmını, doğal çevre ve 
yapılaşmış çevre oluşturmaktadır. Kent dokusu fiziki bir oluşumdur ve doğal çevre ve 
yapılaşmış çevreyi içermektedir. Sosyal çevre daha sonra gelir ve eklenince kimlik öğesi 
oluşturmaktadır. 
  Kentsel morfoloji de önemli olan kent dokusu kavramını Keleş (1980) şöyle 
açıklamaktadır; bir kentin ana ve tali yollar ile ayrılmış, oturma, çalışma, alım satım, işleyim, 
dinlenme birimlerini içeren adacıklardan ve komşuluk birimlerinden meydana gelen arazi 
kullanım biçimidir [13]. Kentsel dokular toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel yapısının 
fiziksel faktörlerle mekânda bütünleşmesi olayıdır [19].Kentte tanımlanan doluluklar ve 
boşluklar kentsel dokuyu şekillendirmektedir. Kentsel dokuların oluşumu, fiziki ve sosyolojik 
olmak üzere iki temel etkene dayanmaktadır. Kentsel dokular kent bütünlüğünde bazı 
farklılaşmalar (fiziki mekânda yapılanma, toplumsal alanda değişme vb.) gösterebilmektedir. 
Bu farklılaşmaların nedenleri ise; 

 Yeni imar düzenlerinin oluşturduğu kentsel dokular, 
 Eski ve geleneksel kentsel dokular, 
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 Plan dışı gelişim içerisindeki kentsel dokular, 
 Karışık özellik gösteren kentsel dokular olarak gruplanabilir [19]. 

  Aldo Rossi’nin görüşüne göre, kentsel form çok özel bir yorumun kaynağı olarak 
düşünülmelidir ve kentsel biçim, farklı özelliklerin bir araya getirildiği bir patchwork’ün 
sonucu olmaktadır. Her bir kent formunun tanımlanabilen farklı bir dönemine ait olan 
özelliklerin bir arada bulunmasını öngörür ancak hiç bir yorum diğerlerini tek bir imge içinde 
kapsayamaz ve hiçbir kentsel tasarım stratejisi önceden var olan yorumları silemez [18]. 

II. SOLIDERE KENTSEL YENİLEME PROJESİ ÖRNEĞİ 

  Lübnan coğrafyası 5 bin yıllık tarihi olan, tarihin farklı dönemlerinde farklı uygarlıkların 
yaşadığı, kendine özgü kimlik özelliklerini koruyarak günümüze kadar gelen önemli bir tarihi 
bir mekândır.  Projenin yer aldığı Beyrut kenti büyük savaşa kadar Doğu Akdeniz’in idari ve 
finans merkezi konumundaydı. Ortadoğu ve Akdeniz havzasının önemli bir liman kenti olan 
Beyrut; yaklaşık M.Ö.2500’lü yıllardan beri Mısır, Fenike, Babil, Pers, Roma, Eyyubi ve 
Osmanlı dönemlerinde bu idari ve finans merkezi konumunu korumuş önemli ve tarihi bir 
yerleşim yeridir [5]. 
  1970-90 tarihleri arasında yaşanan ve iç savaş maalesef ki bu önemli kenti harap etmiştir. 
Savaş sonrasında başlatılan yeniden yapılanma süreci kentsel yenileme projelerinin iyi 
örnekleri arasında yer alırken, incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.  
  Solidere Yenileme Projesi Master Planı (Şekil 3) oldukça kapsamlı olup, 191 hektar ve 4.69 
milyon metrekare inşaat alanını kapsayıp, iki etaptan oluşmaktadır. 1994 – 2004 yıllarını 
kapsayan dönem birinci etap, 2005 – 2020 dönemi ise ikinci etap olarak tanımlanmaktadır. 
Her iki etabın uygulama süreçleri ise Lübnan Hükümeti tarafından kurulan, yarı özel ve özerk 
bir kuruluş olan Solidere şirketi tarafından yürütülmektedir [20]. Kentteki tarihi dokunun 
yenilenmesi projenin birinci etabında gerçekleşmiştir. 2005 yılı itibariyle projenin ilk etabı 
tamamlanmıştır. Projeye kamu özel ve sektör önemli katkı sunmuş ve bu sayede projenin 
başarı oranı artmıştır. 
 
 

 
Şekil 3. Kentsel Yenileme Master Planı, Lübnan 
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  Savaştan sonra Beyrut’ta fiziksel yapının zarar görmesinin yanı sıra sosyal yapı da büyük 
ölçüde zarar görmüştür. Bu anlamda temel konulardan biri de kentin sosyal dokusunun 
bütünleştirilmesidir. Bunu gerçekleştirmenin en iyi yolu olarak; kent merkezinin yenilenerek 
kentin doğusunun ve batısının bağlanması, ticaretin yanı sıra sosyokültürel aktiviteler ile de 
kentin doğusunda ve batısında yaşayanların bir araya getirilmesi amaçlanıp hayata 
geçirilmiştir [5]. 
 
Projenin temel hedefleri şu şekildedir; 

 Tarihi binaların ve koruma alanlarının restore edilmesi, 
 Yeni geliştirilecek alanlar için kentsel tasarım çerçevesinin çizilmesi, 
 Proje alanı bütününde deniz görünümünün maksimum seviyeye ulaştırılması, 
 Denize açık bir kentsel alan oluşturulması, 
 Bütüncül modern altyapı sisteminin sağlanması, 
 Kamusal alanların yaratımı, seyir terasları, gezi alanları ve yaya yolu aksları ve 

organizasyonu, 
 İşyeri ve bu kurumlara ait yerleşkeler, kültürel ve rekreasyon imkanları gibi geniş ve 

çok fonksiyonlu kullanım olanaklarının yaratılması, 
 Sağlam kalmış binaları ve kent manzarasının korunması, 
 Modern ve geleneksel mimari doku arasında harmoni yaratılması, 
 Kentin dokusunun ve komşuluk ilişkilerinin yeniden kurulması, 
 Her saat yaşayan bir kent oluşturulması, 
 Pazarlama ve gelişme olguları çerçevesinde sürdürülebilir çevre yaratımının 

desteklenmesi ve bunun için esnek öneriler getirilmesi, 
 Kent merkezinin yenilenmesi için cazibe olanakları yaratılması. [21]    

  Solidere kentsel yenileme projesi ile tarihi kent merkezi ve yeni liman bölgesi bağlanmış 
olup yeni bölgede sağlam bir finans özelliği oluşturulmuştur. Bu durum dolayısıyla ve 
örgütlenme modelinde kullanılan sistem nedeniyle proje kendini finanse etmiştir, kamuya 
maddi bir yük getirmemiştir. Proje hem bu durumu hem de kaybedilen kimlik değerlerinin 
tekrardan kazanılmasının güçlüğünü göstermesi sebebi ile önemli bir örnek olmaktadır [22].  
Projenin ana hedefi olarak Lübnan genelinde, özelde ise Beyrut ve kent merkezinde yitirilen 
kimlik değerlerinin ve sürdürülebilir kentsel mekân anlayışının kazanılması ve bunun 
geleceğe aktarılması önem arz etmiştir. Başarılı saha çalışmaları ile de projenin hedefleri 
hayata geçirilmiştir. 
  Kentin tarihi dokusunun sonraki nesillere aktarılması ilkesine dayanan kentsel yenileme 
projesi içeriği ile kentin; sosyal, kültürel ve ekonomik birlikteliğinin sağlanması için 
yaratılmaya çalışılan kimlik olgusu üzerinde durmaktadır [5]. Proje ile kentlilerin daha 
yaşanabilir, yürünebilir bir kentte yaşamalarını sağlamak için yaya aksları, rekreasyon alanları 
oluşturulup hayata geçirilmiştir ( Şekil 4) 
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Şekil 4. 
  Kent merkezi alanlara bölünmüş ve her biri, bina yüksekliklerinden sokak ve kaldırım 
genişliklerine, kentsel dokuya uygun malzemelere kadar tanımlanmıştır. Kentsel imgeyi 
oluşturan yapılalar restore edilip, yeni yapılan yapılar bu alanlara entegre edilmiştir. 
Meydanlar gibi Beyrut’a ait yerler korunurken arkeolojik alanlara da öncelik tanınmıştır. 
Solidere’in en büyük başarılarından biri ise iç savaş süresince yıkılan yapıların molozları ile 
liman bölgesinde sekiz hektarlık başarılı bir sahil parkı yapılmasıdır (Şekil 5). 
 

   
Şekil 5. 
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  Beyrut'un sahip olduğu kültürel miras, bu büyük proje kapsamında kentin kalbi olan cazibe 
merkezinin yerel dokusunun korunması ve yüksek kaliteli kentsel yenileme yapılması ile 
öncesi ve sonrası görsellerinde gözlenmektedir (Şekil 6). Savaş sonrası yenilenen Beyrut 
modern mimari ile eski dokuyu harmanlayıp bu iki kavramı başarılı bir şekilde birleştirmiştir. 
Bu süreç içerisinde yerel kent mimarisi ve yeni dokuların birlikte bir ahenk yakalaması 
sayesinde kente özgü anahtar noktaları açığa çıkmış olup, kenti yeniden popülerleştirmiştir. 
 
 

    
 

Şekil 6.  
 
  Projenin amacını; kentte ve halkta oluşan savaş sonrası tahribatın izlerini silmek 
oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan proje ile geniş ve çok fonksiyonlu 
kullanım imkânlarının yaratılması, modern ve geleneksel mimari arasında harmoni 
sağlanması (Şekil 7 ) ile kentsel kimlik, kentsel yenileme, sosyal denge üretimi gibi bütüncül 
olarak belirlenen hedefler ve uygulama ile bütünlüklü ve çok fonksiyonlu bu Akdeniz’in tarihi 
kentini yeniden şekillendirme amacına başarı ile ulaşılmıştır. 

 

     
 

Şekil 7. 

III. SONUÇ 

Birini, bir şeyi, bir zamanı hatırlamak için bellek mekâna ihtiyaç duymaktadır. Başka bir 
deyişle bellek daima bir tür mekânsallaşma eğilimindedir. Mekânlar değiştikçe ve dönüştükçe 
bu değişim belleğe de sirayet eder ve kent ile birlikte bellek de değişmektedir. Kentte, 
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mekânda, fiziksel çevrede meydana gelen değişim ve dönüşüm sebebi ile kentsel belleğin 
değişmesi kaçınılmaz olmaktadır. Kentte yaşanan bu değişim ve dönüşümler belleğin izlerini 
taşıyan yapılar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bir yapının yıkılması ardından yenisinin 
yapılması ile birlikte artık eski yapının bellekteki gücü azalır, yeni yapı ise belleğin yeni bir 
parçası olmaktadır. Yıkım sonrası mekân, kent ve kentte yaşayan insanlar arasındaki ilişki ağı 
yeniden kurulur ve kent ile öznenin ilişkisi yeniden şekil alır. Böylece yeni bellek inşasına 
tanıklık etmiş oluruz. Mevcut dokuyu ortadan kaldırırsak bellek de yok edilmiş olur. Şöyle 
özetlemek gerekirse; o kentte yaşayan bir kentli belleğini çocuğuna aktarmaktadır o da kendi 
çocuğuna ve bu devinim böyle devam ederek nesillerce devam etmektedir fakat aktarım 
durduğunda bellek yok olur, bellek yok oldukça da kimlik yok olmaktadır. 

Forty (2001), bu yaklaşım üzerinden kentte yapılan değişikliklerin yalnızca fiziksel 
değişime sebep olmayacağını ayrıca orada yaşayan kentlilerin zihinsel sürekliliğini de 
kesintiye uğratacağının çıkarımını yapmaktadır. Bu görüş, bireylerin ve toplumların 
yaşadıkları kentlerle kurduğu bağın anlaşılması açısından önemlidir; bu yerler, bireyler ve 
topluluklar için birer imgeye dönüşür, bireylerin ve toplumların aidiyetini ve bağlılığını 
tanımlar. Bu noktada kentler yaşayan organizmalar olarak ele alınarak, kendi belleği olan ve 
toplumun oluşturduğu imgeler toplamından meydana geldiği göz ardı edilmemelidir [12]. 

Yapının kullanım ömrünün uzatılmasının ötesinde belleğin devamlılığının sağlanması, 
geçmişte sahip olduğu imgenin canlandırılması veya yapının farklı bir rol ile sosyal hayata 
dâhil edilmesi yenilemenin başarı ile gerçekleşmesinde önemli adımlardandır. Yerel 
yönetimlerin alt yapısının iyi organize olarak hayata geçemediği yenileme projeleri; kimlik 
kaybına neden olmakla birlikte sosyal sürekliliğin sekteye uğramasına ve nihayetinde kolektif 
belleğin yok oluşuna sebebiyet vermektedir. Zamanla çöküntü alanlarına dönüşen ve kaybolan 
kültürel belleğin canlandırılması adına tarihi kent dokularının korunması ve rekreasyonel 
anlamda değerlendirilerek halkın bölgeye çekilmesi için restorasyon temelli kentsel yenileme 
çalışmaları sıkça tercih edilmekte fakat kentsel yenileme projeleri incelendiğinde bu sayı 
oldukça düşük bir orana karşılık gelmektedir. Bunun önüne geçebilmek adına kentin kimlik 
değerleri ve en önemlisi kentte somut olarak algılanan fiziki çevreye dayalı kimlik ögelerinin 
morfolojik özellikleri dikkate alınarak projeler hayata geçirilmelidir.  

Bu sebeple kültürel açıdan duyarlı ve korumacı bir planlama yaklaşımlarının, tarihsel 
belleği hakkında bilgi aktaran kent hikâyeleri ile entegre edilmesi önemlidir. Bir kenti 
anlamak için sadece kolektif belleği yansıtan değerleri anlamak değil aynı zamanda her bir 
unsurun kent genelinde ve birbirleriyle kurduğu ilişkileri de anlamak gerekmektedir. Bu 
ilişkinin bir ürünü olarak görülebilecek “mekânın ruhu” kent için akılda kalıcı değerler 
topluluğu olarak görülebilecek kentsel yenilemenin ana bileşeni olmalıdır. 

Kentsel mekânda bütüncül bir değer yaratılması için tek tek bireysel yapılara odaklı bir 
yaklaşımdan fazlasına ihtiyaç vardır (Cullen). Trancik (1986) yapıların tek tek üretildiğini, 
çevresinden izole edildiğini, kentsel örüntünün bir parçası olamadığını, kente yeni parçaların 
eklenme sürecinde oluşturulan planların mekânı iki boyutlu olarak ele aldığını, mekânın üç 
boyutlu konfigürasyonunun kavranamadığını ifade etmektedir [17]. 

Lynch’e göre bir kent, birçok amaca hizmet eden, değişken bir yapıdır. Birçok işlevi bir 
arada barındırır ve kişiden kişiye değişen hızlarla gelişir. Bütüncül bir uzmanlaşma, nihai bir 
bütünlük imkânsız hem de istenmeyen bir durumdur. Kent formu bir şekilde belirsiz olmalı ve 
kentlilerinin amaçlarına ve algılarına göre şekillenebilmelidir. Kentsel formun önemli 
olabileceği dolaşım, geniş alanların kullanımı ve önemli odak noktaları gibi önemli işlevler de 
kentte yer almaktadır. Paylaşılan umutlar ve sevinçler toplumun algılarını ortaya çıkarabilir.  
Her şeyden önce, eğer çevre görsel olarak düzenlenirse ve net bir şekilde tanımlanırsa, kentli 
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de kendi kurduğu anlamı ve bağlantılar ile kenti oluşturacaktır. Ancak o zaman kent gerçekten 
dikkate değer ve tanınabilir bir yer olabilir [1]. 

Kentlerin özgün mekânsal kimliklerini kazanmaları çok uzun zaman dilimlerini 
gerektirdiği için kimlikli kentlerin sayısının fazlalığı toplumun sahip olduğu önemli bir 
zenginliktir. Bu nedenle tarihi dokuların kent yaşamının bir parçası haline gelmesi, kimliğin 
gelecek kuşaklara aktarılarak sürekliliğinin sağlanması açısından önemlidir [6]. 

Kentsel morfoloji doğal ve sosyal çevrenin oluşturduğu yapılaşmış çevre ile ilgilidir. 
Kentin morfolojisi yapılaşmış çevre nitelikleri ve bunun doğal çevre ile ilişkisi önem arz 
etmektedir. Her morfolojik dönem kendine ait özellikleri korumalı, çürümeye bırakıp yok 
edilmemelidir.  Bu yapılırken mevcut morfolojik dokunun niteliğine aykırı bir müdahale de 
yapılmamalıdır. 
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Özet: Bu araştırma yenidoğan bebeklerin beslenme şekilleri, anne sütü alma durumları ve 
emme sorunlarını incelemek ve etkileyen faktörleri belirlemek için planlanmıştır. Araştırma 
Mart 2015- 2016 tarihleri arasında İzmir Bornova’ da özel bir üniversitenin kadın – doğum, 
yeni-doğan yoğun bakım, çocuk servisi ve emzirme polikliniğine başvuran bebeklerin 
kayıtları retrospektif incelenerek uygulanmıştır. Örneklemi oluşturan 1520 yenidoğan bebeğin 
emzirmeye ilişkin kayıtlarının incelendiği tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmada verilerin 
toplanmasında birey tanılama formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ise SPSS 
25.0 (Statistical package for the social sciences) paket programı uygulanmıştır. Verilerin 
karşılaştırmalarında anlamlılık düzeyi p değeri 0,05 alınmış olup, veriler üzerinde Kruskal- 
Wallis tek yönlü varyans analizi, Mann-Whitney U testi, Ki kare Analizi ve Shapiro Wilk testi 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmamızda bulgular incelendiğinde emzirme deneyimi 
olan annelerin emzirme süreleri ortalaması 2.86 ±0.03 ay, %76.1’inin ilk yarım saat içinde, 
%20’sinin ikinci yarım saatte, %3.9’u 1-6 saat arası içinde bebeklerini emzirdikleri, anne 
yaşının daha önceki bebeğini emzirme süresi, bebeğin doğum haftası, bebeğin doğum kilosu 
ve bebeğin polikliniğe başvurduğu kilosu arasında yapılan değerlendirmesinde anlamlı bir 
ilişki bulunduğu, doğumdan sonraki ilk emme zamanıyla anne yaşı arasında istatistiksel 
olarak incelendiğinde ise ilk yarım saatte emme zamanının anne yaşı ile ilişkisi ile ikinci 
yarım saatte ilişkisi anlamlı bulunduğu, annenin emzirmeye devam edip etmemesine göre 
bebeğin doğum haftası, kilosu ve polikliniğe başvuru kilosu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Sağlık profesyonelleri arasında yer alan hemşirelerin 
annelerin hatalı emzirme davranışlarının uygun olan davranışlar ile değiştirilmesinde ve 
annelere verilecek olan eğitimlerde kritik role sahiptir. Büyük örneklem grupları ile yapılmış 
olan araştırmaların sonuçları da bu eğitim içeriklerinin hazırlanmasında anlamlı veriler 
sağlaması açısından önemlidir. Annelerin yaşı, çalışma durumu, doğum şekli, emzirme sıklık 
ve süreleri ile emme sorunlarının anneye ve bebeğe ait nedenleri ise dikkatlice 
vurgulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, Beslenme şekilleri, Emme sorunları, Yenidoğan 
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Abstract: This study was planned to investigate the feeding types, breastfeeding status and 
sucking problems of newborn infants and to determine the factors affecting them. The 
research was conducted retrospectively by examining the records of infants who applied to 
the obstetrics, gynecology, nursing and nursing clinic of a private university in Izmir Bornova 
between March 2015 and 2016. This is a descriptive study examining the records of 1520 
newborn infants who are the sample. In the study, individual identification form was used to 
collect the data. SPSS 25.0 (Statistical package for the social sciences) program was used in 
the evaluation of the data. Significance level p value was taken as 0.05 in the comparisons of 
the data and Kruskal-Wallis one-way analysis of variance, Mann-Whitney U test, Chi square 
analysis and Shapiro Wilk test were used on the data. When the findings were examined in 
our study, the mean duration of breastfeeding of mothers with breastfeeding experience was 
2.86 ± 0.03 months. There was a significant relationship between the period of breastfeeding, 
the birth week of the baby, the birth weight of the baby and the weight the baby applied to the 
polyclinic. It was found that there was a statistically significant difference between the baby's 
birth week, weight and admission to the polyclinic according to whether the mother continued 
to breastfeed.It has a critical role in replacing the faulty breastfeeding behaviors of nurses 
among health professionals with appropriate behaviors and trainings to be given to mothers. 
The results of the studies conducted with large sample groups are also important in terms of 
providing meaningful data in the preparation of these educational contents. Age, working 
status, mode of birth, frequency and duration of breastfeeding and the causes of suckling 
problems of the mother and the baby should be emphasized carefully. 

Keywords: Breast milk, Feeding Patterns, Sucking Proble, Newborn Babies 

GİRİŞ 

Anne sütü, yenidoğanın morbidite ve mortalitesini azaltan, fiziksel, ruhsal ve zihinsel 
gelişimi için gerekli tüm sıvı, enerji ve besin öğelerini barındıran, biyoyararlanımı yüksek, 
sindirimi kolay, doğal bir besindir [1,2,3,4,5,6].Çocukların sağlıklı bir biçimde yaşam 
sürmeleri, yenidoğanların ise ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri ve emzirmenin de iki 
yaşına kadar devam ettirilmesi gerekmektedir [2,3,7,8,9].  

Bebeklerin beyin gelişimini sağlayan iki önemli kriter; ilk 180 gün mucizevi besin olan 
anne sütü ile beslenmeleri ve 48 ay boyunca emzirmenin sürdürülmesidir [10]. Dünya Sağlık 
Örgütü ve UNICEF 1990 yılında yayımladığı Bildirgede annelere yaygın bir şekilde emzirme 
uygulamalarına olanak sunacak alanların sağlanması, doğumdan sonra bebeklerin anne sütü 
ile beslenmeye başlatılmasını, yüz seksen gün bebeğe su dahi verilmemesini, 6 aydan sonra 
anne sütüne ilaveten 2 yaşına kadar ek gıda desteğinin başlatılmasını önermektedir. Bu 
bildirgede içindeki veriler güncel ve gerçek verilerdir. Bu verileri kendine ilke edinen sağlık 
kuruluşlarına ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastane’ ünvanı verilmektedir (İnal 
2015). Anne sütü alamayan 0-6 ay bebeklerde ilerki zamanlarda sağlık ilerlemelerinde 
gecikme, daha sonraki dönemlerinde ise sağlık sorunları görülmektedir [11]. Ayrıca DSÖ 
verilerine bakıldığında ise az gelişmiş toplumlarda çocuk ölümlerinin görülme nedenlerinin 
özellikle pnömoni, ishal, bronşit ve enfeksiyonel rahatsızlıkların düzenli anne sütü alımı ve 
emzirmenin devamının sağlanması ile ortadan kalktığı bildirilmiştir [12]. 

Emzirme, bütün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimi için sunulmuş eşsiz bir gıda olan 
anne sütünü alma yoludur. Emzirme yoluyla yapılan temas ile anne ve bebek arasında 
muhteşem bir bağ kurulur. Emzirme sağlıklı çocuk, sağlıklı aile, sağlıklı toplum ilişkisini 
ortaya koymaktadır. Emzirme, anne ve bebek için maliyeti düşük, sağlığı koruyucu ve 
hastalıkları önleyici bir faaliyettir [13,14]. Emzirme sıklığı bebekten bebeğe değişim gösterir. 

522



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

İlk zamanlarda emzirme süresi çok kısa zaman aralıkları şeklinde uygulanırken, zamanla 
bebeğin büyüme ve gelişmesine yönelik olarak emzirme aralıkları uzar. Anne bebekle aynı 
odada bulunmalı bebeğinin emzirilmesi konusunda da eğitilmelidir. Emzirme zamanı 
başlangıçta tek göğüs için aşağı yukarı on beş dakikadır. Bebekler ihtiyacının yüzde doksanını 
ilk beş dakikada karşılarlar. Bu sure zarfında emmeye devam ederler çünkü açlığını 
gidermenin yanı sıra emme gereksinimi karşılamak ve güven duygusunu doyasıya hissetmek 
isterler [12,15]. Emzirme, bebeklerin yaşamlarını idame ettirmesi için en iyi besin maddesi 
olan mucizevi besin olan anne sütünü bebeğe vermenin tek yoludur. Emziren kadınlarda 
premenopozal meme kanseri, over kanseri, osteoporoz ve anemi daha az görülür. Postpartum 
dönemde bebeğin emmesi ile birlikte arka hipofizden salgılanan oksitosin, loşi drenajını 
azaltır ve uterusun kasılarak çabuk küçülmesini sağlar, postpartum kanamayı da minimuma 
düşürür. Emzirmeyle annenin vücut yağlarının azalması ile gebelik öncesi tartıya hızla dönüşü 
sağlanır [3,15,16,17, 18]. Anne sütü ile beslenme, yaşamın her aşamasına katkı sağlamaktadır 
[15]. Bebeğin dünyaya gelişinden atmış dakika içinde emzirmeye başlanması yenidoğan 
ölümlerini %22 oranında azaltmakta, 180 gün yalnız anne sütü ile beslenmenin 5 yaş altı 
ölümlerini %13 oranında önlemektedir [15,19]. 

Annelerin bebeklerini etkin ve yeterli bir biçimde emzirebilmeleri için, yeterli ve 
zamanında uygun desteklerin sağlanması ve emzirme davranışını etkileyen anneye ait tüm 
faktörlerin bilinmesi gereklidir [20,21].Annenin emzirmeye başlama ve sürdürme kararını 
olumsuz olarak etkileyen faktörler olarak; annenin beden bütünlüğünün bozulacağı 
düşüncesine kapılması, ögrendiği ya da edindiği olumsuz cinsel bilgiler, kendini olumsuz 
yönde algılama türü, geçmiş deneyimler yada etrafında emzirmeyle ilişkili doğru veya yanlış 
davranışlar, annelik rolüne hazır oluşlukta yetersizlikler ve destek sistemlerindeki 
yetersizlikler rol oynamaktadır [20, 22, 23, 24, 25].  

Annenin demografik özellikleri (yaş, eğitim, sosyo-ekonomik, kültürel ve çalışma 
durumu), kronik hastalık varlığı, sigara ya da alkol alımı, uyuşturucu türü ilaç kullanımı, 
rahatsız bebek beslenmesi konusundaki yetersiz bilgi düzeyi, laktasyon problemleri 
emzirmeyi olumsuz yönde etkileyebilecek diğer faktörler arasındadır [3]. Çalışan annelerin 
ise emzirme konusunda yeterli ve deneyimli olamamaları, iş yeri ortamının elverişsiz olması 
ve bu konuda yeterince destek alamamaları vs. emzirme süresini olumsuz olarak etkileyebilen 
diğer faktörler arasındadır. Çalışma koşullarının zorlukları, stres, vardiya usulü çalışma 
saatleri ise bu durumu etkileyen nedenlerdendir [7]. Doğumun şekli, bebeğin prematüre, 
düşük doğum ağırlıklı ya da hiperbilirunemi olması, mekonyum aspirasyonu, yarık damak, 
hidrosefali, kalp anomalisi, down sendromu, gelişim geriliği gibi sağlık sorunlarının varlığı, 
genel durumu huzursuz yada uykulu olması bebeğe ait faktörler arasındadır [26]. 

 
GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın amacı ve tipi 

Bu araştırma İzmir Bornova’da özel bir üniversitenin kadın – doğum ve çocuk servisi ile 
emzirme polikliniğine başvuran annelerin yenidoğan bebeklerini besleme şekilleri, anne sütü 
verme durumları ve bebeklerinin emme sorunlarının incelenmesi amacıyla retrospektif, 
tanımlayıcı bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma İzmir Bornova’da özel bir 
üniversitenin kadın – doğum ve çocuk servisi ile emzirme polikliniğinde gerçekleştirilmiştir.  

 
 

 

523



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

Araştırmanın evren ve örneklemi 

Araştırmanın evrenini mart 2015- 2016 tarihleri arasında İzmir Bornova’da özel bir 
üniversitenin kadın – doğum ve çocuk servisi ile emzirme polikliniğine başvuran anneler 
(N:1520) oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup, araştırmaya dahil 
edilme kriterlerine uygun tüm anneler araştırma kapsamına alınmıştır. 

Araştırmaya dahil olma kriterleri; Annenin araştırmanın belirtilen tarih aralıkları ve öncesinde 
kadın – doğum ve çocuk servisi ile emzirme polikliniğine başvuru yapmış yada izleniyor 
olmuş olması ve annenin belirtilen tarih aralıklarında 0-28 günlük yenidoğan bir  bebeğinin 
olmasıdır. 

Veri toplama araçları ve süreci 

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Birey Tanıtım Formu” kullanılmıştır. Ayrıca 
Araştırmanın uygulandığı tarih aralıklarında kurumun emzirme polikliniği kayıtları 
kullanılmıştır 

 
Birey tanıtım formu 
Araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda (Conk, Basbakkal, Bal Yılmaz, Bolışık 2013, 
Sahin 2008) oluşturulan birey tanıtım formu, annenin sosyodemografik özellikleri, doğum ve 
emzirme öyküsüne yönelik bilgileri (doğum sayısı, doğum şekli, daha önceki bebeği emzirme 
durumu vs.), yenidoğana ait özellikleri (cinsiyet ,doğum haftası, doğum kilosu, şimdiki kilosu 
v.s) ile yenidoğanın beslenme durumu ve yenidoğanın emme sorunlarını belirlemeye yönelik 
toplam 19 sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri belirlenen tarih aralıklarında, veri 
toplama aracı kullanılarak bebeklerin emzirmeye ilişkin kayıtları incelenmiş olup, 
retrospektif, tanımlayıcı bir çalışma deseni kullanılarak toplanmıştır. 

 
Araştırmanın etik boyutu 

Araştırmanın yapılabilmesi için araştırmanın uygulanacağı kurumdan klinik araştırmalar etik 
kurulundan (Sayı: 00.50.500-08) izin alınmıştır. Araştırmaya başlamadan önce araştırmanın 
yapılacağı hastaneden de yazılı izin (Sayı: 7278216514) alınmıştır. 
 

Verilerin analizi 

İstatistiksel sonuçlar için SPSS 25.0 paket programı kullanılmıştır. Anne yaşı, emzirme süresi, 
bebeğin doğum haftası ve doğum kilosu gibi sürekli değişkenlerin tanımlayıcı istatistikler 
uygulanmış, kategorik değişkenler için frekans tabloları oluşturulmuştur. Sürekli 
değişkenlerin normal dağılıp dağılmadığı Shapiro-Wilk normallik testiyle incelenmiştir. 
Veriler normal dağılmadığından, doğumdan sonraki ilk emme zamanı grubuna ve bebeğin 
beslenme durumuna göre üç bağımsız gruba ilişkin anne yaşının karşılaştırılmasında Kruskal- 
Wallis testi kullanılmıştır. Annenin çalışma durumuna göre gündüz ve gece emzirme sıklığı 
ve emzirme süresinin gruplandığı değişkenler ile doğum şeklinin karşılaştırılmasında Ki-kare 
testi kullanılmıştır. Benzer şekilde, doğum şekli ile bebeğin beslenme durumu ile doğumdan 
sonraki emme zamanının karşılaştırılmasında da Ki-Kare testi kullanılmıştır. Çocuk sayısı bir 
ya da iki ve üstü olanların emzirme durumlarına göre farklılık olup olmadığı Ki-Kare testi ile 
karşılaştırılmıştır. Annenin emzirmeye devam edip etmemesine göre bebeğin doğum haftası, 
kilosu ve polikliniğe başvurusu kilosu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup 
olmadığının karşılaştırılmasında iki bağımsız grup için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 
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Doğumdan sonraki ilk emme zamanı grubuna göre emzirmeye devam etme durumu arasında 
farklılık olup olmadığı Ki-Kare analizi ile incelenmiştir. Bebeğin beslenme durumuna göre 
gündüz ve gece emzirme sıklığı ve emzirme süresinin gruplandığı değişkenlerin 
karşılaştırılmasında Ki-Kare testi kullanılmıştır. Tüm grup karşılaştırmalarında anlamlılık 
düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. 
 
BULGULAR 
 

Araştırma kapsamına alınan annelerin annelerin yaş ortalaması 26.40 ± 0.11 (min:17, 
max:45) olarak saptanmıştır. Annelerin çalışma durumu incelendiğinde ise % 56.5’ inin 
çalıştığı ve % 43.5’ inin çalışmadığı saptanmıştır. Doğum yapan annelerin %56.2‚i normal 
doğum, %43.8’i sezeryan ile doğum yapmıştır. Annelerin %58.7’si bir kez doğum yapmış 
iken, %41.3’sı iki ve üzeri doğum yapmıştır. İki ve üzeri doğum yapan annelerin %94.1’inin 
daha once emzirme deneyimi vardır. Önceki bebeğini emzirme durumu sorulduğunda ise 
annelerden 594 (%94.1)belirlenmiştir. Daha önceki bebeğini emzirme deneyimi olan 
annelerin 0-6 ay süresince bebeklerini emzirenlerin oranı ise %8.9 olarak saptanmıştır. 7-12 
ay aralığında emzirenlerin oranı ise %22.5, 19-24 ay aralığında emziren annelerin oranı ise 
%27.1, 13-18 ay aralığında emziren annelerin oranı ise %41.5 olarak saptanmıştır. Emzirme 
deneyimi olan annelerin emzirme süreleri ortalaması ise 2.86 ± 0.03’ dir. Annelerin 
%47.8’inin bebeğinin cinsiyeti kız, %52.2’sinin ise erkektir. Annelerin doğum haftalarının 
ortalaması ise 38.53±0,03’dır. 

Bebeklerin doğum haftalarının min: 30, max: 41 hafta olduğu belirlenmiştir. Bebeklerin 
doğum kilolarının ortalaması ise 3371.53 ± 6.02’ dir (min: 2050, max: 4850). Bebeklerin 
polikliniğe başvurdukları sırada kiloları ise ortalama olarak 3269.01 ±7.29 (min: 2000, max: 
5420). Anne yaşının daha önceki bebeğini emzirme süresi, bebeğin doğum haftası, bebeğin 
doğum kilosu ve bebeğin polikliniğe başvurduğu kilosu arasında bir ilişki olup olmadiğini 
incelemek amacı ile baktiğimiz karşilaştirma analizinde Shapiro –Wilk anlamlilik testi 
uygulanmiştir. Bu analiz sonucunda istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlılık olduğu 
belirlenmiştir. Annenin emzirmeye devam edip etmemesine göre bebeğin doğum haftası, 
kilosu ve polikliniğe başvurusu kilosu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup 
olmadığının karşılaştırılmasında iki bağımsız grup için Mann-Whitney U testi kullanılmış 
olup aralarında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Yenidoğan bebeğin beslenme durumuna 
ilişkin bulguları incelediğimizde ise, annelelerin%76.1’inin ilk yarım saat içinde, %20‘sinin 
ikinci yarım saatte ve %3.9’unun 1-6 saat arasında bebeklerini emzirdikleri belirlenmiştir. 132 
annenin bebeğini ise hiç emzirmediği saptanmıştır. Bebeğin beslenme şekilleri incelendiğinde 
%31.7’sinin anne sütü, %62.1 ’inin anne sütü+mama ve % 6.2 ’si nin ise sadece mama ile 
beslendiği saptanmıştır. Doğumdan sonraki ilk emme zamanı ile anne yaşı karşılaştırılmış 
olup, bu değerlendirme için Shapiro –Wilk testi kullanılmıştır. Bu analiz sonucunda ilk yarım 
saatte emme zamanının anne yaşı ile ilişkisi (p=0.000) ile ikinci yarım saatte emme zamanının 
anne yaşı ile ilişkisi arasında (p= 0.000) istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuş olup; 1-
6 saat arası emme zamanının anne yaşı ile ilişkisi arasında (p=0.061) istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bebeğin beslenme şekilleri ile anne yaşı arasında ilişki olup 
olmadığı da karşılaştırılmış olup, bu değerlendirme için Shapiro –Wilk testi kullanılmıştır. Bu 
analiz sonucunda anne yaşının bebeğin beslenme şekillerinden biri olan anne sütü (p=0,000) , 
mama (p=0,011) ve anne sütü+mama (p=0,000) ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki olduğu saptanmıştır. Annenin emzirme durumuna devam edip etmemesi ile bebeğin 
doğum haftası, doğum kilosu ve bebeğin polikliniğe başvurduğu doğum kilosu arasında ilişki 
olup olmadığı da karşılaştırılmış olup, bu değerlendirme için Kuruskal Wallis testi 
kullanılmıştır. Bu analiz sonucunda her üç değişkenin anlamlı olduğu (p=0.000) 
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belirlenmiştir. Doğumdan sonraki ilk emme zamanı ile anne yaşı arasında ilişki olup olmadığı 
da karşılaştırılmış olup, bu değerlendirme için Kuruskal Wallis testi kullanılmıştır. Bu analiz 
sonucunda anne yaşları ile doğumdan sonra ilk emzirme zamanı arasında anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. Bebeklerin beslenme durumu ile anne yaşı arasında ilişki olup olmadığı da 
karşılaştırılmış olup, bu değerlendirme için Kuruskal Wallis testi kullanılmıştır. Bu analiz 
sonucunda, Bebeğin beslenme durumu ile anne yaşı arasında anlamlı fark (p:0.013) 
saptanmıştır. Yenidoğan bebeğin %79,6‘sı emzirmeye devam etmekte olup, %20.4‘ü 
emzirmeye devam etmemektedir. Emzirme sıklığı olarak gündüz 1 saat emzirenler %52.8, 2 
saat emzirenlerin oranı %46.9, 3 saat emzirenlerin oranı ise %0.2 olarak belirlenmiştir. 
Emzirme süresi olarak gündüz 15 dakikada emzirme süresi olanlar %57.2, gündüz 20 dakika 
emzirme süresi olanlar %42,4, emzirme süresi gündüz 30 dakika olanlar ise % 0.4 olarak 
saptanmıştır. Emzirme sıklığı gece 1saat emzirenler için %43.5 , 2 saat arayla emzirenler için 
%53.1 , 3 saat arayla emzirenler de ise % 3.4 olarak saptanmıştır. Yenidoğan bebeğin anne 
sütü alma durumları bazı değişkenler arasında incelenmiş ve bu değerlendirme için Ki-kare 
testi kullanılmıştır. Değişkenler incelendiğinde özellikle annelerin çalışma durumu ile gündüz 
emzirme süresi ( χ2=2,944, p=0,009 )  gündüz emzirme sıklığı ( χ2=2,407 , p=0,130) 
arasında; annelerin çalışma durumu ile gece emzirme süresi ( χ2=2,735 p=0,025) ve gece 
emzirme sıklığı ( χ2=2,971 , p=0,008 )arasında; doğum şekli ile bebeğin doğumdan sonraki 
ilk emme zamanı ( χ2=2,112 p=0,000) arasında; çalışma durumları ile doğum şekilleri 
arasında ( χ2=1,386 p=0,000); doğumdan sonra ilk emzirme zamanı ile emzirmeye devam 
etme durumu ( χ2=2,205 p=0,000) arasında ve beslenme durumu ile emzirme süresi (gündüz) 
arasında (χ2=2,140, p=0,495)  anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. 

 
TARTIŞMA 
 

TNSA 2013 verilerinde yaşa özel doğurganlık hızının en yüksek 25-29 yaş grubunda 
olduğu belirtilmiştir [27]. Sosyodemografik verilerden biri olan annelerin yas gruplarına 
yönelik çalışmaları incelediğimizde Blyth ve arkdaslarının 2002 yılı çalışmasında 28.5 ± 5.03, 
Dai ve Dennis’in (2003)çalışmasında 29 ± 5.0, Kingston ve arkadaşlarının çalışmasında 29.94 
± 4.26, Aluş Tokat’ın çalışmasında 26.8 ± 3.8, Kaya ve Pirinçci’nin yürüttüğü çalışmada 
28.04 ± 5.49, İnce ve arkadaşlarının çalışmasında ise 28.5 ± 5.5 olarak saptamıştır. 
[19,28,29,30,31,32].  Eker ve Yurdakul’un 2006 yılında Mersin ve Toros Devlet Hastanesinde 
yaptığı çalışmada ise annelerin %39’unun 20-25 yaş grubunda olduğunu belirlenmiştir [33].  
Araştırmamızda annelerin minimum yaşı 17, maximum yaşı ise 45 olarak bulunmuştur. Bizim 
araştırma bulgularımız TNSA 2013 verileri ile benzer sonuçlar göstermektedir. 
Araştırmamızda annelerin %56.5’ inin çalıştığı ve % 43.5’ inin çalışmadığı tespit edilmiştir. 
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 verilerine göre 15-49 yaş arası kadınların %31'inin 
çalışmakta olduğu saptanmıştır. Çalışma bulgularına benzer olarak Dai ve Dennis’in 2003 yılı 
çalışmasında annelerin %84’ ünün çalıştığı, Tezergil çalışmasında annelerin %45.1’ inin 
çalışmadığı, Gümüşsoy’un çalışmasında %14.2’ inin çalıştığını, Koç’un çalışmasında ise 
annelerin %14’ ünün çalıştığını, Abasiattai ve ark çalışmasında da annelerin %76’ sının 
çalıştığı saptamıştır [2,29,34,35,36].   

Çalışmaya katılan annelerin doğum şekli incelendiğinde; annelerin %56,2’ sinin normal 
doğum yapmış olduğu saptanmıştır. Çalışma bulgusuyla benzer olarak Dai ve Dennis (2003) 
çalışmasında %76’ sının, Kingston ve ark (2007) çalışmasında %74,6’ sının, Ekşioğlu (2007) 
çalışmasında %53.3’ ünün, Tokat (2009) çalışmasında %69.3’ ünün, Küçükoğlu ve ark (2014) 
çalışmasında %42.7’ sinin normal doğum yaptığı belirlenmiştir [19, 29, 30, 37,38,].   
Sezeryan doğum şekli incelendiğinde ise annelerin %43.8 ‘inin sezeryan doğum yapmış 
olduğu saptanmıştır. Kepekçi ve arkadaşları 2012 yılında yaptığı çalışmada doğumların 
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çoğunluğu % 57.8’sinin sezaryen doğum yaptığı belirlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan 
annelerin doğum sayısı incelendiğinde; ise annelerin %58,7’sinin bir kez doğum yapmış 
olduğu, %41,3’ünün iki ve üzeri doğum yapmış olduğu saptanmıştır [26].Çalışmamızda 
araştırma kapsamına alınan annelerin emzirme deneyimi incelendiğinde; iki ve üzeri doğum 
yapan annelerin tamamının emzirme deneyimi vardır. Çalışma bulgumuza benzer olarak bir 
ve üzeri doğum yapan annelerin (n=136) %97’ sini emzirme deneyimi olduğunu saptamıştır. 
TNSA 2013 verilerine göre; 0-1 yaş arası %7.3 oranında hiç emzirilmeyen bebeğin olduğu 
belirlenmiştir [27]. Bizim araştırmamızda emzirme deneyimi olan anne oranının %94.1 
emzirme deneyimi olmayan anne oranı ise %5.9 olarak bulunmuştur. Uslu ve arkadaşlarının 
2010 yılında yaptığı araştırmada da annelerin % 22.6’sının daha önce emzirme deneyimi 
olmadığı belirlenmiştir.Emzirme deneyimi olan annelerin emzirme süreleri ortalaması 2,8672 
± 0,037 (minimum 0-6 ay - maximum 19 -24 ay) olarak saptanmıştır [39].  TNSA 2013 
verilerine göre üç yıl içinde doğan tüm çocukların emzirilme süresi ortalaması 16.7 aydır [27].  
Kaya ve Pirinçci 2009 yılında yaptığı araştırmada bebeklerin emzirme süresi ortalaması 6,66 
± 5,37 ay olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan annelerin bebeklerinin cinsiyetleri 
incelendiğinde; annelerin %47.8’ inin kız bebeği olduğu, %52.2’ sinin ise erkek bebeği 
olduğu saptanmıştır [31]. Çalışma bulgusuyla benzer olarak Gümüşsoy’un 2012 yılında 
yapmış olduğu çalışmada annelerin %43.5’ inin kız bebeği olduğu, %56.5’ inin ise erkek 
bebeği olduğu saptanmıştır [35].  Eker ve Yurdakul’un 2006 yılında uyguladıkları çalışmada 
ise bebeklerinin %58.7'sinin erkek, % 41.3'ünün ise kız bebek olduğu belirlenmiştir. 
Araştırma kapsamına alınan bebeklerin doğum haftası ortalamalarının (38.53± 0.03)(min:30- 
max :41) olarak saptanmıştır. Bebeklerin doğum kilosu ortalamaları ise (3371.53 ± 6.02)( 
min: 2050-max: 4850) kilogram olduğu saptanmıştır  [33]. Aytekin ve arkadaşlarının 2014 
yılında yaptığı çalışmada da doğum ağırlığı ortalamasının 1704.43±202.58 gram olduğu 
belirlenmiştir. Bebeklerin polikliniğe başvurduğu kilo ortalamalarının 3269.01 ±7.29 
(min:2000-max:5420) olduğu saptanmıştır. Anne yaşının, daha önceki bebeğini emzirme 
süresi, bebeğin doğum haftası, bebeğin doğum kilosu ve bebeğin polikliniğe başvurduğu 
kilosu arasında ilişki ise anlamlı bulunmuştur. Annelerin bebeklerini ilk emzirme zamanlarına 
göre dağılımları incelendiğinde; %76.1’inin ilk yarım saat içinde, %20’si ikinci yarım saatte, 
%3.9’u 1-6 saat bebeklerini emzirdikleri belirlenmiştir. 1520 yenidoğan bebeğin arasında 132 
annenin bebeğini ise hiç emziremediği saptanmıştır [40]. Çalışmamızda ise %8.68 annenin 
yenidoğan bebeğini hiç emziremediği görülmektedir. Altı saate kadar beslenmeme 
nedenlerinin %12.6’sı bebeğe ait, %16.4’ü anneden kaynaklı sebeplerden dolayı gerçekleştiği 
uyguladığımız analizler sonucunda ortaya çıkmıştır. Şahin’in 2008 yılında İstanbul ilinde bir 
hastanede yaptıkları araştırmada doğumdan sonra bebeklerin % 28.6’sının ilk yarım saatte, % 
18.8’inin ikinci yarım saatte emzirilmeye başlandığı belirlenmiştir [15]. Tunçel ve 
arkadaşlarının 2006 yılında Üniversite Hastanesinde yaptıkları araştırmada ise bebeklerin % 
68.5’inin ilk 60 dakika içinde emzirilmeye başlandığı bildirilmiştir [9]. Ünsal ve 
arkadaşlarının 2005 yılı çalışmasında annelerin % 71.8’inin bebeklerini doğumdan sonra ilk 
60 dakika içerisinde emzirdikleri ve bu emzirmeye başlama zamanının ilk 180 gün yalnız 
anne sütü ile beslenmeyle pozitif etkisinin belirgin gördükleri saptanmıştır [41].  Kaya ve 
Pirinçci’nin 2009 yılında yaptığı araştırmada da annelerin %49.9'u doğumdan sonraki ilk bir 
saatte bebeklerini emzirdiği belirtilmiştir [31]. Gündoğan 2013 yılında İstanbul ilinde bir 
Üniversite Hastanesinde yaptıkları araştırmada, araştırmaya dahil edilen bebeklerin % 29.6’sı 
ilk yarım saatte, % 17.8’i ikinci yarım saatte emzirilmeye başlanmıştır [42]. Diğer bir 
çalışmada %88 inin doğumdan sonra ki ilk bir saat içinde emzirdiği bulunmuştur [43]. 
Doğumdan sonra ilk bir saat içinde emzirme oranını Özenç (2005) %55.4, Yiğitbaş ve 
arkadaşları (2005) ise %58.9 olarak belirlemişlerdir [44,45,]. Görgen ve ark. (2007) 
çalışmasında annelerin %50.9’unun, Özer ve ark. (2010) ise % 68.3’ünün bebeklerini ilk bir 
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saat içinde emzirdiği saptanmıştır [11,46,]. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 
verilerinde ise ülkemizde bebeklerin % 50’sinin ilk 1 saat içinde emzirildiği bildirilmektedir. 
[27]. Çalışma verileri hem Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 sonuçlarından hem de 
Görgen ve Özer’in çalışma sonuçlarından daha yüksektir. Araştırmayı yürüttüğüm hastanenin 
Bebek Dostu Hastane ünvanına sahip olması ve buna yönelik eğitimlerin düzenli ve kapsamlı 
olarak verilmesi nedeniyle ilk yarım saat içinde emzirme oranları (%76.1) yüksek 
çıkmaktadır. Yorgancı ve arkadaşlarının Lefkoşa da yaptığı çalışmada çalışmayan annelerin 
yüzde 25.3’nün bebeklerini 2 saatte bir, çalışan annelerin yüzde 18.9’nun 2 saatte bir, % 
24.2’nin 3 saatte bir ve %56.8’sinin 4 saatte bir ve daha aralıklı emzirdikleri ispatlanmıştır. 
Yine aynı çalışmada işe gitmeyen annelerin işe giden annelere göre bebeklerini daha çok 
emzirdikleri saptanmıştır. Çalışan annelerin %51.6’sının ise 4 öğün ve üzeri kez emzirmekte 
olduğu belirlenmiştir. Çalışmayan annelerin ise % 91.6’sının 4 kez ve üzeri sıklıkta 
emzirmekte oldukları ise saptanmıştır. Annenin çalışma durumuna göre, gece emzirme sıklığı 
arasında anlamlı bir fark ise saptanmıştır. Annenin çalışma durumu ile gece emzirme sıklığı 
arasında ise anlamlı ilişki bulunmuştur [7]. Araştırmamızda çalışan annelerin bebeklerini 
gecede sık aralıklarla emzirdikleri istatistiksel veriler ışığında belirlenmiştir. Annenin çalışma 
durumuna göre, gece emzirme süresi arasında anlamlı bir fark saptanmıştır. Araştırmamızda 
çalışan annelerin bebeklerini gecede emzirme süresi arasındaki ilişki anlamlı düzeydedir. 
Annenin doğum şekli ve bebeğin beslenme durumunun karşılaştırılması arasında ise ileri 
düzeyde anlamlı bir fark saptanmıştır. Annenin normal ya da sezeryan doğum yapmasıyla 
bebeğin beslenme durumu arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Sezeryan doğum yapan bir 
annenin doğum sonrası kendini toparlama süreci normal doğuma göre uzun olduğu, annenin 
anesteziyi atamaması, doğum sonu ağrı duyması doğum sonrası emzirme için uygun pozisyon 
alamaması gibi nedenler bebeği bebeğin beslenme durumunu direk etkileyen nedenler 
arasındadır. Araştırmamızda da annenin doğum şekli ve bebeğin doğumdan sonraki ilk emme 
zamanı karşılaştırılması arasında ileri düzeyde anlamlı fark saptanmıştır. Annenin doğum 
şekli sezeryan veya normal doğum olması bebeğin doğumdan sonraki ilk emme zamanını da 
etkilemektedir. Doğum sonrası annenin iyileşme sürecinin uzaması da ilk emme zamanına 
yansıyacağı belirtilmektedir. Erbil ve Oral'ın çalışmasında, normal doğum yapan annelerin 
%41.1'i 30 dakikadan daha kısa sürede, sezaryen ile doğum yapan annelerin ise %62.5'u 60 
dakika ve üzerinde ilk emzirmeyi sağladığı saptanmıştır. Çocuk sayısı ve emzirmeye devam 
edip etmeme durumu karşılaştırıldığında ise aralarında anlamlı bir fark saptanmamıştır [47]. 
Araştırmamızda annenin çocuk sahibi olup olmamasıyla, emzirmeye devam etmemesi 
arasında bir ilişki saptanmamıştır. Annenin çalışma durumu ile annenin doğum şekli arasında 
ileri düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırmamızda ise annenin çalışma durumu ile 
annenin doğum şekli arasında bir ilişki olmadığı istatistiksel verilerle desteklenmiştir. Daha 
önceki bebeğini emzirme durumu ile annenin doğum şekli arasında da anlamlı bir fark 
saptanmamıştır. Çalışmamızda annenin daha önceki bebeğini emzirme durumu ile normal ya 
da sezeryan doğum arasında da bir ilişki saptanmamıştır. Doğumdan sonra ilk emzirme 
zamanıyla emzirmeye devam etme durumu arasında ise anlamlı bir fark saptanmıştır. Bebeğin 
beslenme şekli ve gündüz emzirme sıklığı karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. Bebeğin beslenme şekli ve gündüz emzirme süresi arasında anlamlı bir fark 
bulunmuştur. Araştırmamızda annenin gündüz emzirme süresi ile bebeğin beslenme şekli 
arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Annenin aktif ve etkili bir şekilde 
emzirme sağlamasıyla süt üretimini arttırarak, bebeğin anne sütü ile beslenmesi 
sağlanmaktadır. Bebeğin beslenme durumu ve gece emzirme sıklığı ve süresi 
karşılaştırıldığında ise sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmamızda emzirme deneyimi olan annelerin emzirme süreleri ortalamasının ilk 
yarım saat içinde yüksek olduğu belirlenmiştir. Anne yaşının, daha önceki bebeğini emzirme 
süresinin, bebeğin doğum haftasının, bebeğin doğum kilosunun  ve bebeğin polikliniğe 
başvurduğu kilosu arasında yapılan değerlendirmede bu sürecin değerlendirilmesinde anlamlı 
bir ilişki bulunduğu saptanmıştır. Annenin emzirmeye devam edip etmemesinin ise bebeğin 
doğum haftası, kilosu ve polikliniğe başvuru kilosu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark olduğu belirlenmiştir. 
Günümüzdeki sağlık politikaları, anne sütü ve emzirmenin sürdürülmesine yönelik 
yaklaşımlar ve düzenlemeler artarak devam etmesine rağmen kurumlarda ve sağlık bakım 
merkezlerinde bebeklerin sadece anne sütü ile beslenmeleri ve emzirilmenin 2 yaşa kadar 
sürdürülmesi istendik oranlarda bulunmamaktadır. Halihazırda sağlık bakanlığının ‘‘bebek 
dostu’’ uygulamasıyla kayıtlı merkezlerde çalışan sağlık personelleri anne sütünün önemi 
konusunda gerekli eğitimi verecek donanıma sahiptirler. Bakım ortamlarında aday olan tüm 
annelere mucizevi bir besin olan anne sütünün önemi anlatılmalı, doğumdan sonraki ilk 1 saat 
içinde emzirmeye başlanmanın sağlanması, kolostrumun bebeğe mutlaka verilmesi ve 
bebeğin ilk 6 ay su dahil hiçbir ek besine ihtiyacı olmadığı, sadece anne sütünün yeterli 
olduğu hususunda anneler desteklenmelidir. 
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Özet: Resmi olarak ülkemizde her gün 172 iş kazası meydana geliyor ve bunların dörtte biri 
ölümle sonuçlanıyor. İşçi kazalarının en büyük faktörlerinden biri işçi beslenmesidir. 
Çalışanların düzensiz beslenme seviyelerinin çalışanları olumsuz etkilediği ortadır. 
Dolayısıyla geçmişten gelen bu sorun tartışılmaz hale geldi. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 
işçi beslenmesi konusunda yıllar içinde yapılan çalışmaları inceleyerek işçi beslenmesinin 
geçmişten günümüze gelişimini ortaya çıkarmaktır. Nitel veri toplama yöntemleri arasında 
arşiv-doküman tarama ve literatür inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, 
araştırmacı tarafından betimsel analiz yöntemi ile yorumlanmıştır. Bu doğrultuda incelenen 
çalışmalara dayanılarak öneriler de bulunulmuştur. İşçilerin diyetinin yetersiz ve dengesiz 
olduğu sonucuna varılmıştır. Geçmişte yaşanan beslenme sorunları bugün de devam 
etmektedir. Buna göre çalışanların gıda alımı düzeltilmeli ve özen gösterilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İşçi Beslenmesi, Vardiyalı Çalışma, Sirkadiyen Ritim 

Abstract: Officially, 172 occupational accidents occur in our country every day and one 
fourth of them result in death. One of the biggest factors of worker accidents is worker 
nutrition. It is obvious that the irregular nutritional levels of the employees affect the 
employees negatively. Therefore, this problem from the past has become indisputable. In this 
context, the aim of the study is to reveal the development of worker nutrition from the past to 
the present by examining the work done over the years on worker nutrition. Among the 
qualitative data collection methods, archive-document scanning and literature review methods 
were used. Findings obtained were interpreted by the researcher with the descriptive analysis 
method. Recommendations were made based on the studies examined in this direction. It was 
concluded that the workers' diet was inadequate and unbalanced. The nutritional problems 
experienced in the past continue today. Accordingly, the food intake of the employees should 
be corrected and care should be taken. 

Keywords: Worker Nutrition, Shift Work, Circadian Rhythm 

GİRİŞ 

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için 
besin ihtiyaçlarını gidermek durumundadır. Beslenme bireyin sağlıklı şekilde hayatını 
sürdürmesinin, ruh hali, sosyal yaşam, beden ve zihnen iyi bir durumda olması olarak kabul 
edilmektedir. Hastalık yapıcı etmenlere karşı direnç gösterme, yaşam süresinin uzatılmasın da 
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bedenen ve zihin gelişiminin güçlü bir hal olmasında ki temel nedenin öncüsü beslenme 
diyebiliriz (1). İşçilerde beslenme durumu ise oldukça önem arz etmektedir çünkü 
baktığımızda İş kazalarında Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü olan Türkiye’de her gün 
resmi olarak 172 iş kazası meydana gelirken, sonucunda dört işçi hayatını kaybediyor, 6 işçi 
ise sürekli iş göremez hale geliyor (2). Beslenme sürecinde dengesiz ve yetersiz olarak 
gerçekleştiren işçilerde vücut direncinin hastalıklara karşı zayıfladığını bunun da 
hastalanmalara, dikkatsiz davranışlarda bulunmalarına ve odaklanma probleminden kaynaklı 
iş kazalarının meydana gelerek bir artış sağlamaktadır. Verimli bir şekilde işin yerine 
getirilmesini sağlayan işçilerin yeterli enerji ve besini karşılanmadığın da çalışma potansiyeli 
düşerek üretimi sağlayacak olan fiziksel gücün azalmasıyla karşı karşıya kalınacaktır. Böyle 
bir durumda işçinin işe devamı ve bireysel çabası düşecektir (3). İşçinin enerji harcamasındaki 
artışa bağlı olarak enerji gereksinmesi, ağır işte çalışma sonucu terleme ile kaybedilen azot 
nedeniyle de protein gereksinmesi artmaktadır. Artan enerji gereksinmesi B grubu 
vitaminlerine olan gereksinmeyi de artırmaktadır. Artan gereksinmelerin karşılanmaması 
durumunda, üretim hızı düşmekte işçinin hastalıklara karşı direnci azalmakta, işe deva/m 
sizlik ve iş kazalara artmaktadır (4).  Yapılan bir çalışmada işçilerin beslenme durumları ile 
hastalık nedeniyle hastanede geçirdikleri gün sayısı ve çeşitli sağlık problemleri nedeniyle işi 
yarım bırakmaları ya da arka planda çalıştığı günler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu tespit edilmiştir (3). Bu çalışmanın amacı işçi beslenmesinin geçmişten 
günümüze olan evrimini incelemek, çalışmanın amacı doğrultusunda, yorumlayıcı paradigma 
ekseninde, nitel veri toplama yöntemlerinden arşiv-doküman tarama ve alan yazın incelemesi 
yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, araştırmacılar tarafından betimsel analiz 
yöntemi ile yorumlanmıştır. Arşiv doküman tarama aşamasında, Türkiye’de yapılmış 1981 ile 
2020 yılları arasında belirlenen işçi beslenmesi konulu makaleler incelenmiştir. Yine benzer 
şekilde ilgili alan yazın incelenerek, işçi beslenme içerikli araştırmalar incelenmiş ve 
yorumlanmıştır. Bu araştırmanın, işçi beslenmesi ile ilgili genel bir perspektif sunması, bu 
konudaki bilgileri derlemesi, geçmiş çalışmaların faaliyete geçişinin azlığı ve gelecek 
çalışmalara bir ön çalışma olarak gösterilebilir. 
 
Beslenme 

Beslenme kavramını; besinlerin üretim aşamasından hücrede kullanım aşamasına kadar tüm 
süreç içerisinde insanın besin ile olan ilişkisini araştıran bir bilim dalı olarak nitelendirebiliriz. 
Beslenme anne karnından, ölünceye kadar olan süreç içerisinde devam eden fiziksel ve 
davranışsal bilim dalı diyebiliriz. Bu bakımdan beslenme hayat boyu önem verilmesi gereken 
başlıca konular arasındadır. Şimdiye kadar yapılan havyanlar üzerinde ki araştırmalar; 
organizmanın hayatını sürdürmesinde beslenmenin ne denli önem arz ettiğini ve bunun yanı 
sıra büyümenin, gelişmenin fizyolojik ihtiyaçların, gereksiniminin devamı için gerekli 
olduğunu birçok araştırma bilimsel olarak boy göstermiştir (5). Vücudun ihtiyaç duyduğu 
besin öğelerinin yeterli ve düzenli bir şekilde alınması sonucu vücudun yenilenmesi, çalışması 
ve büyümesi olayı gerçekleştiğinde ‘yeterli ve dengeli beslenme’ olarak açıklayabiliriz. 
İhtiyaç duyulan bu besinler yeterli düzeyde karşılanmadığın da yeterli enerji sağlanamaz ve 
vücudun dokuları onarılmadığından ‘Yetersiz beslenme’ meydana gelir. Vücudun ihtiyacı 
olan besinin üzerinde bir alım gerçekleştirilirse bu vücutta yağ olarak birikir ve sağlık 
açısından pek istendik bir durum değildir. Bu durum ise ‘Dengesiz beslenme’ olarak 
nitelendirilir. Vücuda alınan besin doğru seçimi gerçekleştirilmez veya yanlış bir pişirme 
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yöntemi uygulanırsa besin öğeleri vücuda alınamayabilir bu da ‘dengesiz beslenme’ olarak 
adlandırılmaktadır (6).  

 
İşçi Beslenmesi 

Sağlık ve beslenme kendi içlerinde amaç olarak önemlidir ve gelişmekte olan ülkelerde 
sıklıkla temel ihtiyaçların kritik bileşenleri olarak vurgulanmaktadır. Buna ek olarak, 
genellikle varsayıldığı gibi, işte ve insan sermayesi oluşumundaki düşük gelirli kişilerin 
üretkenliği sağlık ve beslenme durumundan olumlu etkilenirse, gelişmekte olan toplumların 
üretkenliği ve dağıtım hedeflerinin etkin bir şekilde takip edilebileceği kanallar olabilirler (7). 
İşçi beslenmesinin temel amacı, işçi de yaş, cinsiyet, fiziksel faaliyeti ve özelliklerine göre 
evde ve iş yerinde vücuda alması gereken besin öğelerini sağlayarak sağlığını korumak ve iş 
üzerinde ki faaliyetini güçlendirmektedir (8). Yeterli ve dengeli beslenme ulusal verimliliği % 
20 oranında attırmakta, enerji tüketimindeki % 1’lik artış ise verimliliğe % 2.27 olarak 
yansımaktadır (3). İşçilerin beslenme alışkanlıklarının durumu önem arz etmektedir. İşçilerin 
gereğinden az ve dengesiz bir şekilde beslenme gerçekleştirirse, üretimde yavaşlama, 
hastalıklara yakalanma seviyesinin yükselmesi, iş kazaları ve meslek hatalıklarında ki oran da 
artış gerçekleşebilir. İşçilerin beslenme alışkanlıkları yapmış oldukları işin seviyesine göre 
belirlenmelidir. İşçiler de fiziksel etkinliğin yoğunluğuna göre beslenme düzeylerinin 
ayarlanması ise odaklanması gerekilen en önemli yerdir (9). 8 saat çalışan bir işçi günlük 
3500 kkal alması gerektiğini düşündüğümüz de bunun yüzde ellisini (1750 kkal) iş yerinde 
karşılanması gerekmektedir. Vücuda alınması gereken bu enerji tüm besin gruplarından en az 
bir tanesinin kullanılması gerekmektedir ve 3 ya da 4 kap yemek ile ekmek tüketilmelidir. 
Tüketilen yemek içerisinde protein, mineral ve vitaminleri oranlı bir şekilde karşılamak 
mecburiyetindedir (10). Yine bir işçinin çalışma zamanını 8 saat olarak kabul ettiğimizde, 
geriye kalan vakitte işçi beslenmek durumundadır. Bu bakımdan dolayı işçinin evinde almış 
olduğu beslenme şeklinin de düzeltilmesi gerekmektedir. Bu durum aslında genel toplum 
beslenme sorunu olarak kabul edilebilir (6). Miktar açısından az olan ancak besin değerinden 
baktığımız da zengin olan ürünleri işçiler ağır işte çalışırken tüketmelidir. Protein içeren enerji 
değeri yüksek olan Tahin-pekmez ya da helvası buna örnek olarak verilebilir (10). Kahvaltı 
öğününü atlamak iş verimi açısından kötü bir sonuçtur. İşçi beslenmesin de kahvaltı ve ara 
öğün önem arz etmektedir. Kan şekerinin düşmesinin önüne geçmede kahvaltıda 
karbonhidratlı besinlerle proteinli besinleri bir arada tüketimini gerçekleştirmek etkili 
olacaktır (6). İşçinin hastalanmasında, iş potansiyelinin düşmesinde, iş kazalarının artmasında 
dengesiz ve yetersiz beslenmenin kötü beslenme ile doğrudan ilişkili olup negatif yönde 
etkilemektedir. İşçilerde tam verim alınılmasında, işçi de beslenme şeklinin belirlenmesi, 
işletmelerde ki toplu beslenmenin ilk kuralıdır. İstenilen amaca ulaşma da verilen ürünlerin 
miktar ve kalitesinin belirlenmesi önemli bir role sahiptir (11). Yapılmış bazı çalışmalar işe 
başlamadan önce bireylerin kahvaltıyı atladıkları saptamıştır. İşe dikkatini vermeden ve uyum 
sağlayamayan bireylerin bir saat içerisinde %27,27 gibi bir oranla iş kazası gerçekleşmiştir. 
Ağır ve uzun süreli çalışanlarda bu sebepten dolayı günlük alması gereken besin öğelerinin bir 
öğünde değil de kahvaltı, ara öğün gibi zamanlamalara ayrılmalıdır. Kan şekeri regülâsyonu 
bakımından sabah kahvaltısında protein ve yağların da bulundurulması olumlu etki eder (12) 
Çalışmalar, iş performansı, iş kazaları ve beslenme arasında önemli bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Örneğin sadece bir öğün atlandıktan sonra gelişen hipoglisemi veya düşük 
kan şekeri, bireylerin algılama hızını yavaşlatabilir ve dikkat süresini kısaltabilir. Çalışmalar 
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ayrıca, sabit beslenme durumuna sahip bir işçinin, sabit beslenme durumu olmayan bir işçiden 
birkaç kat daha fazla ürettiğini göstermektedir (8). Batı ülkelerinin iş potansiyelini arttırmada 
yemeklerin rahat bir yerde gerçekleştirilmesinin etkisi büyük bir paya sahiptir. İşçi ye verilen 
yemeklerin sadece işçinin beslenme şeklinin düzeltilmesinin yanı sıra aynı zaman da 
motivasyonunun iyileştirilmesi de düşünülmelidir. Konforlu bir yerde yeterli ve dengeli 
beslenme karşılanması durumunda iş veriminde ki artış kabul görmüş bir durumdur (10). 
Kurumlarda yapılan toplu beslenmede dikkat edilmesi gereken en önemli husus çalışanlardan 
en yüksek iş veriminin alınabilmesi için gerekli beslenme şeklinin saptanmasıdır. Çalışanlara 
verilecek yemeklerin miktar ve kalite bakımından iyi seçilmesi amaca ulaşmada önemli bir rol 
oynamaktadır. İşçi beslenmesinde evde karşılanan besin tahıl olarak düşündüğümüz de iş 
yerinde verilen gıda ürünü kalite ve dengeli olması gerekmektedir. Evde alınan besin eksil 
olduğundan o besin ihtiyacını gidermesi gerekmektedir (11). İşçi beslenme ihtiyacını evden 
karşılıyorsa, bunu tüketebilmesi için gerekli bir yer temin edilmelidir. Eğer işçi beslenme 
ihtiyacını evden karşılayamıyorsa çevreden sağlık ve kaliteli besinler alabileceği ortam 
sağlanmalıdır (13). İşçilerde karşılaşılan beslenme sorunları, temel olarak işyerlerinde hiçbir 
yiyeceğin sağlanmaması veya sadece uygunsuz yiyecek sağlanması, ekonomik yetersizlikler, 
eğitimsizlik ve yetersiz beslenme alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır. Çalışmalar, iş 
performansı, iş kazaları ve beslenme arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir (8). 
Yapılan bir çalışmada işçi ailelerinin ortalama % 32.3’ünün gelirinin yarısını, % 21,0’inin 
¾’ünü beslenmeye ayırdıkları, ailede yaşayan birey sayısının ise 5 ve daha fazla olanların 
oranın ortalama % 30 olduğu saptanmıştır (13). Vücudun hastalık yapıcı etmenlere karşı 
direncinin azalması ve iş dikkatinde azalmanda vitamin ve minerallerin istenilen seviye de 
tüketilmemesi sonucu oluşur. Bu doğrultu da iş verimi düşer, sağlık harcamaları artar (14). 
İşveren ya da işçiler tarafından beslenme durumu karşılanması belirli bir plan dâhilin de 
gerçekleştirilmelidir. Yemek planı gerçekleştirilirken işçinin fizyolojik yapısı, çalışma şekli, 
beslenme alışkanlıkları dikkate alınmalıdır. Mevsimsellik ve kaliteli besin alımı 
gerçekleştirmek, besin değerlerinde herhangi bir kayıp olmadan sağlığa uygun bir şekilde 
gerçekleştirilmelidir (13).  

 
Vardiyalı Çalışma 

Vardiyalı çalışma; piyasadaki talep artışının karşılanması amacıyla, çalışma saatlerinin tam 
gün farklı periyotlarda kullanılarak yönetilmesidir (15). Gün içinde çalışan bireylerle 
karşılaştırıldığında, vardiyalı çalışanlar bir dizi metabolik bozukluk ve hastalık açısından daha 
yüksek risk altındadır (16). Vardiyalı işçilerin yaşam boyu hayatlarını zorlaştıracak birçok 
engel meydana gelmektedir. Bu engellerin başında beslenme il sıradadır. Kişinin, aile ve 
toplumun temel amacı sağlık ve üretkenliktir. Sağlıklı ve üreten bir bireyin zihinsel, ruhsal, 
sosyal ve bedenen iyi bir vücuda sahip olması ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamasıdır. 
İnsan sağlığı;  beslenme, kalıtım, iklim ve çevre koşulları gibi birçok etmenin etkisi altındadır. 
Bu etmenlerin başında beslenme gelir (15). Vardiyalı çalışmaya maruz kalan bireylerin yeme 
alışkanlıkları, metobolik ve endokrin tepkimelerinin hastalık üretiminin nasıl etkilediği göz 
ardı edilmemelidir. Vücut gece ve gündüz enerji ve besin tüketimine elverişli değildir. Glikoz 
toleransı sabahtan geceye azalır. Gece yemek yenmesi, bir kardiyovasküler hastalık risk 
faktörü olan LDL/HDL kolesterol oranını arttırır. Diyet yağının ana lipid bileşeni olan plazma 
trigliseritinde sirkadiyen saatten etkilendiği gözükmektedir. Gece boyunca daha yüksek 
düzeylerde trigliserit oluştuğu bildirilmektedir. Vardiyalı çalışanların; lipit profillerinin 
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yüksek olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (17).  Çalışma saati esnasında düzenli 
yenen yemek çalışma kapasitesini artırır. Enerji ve besin ihtiyaçları sağlandığında çalışanın 
verimliliğini artırır. İkindi vaktinde tüketilen bir ara öğünün bilişsel performansa faydası 
olabileceği bildirilmiştir. Yemeklerinin dağılımı ve karbonhidrat miktarı iyi ayarlanmazsa, 
aşırı enerji alınan bir öğünün sonucunda glisemik dalgalanmalar görülebilir. Öğün içeriğinin 
iyi belirlenmemesi sonucunda öğlen öğününü takiben yaklaşık 1 saat sonrası için bilişsel 
performansta azalma belirlenmiştir. İşçiler üzerinde yapılan çalışmalar, dikkatsizlik nedeniyle 
oluşan hataların ve kazaların yemekten sonra özellikle saat 14:00 civarında en üst seviyede 
yaşandığını belirtmektedir (18). Ancak vardiyalı çalışanlar için diyet önerileri yapmak zordur. 
Birincisi, vardiyalı işçilerin gece yemek yemesi gerekip gerekmediğini bilmiyoruz. İkincisi, 
gece yemek teşvik edilecek olsa bile, neyin yenmesi veya kaçınılması gerektiğine dair kesin 
kanıtlara sahip değiliz. Üçüncüsü, gece vardiyalarında çalışırken besleyici ve lezzetli 
yiyecekler bulunmayabilir. Son olarak, geceleri yemek yemek refahı artırabilir ancak aynı 
zamanda metabolizmayı bozabilir (16). 

 
Sirkadiyen Ritim 

Günlük yaşamda etkisi altında kaldığımız ritimler bulunmaktadır. Bu ritimlerden biri de 24 
saatlik zamanda meydana gelen değişiklikler ile oluşan sirkadiyen ritimdir. Bu hücresel ritim 
hipotalamusun ön kısmında bulunan suprakiazmatik çekirdek tarafından kontrol edilmektedir 
(19). Sirkadiyen bakımından insan vücudu enerji ve besim alımını gündüz alınacak şekilde 
tasarlanmıştır (17). Açlık ve tokluk hormonları, gece aç karnına ve uykuyu kolaylaştırmak 
için metabolizmadaki sirkadiyen ritimlerle bağlantılıdır. Bu, genellikle gece çalışması 
sırasında görülen iştahsızlıktan kaynaklanıyor olabilir. Geceleri yemek yemenin potansiyel 
olarak olumsuz fizyolojik etkilerinin yanı sıra, çalışanların yeme davranışını kaydırmak, 
sinirsel işlevlerini de etkileyebilir. Yiyecek alımındaki kısa vadeli değişikliklerin bilişsel 
performans, ruh hali ve uyanıklığın birçok yönünü etkilediği bilinmektedir (16). Biyolojik 
ritmimizi oluşturan sirkadiyen saat gen ve gen ürünleri metabolizma için önemli fizyolojik 
yolaklarda kritik role sahiptir. Hücre döngüsü ile sirkadiyen ritim etkileşim halindedir ve 
sirkadiyen saat gen ürünleri hücre döngüsünün kontrolünde yer alır (19). 

 
İlgili Çalışmalar 

Çalışma da 1981 ile 2020 yılları arasında yapılmış işçi beslenmesi konusu ile alakalı 
İngilizce ve Türkçe araştırmalar yer almaktadır. Araştırmalar yıllara göre sıralanarak 
dizilenmiştir. Çalışmaların tamamının ortak paydası işçi beslenmesi olmasıdır.   

Referans (20) tarafından yapılan çalışmada işçi beslenmesi ile ilgili çalışmaları incelemiş bu 
doğrultuda işçilerin evlerinde ve işyerlerinde yeterli besin öğesi ve kalori ihtiyacının 
karşılanmadığı kanısına varmışlardır. Küçük işletmelerde çalışan çocuk işçilere yemek 
verilmemesinden kaynaklı çocuk işçi beslenmesinde bozuklukların olduğu aynı zamanda 
mevsimlik tarım işçileri, kadın işçiler, gebe ve emzikli işçilerinde bu doğrultuda 
beslenmelerinin kötü olduğunu belirtmişlerdir.  İşçi beslenmesiyle ilgili net bir tanımın 
olmaması bu durumu güçlendirme niteliğinde olduğunu söylemişlerdir. Bu doğrultuda 
işverenlerin çalışanlarına beslenme olanağını sağlarken bir eğitim sürecinden geçmesi 
gerektiğini, işçi ve ailelerine besinlerle ilgili besin değerlerini, hazırlanışını, pişirilmesini ve 
saklanmasına yönelik eğitim almalarını belirtmişlerdir. Beslenme ve diyetetik alanında eğitim 
almış bireylerin endüstriyel işletmelerin beslenme alanında görev alması gerektiğini 
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belirtmiştir. İşçi beslenme alışkanlıklar göz ardı edilmeden günlük alması gereken besin 
öğeleri hesaplanarak işçilerin beslenme planı hazırlanmalı olduğunu dile getirmişlerdir. 
Sendikacıların beslenme bilgisine sahip olması çalışanların beslenme ile ilgili ücret 
hesaplamasında ailelerini de düşünerek yapması gerektiğini ve fiyat açısından yüksek 
olmayan ancak besin öğesinin kaliteli olan yiyecekler işçi için önerilmesini söylemişlerdir.  

Referans (4) tarafından Ankara siteler kesiminde ki 1244 işçinin beslenme alışkanlıkları 
incelemiş, %52,7’sinden yemek artmadığını, %47,3’ünden ise yemek arttığını belirtmiş ve bu 
grubun yemek yeme düzeylerinde yetersizlik söz konusu olduğunu belirtmişlerdir. İşçilerin 
birçoğu %93,4’ünün 3 öğünde beslendiklerini %66,6’sının ise sabah kahvaltısı yapmadığını 
belirlemişlerdir. Sabah kahvaltısı yapmamanın işçi veriminin düşmesine, iş kazaların 
oluşmasına ve işçi de sağlık problemlerine neden olduğunu ve bu doğrultu da işçiler ve 
aileleri besin öğeleri, pişirilmesi, hazırlanması, yeterli ve dengeli beslenme konusuyla ilgili 
eğitilmeli, İşvereninde beslenme konusunda özellikle beslenmenin işçi verimliliğine etkisi 
belirtilmelidir. Çalışılan yerlerde çalışanlara yeterli ve dengeli beslenme ortamı 
hazırlanmalıdır. Son olarak işçi beslenmesi göz önünde bulundurularak işçiye ücret ödenmeli 
olarak belirtmişlerdir. 

Referans (21) tarafından Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müessesesi Çayırhan bölgesinde 
çalışan 250 kömür madeni işçisinin beslenme durumları üzerine yapılan araştırmada, %39,6 
oranında gerekenden az protein tükettiği ve bunların çoğunluğunu da ekmek ve patatesten 
aldığını belirtmişlerdir. Dengesiz beslenme iş yerinin yarattığı stres ve iş yoğunlu sağlık 
problemlerini çalışanlarda beraberinde getirdiği görülmüştür. Diş çürüklüğü sindirim sitemi 
ve kalp hastalıkları başlarda gelmektedir. Bu bağlamda işçilerin yeterli düzeyde besin 
alımının gerçekleşmesini sağlayacak yasaların yürürlüğe girmesini savunulmaktadır. Aynı 
zamanda işçilere beslenme ile ilgili eğitim verilmeli ve beslenme ile işçinin arasındaki ilişki 
daha detaylı araştırılması gerektiğini belirtmiştir.  

Referans (22) tarafından yapılan araştırmada işçi beslenmesi ile alakalı eksikliklerin olduğu 
kanısına varılmış ve bununla alakalı literatür taraması yapılmış yapılan çalışma sonrasında iş 
veren ve işçinin beslenme ile alakalı eğitimleri alması gerektiğini savunmuştur. 

Referans (23) tarafından Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde 
çalışan 104 işçinin beslenme özellikleri, fizik muayene bulguları ve demir eksikliği anemisi 
görülme sıklığı araştırmışlardır. 25’i kadın 79’u erkek olan bireylerin %15’inde anemi 
saptamışlardır. %37,5’ini kadınlar oluştururken %62,5 gibi oranı erkekler oluşturduğunu 
belirtmişlerdir. Demir tüketiminde eksiklik olanların %60’ında anemi görüldüğünü ve 
yarısından fazlasında halsizlik, solgunluk ve yorgunluk görülürken %28,6’sında çarpıntı 
olduğunu söylemişlerdir.  Bu bağlamda işverenlere, çalışanlara ve ailelerine beslenme ile ilgili 
eğitim verilmesi gerektiğini, işletmelerde verilecek yemekler eşit şartlar altında sunulması ve 
aynı zamanda bu tür endüstriyel işletmelerde belenme ile ilgili sorumluluklar beslenme 
uzmanları veya hekimler tarafından üstlenilmesi gerektiğini söylemişlerdir. İçeriği demir 
ağırlık besin tüketerek anemilerin önüne geçilmesi ve demir emilimini engelleyen çay yemek 
sonrasında 45 dakika ya da 1 saat sonra içilmelerini belirtmişlerdir. İşçilerin halen beslenme 
veya bulundukları durumlarla alakalı durumlar söz konusu olduğundan, işçilerin hakkını 
savunan yasaların getirilmesi gerekmektedir.  

Referans (15) tarafından vardiyalı çalışan kadın işçilerin beslenme alışkanlıkları üzerine 
yapmış olduğu çalışma da Denizli İli, Organize Sanayi Bölgesi, Tekstil Sektöründe vardiyalı 
olarak çalışan kadın işçilerin beslenme alışkanlıklarını incelemiş. 18-46 yaşları arasında ki 
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%73’ünün evli, %27’sinin ise bekâr olan 107 kadın işçi üzerinde çalışmış ve bekâr olan 
kadınların evli kadınlara oranla daha fazla öğün atladığını, atlanılan öğünün en çok kahvaltı 
olduğuna ve eğitim düzeyinin beslenmeyle alakalı bir etkisinin görülmediğini belirtmişlerdir. 
Çalışan kadınların 8 saat ara vermeden çalıştığını bunun hem çalışan hem de işveren açısından 
olumsuz etki edeceğini belirtmişler ve bu doğrultuda çalışanlara kısa aralar verilip vitamin, 
mineral ve protein açısından zengin besinleri atıştırmalık olarak verilebileceğini 
savunmuşlardır.   

Referans (24) tarafından Metal işkolunda faaliyet gösteren bir iş yerinde 278 işçinin 
beslenme alışkanlıklarının, beslenme durumlarına ilişkin antropometrik ölçümlerinin, 
metabolik sendrom düşünülebilecek işçilerin kan lipitleri ve açlık kan şekerinin saptanması ve 
beslenme alışkanlıkları ile yaşam tarzlarına ilişkin çalışmışlar, katı yağ tüketiminin, sıvı yağ 
tüketimine oranla az olduğu, Her gün tereyağı tüketimi %5,4, katı margarin tüketimi %6,2, 
yumuşak margarin tüketimi %7,9 iken ayçiçeği ve mısır özü yağı tüketimi %53,9, zeytin ve 
fındık yağı tüketimi %23,8 olarak saptamışlardır. İşçilerde atlanmış öğün olarak en çok 
kahvaltı olduğunu ve buna bağlı olarak işçiler kahvaltı yapılmasına yönelik bilinçlendirilmesi 
gerektiğini hatta gerekirse işyerinde kahvaltı sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir. İş 
yerindeki 40 yaşından aşağı çalışanlar daha bilinçli olduğunu verilen eğitimde üst yaştakilere 
öncelik gösterilmesi gerektiğini ve işçilerin yarısından fazlası hafif şişman, şişman olduğu 
bununla birlikte günlük tüketilmesi önerilen sıvı miktarının altında su tükettiklerini 
belirtmişlerdir. 

Referans (16) tarafından, yeme ve vardiyalı çalışmanın, metabolizma ve performans 
üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapmış oldukları çalışma da yapılan çalışmaları 
incelemiş ve bu doğrultuda vardiyalı çalışma da yanlış beslenme şeklinin sirkadiyen ritimleri 
etkilediğini saptamıştır. Bu doğrultu da açlık nedeniyle uyanmamak için gündüz uykusundan 
önce kahvaltı yapılması gerektiğini, vardiya sırasında hazır yiyeceklere ve yüksek 
karbonhidratlı yiyeceklere aşırı güvenmekten kaçınılması gerektiğini, sebze çorbaları, 
salatalar, meyve salataları, yoğurt, tam tahıllı sandviçler, peynir veya süzme peynir (meyve 
dilimleri ile doldurulmuş), haşlanmış yumurta, fındık ve yeşil çayı önermişlerdir. 

Referans (3) tarafından Sanayide çalışan işçilerin enerji harcamaları ve beslenme 
durumlarının değerlendirilmesi amacı ile 167 işçi üzerinde yapılan çalışmada işçilerin genel 
itibariyle ana öğünlerden en az birini atladıkları bununla birlikte atlamış oldukları ana 
öğünlerden ilk sırada kahvaltının bulunduğu saptamışlardır. Ara öğünlerde en çok tüketilen 
ürünler arasında çay, kahve ve neskafe geldiğini ve bu bağlamda işverenlere işçilere ve onlara 
yemek teminini sağlayan yakınlarına işçi beslenmesiyle alakalı eğitimlerin verilmesi 
gerektiğini söylemişlerdir. İşverenlerin işçilerin getirmiş oldukları yemekleri tüketebileceği 
bir ortam sağlamaları veya işçilerin beslenmeleri için gerekli ücretleri karşılamaları 
gerektiğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda işyerlerinde beslenme faaliyetinin gerçekleştiği 
ortamlarda beslenme planının oluşturulmasında işçilerin fikirlerinin de alınması ve istenilen 
ortak yemeklerin tüketimi hijyen ve sanitasyon gerçekleştirilerek olması gerektiğini 
savunmuşlardır. 

Referans (25) tarafından Kayseri’de mobilya üretiminde çalışan 258 işçinin beslenme 
durumları ve alışkanlıklarının ortaya konması amacıyla yapmış oldukları çalışma da 
%41.9’unun hafif şişman, %12.4’ünün şişman olduğunu belirtmişlerdir. Yapmış oldukları 
araştırma da işçilerin kronik hastalıklarının oranını %23.0 olarak saptamışlardır. İşçilerin 
%14,0’ü hastalığa bağlı ilaç kullandığını, %4.7’si ise ek vitamin desteği aldığını 

538



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

saptamışlardır. Araştırma da kişilerin, sigara içme oranı %62.0 olarak belirlemişler ancak 
sigara içme oranının yüksek olmasına rağmen hiç içmemiş olanların oranı ise  %23.6, içtikten 
sonra bırakanlarda ise %14.3’tür. İşçilerin çoğunluğunun hafif şişman ve şişman oldukları 
belirlenmiş, bu durumun işçilerin beslenmeye ayırdıkları bütçelerinin kısıtlı olması nedeniyle 
sağlıksız ve dengesiz beslenme alışkanlıklarına sahip olmaları ile ilişkili olabileceğini 
öngörmüşlerdir. Bu nedenle, işçi ve ailelerine sağlıklı yaşam için yeterli ve dengeli beslenme 
konusunda eğitim verilmesinin gerekliliği savunmuşlardır 

Referans (8) tarafından işçilerin beslenmesi, iş yeri sağlığı, iş kazaları ve işçi verimliliği 
arasında ki ilişkiyi ortaya çıkarmak amaçlı uyguladığı literatür taramasının sonucun da işçi 
beslenmesinin, iş verimliliğine ve iş kazalarıyla güçlü bir ilişki olduğunu saptamıştır.  

Referans (26) tarafından yapılan çalışmada işçi beslenmesi, iş kazaları ve üretkenlik 
arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaları değerlendirmek ve ayrıca işçilerin performansına, iş 
verimliliğine ve bundan dolayı ekonomik faaliyetlere önemli ölçüde etkisi olduğunu 
düşünerek literatür  taraması gerçekleştirmiş.  Bu bağlam da 88 çalışma inceleyen Üner ve 
arkadaşı işçilerin nasıl beslendikleriyle, üretilen iş arasında ve iş kazalarında bir ilişki 
olduğunu bulmuştur. Bu bağlamda her işin kendisine özgü özellikleri belirlenerek menü 
planlanmalı bunun işçi güvenliğine etkisinin olacağı ve bu da işçi verimliliğini sağlayacağı 
öngörüsü olduğunu belirtmiştir.  

Referans (9) tarafından Vardiyalı çalışan işçilerin fiziksel aktivite, duygu durumu ve 
beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş ilinde bir 
tekstil fabrikasında çalışan 18-65 yaş arası 450 işçi arasında çalışılmış, Çalışmamıza katılan 
işçilerin BKİ değerleri incelendiğinde; erkek işçilerin %46,1’inin hafif şişman, kadınların ise 
%59,0’ının normal olduğu belirlenmiştir. Uyku ile obezite arasında da bir ilişki olduğu 
bulunmuş ve uyku saati azaldıkça BKİ’nin de arttığı gözlemlenmiştir. Obezite başta olmak 
üzere, birçok kronik hastalığın oluşmasında fiziksel aktivitenin rolü bilinmektedir ve özellikle 
vardiyalı çalışan işçilerin fiziksel aktivite düzeylerinin az olması sağlık durumları için oldukça 
önemli bir diğer risk faktörüdür. Vardiyalı çalışma şeklinin öğün sayılarını ve öğünlerde 
tüketilen besinleri etkilediği de gözlemlenmiştir. Buna göre; tüm bu veriler ışığında, uyku 
kalitesi ve süresi üzerinde yapılacak iyileştirmeler işçi sağlığı konusunda önemli birer adım 
olacaktır diye belirtmişlerdir. 

Referans (27) tarafından yapılan çalışma da Nepal, bara bölgesinde demir ve çelik 
sektöründe çalışan erkek işçilerin beslenme durumuyla ilişkili faktörler incelemek amacıyla 
271 erkek işçi arasında önceden test edilmiş yarı yapılandırılmış anketler, gıda sıklığı anketi, 
24 saatlik geri çağırma yöntemi ve işçileri bilgilendirerek onay alındıktan sonra antropometrik 
ölçümler kullanılarak sektör temelli bir analitik kesitsel çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma 
bağlamın da Katılımcıların% 27,3'ü fazla kilolu / obezite gözlendiğini ve bunların% 22,1'i 
fazla kilolu ve % 5,2'si obez olduğunu saptamışlardır. Bu doğrultu da Beslenme ile ilgili 
sorunlar ve risk faktörleri konusunda farkındalık yaratmak için sanayi çalışanlarına yönelik 
beslenme eğitimine odaklanan programlara ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. 

 
SONUÇ 

Bu çalışmada yorumlayıcı paradigma ekseninde, nitel veri toplama yöntemlerinden arşiv-
doküman tarama ve alan yazın incelemesi yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, 
araştırmacılar tarafından betimsel analiz yöntemi ile yorumlanmıştır. Arşiv doküman tarama 
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aşamasında, yapılan işçi beslenmesi konulu araştırmalar tarihlerine göre incelenmiştir. Yine 
benzer şekilde yapılan çalışmalar ve ilgili literatür taraması sonucunda işçi beslenmesinin 
yetersiz ve dengesiz belenme şeklinde geçmişten günümüze kadar uzanan bir süreç olduğu 
anlaşılmıştır. Bireylerin karşılıklı sorumlulukları doğrultusun da bazı beslenme ile ilgili 
bilinçsiz oldukları ya da görmezden geldikleri bu sonuçların doğmasına sebebiyet verdiği 
düşünülmektedir.  Ülkemizde geçmiş yıllardan beri yapılan araştırmalar farklı yöntemlerle 
gerçekleştirilmiş olsa da aynı sonuçları ve devamında aynı önerilerle karşılaşmak kaçınılmaz 
olmuştur. Genel itibariyle çalışanların kahvaltı öğününü atlamasından kaynaklı yetersiz 
beslenme, yemekle birlikte çay tüketmesinden kaynaklı demir emiliminin engellenmesi, 
işçilerin, ailelerinin ve işverenlerin işçi beslenmesi hakkındaki yetersiz bilgiler dengesiz 
beslenmeyi, onun da sağlık problemlerinin ortaya çıkışını gösterdiği düşünülmektedir. Bu 
doğrultuda; 

 İşçi, işçilere yemek temini yapan yakınları ve işverenler işçi beslenmesi hakkında 
zorunlu eğitime tabii tutulmalıdır.  

 İşletmelerde beslenme ve diyetetik uzmanı bulundurulmalı, küçük işletmelere devlet 
tarafından görevlendirilmelidir.  

 İşçilerin yapmış oldukları işin niteliği, çalışma saati, işçinin beslenme alışkanlıkları 
göz önünde bulundurularak uzman kişilerce beslenmesi planlanmalı ve 
uygulanmalıdır. 

 İşçilerin kahvaltı öğünlerini atlamasından kaynaklı iş yerlerinde işçilere kahvaltı 
öğünü sağlanmalı ve ana öğünler sırasında çay servisi olmamalıdır.  

 İşçilerin beslenme durumlarından kaynaklı olabilecek sağlık problemlerine karşın 
rutin sağlık kontrolleri yapılmalıdır. 

 Oturarak çalışan bireyler için egzersiz programı da gerçekleştirilmelidir.  
 İş saati sırasında sıvı tüketimini sağlayacak ortam sağlanmalıdır.  
 İşçilerin beslenmesi göz önünde bulundurularak ücretlendirme gerçekleştirilmelidir.  
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Özet: Mikro hareketlilik, kısa mesafeli seyahatlerde bireysel ulaşım için kullanılan hafif, küçük 
boyutlu ve çoğunlukla iki tekerlekli, çevreye duyarlı ve yenilikçi bir ulaşım çözümüdür. Bir 
mikro hareketlilik aracı olan elektrikli scooterlar (e-scooter) gerek dünyada gerekse de 
ülkemizin birçok kentinde popüler hale gelmiştir. Bu çalışma mikro hareketliliği, özellikle de 
e-scooterları odağına alarak bu konular hakkında bilgi vermeyi ve bu ulaşım moduna dikkat 
çekip, öneminin anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında e-scooterlar 
birçok açıdan ele alınmıştır. Örneğin, elektrikli scooterların kullanım amacı, işleyişi ve kullanıcı 
profili, elektrikli scooterların faydaları ve elektrikli scooterlar ile ilgili duyulan endişeler, 
elektrikli scooterlar ile ilgili yapılan çalışmalar, dünyada ve ülkemizde faaliyet gösteren 
firmalar, elektrikli scooterlar ile ilgili ülkemizdeki yasal düzenlemeler… Bu çalışma konuyla 
alakalı literatür araştırması yöntemi kullanılarak yerli, yabancı kaynakların ve haberlerin 
taranmasıyla oluşturulmuştur. Mikro hareketliliğin dolayısıyla da elektrikli scooterların önemi 
çevre dostu olmaları nedeniyle gün geçtikçe daha çok anlaşılacaktır. Şu anda ulaşım ile alakalı 
birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalınmaktadır. İncelemeler ve araştırmalar elektrikli 
scooterların, duyulan endişelere rağmen ulaşımdaki olumsuzluklara karşı iyi bir çözüm 
olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mikro Hareketlilik, Paylaşımlı Mobilite, Elektrikli Scooter 

Abstract: Micromobility is a lightweight, compact and mostly two-wheeled, environmentally 
friendly and innovative transportation solution used for individual transportation on short-
distance travel. Electric scooters (e-scooters), which are a micro-mobility vehicle, have become 
popular both in the world and in many cities of our country. This study aims to provide 
information about these issues by focusing on micro-mobility, especially e-scooters, and to 
draw attention to this mode of transportation and to understand its importance. Within the scope 
of the research, e-scooters have been discussed in many ways. For example, the purpose of use, 
operation and user profile of electric scooters, the benefits of electric scooters and concerns 
about electric scooters, studies on electric scooters, companies operating in the world and in 
our country, legal regulations in our country about electric scooters... It was created by scanning 
domestic and foreign sources and news using the research method. The importance of micro-
mobility, and therefore of electric scooters, will be understood more and more each day due to 
their environmental friendliness. Currently, there are many negativities related to 
transportation. Reviews and research show that electric scooters are a good solution to the 
negativities of transportation, despite the concerns.  

Keywords: Micro Mobility, Shared Mobility, Electric Scooter 
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GİRİŞ 

Hızlı nüfus artışı ve kentleşme çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Hızlı kentleşme 
ile birlikte ulaşım bağlamında tıkanıklık, gürültü, trafik kazaları, çevre kirliliği gibi sorunlarla 
da karşı karşıya kalınmıştır. Mikro mobilite bu sorunlara çözüm niteliğindedir. Mikro mobilite 
bisiklet paylaşım sistemleri, elektrikli bisikletler ve elektrikli scooterlar gibi bireysel ulaşım 
modlarını kapsamaktadır ve kullanımında günden güne artış meydana gelmektedir. Mikro 
mobilite diğer ulaşım araçlarına kıyasla daha sürdürülebilir ve daha uygun maliyetlidir. Bir 
mikro hareketlilik modu olan ve bu çalışmanın da ana konusunu oluşturan e-scooterlar artan bir 
kullanıma sahip olmakta ve özellikle son zamanlarda yoğun ilgi ile karşılanmaktadır.  

Bu çalışmada öncelikle mikro mobilite ve mikro mobilitenin öneminden bahsedilecektir. 
Devamında e-scooterlar hakkında genel bir bakış sağlamak amacıyla konu hakkında bilgi 
verilip detayda e-scooterların kullanım amacı, işleyişi ve kullanıcı profili, e-scooter 
teknolojisine genel bakış, e-scooterların mesafe, hız ve şarj özellikleri, e-scooterların faydaları, 
e-scooterlar ile ilgili duyulan endişeler, e-scooterlar ile ilgili yapılan çalışmalar, dünyada ve 
ülkemizde faaliyet gösteren firmalar, yine aynı şekilde dünyada ve ülkemizdeki ücret 
politikaları, ülkemizdeki yasal düzenlemeler, dünya şehirlerinin uyguladığı politikalar ve e-
scooterlar ile ilgili öneriler başlıkları altında incelenecek ve çalışma, sonuç bölümünde 
çıkarımlar ve konunun öneminden bahsedilerek bitirilecektir.  

Bu çalışmadaki bulguların gelecekteki mikro mobilite ve e-scooter araştırmalarına katkıda 
bulunması beklenmektedir. Ek olarak bu çalışmada e-scooterların, içerdiği sorunlara ve 
kullanıcıların endişelerine rağmen gün geçtikte daha önemli ve daha yaygın hale geleceği de 
öngörülmektedir.   
 

 MİKRO HAREKETLİLİK  

Ulaşım yüzyıllar boyu hayatı etkileyen en önemli konuların başında gelmiştir. En basit 
şekilde ulaşım; bir yerden bir yere gidiş gelişi yani bir şehirden başka bir şehre ya da ülkeye, 
bölgeye olan hareketlilik olarak tanımlanabilir. Yüzyıllar boyunca hızla devam eden nüfus 
artışı, kentleşme, artan kaynak ihtiyacı, ulaşım araçlarındaki gelişim ile birlikte seyahat edilecek 
yollar ve bu yollarda yer alan alt yapı ve üst yapı ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Dünyanın 
her yerinde şehirler hızlı kentleşmenin neden olduğu ulaşımla ilgili tıkanıklık, hava kirliliği, 
gürültü ve trafik yaralanmaları sorunları ile karşı karşıyadır. Ayrıca bu sorunları hafifletmeye 
ve daha sürdürülebilir bir kentsel ulaşım sistemine doğru ilerlemeye çalışmaktadırlar [1]. Artan 
özel araç sahipliliği ile kent içi yollarda görülen trafik sıkışıklığı nedeniyle fosil yakıt 
tüketmeyen ve trafik sıkışıklığı durumunda bile ulaşım imkânı sağlayan mikro ulaşım araçları 
geliştirilen önerilerdendir [2]. 

Mikro hareketlilik, ilk ve son kilometrelik yolculuklar da dahil olmak üzere kısa mesafeli 
seyahat seçenekleri sağlamayı amaçlayan yenilikçi bir kentsel ulaşım çözümüdür. Mikro 
hareketliliğin çekici yanı; esnek, sürdürülebilir, uygun maliyetli, isteğe bağlı ulaşım alternatifi 
sağlaması ve kısa mesafeli seyahatler için özel araç kullanımına olan bağımlılığı azaltmasıdır. 
Günümüzde mikro hareketlilik, ortak bir tanımı olmayan nispeten belirsiz bir terimdir. Bu 
tanımlardan bazıları aşağıda verilmiştir; 

• Son zamanlarda, SAE International, mikro hareketlilik araçlarını (Resim 1) tanımlamak 
için bir dizi terminoloji oluşturmuştur. Taksonomisi; tamamen veya kısmen güçlendirilmiş, 
(227kg) dahil boş ağırlık ve (48 km / saat) azami hız olmak üzere üç temel kriter içerir. 
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• Genel olarak mikro mobilite, kısa mesafeli bireysel ulaşım için hafif, küçük boyutlu ve 
ağırlıklı olarak iki tekerlekli araçların kullanılmasını ifade etmektedir [3]. 

• Mikro mobilite, kentsel mobilitede katlanarak büyüyen yeni bir trend şeklinde de 
tanımlamak mümkündür [4]. 

• Mikro mobilite terimi, bisiklet paylaşım sistemleri, elektrikli bisikletler ve elektrikli 
scooterlar gibi çevreye duyarlı bireysel ulaşım modları için kullanılmaktadır [5]. 

•  Bir başka tanım olarak mikro mobilite fiziksel nesnelerin insanlar arasında kol 
uzunluğu mesafesinde uzatılabildiği ve yönetilebildiği mobilite şeklinde de tanımlanmıştır [6]. 

•  ITF'in “Güvenli Mikro mobilite” [7] raporunda ise, mikro mobilite: “Kütlesi 350 
kg'dan, hızı da 45 km/s'den fazla olmayan araçlardır. 

Bu tanımlar, bisiklet, e-bisiklet ve pedelecler, kick scooter ve e-scooter gibi hem insan 
gücüyle çalışan hem de elektrik destekli araçları ve ayrıca kaykayları, tek tekerlekli dengeleme 
tahtalarını ve dört tekerlekli elektrikli mikro araçları içerir [4]. 

 

 
Resim 1: Mikro Hareketlilik Araçları, (mikro mobilite.net, mikro-mobilitenin yükselişi) 

Mikro Hareketliliğin Önemi 

Ulaşım ile ilgili hava kirliliği, tıkanıklık, gürültü kirliliği ve trafik yaralanmaları ile ilgili 
sorunlar dünya genelinde tartışılmakta ve bu sorunlar azaltılmaya çalışılmaktayken şehir 
plancıları; yürüme, bisiklet ve toplu ulaşım araçlarını çözüm önerisi olarak sunmakta, daha az 
yer gerektiren ve daha az kirleten hareketlilik alternatifleri üzerine çalışmalar yapmaktadır.  

Referans [24] bildirdiğine göre mega kentlerde hızlı şehirleşmenin yol açtığı ve toplu taşıma 
sistemlerine ciddi baskı uygulayan sıkışıklık, tıkanıklık ve hava kirliliği ile karşı karşıya 
kalınmaktadır; ABD’deki araç trafiğinin %46’sına otomobiller neden olmakta ve mikro 
hareketlilik çözümleri ise trafiğin önemli bir kısmını hafifletmede yardımcı olmaktadır. 
INRIX’den alınan raporlara göre ABD şehirlerinde ortalama trafik sıkışıklığında harcanan süre, 
yaratılan sıkışıklık, tüketilen yakıt ve artan ücretleri aşağıdaki şekil ile göstererek Amerika 
Birleşik Devletleri’nde araç ile trafikte kalmanın bedelinin yılar içinde nasıl değiştiği ortaya 
konulmuştur. ABD vatandaşları için 1982 ile 2014 yılları arasında, trafikte geçen zaman 
diliminde; 

• Yolcu başına yıllık gecikme (saat), 
• Yıllık yakıt tüketimi (galon), 
• Yolcu başına yıllık maliyet (dolar), 
• Ülke çapında tıkanıklık maliyeti (milyar dolar) 

545



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

parametreleri yönünden karşılaştırılmış ve yıllara sâri olarak nasıl değiştiği Şekil 1’de 
verilmiştir [2]. 

 
Şekil 1: ABD Vatandaşları İçin Trafikte Kalmanın Bedeli (Forbes; 2019) 

Dünya genelinde tüm araba yolculuklarının %40 kadarı 5 km altı mesafeler için 
yapılmaktadır. Araba ile yapılan yolculuklarda harcanan yakıtın ortalamada sadece %2'si 
yolcuları taşımak için kullanılmaktadır. Bu istatistikler, mikro mobilitenin ulaşım ihtiyaçlarının 
büyük bölümüne cevap verebilen bir alternatif sistem olduğunu göstermektedir [8]. 

Son yıllarda ve mobil bilgi işlemdeki gelişmelerle birlikte, mikro mobilite daha fazla 
popülerlik kazandı. Paylaşımlı hareketlilik kullanıcıları özel araca sahip olma konusunda 
yeniden düşünmeye itmiştir. Özellikle ilk ve son kilometrelik seyahatler için mikro mobilitenin 
hızla benimsenmesi, şehirlerin nüfuslarına sağlık yararları olan aktif seyahat modlarının teşvik 
edilmesine de yardımcı oldu [9]. OECD/ITF 2020 raporunda elektrikli bisiklet ile otomobil 
karakteristikleri 5 parametre üzerinden aşağıdaki şekilde karşılaştırılmıştır. 

Bu karşılaştırma incelendiğinde kısa mesafeli yolculuklarda ve ara yolculuklarda mikro 
mobilite araçlarının önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. 

2050 yılında dünya nüfusunun %70’inin şehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Bu durum, 
gelecekte kentsel ulaşıma olan talebin de artacağını göstermektedir. Kentsel ulaşımda toplu 
taşıma sistemleri büyük grupların taşınmasında en verimli yöntemken, mikro hareketliliğin 
potansiyeli kişilerin mevcut ulaşım ağına bağlantısını sağlama kısmında ortaya çıkmaktadır. 
2030 yılında mikro mobilite pazarının Amerika, Avrupa ve Çin’de 300-500 milyar dolar olacağı 
tahmin ediliyor [8]. 
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E-SCOOTER 
Elektrikli scooterlar 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük şehirlerinde kısa 

süreli kiralamaya izin veren paylaşım sistemleri olarak ortaya çıkmaya başlamıştır [10]. E-
scooter, Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) ikinci bölümünde yer alan tanımlar kısmında 
şu şekilde tanımlanmıştır: “Hızı en fazla 25 km/saate ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı 
olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlardır.” Yeni bir 
mikro mobilite biçimi olarak, e-scooter'lar, şehir sakinleri arasında hızla popüler bir seyahat 
modu olarak ortaya çıkmıştır [4]. E-scooter'lar, büyük ulaşım merkezlerine bağlantı kurmanın 
son kilometre sorununu çözmek için bir çözüm olarak görülebilen ve böylece ulaşımın gerçek 
ve kritik sorunlarını çözmeye hizmet eden bir mikro mobilite teknolojisidir [11]. Genellikle 
daha sürdürülebilir ulaşıma yönelik mod geçişini destekleyen ve hareketlilikte daha fazla eşitlik 
sağlayan bir araç olarak tanıtılırlar [12].  Elektrikli motorlarla donatıldıklarında, bisikletlerle 
yaklaşık aynı hızlarda hareket ederler ve binmek ve park etmek için yaklaşık olarak aynı veya 
daha az alana ihtiyaç duymaktadırlar [13]. Eleştirel görüşler, e-scooter'ların bisiklete binme ve 
yürüme ile rekabet ettiğini öne sürmektedir. [1]. E-scooter'lar, uygun şekilde fiyatlandırılırsa ve 
hem hükümet politikaları hem de yeterli altyapı ile desteklenirse, kısa araba yolculuklarının 
yerini almak için büyük bir potansiyele de sahiplerdir. Paylaşımlı e-scooter hizmetlerini 
kullanmak için de tüketicilerin katlanacağı maddi/manevi maliyetler ve kullanmaktan ötürü 
elde edeceği faydalar bulunmaktadır [14].  Haberlerde daha nadiren bahsedilen bir bakış açısı 
olan kullanıcı bakış açısı, e-scooter'ların hızlı ve rahat bir ulaşım modunu temsil etmesidir [1]. 
Bunların yanında e-scooter'lar, esneklikleri nedeniyle övülürken, ölümcül kazalar ve kaotik 
park etme nedeniyle olumsuz duygularla da karşılanmaktadır. 

Dik duruşlu tasarıma sahip e-scooterlar gidon, gövde ve teker olmak üzere üç ana parçadan 
oluşmakta ve hareket için ihtiyaç duyduğu gücü elektrikli motorundan almaktadırlar [14]. 
Geleneksel olarak çalışan benzerlerinin aksine, bu araçlar piller ve elektrikle çalışan bir aktarma 
organı kullanır [15]. Ayrıca Özel sektöre ait e-scooter'lar nispeten hafif ve katlanabilirdir ve 
transit olarak taşınabilirken, kiralık e-scooter'lar toplu taşıma istasyonlarında alınabilir ve 
bırakılabilirler [16]. 

 
E-Scooterların Kullanım Amacı 
E-scooterlar hobi amaçlı kullanımlarının yanı sıra trafik sıkışıklığı ve park sorunun yaşandığı 

şehirlerde birçok kişi tarafından toplu taşımaya veya otomobillere alternatif bir ulaşım aracı 
olarak görülmektedirler [13]. 

Çoğu katılımcı, yürümek veya bisiklete binmeye kıyasla e-scooter ile hareket etmenin 
fiziksel olarak daha az zorlandığını buldu. Ayrıca, katılımcılarımızın kiralık e-scooter'ları üç 
amaç için kulladıkları belirtilmiştir; kolaylık ve geçici geziler, günlük işe gidiş geliş ve turistik 
veya gezi amaçlı [17]. 

        E-scooterların iki tekerlek üzerinde ayakta kullanılması, tüketicilere farklı bir ulaşım 
deneyimi yaşatmaktadır. Dünya genelinde turistlik birçok şehirde ve rotada kullanıma sunulan 
paylaşımlı e-scooterlar, trafiğe kapalı yerlere girebilmeleri ve kullanıcılara rahat hareket imkânı 
sağlayabilmeleri sebebiyle eğlence amaçlı da kullanılabilmektedir [14]. E-scooter ile seyahat 
etmenin daha eğlenceli bir yolu olduğu düşünülmektedir [11]. E-scooter kullanıcısı ister takım 
elbiseli bir yönetici ister kot pantolonlu bir öğrenci olsun, herkes yeniden küçük bir çocuk gibi 
hissetmenin tadını çıkarabilecektir [1]. 
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E-Scooterların İşleyişi ve Kullanıcı Profili 
Mevcut scooter paylaşım hizmetlerinin nasıl çalıştığına dair kısa bir genel bakılırsa; mobil 

teknoloji tabanlı bir kiralama ve kullanım süreci olan paylaşımlı e-scooterlar, genelde kullan-
bırak işleyişi ile çalışmaktadırlar. Akıllı mobil cihazlara indirilen bir uygulama üzerinden 
küresel konumlama servisi aracılığıyla uygulama sahibi firmanın e-scooterlarının bulunduğu 
yerler haritada görüntülenebilir ve kullanıcı ulaşabileceği en yakın e-scooter’a yönlendirilir. Bir 
Hızlı Yanıt (QR) kodunu tarayarak kilidini açar ve yolculuğuna başlar (Resim 2).  Yolculuğunu 
tamamlamasının ardından ise kullanıcı, kiraladığı e-scooter'ı mobil uygulamasında belirtilen 
kısıtlı bölgeler dışında herhangi bir yere bırakabilir ve ücretini mobil uygulama ile ödeyebilir. 
Gezi ücreti, mobil uygulamaya kayıtlı kredi kartından tahsil edilir. Kısa mesafeli ulaşımlar için 
hem hesaplı hem de hızlı bir hizmet sunan paylaşımlı escooterlar, mikro mobilite çözümleri 
arasında kullanışlılıklarıyla öne çıkmaktadırlar [14]. 

 

 
Resim 2: E-scooter kod okutma (https://cokokuyancokgezen.com/elektrikli-scooter/) 

E-scooter’ların kullanıcı profiline bakılacak olursa, Portland'da kullanıcı yaşı, cinsiyet 
dağılımları ve seyahat amaçları gibi E-Scooter ile ilgili konuları incelenmiş ve kadınların 
erkeklere göre E-Scooter kullanma olasılıklarının daha düşük olduğu ve gençlerin yaşlılara göre 
daha sık E-Scooter kullandığı tespit edilmiştir [18]. Şehir merkezinde yaşayanlar şehir 
merkezinden daha uzun mesafelerde yaşayanlara göre daha düzenli kullanıcılardır. Bu bulgular, 
politika yapıcılara e-scooter'ların şehirlerine nasıl dahil edilebileceğini şekillendirmede 
yardımcı olabilir [19]. Ayrıca San Francisco Belediye Ulaşım Ajansı'nın (2019) araştırması da 
kullanıcıların çoğunun 25-34 yaş grubuna ait olduğunu belirlemiştir. Bunların yanında bulgular, 
e-scooter'ların turistler için bir kaynak olarak paylaşıldığını da göstermektedir. Bu özel 
kullanıcı grubu, erişilebilirlik kolaylıklarına dayalı olarak e-scooter'ları tercih ettiğini ifade 
etmiştir [20]. 

 
E-Scooterların Mesafe, Hız ve Şarj Özellikleri 
      Normal kullanım koşulları altında, tipik bir elektrikli scooter 24 saat içinde en az bir kez 

şarj edilmelidir. Ayrıca, bir elektrikli scooter sürekli olarak yalnızca 2 saat çalışabildiğinden 
(15 mil hızla şarj başına yaklaşık 30 mil) , 2 saat süren bir yolculuk muhtemelen uzun süreli bir 
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durmayı içerir ve kesinlikle yapılmamalıdır [21]. Saatte 25 km hıza kadar ulaşabilen e-
scooterlar, yürümesi zaman alan ve yorucu kısa mesafeler için pratik bir ulaşım çözümü olarak 
öne çıkmaktadırlar. Örneğin yürüyerek 5-45 dakika sürebilecek 0,5-4 km arası mesafelerde, e-
scooterlar rahatlıkla kullanılabilirler [14]. 

E-scooter'lar özellikle kısa mesafeleri kat etmek için uygundur. Bir Alman e-scooter 
sağlayıcısından alınan verilere dayanarak, Referans [13] bildirdiğine göre, yolculukların 
%5'inin 1 km'ye kadar, %25'inin 1 ile 3 km arasında ve %33'ünün 4 ile 6 km arasında olduğunu 
hesaplamıştır. Yolculukların diğer üçte biri 6 km'lik mesafeleri aşmaktadır. 

E-scooter tanıtımı öncesi ve sonrası haberlerde tartışılan bir diğer önemli konu da maksimum 
hız limitleridir.  Viyana'da hız limiti 25 km/s iken, Paris, hız sınırını bisiklet yollarında 20 
km/s'ye ve parklarda ve yaya alanlarında 8 km/s'ye düşürmeyi tartışmıştır. Bazı şehirler, şehir 
merkezlerini, yaya alanlarını veya kaldırımları yavaş hız alanlarına dönüştürerek farklı hızları 
uygulamaya koymuş ve planlamıştır.  Çoğu şehir, bireysel motorlu ulaşım için yüksek hızları 
artırmaya veya korumaya çalışsa da, trafik plancıları için önemli bir fikir, kalabalık koşullarda, 
araçların şehirde 30-40 km/s hızla hareket edebileceğidir. Hız sınırları, tüm trafik katılımcıları 
için gözlemlenen ve algılanan güvenliği artırdıkça, mikro mobiliteye olan ilginin artacağını 
söylemek mümkündür [1].  

 
E-Scooterların Faydaları 
E-bisikletler ve e-scooter'lar şehirlere büyük ölçekte girmiştir. Bu "mikro mobilite" biçimleri 

veya "paylaşılan mikro mobilite"  ulaşım sistemleri için olumlu sonuçlar doğurmuştur [1]. 
Uygun özellikleri nedeniyle, e-scooter'lar mevcut mobiliteyi yeniden şekillendirmeye ve 
kentsel ortamlarda ortaya çıkan sorunları çözmeye yardımcı olabilirler [15]. E-scooter 
destekçileri, araba kullanımını ve trafik sıkışıklığını azaltabileceklerine, toplu taşıma 
duraklarının kapsama alanını genişleterek toplu taşıma erişimini kolaylaştırabileceklerine ve 
daha az seyahat seçeneği olan topluluklarda yaşayan insanlar için erişilebilirliği 
destekleyebileceklerine inanmaktadırlar [4]. ABD şehirlerindeki ve Paris, Fransa'daki 
operasyonlardan elde edilen son veriler, e-scooter'ların otomobil kullanımını ve gaz 
emisyonlarını azaltmanın yanı sıra hareketliliği artırmaya yardımcı olduğunu göstermiştir [19].  
Paylaşılan mikro mobilitenin etkileri arasında artan hareketlilik, azaltılmış sera gazı 
emisyonları, azalan tıkanıklık ve gürültü, ekonomik kalkınma ve sağlık yararları yer almaktadır. 
Mikro mobilite hizmetleri, yakıt tüketimini ve kirliliği azaltarak toplulukları iyileştirirken 
hareketliliği ve erişilebilirliği artırarak insanların ulaşım seçeneklerine anlamlı faydalar 
sunmaktadır. Ayrıca, mikro mobilite enerji ve yerden tasarruf sağlayabilir [22]. 

E-scooterlar görece dar ve kalabalık alanlarda seyahat özgürlüğünü arttırmalarının yanında 
özellikle toplu taşıma durakları ile yolcuların ilk ya da son ulaşım noktası arasındaki son 
kilometre (last-mile) olarak adlandırılan mesafeleri katetmeleri için otomobillerden çok daha 
ucuz ve çevre dostu bir ulaşım taşıtıdırlar. Yani e-scooter'lar, toplu taşıma duraklarına ilk/son 
mil bağlantılarını kolaylaştırarak toplu taşımayı tamamlayıcı nitelikte olabilir [4]. Ayrıca 
elektrik ile çalışmasından ötürü çevre dostu olarak görülen bu cihazlar, kullanıcılarına çevreyi 
koruma hissi yaşatabilmektedir [14]. Tüm bunların yanında popülarite patlamasından sonra, E-
Scooter kullanımıyla ilgili artan güvenlik endişeleri de bulunmaktadır.  

 
 E-Scooterlar ile İlgili Duyulan Endişeler 
Sokaklarda dolaşan çok sayıda E-Scooter, hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları için 
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rahatsız edici ve riskli olabilir. Popülaritesine rağmen, E-Scooter'ların güvenlik sorunları da 
kamuoyunun artan ilgisini çekiyor. Hızla büyüyen gezilere eşlik eden ölümlerin yanı sıra çok 
sayıda E-scooter yaralanması oldu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) 
tahminlerine göre, her 100 bin yolculukta yaralanmaya neden olan 20 kaza meydana 
gelmektedir [23]. 

Paylaşımlı e-scooterların trafikte tâbi olacağı kurallar ve düzenlemeler birçok ülkede henüz 
tam olarak hayata geçirilmemiştir. Bu araçlar ile seyahat edenlerin motorlu taşıt mı, bisiklet mi 
yoksa yaya yolunu mu kullanacağı hala tartışılmaktadır. E-scooter kullanan bir kişi seyehat 
ederken rahat hissetmeyebilir. Taşıtların kullandığı yollarda bulunan çukur ya da tümseklerden 
kaynaklanabilecek kaza riskleri, kaldırımların dar olmasından ötürü yaya veya bisiklet 
sürücüleriyle yaşanabilecek olası çarpışma düşüncesi escooter kullancılarını tedirgin edebilir. 
Mikro hareketlilik araçları ve özellikle e-scooter'lar ile ilgili temel endişeler güvenlik ve 
şehirlerin mevcut altyapısının bu araçların büyük akışını destekleyip destekleyemeyeceğidir. 
Bu konu ile ilgili medyada bildirilen şikayetler arasında, yasadışı olarak park edildiğinde 
yürüyüş yollarını ve kaldırımları kapatan e-scooter'ların yanı sıra hareket eden e-scooter'ların 
etrafında kendilerini güvende hissetmeyen yayalardan kaynaklanan güvenlik endişeleri yer 
almaktadır [24]. E-Scooter'ların kullanımı tipik olarak çalışmak için bir sürücü belgesi 
gerektirmez. Bir kullanıcının bir E-Scooter'ı güvenli bir şekilde çalıştırmak için yeterli eğitime 
sahip olup olmadığı ve talimatlara uyup uymadığı tam olarak garanti edilmez. Belki de bu, 
yaralananların yaklaşık üçte birinin ilk kez bir E-Scooter kullanmasının önemli bir nedenidir 
[23]. Ayrıca, paylaşılan e-scooter'ların üretilmesi, şarj edilmesi, toplanması ve dağıtılması için 
gereken kaynaklar ve bunun neden olduğu emisyonlar, insanlar ve çevre için olumsuz etkilere 
neden olacaktır [25]. 

Kaldırımda sürüş yapan bir E-Scooter sürücüsü hem hareketli yayalarla hem de ağaçlar, 
elektrik direkleri ve çöp kutuları gibi statik nesnelerle karşılaşacaktır. Bu tür nesnelerle E-
Scooter çarpışmaları hakkında, ciddi yaralanmalar veya ölümlerle sonuçlanan birçok rapor 
vardır [23]. E-Scooter'lar tarafından kullanılan bu alanlar aslında farklı amaçlar için tasarlanan 
alanlardır (örneğin, yayalar için kaldırımlar ve bisiklet kullanıcıları için bisiklet yolları). Bu 
tesislere E-Scooter'ların dahil edilmesi, şüphesiz kullanıcılar arasında ek müdahalelere neden 
olur ve bu da onu yalnızca E-Scooter sürücüleri için değil, aynı zamanda yayalar ve bisikletliler 
gibi diğerleri için de güvensiz hale getirir.  

Araştırmalar acil servis odalarının e-scooter ile ilgili yaralanmalarda bir artış gördüğü 
bildiriliyor fakat bu yaralanmaların çoğunun bir e-scooter'da birden fazla binici veya sürüş 
sırasında telefonlarını kullanan biniciler gibi sürücü ihmalinden kaynaklandığı belirtilmektedir. 
Sürücüler e-scooter'lara daha aşina hale geldikçe kaza oranları muhtemelen düşecektir [24]. E-
scooter piyasasının oluşması ve sahada rekabetin görülmeye başlanması; önce kullanıcılar daha 
sonra yöneticiler için potansiyeller ve tehditler barındırmaktadır. Örneğin; kısa ömürlü e-
scooter tasarımları bu araçların bir süre sonra ömrünü tamamlamasına ve geri dönüştürülemez 
malzemelerinin ise doğaya bırakılmasına neden olacaktır (Ertoy Sarıışık ve Yalçıner Ercoşkun, 
2021).  Bununla birlikte, e-scooter'ların göllere ve okyanuslara düşmesi, kaldırımları tıkaması, 
çalınması ve yoğun rekabet yaşanması gibi olumsuzlukların olması e- scooter'ların en iyi mikro 
mobilite seçeneği olmadığını göstermektedir [24]. 

E-scooter sistemlerinin önündeki engellerle ilgili akademik tartışmalar, şarj altyapısının 
olmaması, trafikte bulunan diğer kullanıcılar için güvenliği azaltması, olumsuz hava koşulları 
veya bagaj taşıma kapasitesinin sınırlı olmasına odaklanırken,  küresel gazete raporlar bu 
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ulaşım modu için en önemli zorluğun kamuoyu olduğunu öne sürmektedir [1]. Diğer bir konu 
olarak hava konusu da mikro mobilite kullanımlarını belirleyebilecek diğer faktör olarak göz 
ardı edilemez. Öğle saatlerindeki yağışlar ve yüksek sıcaklıklar, scooter sürmeyi baskılamakta 
ve yoğun ve yoğun olmayan saatlerdeki hareketlilik farklılıkları, sistemin paylaşılabilirliğini ve 
karlılığını iyileştirmeyi zorlaştırmaktadır [25]. Sonuç olarak, birkaç şehir ciddi kazalar 
meydana geldiğinden E-Scooter'ları yasaklamış veya geçici olarak askıya almıştır. Ortaya çıkan 
bir mikro mobilite modu olarak, güvenlik performansı, arabalar ve bisikletler gibi diğer seyahat 
modlarına kıyasla önemli ölçüde yetersizdir [23].  

 
E-Scooterlar ile İlgili Yapılan Çalışmalar 
Son yıllarda paylaşımlı e-scooter kullanımı giderek yaygınlaşmış ve bisiklet, kaykay gibi 

diğer paylaşımlı mikro hareketlilik araçları ile rekabet eder hale gelmiştir [21]. Örneğin 2018 
yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen 84 milyon paylaşımlı mikro 
hareketlilik seyahatinin neredeyse yarısında (38,5 milyon) e-scooterlar kullanılmıştır. 
Fransa’nın başkenti Paris’te 2018 yılında hizmet vermeye başlayan Lime firması sadece 6 ay 
sonra şehirde 315.000 kullanıcıya ulaşmıştır. Çin’de ise önümüzdeki 5 yıl içerisinde paylaşımlı 
e-scooter pazarının 6 milyar dolara erişmesi tahmin edilmektedir. Türkiye’deki paylaşımlı e-
scooter kullanımı ile ilgili resmi bir rapor yayınlanmasa da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı 
Adil Karaismailoğlu tarafından 35.000 civarında paylaşımlı e-scooter olduğu ve bugüne kadar 
10 milyon paylaşımlı elektrikli scooter yolculuğu yapıldığı belirtilmiştir [14]. 

 
E-Scooterlar ile İlgili Dünyada ve Ülkemizde Faaliyet Gösteren Firmalar 
2019 Nisan ayı itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 50 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğu 

belirtilen paylaşımlı e-scooter pazarında başlıca faaliyet gösteren firmalar Lime, Bird, Grow 
Mobility, Flash, Voi, Scoot Networks, Tier, Skip, Dott, Blue Duck ve Wind Mobility’dir [14]. 
Bu firmalar henüz Türkiye pazarına giriş yapmamıştır fakat yakın gelecekte ülkemizde kendi 
markalarıyla ya da mevcut bir yerel markayı satın alarak faaliyet göstermeleri de mümkündür.  
Şu an sadece yerli girişimlerin faaliyet gösterdiği Türkiye e-scooter pazarında, Martı, Palm, 
BinBin ve Hop! öne çıkan paylaşımlı e-scooter hizmetleridir [26]. Bunlara ek olarak Dost 
uygulaması, şimdilik sadece İstanbul Şişli’de hizmet vermektedir. IOS ve Android uygulaması 
bulunmaktadır [27]. Bir diğer firma olan Palm, 20 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Teknik 
Üniversitesi Ayazağa kampüsünde hizmet vermeye başlayan Palm Fenix elektrikli scooter 
kiralama servisi İstanbul Anadolu yakasında yalnızca Özyeğin Üniversitesi kampüsünde, 
Avrupa yakasında ise İTÜ Ayazağa, Cerrahpaşa Üniversitesi Avcılar Kampüsü ve birkaç tane 
sınırlı bölgede hizmet vermektedir. İstanbul dışında ise Mersin ve Adana illerinde kiralama 
hizmeti sunmaktadır. Palm, Türkiye çapında üniversite kampüslerine yayılarak hizmet vermeyi 
amaçlamaktadır. IOS ve Android uygulaması vardır [28].  ETKU, şu an için sadece Kadıköy 
sınırları içinde yer alan Osmanağa ve Caferağa mahallelerinde hizmet veren bir girişimdir. 
Rakiplerinden farklı olarak Vale hizmeti de sunan ETKU, eğer bulunduğunuz noktaya yakın 
bir scooter bulunmuyorsa sunduğu hizmet ile scooterı bulunduğunuz noktaya getirdiği 
belirtilmektedir [29]. Bu firmalar dışında MOBİ, Bizero firmaları da bulunmaktadır.  

 
E-Scooterlar ile İlgili Dünyada ve Ülkemizde Ücret Politikaları 
Paylaşımlı e-scooterlar, dünya genelinde sabit bir ücret politikası uygulamamaktadırlar. 

Hizmet veren şirketler, belirli bir şehir de benzer tarifelere sahip olsalar da aralarında bazı 
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farklılıklar bulunabilmektedir. Bu durum yurtiçinde de yurtdışında da bu şekildedir. Öte yandan 
e-scooterlar, kullanıma sunulan rotadaki diğer ulaşım türlerine göre her zaman hesaplı 
olmayabilir. Dolayısıyla algılanan ücret, paylaşımlı e-scooter hizmetlerinin değerine yönelik 
tüketici algısını olumsuz yönde etkileyebilir [14]. Bu hizmetlerin fiyatlandırma şeması 
genellikle dakika bazında sayıldığından, sürüşler genellikle daha kısa mesafelerde (5 km'den 
az, yaklaşık 3 mil) scooterları kullanmak için tercih edilir ve yürüme mesafesiyle 
karşılaştırılabilir. 

 
E-Scooterlar ile İlgili Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeler  
Elektrikli scooter kullanımının giderek artmasıyla ve çoğu zaman trafiği tehlikeye düşürecek 

şekilde kullanımda bulunanlar nedeniyle kullanıma ilişkin düzenlemeler getirilmesi 
zorunluluğu doğmuş ve bu kapsamda Elektrikli Scooter Yönetmeliği 14.04.2021 tarihi 
itibariyle Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Elektrikli scooter kullanımı için 
herhangi bir ehliyete gerek yoktur. Getirilen yasal düzenlemelere uyularak elektrikli scooter 
kullanımındaki riskler bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Yönetmeliğin amacı 1. Maddede; 

a) Paylaşımlı elektrikli scooter işletmeciliği faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği 
şekilde düzenlemek, bu faaliyetlerde düzeni ve güvenliği sağlamak, ulaşımın çevre üzerindeki 
egzoz emisyon ve karbon salınımı gibi olumsuz etkilerini azaltarak çevresel değerleri korumak, 
hareketliliği artırarak kısa mesafeli seyahatlerde şahsi araç kullanımı yerine paylaşımlı e-
scooter kullanımının yaygınlaştırılması ile paylaşımlı e-scooterların diğer ulaşım türleri ile 
entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içerisinde gelişimini sağlamak üzere bu faaliyetlere 
ilişkin pazara giriş şartlarını ve hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük 
ve sorumluluklarını, 

b)  Elektrikli scooter ve kullanımına ilişkin 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununda sayılan hususlar dışında kalan diğer hususları belirlemektir.” şeklinde 
açıklanmıştır. 

Yönetmeliğin kapsamı ise 2. maddede “Bu Yönetmelik, karayolunda kullanılacak e-
scooterlar, paylaşımlı e-scooter işletmeciliği faaliyeti yapanlar ile bu faaliyetlerden 
yararlananlar ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü e-scooterları kapsar.” şeklinde 
belirlenmiştir [30].  

Yayımlanan yönetmelikle birlikte escooter kullananlar birçok kurala uymak zorunda 
olacaktır. E-scooterları paylaşımlı olarak kullanıma sunan yetki belgesi sahipleri, 15 yaşını 
bitirmemiş olanlara hizmet veremeyecektir. Elektrikli scooter kullanan sürücülerin uyması 
gerekli kurallar, bu yönetmeliğin 5. maddesinde açıkça düzenlenmiş olup, ilgili maddeye göre 
e-scooterın;  

Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi, otoyol, şehirlerarası 
karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi,  ikiden fazlasının 
taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi, yaya yollarında sürülmesi, başka bir araca 
bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi, izin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik 
hareketler yapılarak sürülmesi, manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi, 
kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket 
kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek 
şekilde park edilmesi yasaktır. Yine e-scooterlarda diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra 
yapılırken; karayolu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda 
bulunulması, sürücü dışında başka kişilerin taşınması, sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük 
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ve yolcu taşınması da yasaktır. Kullanılacak e-scooter da; gece diğer araç sürücüleri ve yayalar 
tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 
20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba 
ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses 
aleti bulunması da bir diğer yasal zorunluluktur. Elektrikli scooter kullananlar bu yönetmeliğin 
dayanağı olan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen 
kurallara da uymakla yükümlüdür [31]. Öte yandan bu araçları kullananlara bir kask 
zorunluluğu getirilmemiştir. 

Tüm bunlara ek olarak bir kentte bulunabilecek paylaşımlı e-scooterlara da bir üst sınır 
getirilmiştir. Yönetmeliğe göre büyükşehirlerde her ilçede o nüfusun 200'de biri kadar 
paylaşımlı e-scooter lisansı verilebilecektir. Bu da İstanbul'da en fazla 77 bin 300 paylaşımlı 
scooter bulunabileceği anlamına gelmektedir. Üstelik büyükşehir belediyelerinde izin verilen 
paylaşımlı scooter sayısı kullanım oranı ve talebin artması gibi durumlarda yüzde 50 
artırılabilecektir. Nüfusu 20 binin altındaki belediyelerde ise nüfusun 200'de biri olan 
maksimum lisans sayısı, ihtiyaç halinde üç katına kadar çıkarılabilecek ve her bir şirkete, o il 
veya ilçedeki kotanın beşte biri kadar lisans verilebilecektir. Böylece her ilçede en az beş ayrı 
şirketin faaliyet göstermesi mümkün olacaktır [32].  

 
Dünya Şehirlerinin Uyguladığı Politikalar 
Birçok şehirde merkezi bir sorun, önemli ulaşım politikalarının ulusal yargı yetkisine 

girmektedir. Örneğin, e-scooter kullanıcıları için minimum yaş, maksimum hız, kaskın 
gereksinimleri veya kaldırım kullanımı, belediye meclislerinin yetkisi dışında olabilir. Örnek 
olarak, e-scooter'lar İspanya'da motorlu araç olarak kabul edilmez ve bu nedenle sigortalı 
olmaları gerekmez. Bu, e-scooter sürücüleri yaralanmalara neden olduğunda yasal sorunlar 
yaratabilir. Örneğin, Avusturya'da e-scooter'lar için ulusal mevzuat artık bisiklet politikalarıyla 
büyük ölçüde aynıdır. Birçok şehirde şirketler, kullanıcılar için bir minimum yaş (18), 
maksimum kullanıcı sayısı (e-scooter başına yalnızca bir kişi) tanımlamıştır ve zorunlu kask 
kullanımı bulunmaktadır [1]. 

 
Resim 3: Kaldırıma Park Edilmiş Bir E-scooter (Fotoğraf: Lars Brundin) 

İsveç Radyosu Ekot'un (Belediye Meclis Üyesi Andreas Schönström)  bildirdiğine göre 
hükümet, elektrikli scooterların kaldırımlara ve bisiklet yollarına park etmesinin 1 Ağustos'tan 
itibaren yasaklanmasını istemektedir (Resim 3). Yasada önerilen değişikliğin belediyelerin 
elektrikli scooterları taşımasını kolaylaştıracağı ve bunun için şirketlerden bir ücret talep 
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edeceği belirtilmiştir.   Diğer bir örnek Danimarka'da kasksız elektrikli scooter sürmek artık 
yasa dışı sayılmaktadır. Artık elektrikli scooter veya elektrikli kaykay gibi diğer daha az 
motorlu ulaşım araçları kullanan herkes artık Danimarka'da kask takmak zorundadır [33]. 

Dijital düzenlemeler, kullanıcının fiziksel dünyadaki sürüş davranışını etkilemiştir. Örneğin, 
bazı kiralama şirketleri yalnızca dijital olarak görüntülenebilecek bölgelerin haritasını 
çıkarmıştır. E-scooter'ı alanda kırmızı olarak gözüken bölgeye park etmek, bu alanda sürüşü 
sonlandırmak mümkün değildir. Tersine, e-scooterlar gelişigüzel park edilmediğinde, 
gelişigüzel yerlere park edilmesindeki birçok şikâyete çözüm olarak, yolculuk için bir miktar 
geri ödeme sunarak sürücüleri daha uygun alanlarda park etmeye yönlendirme çalışmaları da 
yürütülmüştür [11]. 

 
E-Scooterlar ile İlgili Öneriler 
E-scooter tanıtımlarının yarattığı çatışmaları en aza indirmek için şehirlerin önceden 

mevzuat çıkarması gereklidir. E-scooter kullanımının olumsuz sonuçlarını sınırlamak için 
cezalarla birlikte davranışsal kampanyalara da ihtiyaç vardır. Operatör sayısını sınırlamak 
karmaşıklığı azaltacaktır [1]. E-scooter'ların yalnızca diğer kamusal alan kullanıcılarına karşı 
hakları ve yükümlülükleri bağlamında değil, aynı zamanda hareketlerini algılama ve anlama ve 
dolayısıyla ne yapacaklarını tahmin etme konusunda da ortak bir bilgi eksikliği vardır [16] ve 
bu eksikliğin de giderilmesi gereklidir. 

E-scooter’ların kentsel hareketlilik için faydalarının gerçekleştirilebilmesi ve güvenli 
kullanımı için uygun altyapı ve düzenlemelerin tasarlanması ve geliştirilmesi konusunda daha 
fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu nedenle, hükümetin destekleyici politikaları da yeni ulaşım 
modunun sürdürülebilir gelişiminde çok önemli bir rol oynamaktadır [25]. E-scooter'larla ilgili 
diğer çalışmalar, şarj optimizasyonu, kullanım, zamanlama ve dağıtım ile ilgilidir. Bu teknik 
yönler, E-scooter'ların kullanımını da etkileyebilir. Bu nedenle, devlet kurumlarındaki politika 
yapıcılar, sürdürülebilirliği ve eşitliği geliştirmek için E-scooter sağlayıcılarına rehberlik 
etmelidir [10]. 

Yasalara ilişkin farkındalığı artırmak için yerel yargı mercileri, yerel yasaları koordine 
etmek ve netleştirmek için e-scooter sağlayıcılarıyla birlikte çalışmalıdır. Mümkün olduğunda, 
yerel yönetimler yasalarını uyumlu hale getirmeye çalışmalıdır. Bu, sürücülerin sınırlar 
arasında seyahat ederken yasaları takip etmelerini kolaylaştıracaktır [34]. Mikro mobilite 
seyahatlerinin ne kadar güvenli olduğunun araştırıldığı OECD/ITF 2020 raporunda, güvenliği 
artırmaya yönelik aşağıdaki önerilere yer verilmiştir; 

 Mikro mobilite için korumalı alanların ayrılması ve yayaların güvende tutulması, 
 Mikro mobiliteyi güvenli yapmak için motorlu taşıtlara odaklanılması, 
 Düşük hızlı e-scooter ve e-bisikletlerin bisiklet, daha yüksek hızlı mikro mobilite 

araçlarının küçük motosiklet (moped) kategorisinde değerlendirilmesi, 
 Mikro mobilite seyahatleri ve kazalarına ait veri toplanması, 
 Yol ağının güvenlik performansının proaktif yönetimi, 
 Yol kullanıcı eğitimlerine mikro mobilitenin dahil edilmesi, 
 Mikro mobilite araçları için de alkollü sürüş ve aşırı hız denetimlerinin yapılması, 
 Mikro mobilite sürücülerini hızlanmaya teşvik edecek koşulların ortadan kaldırılması, 
 Mikro mobilite araç tasarımlarının geliştirilmesi, 
 Paylaşımlı mikro mobilite operasyonlarına ait risklerin azaltılması [8]. 
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SONUÇ 
Bu çalışmada, hayatımızı etkileyen ve günlük hayatta sürekli olarak karşılaştığımız en 

önemli konulardan bir tanesi olan ulaşım konusu ele alınmıştır. Dünya’da hızla devam eden 
nüfus artışı, kentleşme ve artan özel araç sahipliği ile ilgili tıkanıklık, hava kirliliği, gürültü 
kirliliği ve trafik kazaları gibi sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu sorunları hafifletmek ve daha 
sürdürülebilir bir ulaşım modeli arayışları sonucunda mikro hareketlilik araçları gündeme 
gelmiştir. Bu araçlar doğayı kirletmeyen ve trafik sıkışıklığı olmasına rağmen ulaşımı 
sağlayabilen günümüzde trendde olan ulaşım araçlarıdır. Mikro hareketlilik araçları Covid-19 
pandemisinin etkisiyle hayatımıza hızla girmiş ve gün geçtikçe hayatımızda daha çok yer 
almaya başlamıştır. Kısa mesafeli seyahat seçenekleri sağlamayı amaçlayan yenilikçi bir ulaşım 
çözümü olan mikro hareketliliğin esnek, sürdürülebilir, uygun maliyetli, isteğe bağlı ulaşım 
alternatifi sağlaması ve kısa mesafeli seyahatler için özel araç kullanımına olan bağımlılığı 
azaltması gibi çekici yanları bulunmaktadır. 

Çalışmada mikro hareketlilik araçlarından biri olan “Elektrikli Scooterlar (E-Scooterlar)” 
üzerinde durulmuştur. E-scooterların yaygınlaşmasıyla paylaşımlı mikro hareketlilik kavramı 
ortaya çıkmıştır. Paylaşımlı mikro hareketlilikle birlikte artan hareketlilik, azaltılmış sera gazı 
emisyonları, azalan tıkanklık ve gürültü, ekonomik kalkınma ve sağlık konularındaki avantajlar 
ile yakıt tüketimini ve kirliliği azaltırken hareketliliği, erişilebilirliği arttırarak kullanıcılara 
ulaşım alanında etkili çözümler ortaya çıkarmıştır. 
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Özet: Bu çalışmada, zemine yakın koşullarda çalışan bir denizaltı modelinin direnç 
karakteristikleri hesaplamalı akışkanlar dinamiği yardımıyla sayısal olarak incelenmiştir. Katı 
ya da serbest bir yüzeye yakın biçimde çalışan cisimlerin etraflarındaki akış alanı yüzey ile 
etkileşime geçerek hidrodinamik yapılarında değişime yol açar. Bu durum zemin etkisi olarak 
adlandırılır. Çalışma genelinde, zemin etkisinin bir denizaltı modelinin direnç bileşenleri ve 
etrafındaki akım alanında yol açtığı değişim incelenmiştir. Sonuç olarak, zemin ile denizaltı 
arasındaki düşey mesafenin zemin etkisine girene değin azalmasının toplam direnç katsayısını 
kayda değer biçimde arttırdığı gözlenmiştir. Toplam dirençteki artışın büyük oranda direncin 
basınç bileşeninden kaynaklandığı görülmüş, bu durumun sebebinin de zemin ile etkileşime 
giren baş bölgesindeki durma bölgesi ve kıçtaki iz alanı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Denizaltı, Zemin etkisi, Hidrodinamik, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği 
(HAD) 

Abstract: In this study, resistance characteristics of a submarine working in ground proximity 
is investigated using computational fluid dynamics. When an object/vehicle operates near a 
solid or a free surface, surrounding flow field interacts with the surface and alters the 
hydrodynamics of the vehicle. This phenomenon is known as ground effect. Throughout the 
study, the influence of the ground effect on the resistance and the flow field around a submarine 
model was investigated. As a result, when the submarine model approaches to the ground, the 
total pressure coefficient increases significantly. The main reason of this increment is seen as 
the rise of the pressure component due to the interaction of the ground and the high pressure 
zone at the bow region and the wake of the submarine. 

Keywords: Submarine, Ground Effect, Hydrodynamics, Computational Fluid Mechanics 
(CFD) 

GİRİŞ 

Operasyonları gereği deniz araçları farklı derinliklerdeki su yollarında hareket eder. Sığ ya 
da derin suda hareket etme durumu gemilerin direnç ve hydrodinamik karakteristiklerini önemli 
ölçüde etkiler. Denizaltılar için ise durum bir yönden daha da farklıdır. Denizaltılar, derin su da 
hareket etse bile deniz zeminine yakın biçimde ilerleyebilirler. Bu durumda zemin etkisi olarak 
adlandırılan akışkanlar mekaniği olayına maruz kalma ihtimalleri doğar. 
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Zemin etkisi temel olarak kaldırıcı yüzey olarak adlandırılabilecek kanat..vb yapıların, ya da 
aerodinamik olarak desteklenen gemilerin katı ya da serbest bir yüzeye yakın biçimde 
ilerlemeleri durumunda, etraflarındaki akış alanının yüzey ile etkileşime geçerek hidrodinamik 
yapılarında değişime yol açması olayıdır. Cisimler yüzeye yakın biçimde hareket ederken, 
cisim ile yüzey arasına sıkışan hava kaldırma kuvvetinin bir miktar artmasına yol açar. Ancak 
zemin etkisi dinamik bir olgudur ve cisim ve yüzey arası düşey mesafe değiştikçe hidrodinamik 
performansa olumlu ya da olumsuz yönde katkı verebilir [1]. Qu ve diğ. [2] çalışmalarında 
zemin etkisinin bir kanat kesitinin aerodinamik performansına olan etkisini geniş bir açı aralığı 
için incelemiş, pozitif ve negatif kaldırma etkisi görülen bölgeleri belirlemişlerdir. Ockfen ve 
Matveev [3] bir NACA 4412 kanat kesitinde zemin etkisini sayısal olarak incelemiş ve ekstrem 
zemin etkisinin neden olduğu değişimleri ortaya koymuşlardır. Moon ve diğ. [4] sayısal 
çalışmalarında zemin etkisinden yararlanan bir elektrikli aracın aerodinamiğini ayrıntılı olarak 
incelemişlerdir.  

Daha önce de değinildiği gibi, çalışılan suyun derinliğinin düşük değerlere değin değişimi 
gemilerin performansı üzerine bir etkiye sahiptir. Bu durum, sığ su etkisi olarak adlandırılır. 
Toxopeus [5] KVLCC2 teknesinin hareketini HAD yardımıyla sayısal olarak modellemişler ve 
derin ve sığ su koşullarında çalışmanın gemi hidrodinamiği üzerine etkilerini araştırmışlardır. 
Jianhua Wang ve diğ.[6] KCS gemisinin sığ su koşullarındaki sevk performansını sayısal olarak 
incelemişlerdir. Feng ve diğ. [7] bir geminin hem model ölçeğinde hem de tam ölçekteki 
hareketini farklı su derinliklerinde modellemiş ve direnç değerlerindeki değişimi 
gözlemlemişlerdir. 

Bu çalışmada, bir denizaltının zemine yakın koşullardaki çalışması durumundaki direnç 
karakteristiklerinin değişimi incelenmiştir. Denizaltı modeli olarak DARPA geometrisi 
kullanılmış, mevcut sayısal sonuçlar literatürdeki deneysel sonuçlar kullanılarak 
doğrulanmıştır. Sonrasında farklı zemin yakınlığı durumları için çözümler tekrarlanmış ve 
denizaltının direnç bileşenlerinin değişimi incelenmiştir. Denizaltı etrafındaki akış alanı hız ve 
basınç dağılımı yönünden incelenmiş ve direnç değerlerinin değişimine neden olan sebepler 
tartışılmıştır. 

 
PROBLEMİN TANIMI VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ 

Çalışmada, bir denizaltı modeli etrafındaki akış alanı hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
yardımıyla sayısal olarak çözümlenmiştir. Çalışmada kullanılan model “The Defense Advanced 
Research Projects Agency (DARPA)” ‘ya ait olan ve DARPA AFF-8 olarak isimlendirilen 
takıntılı denizaltı geometrisidir [8]. Geometrinin görünümü ve ana boyutları, şekil 1 ve tablo 
1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. DARPA denizaltı geometrisi 

 
TABLO I. DARPA denizaltı modelinin ana boyutları 

Toplam Boy  LOA (m)   4,356  

Kaideler Arası Boy  LBP (m)   4,261  

Maksimum Gövde 
Çapı  

Dmax (m)   0,508  

Islak Alan  S (m^2)   6,348  

Deplasman Hacmi  ∇ m^3   0,718  

 
Çalışma genelinde denizaltı modeli zemine farklı uzaklıklarda konumlandırılmış ve çözümler 

yinelenmiştir. Problemin şematik görünümü şekil 2’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere, 
denizaltı ve zemin arasındaki mesafe “H” ile belirtilmiş, bu mesafe denizaltının maksimum çağı 
olan “D” ile boyutsuzlaştırılarak denizaltının zemine olan uzaklığı farklı H/D oranları şeklinde 
belirlenmiştir. Çalışma kapsamında H/D=2, 0.5 ve 0.25 zemin uzaklıkları çözülmüştür.  

 
Şekil 2. Problemin şematik görünümü 

 
Çözüm alanı oluşturulurken denizaltı giriş ve çıkış sınırlarına olan mesafesi sırasıyla 4 LOA 

ve 6 LOA olacak biçimde konumlandırılmıştır. Yan duvarlar ve üst sınıra olan mesafe 2 LOA 
olacak biçimde sabit tutulmuştur. Zemine olan mesafe ise çözülen senaryoya göre 
değiştirilmiştir. Giriş sınırına 5.93-17.79 arasında değieşecek biçimde farklı uniform hız 
değerleri uygulanmış, çıkış sınırında ise basınç gradyenleri sıfıra eşitlenmiştir. Denizaltı 
yüzeyine ve diğer duvarlara ise kaymama koşulu uygulanmıştır. 

Ağ yapısı oluşturulurken denizaltı etrafında sıklaşacak biçimde kurgulanmıştır. Ayrıca, 
yüksek hız gradyenlerini yakalamak amacıyla denizaltının baş, kıç ve takıntı bölgeleri etrafında 
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hacimler oluşturularak ağ yapısı daha da sıklaştırılmıştır. Denizaltı yüzeyindeki sınır tabakayı 
doğru modelleyebilmek için prizmatik grid elemanları kullanılmış ve y+ değeri kullanılan duvar 
fonksiyonunun gereği olarak genellikle 30<y+<100 aralığında tutulmuştur. Çözüm ağında 
toplam 1.05 M eleman kullanılmıştır. Ağ yapısının genel görünümü şekil 3’te verilmiştir.  

 

 
Şekil 3. Ağ yapısının kesit görünümü 

 
Çalışma Siemens Star CCM+ ticari kodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çözücü, denizaltı 

etrafındaki viskoz, sıkıştırılamaz akış alanının yönetici denklemleri olan RANS denklemlerini 
ayrıklaştırmak için sonlu hacimler yöntemini kullanmaktadır. Tüm çözümler zamana bağlı 
olarak gerçekleştirilmiştir. Akıştaki türbülans alanını modellemek için rel k-e türbülans modeli 
kullanılmıştır. Çözücü ve türbülans modeli ile ilgili ayrıntılara kodun kullanıcı kitabından 
ulaşılabilir [9]. 

 
SAYISAL SONUÇLAR  

Çalışmada ilk olarak sayısal sonuçların doğrulaması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, denizaltı 
modeli farklı hız değerleri için çözülmüş ve elde edilen sonuçlar Liu ve Huang [10] tarafından 
sunulan deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır. Doğrulama çalışmasının sonuçları şekil 4’te 
görülmektedir.  

 
Şekil 4. Değişen hız değerleri için sayısal sonuçların deneysel veriler ile karşılaştırılması 
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Şekil 4’te görüldüğü üzere, sayısal sonuçlar deneysel veriler ile yüksek derecede doğruluk 
içindedir. Tüm hız değerleri için sayısal ve deneysel sonuçlar arasındaki hata oranı en çok %2 
olarak hesaplanmıştır. Toplam direnç katsayısının farklı zemin yakınlığı mesafeleri için 
değişimi şekil 5’te sunulmuştur. Şekil 5’te ve ilerleyen bölümdeki sonuçlarda derin su, 
validasyon çalışmasında da kullanılan, denizaltının tüm sınırlardan etkilenmeyecek kadar 
uzakta olduğu çözümü ifade etmektedir. Şekilde görüldüğü üzere, hızın artışı toplam direnç 
katsayısının azalmasına neden olmaktadır. Hız ile artan Reynolds sayısı, türbülanslı akışların 
karakteristik bir özelliği olarak toplam direnç katsayısının azalmasına yol açar. Denizaltının 
zemine olan düşey uzaklığı topalm direnç katsayısı ile ters orantı içerisindedir. En yüksek 
direnç değerleri zemine en yakın durum olan H/D=0.25 çözümünde gözlenmiştir. 

 
Şekil 5. Farklı zemin mesafeleri için toplam direnç katsayısının değişimi 

 
Zemine yaklaştıkça denizaltının toplam direncinde gözlenen artışı anlamak amacıyla, direnç 
bileşenleri ayrı ayrı incelenmektedir. Şekil 6’da, sürtünme direnci katsayısının farklı zemin 
mesafeleri için değişimi görülmektedir. İncelenen aralıktaki zemine en uzak mesafe olan 
H/D=2.0 durumu için sürütnme direnci katsayısında önemli bir değişim görülmemiştir. Ancak 
zemine olan mesafe azaldıkça, sürtünme direnci değerleri gözle görülür biçimde artmaktadır. 

 
Şekil 6. Farklı zemin mesafeleri için sürtünme direnci katsayısının değişimi 
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Şekil 7’de V=5.93 knots hız değeri için deniz altı etrafındaki hız alanının derin su ve zemine en 
yakın mesafe olan H/D=0.25 durumu için değişimi görülmektedir. Şekilde görüldüğü üzere, 
denizaltı derin su da çalışmaktayken, baş bölgesindeki durma bölgesi ve kıç taraftaki iz bölgesi 
ile tipik bir batmış cisim hız alanı görüntüsü vermektedir. Zemine olan mesafe azaldığında ise, 
denizaltı ile zemin arasında, özellikle baş ve kıça yakın kısımlarda yüksek hız bölgeleri göze 
çarpmaktadır. Denizaltı ile zemin arasındaki alan azaldıkça, bu bölgede hareket eden akışkanın 
hızı artmakta ve bu durum sürtünme direncinde artışa sebep olmaktadır.  

 
Şekil 7. V=5.93 knots hız için farklı zemin yakınlığı durumlarındaki hız alanı 

Şekil 8.’de basınç direnci katsayısı değerlerinin farklı zemin yakınlığı durumları için değişimi 
görülmektedir. Sürtünme direncinin aksine, basınç direnci zemine olan düzey uzaklık azaldıkça 
her durum için artmaktadır. Bu durum, toplam dirençte zemine yakınlık ile birlikte oluşan artış 
davranışının ana kaynağının basınç direncindeki değişim olduğunu düşündürmektedir. En 
yüksek basınç direnci değerleri zemine en yakın durum olan H/D=0.25 senaryosunda 
gözlmlenmiştir  

.  

Şekil 8. Farklı zemin mesafeleri için basınç direnci katsayısının değişimi 
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Şekil 9’da V=5.93 knots hız değeri için deniz altı etrafındaki basınç alanının derin su ve zemine 
en yakın mesafe olan H/D=0.25 durumu için değişimi görülmektedir. Şekil 7’de gözlenen, 
zemin ile denizaltı arasındaki yüksek hız bölgeleri beklenildiği üzere basınç alanında da eğişime 
neden olmuştur. Bunun yanında, baş bölgesindeki yüksek basınç alanı ve kıç bölgesindeki iz 
bölgesinin zemin ile etkileşime girdiği ve basınç alanının gözle görülür biçimde değiştiği 
görülmektedir. Bu durumun, basınç katsayısının zemine yaklaştıkça artışının kaynağı olduğu 
düşünülmektedir.  

 
Şekil 9. V=5.93 knots hız için farklı zemin yakınlığı durumlarındaki basınç alanı 

Şekil 10’da farklı zemin yakınlığı durumları için basınç direncinin toplam dirençteki payının 
değişimi görülmektedir. Her durum zemin yakınlığı durumu için, basınç direncinin toplam 
dirence oranı hızdaki artış ile hafifçe yükselmektedir. Zemine olan düşey mesafe azaldıkça, bu 
oran kayda değer miktarda artmaktadır. Bu durum, şekil 5’te gözlenen toplam dirençteki zemine 
yaklaştıkça meydana gelen artışın ana sebebinin basınç direnci olduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 10. Farklı zemin mesafeleri için basınç direncinin toplam dirence oranının değişimi 
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GENEL DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada bir denizaltı modelinin direncinin zemine yakın çalışma koşullarındaki 
değişimi HAD yardımıyla hesaplamalı olarak incelenmiştir. Denizaltı modeli olarak bilinen 
DARPA geometrisi kullanılmış, denizaltı ile zemin arasındaki düşey mesafenin denizaltı çapına 
oranı olarak H/D=2 ile H/D=0.25 arasında değişen farklı zemin yakınlığı durumları 
çözülmüştür. Elde edilen sonuçlar derin su değerleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
Çalışma sonucunda zemin ile denizaltı arasındaki düşey mesafe azaldıkça denizaltı toplam 
direncinin kayda değer miktarda etkilendiği gözlenmiştir. Denizaltı ile zemin arasında hızlanan 
akış sebebiyle zemine yakın durumlarda sürtünme direnci bir miktar artsa da, toplam dirençteki 
artışın ana kaynağının basınç bileşeni olduğu görülmüştür. Denizaltı etrafındaki basınç alanı 
incelenmiş, baş bölgesindeki yüksek basınç alanı ile birlikte iz bölgesinin de zemin ile 
etkileşime girdiği ve denizaltı etrafındaki basınç dengesini değiştirerek basınç direncinde artışa 
neden olduğu sonucuna varılmıştır.  
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Özet: Bu araştırmanın amacı, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin COVİD-19 pandemisi 
sürecindeki fiziksel aktivite düzeylerinin ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesidir. Bu 
amaçla çalışmaya Çanakkale İl’inde görev yapan, yaş ortalaması 32,5±6,8 yıl olan toplam 238 
Beden Eğitimi Öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmadaki veriler katılımcılara online 
olarak Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi –Kısa Form ve Beslenme Alışkanlığı Anketi 
uygulanması ile elde edilmiştir. Veriler MS Excel programında frekans (n) ve yüzde (%) 
şeklinde değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda; Fiziksel Aktivite puanı (MET) kadınlarda 
1586,1±1646,1 MET; erkeklerde 1952,9,1±1558,6 MET olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların 
günlük öğün tüketim sıklığının çoğunlukla 3 öğün olduğu (%51,2), öğünlerde en çok sabah, 
öğlen ve akşam olmak üzere, sırasıyla; yumurta (%17), pilav(%20,2) ve et yemeği (% 16,7) 
’nin tüketildiği belirlenmiştir. Fastfood tüketiminin %53,7 oranla haftada 1 gün tüketildiği, sıvı 
tüketim sıklığının ise çoğunlukla günde 1-2 lt (%53,3) olduğu belirlenmiştir. Çay- kahve türü 
içeceklerin genellikle (%50) günde 1-2 bardak olduğu, katılımcıların çoğunun (%65,9) sigara 
ve alkol (%82,2) tüketmediği belirlenmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde katılımcıların 
egzersiz sıklıklarının ve fiziksel aktivite seviyelerinin düşük olduğu, fastfood tarzı beslenme 
alışkanlığının yüksek olduğu, günlük sıvı tüketimlerinin düşük olduğu yönünde bulgular elde 
edilmiştir. Bu sonuçlara dayanarak; pandemi sürecindeki hareketiz yaşamın sebep olabileceği 
sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için düzenli egzersiz alışkanlığının kazandırılması ve 
sağlıklı beslenme ile ilgili seminerlerin verilmesinin faydalı olabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Fiziksel Aktivite, Egzersiz, Beslenme Alışkanlığı 

Abstract: The purpose of this research is to examine the physical activity levels and nutritional 
habits of Physical Education Teachers during the COVID-19 Pandemic process. For this 
purpose, a total of 238 Physical Education Teachers with an average age of 32.5±6.8 years, 
working in Çanakkale Province, participated voluntarily. The data in the study were obtained 
by applying the International Physical Activity Questionnaire-Short Form and Nutritional Habit 
Questionnaire online to the participants. The data were evaluated as frequency (n) and 
percentage (%) in MS Excel program. As a result of the analysis; Physical Activity score (MET) 
in women was 1586.1±1646.1 MET; in males, it was found to be 1952.9.1±1558.6 MET. The 
frequency of daily meal consumption of the participants is mostly 3 meals (51.2%), the meals 
are mostly morning, noon and evening, respectively; It was determined that egg (17%), rice 
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(20.2%) and meat dish (16.7%) were consumed. It was determined that fast food consumption 
was consumed 1 day a week with a rate of 53.7%, and the frequency of liquid consumption was 
mostly 1-2 lt (53.3%) per day. It was determined that tea-coffee type beverages were generally 
(50%) 1-2 glasses a day, and most of the participants (65.9%) did not consume cigarettes and 
alcohol (82.2%). When the results were evaluated, it was found that the frequency of exercise 
and physical activity levels of the participants were low, the fast-food style eating habits were 
high and their daily fluid consumption was low. Based on these results; It can be said that in 
order to prevent the health problems that may be caused by sedentary life during the pandemic 
process, it can be beneficial to gain regular exercise habits and to give seminars on healthy 
nutrition. 

Keywords: Covid-19, Pandemic, Physical Activity, Exercise, Nutritional Habit 

GİRİŞ 

Salgın hastalıklar, yaşamımız süresince biz insanlar için her açıdan sıkıntı yaratmıştır. Zira 
bu salgınlar sadece virüsün bulaştığı kişileri değil, dolaylı ya da doğrudan kişilerin içinde 
yaşadığı tüm toplumu etkilemektedir. Enfeksiyonun bir canlıya etki etmesiyle bulaş riski 
yüksek hastalıkların hızla yayılması sonucunda, enfeksiyonun birçok canlıda hastalık oluşumu 
sağlamasına salgın hastalık adı verilir. Yine pandemi terimini incelediğimizde (eski Yunanca: 
pan: tüm + demos: insanlar) ; şehir, ülke, kıta ve hatta bütün dünyayı etkisi altına alan ve hızla 
yayılan salgın hastalıklar olarak tanımlanabilir (Parıldar, 2020). Sağlıklı olabilmenin en belirgin 
şartı bireylerin gün içerisinde aldıkları besin değerlerinin harcadıkları enerji miktarını 
karşılaması gerektiğidir. Çok enerji sarf edilen bir günde bu besinlerden gerektiği kadar 
alınmaması veya hareketsiz geçirilen bir günde gerektiğinden fazla tüketilmesi sağlığı bozacak 
en büyük tehditlerdendir (Baysal, 2007). Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme kavramları her 
ne kadar birbiriyle ilişkili olsa da farklı anlamlar içermektedir. Bu kavramları içerik olarak 
incelediğimizde; “Yeterli Beslenme” vücudumuzun sağlıklı olarak üstüne düşen görevleri 
yerine getirebilmesi için gerekli olan enerjiyi, tükettiği besinlerden ve takviye gıdalardan 
ihtiyacı kadar alması anlamına gelmektedir. “Dengeli Beslenme” kavramına baktığımızda yine 
ihtiyacımız olan enerjiyi karşılamak için tükettiğimiz besinlerin dengeli olarak vücuda 
alınmasını sağlamaktır. Son olarak “Sağlıklı Beslenme” ise, tüketilecek gıdaların üretilmesinde, 
temin edilmesinde, hazırlanmasında ve saklanmasında sağlığı tehlikeye düşüren 
uygulamalardan kaçınmayı ifade etmektedir (Alphan 2013). Karantinada olmanın en önemli 
sonuçlarından biri de, bireylerin gün içerisindeki egzersiz düzeylerinde azalma görülmesidir 
(Mattioli vd., 2020). Gün boyu evin içinde hareket etmeden vakit geçirmek; durağan yaşamın 
ön plana çıkmasına ve hareketsizlikten güç alan birtakım kronik hastalıkların vücudumuza 
yerleşmesine veya daha da ilerlemesine neden olmuştur. Tüm bu sonuçların vücudumuzda 
bıraktığı etkilere baktığımızda; kas gücündeki azalma, bağışıklık sistemimizde onarımı zor 
bozukluklar ve bu bozuklukların etkisi olarak virüsle ilgili hastalıklara yakalanma riskindeki 
artışlar karşımıza çıkmaktadır (Barazoni vd., 2020). Hareketsiz yaşamdan kurtulmak adına gün 
içerisinde, evde birtakım birleştirilmiş egzersizleri uygulamak, sağlığımızı koruyabilmemiz 
açısından oldukça önemlidir. Merdiven inip çıkmak, eşyaların yerini değiştirmek, yürüyüş 
yapmak, birtakım ev işleri bunlara örnek gösterilebilir. Bunların dışında evde küçük bir spor 
alanı oluşturarak dijital ortamdaki videolardan yararlanılması; şınav, mekik, pilates, yoga 
egzersizlerinin uygulanması; maske ve mesafeyi göz önünde bulundurarak güvenli dış 
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alanlarda çeşitli fiziksel aktiviteler yapılması da tavsiye edilmektedir. (Barazoni vd., 2020).  
Pandemi sürecinde zorunlu şekilde evlerimizde geçirdiğimiz süreçte özellikle topluma hareketli 
yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda yönlendirmelerde bulunan Beden Eğitimi Öğretmen’leri 
üzerine çalışmalar oldukça sınrlıdır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı; bu özel gurubun 
pandemic sürecindeki fiziksle aktivite ve sağlıklı beslenme alışkanlığını incelemektir. 

 
YÖNTEM 

Çalışmada; Çanakkale ilinde görev yapan 238 Beden Eğitimi Öğretmeni gönüllü olarak 
katılmıştır. Katılımcılara Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi –Kısa Form ve Beslenme 
alışkanlığı anketi uygulanmıştır. Anket çevrimiçi şekilde ulaştırılmış ve veriler çevrimiçi 
ortamda toplanmıştır.  

Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi- Kısa Form : Anketin, 18-69 yaşları arasındaki 
yetişkinlere uygulanması önerilmektedir (Craig ve vd., Öztürk, 2005). Ankette son 1 haftada en 
az 10 dk uygulanan egzersiz ile alakalı sorular bulunmaktadır. Ankette son 7 günde kaç gün ve 
her bir gün için ne kadar süre ile a) Ağır fiziksel aktiviteler (AFA), b) Orta yoğunlukta fiziksel 
aktiviteler (OFA), c) Yürüyüş yapıldığı belirlenmektedir (Y). Sonuncu soruda ise; günlük 
olarak hareketsiz (oturarak, yatarak vs.) kullanılan zaman tespit edilmektedir. Fiziksel aktivite 
düzeyinin belirlemesi için MET yöntemi kullanılmaktadır. 1 MET=3,5 ml/kg/dk. İstirahat 
halinde iken her kişi bir kg başına bir dakikada 3,5 ml oksijen tüketmektedir. IPAQ’ta, AFA = 
8.0 MET, OFA = 4.0 MET, Y=3.3 MET olarak harcandığını kabul edilmektedir. Her bir kişinin 
haftada kaç gün ve ne kadar süre ile AFA, OFA ve Y yaptığını belirleyerek bu üç farklı fiziksel 
aktiviteden harcanan toplam MET miktarı hesaplanmaktadır. Fiziksel Aktivite düzeyi 3 
kategoride belirlenmektedir. I kategori: İnaktif olanlar :>600 MET-min/hf II. kategori 
minimum aktif olanlar 600 – 3000 MET-min/hf III kategori HEPA aktif olanlar. 

 Beslenme Alışkanlığı Anketi; çalışmada kullanılacak beslenme alışkanlığı anketi araştırmacı 
tarafından literatürdeki benzer çalışmalar ve uzman görüşleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. 
Tanımlayıcı özelliklerin olduğu birinci bölüm ve beslenme alışkanlıklarının sorgulandığı ikinci 
bölüm olmak üzere toplam 20 sorudan oluşmaktadır. 

 
BULGULAR 

 
Tablo 1 Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri (ort. ±ss) 

 Kadın  Erkek  Toplam  

Yaş (yıl) 32,1±4,8 32,7±7,6 32,5±6,8 

Boy (cm) 165,7±5,9 178,5±6,1 174,1±8,6 

Kilo (kg) 60,7±11,8 80,2±9,6 73,4±14,1 

Aylık gelir (tl) 4367,7±2472,6 4735,2±3197,5 4609,1±2969,9 

Fiziksel Aktivite 

Puanı (MET) 

1586,1±1646,1 1952,9,1±1558,6 1848,4±1655,1 

 
Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların yaş ortalamaları kadınlarda 32,1 iken erkeklerde 32,7; 
boy ortalamaları kadınlarda 165,7 cm iken erkeklerde 178,5 cm ; kilo ortalaması ise kadınlarda 
60,7 kg iken erkeklerde 80,2 kg olarak tespit edilmiştir. Yine tablo 1’e baktığımızda kadın 
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katılımcıların aylık gelirleri ortalaması 4367,7 tl, erkek katılımcıların 4735,2 tl olarak 
saptanmıştır. Katılımcıların Fiziksel Aktivite puanına baktığımızda ise kadınlarda 1586,1, 
erkeklerde 1952,1 bulguları elde edilmiştir. 

Tablo 2.Katılımcıların günlük yaşam bilgileri dağılımı (n-%) 

Spor yapıyor musunuz? N % 

Evet  173 72,7 
Hayır  65 27,3 
Toplam   238 100 

Ne tür egzersiz yaparsınız?  N % 

Koşu  13 11,2 
Yürüyüş 12 10,3 
Fitness 89 76,7 
Pilates 2 1,8 
Toplam  116 100 

Günlük uyku süreniz ne
kadardır? 

N % 

4 saatten az  2 1 
4-6 saat arası 41 17,2 
6-8 saat arası 153 64,2 
8 saatten fazla  42 17,6 
Toplam  238 100 

Günlük öğün sayınız?  N % 

1 8 3,3 
2 71 29,8 
3 122 51,2 
4’ten fazla 37 15,7 
Toplam  238 100 

 
Tablo 2 incelendiğinde çalışmaya katılan 238 kişinin  cevapları analiz edilmiş olup; günlük 
yaşam bilgileri tablosu incelendiğinde katılımcıların %72,7’sinin spor yaptığı, %27,3’ünün 
spor yapmadığı tespit edilmiştir. Tabloyu incelemeye devam ettiğimizde spor yapan 173 
katılımcının ankette yer alan branşlardan herhangi birini yapan 116 kişi olduğunu; bu 116 
katılımcının  %11,2’sinin koşu, %10,3’ünün yürüyüş, %76,7’sinin fitness ve %1,8’inin pilates 
yaptığı bulgularına ulaşılmıştır. 

Tablo 3.Katılımcıların fastfood tüketimlerinin dağılımı (n-%) 

FastFood N % 
Tüketmem 77 32,3 
Haftada 1 128 53,7 
Haftada 3 30 12,6 
Haftada 5’ten  
fazla 

3 1,2 

Toplam 238 100 
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Tablo 3’e baktığımızda çalışmaya katılanların cevapları analiz edilmiş olup; cevapları analize 
tabi olan katılımcıların %32,3’ünün fastfood ürünleri tüketmediği tespit edilirken; %53,7’sinin 
haftada 1 defa, %12,6’sının haftada 3 defa, %1,2’sinin ise haftada 5 defadan fazla fastfood 
tükettiği bulgularına ulaşılmıştır. 
 

Tablo 4. Katılımcıların sıvı tüketimlerinin dağılımı (n-%) 

Sıvı N % 
0,5 lt az 7 2,9 
1-2 lt 127 53,3 
3 lt fazla 104 43,6 
Toplam 238 100 

 
Tablo 4’te katılımcıların su tüketimine baktığımızda çalışmaya katılan katılımcının  cevapları 
analiz edilmiş olup; bu katılımcıların %2,9’u 0,5 lt’den az, %53,3’ü 1-2 lt, ve %43,6’sı 3 lt’den 
fazla su tüketmektedir. 
 

Tablo 5. Katılımcıların sigara tüketimlerinin dağılımı (n-%) 

Sigara N % 

İçmem 157 65,9 

Günde 5-10 tane 39 16,3 

Günde 1 paket 40 16,8 

Günde 1 paketten 

fazla 

2 0,8 

Toplam 238 100 

 

Tablo 5 incelendiğinde çalışmaya katılanların cevapları analiz edilmiş olup; 
katılımcıların %65,9’unun sigara içmediği belirlenirken; %16,3’ünün günde 5-10 tane, 
%16,8’inin günde 1 paket ve %0,8’inin ise günde 1 paketten sigara içtiği bulgularına 
ulaşılmıştır. 

 
Tablo 6. Katılımcıların alkol tüketimlerinin dağılımı (n-%) 

Alkol N % 

Tüketmem 195 82,2 

Haftada 1 lt 33 13,9 

Haftada 2-3 lt 9 3,7 

Toplam 237 100 

 

570



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

Tablo  6 incelendiğinde çalışmaya katılanların cevapları analiz edilmiş olup; 
katılımcıların %82,2’sinin alkol tüketmediği belirlenirken; %13,9’unun haftada 1 lt , 
%3,7’sinin ise haftada 2-3 lt alkol tükettiği bulgularına ulaşılmıştır. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 

Katılımcıların tükettiği ürünlere baktığımızda yaptığımız çalışmada tüketilen ürünlerin 
ağırlıklı olarak karbonhidrat ürünleri olduğu ve pandemi döneminde fastfood ürün tüketiminde 
artış olduğu gözlemlenmektedir. Koronavirüs salgınının bireylerin beslenme alışkanlıkları 
üzerindeki etkisini araştıran çalışmaya göre; virüsün hayatımıza girmesiyle birlikte hamurdan 
üretilen gıdaların tüketim sıklığının %28,0 olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Covid 19 pandemisi 
karantina için beslenme önerileri üzerine yapılan çalışmada ise; Sebze ve meyveler, fındık, 
baklagil, zeytinyağı, balık çeşitleri, tavuk, süt ve et ürünleri gibi pekçok sağlıklı ürünün 
pandemide evde geçirilen zaman içinde yaşanabilecek depresyon riski ile ters ilişkili olduğu 
buna karşılık, şekerli içecekler, rafine gıdalar, kızarmış yiyecekler, işlenmiş et, rafine tahıllar 
ve yağ oranı yüksek gıdalar, bisküvi, meze ve hamur işi tüketimini kapsayan sağlıksız batılı 
beslenme alışkanlıklarının artmış depresyon riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir önerisi 
karşımıza çıkmaktadır (Eskici, 2020).  

Yapılan fiziksel aktivite düzeyleri incelendiğinde çalışmamızda katılımcıların Fiziksel 
Aktivite Puanı 1848,4±1655,1 yani minimum aktif olarak belirlenmiştir. Covid-19 
pandemisinde fiziksel aktivite ve egzersizin önemini araştıran çalışmada; bireyin gün boyunca 
kapalı ortamda hareket edebileceği birçok alternatifin olduğu; temel esneme hareketleri, evin 
genel işleri, merdiven inip çıkma, müzikle birlikte dans veya çeşitli egzersiz hareketlerinin 
yapılabileceği, ayrıca dijital ortamda sunulan egzersiz videolarından faydalanarak bu dönemde 
aktif  kalmanın yollarını arayabilecekleri önerilerine yer verilmiştir (Karaca ve Kalaycı, 2021). 
Yine Covid-19 ve hareketsiz yaşam üzerine yapılan çalışma incelendiğinde; sokağa belirli 
zamanlarda çıkma kurallarının olduğu dönemlerde evde geçirilen zamanı yoga ve pilates gibi 
aerobik ortamda uygulanabilen denge, germe, güçlendirme egzersizlerinin yapılması verilen 
öneriler içerisindedir (Çelik ve Yenal, 2020). Covid-19 salgının, küresel trendler, fiziksel 
hareketsizlik ve sedanter davranışları üzerine etkisinin incelendiği araştırmaya göre; Covid-
19’a karşı orta şiddet düzeyinde ve belirli bir zaman içerisinde gerçekleştirilen farklı egzersiz 
türleri, Covid-19’a karşı bağışıklık sistemini artırarak koruma sağlayabilir. Ek olarak Covid-19 
hastalığını geçirmiş kişilere de bağışıklık sisteminin iyileştirmek için reçete olarak sunulabilir 
(Pündük, 2020). COVID-19 salgını döneminde ilk ve acil yardım öğrencilerinin beslenme 
alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumlarının değerlendirildiği araştırmaya göre; çalışmaya 
katılan 123 öğrencinin %56,9’u fiziksel aktivite yapmamaktadır. %32,5’i düşük fiziksel aktivite 
yaparken,  %10,6’sı da sağlık için yarar sağlayabilecek seviyede fiziksel aktivite yapmaktadır 
bulgularına ulaşılmıştır (Gençalp, 2020).  

Bir günde yemek yenilen öğün sayılarına baktığımızda çalışmamızda katılımcıların 
çoğunluğunun 3 öğün yemek yediği tespit edilmiştir. Verilere baktığımızda öğün atlamayan 
katılımcıların %3,3’ü (n=8) günde 1 öğün; %29,8’i (n=71) günde 2 öğün; %51,2’si (n=122) 
günde 3 öğün iken; %15,7’si (n=37) günde 4 öğün yemek yemektedir. COVID-19 salgını 
döneminde ilk ve acil yardım öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite 
durumlarının değerlendirildiği araştırmaya göre; katılımcıların %56,1’lik kısmı (n=69) günde 
üç ana öğünü düzenli beslenerek geçirmektedir. Düzenli beslenme oranlarına baktığımızda 
erkek öğrencilerin oranı (%58,3) kadın öğrencilere göre (%55,6) göre az da olsa daha yüksektir. 
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Öğrencilerin en çok önem vermediği ve yemek yeme gereği duymadığı ana öğün %26,8 ile öğle 
yemeğidir ve bunu %19,5 ile sabah kahvaltısı öğünü takip etmektedir. En çok önem verilen ana 
öğün ise akşam yemeğidir (Gençalp, 2020). Gençliğin beslenme sorunlarını araştıran çalışmaya 
göre; günde 3 öğün yemek yiyen katılımcı oranı %68-70, kahvaltısı yetersiz olan katılımcı oranı 
%38-63, öğle yemeği yetersiz olan katılımcı oranı %53-69 ve akşam yemeği yetersiz olan 
katılımcı oranı %20-54 olarak belirlenmiştir (Baysal, 1993). 

Çalışmada pandemi sürecinde yapılan egzersiz türleri incelendiğinde; çalışmaya katılan 116 
katılımcının egzersiz yaptığı ve bunların 13’ünün koşu, 12’sinin yürüyüş, 89’unun fitness ve 
2’sinin pilates egzersizlerini gerçekleştirdiği bulgularına ulaşılmıştır. Yeni tip koronavirüs 
döneminde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin karantina zamanlarında yaptıkları etkinlikler 
ve sedanter bireylere önerilerini inceleyen çalışmaya göre; çalışmaya katılan 122 öğrenciden 
24’ü profesyonel, 71’i ise amatör olarak fiziksel aktivite yaptığını beyan etmiştir (Akyol, 2020). 
COVID-19 pandemisi nedeniyle üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerindeki 
değişimin incelendiği bu çalışma da; COVID-19 sonrasında düzenli olarak fiziksel aktivite 
yapan öğrencilerin oranlarında %57,49’dan (n=234) %32,18’e (n=131) gerilediği tespit edildi. 
Ayrıca, genel fiziksel inaktivite oranının (nadiren fiziksel aktivite gerçekleştirme veya hiç) ise 
%42,5’ten (n=173) %67,81’e (n=276) yükseldiği görüldü ( (Ercan ve Keklicek, 2020). 

Çalışmada uygulanan Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi- Kısa form sonuçlarına göre; 
Covid-19 pandemi sürecinde gerek uzaktan eğitime geçilmesi, gerekse karantinadan kaynaklı 
kapanmalara geçilmesi sebebi ile katılımcıların günlük egzersiz sıklığı ve fiziksel aktivite 
seviyelerinde düşüklük belirgin bir şekilde görülmektedir. Yine çalışmada uygulanan Beslenme 
Alışkanlığı Anketi sonuçlarına baktığımızda pandemi sürecinde katılımcıların beslenme 
alışkanlıklarında karbonhidrat ürünlerinin ağırlıkta olduğunu görmekteyiz. Sabah, öğle ve 
akşam öğünleri ayrı ayrı değerlendirilse de en fazla tüketilen ürünlerde yine karbonhidrat 
karşımıza çıkmaktadır. Pandemi döneminde gündeme gelen sokağa çıkma yasaklarının bir 
sonucu olarak da paket servis uygulamalarının yoğunlaşması ile dışarı çıkamayan katılımcıların 
fastfood tüketim sıklığında artış gözlemlenmektedir. Katılımcıların Covid-19  pandemi 
sürecinde fiziksel aktivite, düzenli beslenme ve uyku alışkanlıklarındaki değişimlerden 
kaynaklı sıvı tüketimlerinde düşüklük tespit edilmiştir. 
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Özet: Bu çalışma florokinolon grubu bir antibiyotik olan marbofloksasinin N- asetisistein ile 
birlikte sığır trakea epitel hücre kültüründe etkilerinin araştırılması amacıyla yapıldı. Bu amaç 
doğrultusunda sığır trakeasından steril ortamda epitel doku alındı ve primer hücreleri üretildi. 
Sitotoksisite testi olarak MTT testi kullanıldı. Marbofloksasin1.56, 3.12, 6.25,12.5, 25, 50 ve 
100 µg/mLdozlarda, N asetilsisteinise 0,1 mM ve 1 mM derişimlerde marbofloksasin ile birlikte 
uygulandı. Çalışmanın sonunda marbofloksasin + 1mM N asetisitein uygulanan hücrelerin, 
marbofloksasin ve marbofloksasin +0,1 mM N-asetilsistein uygulanan sığır trakea epitel 
hücrelerine göre % canlılık değerleri, uygulanan her dozda istatistiksel olarak artırdığı saptandı 
(p<0.05).  
 
*Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen Yüksek 
Lisans Tez çalışmasından üretilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Marbofloksasin, N-Asetilsistein, Hücre Kültürü  
 
Abstract: This study was carried out to investigate the effects of marbofloxacin, a 
fluoroquinolone antibiotic, together with N-acetylcysteine in bovine tracheal epithelial cell 
culture. For this purpose, epithelial tissue was taken from the bovine trachea, and primary cells 
were produced. MTT test was used as a cytotoxicity test. Marbofloxacin was administered at 
1.56, 3.12, 6.25,12.5, 25, 50, and 100 µg/mL doses, and N acetylcysteine was administered 
together with marbofloxacin at 0.1mM, and 1 mM concentrations. At the end of the study, it 
was determined that the cells treated with marbofloxacin + 1mM N acetylcysteine statistically 
increased the % viability at each dose compared to the bovine tracheal epithelial cells treated 
with marbofloxacin and marbofloxacin + 0.1 mM N-acetylcysteine (p<0.05). 
 
Keywords: Marbofloxacin, N-Acetylcysteine,  Cell Culture 
 
GİRİŞ 
 

Florokinolonlar kısmen yeni nesil antibiyotik grubu olarak kabul edilen çeşitli Gram pozitif 
ve Gram negatif organizmalara karşı yüksek bakterisit etkide olan sentetik antimikrobiyal 
maddelerdir. Bu antibiyotikler geniş etki spektrumlu olup, yaygın şekilde 
kullanılmaktadırlar[1].Florokinolon antibiyotikler etkilerini topoizomeraz gen ürünlerini ve 
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dolayısıyla DNA replikasyonunu önleyerek gösterirler [2]. Üstün farmakokinetik özellikleri, 
geniş etki spektrumu gibi birçok önemli etkilerinin yanı sıra florokinolonların yan etkileri de 
bulunmaktadır. Kıkırdak dokunun gelişiminin bozulmasına, sinir sisteminde GABA 
salıverilmesini azaltarak çırpınmalara ve oral yolla kullanımı sindirim kanalında irkiltiye neden 
olabilirler [3]. 

Marbofloksasinin,  ethanol, DMSO ve dimetilformamid gibi organik çözücülerde çözünen 
bir florokinolon  antibiyotiktir [4].Veteriner pratikte sığır, at, köpek ve kedilerde kullanıldığı 
gibi sağılan sığırlarda da kullanılmaktadır. Özellikle solunum yolu hastalıkları ve sığırlarda 
mastitis olgularında tercih edilmektedir [3]. Marbofloksasinin en sık karşılaşılan yan etkileri 
kusma, ishal ve iştah kaybıdır. Çok ciddi olgularda kıkırdak bozukluklarıda görülmektedir. 
Yüksek dozlarda kedilerde körlük ve göz bozulmalarına da rastlanmıştır [5]. Köpeklerde ise 
kusma, anoreksi, sıvı kaybı, zayıflama, yüzde şişme, deride kızarıklık ve halsizlik gibi yan 
etkiler oluşabilir [3]. 

Marbofloksasin 1997 yılından bu yana  sadece Avrupa’ da sığır ve domuz gibi  besin değeri 
olan hayvanlarda solunum sistemi enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları ve 
gastrointestinal hastalıklarda kullanılması onaylanmıştır. 2000 yılından itibaren ise İngiltere 
sütçü ineklerin E. Coli ye bağlı akut mastitis belirti ve bulgularında uygulanmaya 
başlanmıştır[6]. Marbofloksasin Gram pozitif, Gram negatif ve Mycoplasma türlerine 
etkilidir[7]. Anaerob bakterilere karşı etkinliği diğer kinolon grubu antibiyotiklere göre daha 
yüksektir [8]. 

 N-asetilsistein (NAC)  konsantrasyona bağlı olarak bir anti-inflamatuar veya prooksidan bir 
maddedir.  N-asetilsistein (NAC), bir amino asit olan L- sisteininasetilenenin bir türevidir [9]. 

 N-asetilsistein mukusun polimerleri arasındaki disülfidril bağlarını parçalar. Mukoid ve 
mukopürülan sekresyonlar üzerine mukolitik etki göstererek solunum yollarındaki mukusun 
visko-elastikiyetini azaltır ve akışkan duruma getirir. Bu şekilde bronşiyal  sekresyonların 
atılımını arttırır ve solunumu kolaylaştırarak akciğer fonksiyonlarının iyileşmesine  yardımcı 
olur. NAC hücre hasarını engeller ve koruyucu bir etki gösterir[10]. N-asetilsistein nispeten 
düşük toksisiteye sahiptir ve mide bulantısı, kusma, burun kanaması, pruritus ve taşikardi gibi 
hafif yan etkilerinin olduğu bilinmektedir[11]. 

 N-asetilsistein solunum yolu hastalıklarında balgam söktürücü olarak kullanılan ayrıca 
antioksidan etkisi olduğu bilinen bir maddedir. Yapılan literatür taramada marbofloksasin ve 
N-asetilsisteinin birlikte sığır trakea epitel hücre kültüründe sitotoksik etkilerini araştıran bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın amacı marbofloksasin ve N-asetilsisteinin birlikte 
kullanılmasının sığır trakea epitel hücreleri üzerine etkisini araştırmaktır. 

 
MATERYAL METOD 

 
Kullanılan İlaç ve Kimyasal Maddeler 
 

Marbofloksasinin, (≥ %98 Saflık; Sigma), N-Asetilsistein (Sigma), 1X Tripsin (%0,25), 
EDTA (%0,05) B solüsyonu (Biological ındustries, 03-052-1A), % 1penisilin/sStreptomisin 
Çözeltisi (Penisillin G Sodyum tuzu:10000 Unıts/Ml, Streptomisin Sülfat 10mg/Ml, Biological 
ındustries,  03-031-1b),  Fötal sığır serumu (Biological ındustries, 04-007-1A), 
Dimetilsülfoksid (DMSO) (Sigma), izopropanol (Sigma), (4,5-Dimetiltiyazol-2-İl)-2,5-
Difeniltetrazolyum Bromür (MTT) (Ambresco-Life Science), 
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Hücre Kültürü İzolasyonu 
 

Çalışmada Ankara ili sınırları içindeki yerel bir mezbahanede kesilen 12-36 aylık, erkek 
Simental ırkı sığırlardan steril tekniklerle alınan trakeaların üst 1/4lük kısımları kullanıldı. 
Hücre kültürü çalışmalarında 3 adet Simental erkek sığır trakeasından alınan epitel dokulardan 
primer hücreler üretildi. 

Steril pens ve makas ile çıkartılan trakea önce %1batikon-serum fizyolojik solüsyonuna 
batırıldı, hemen sonrasında da  serum fizyolojik içine batırıldı, ve ardından içinde serum 
fizyolojik solüsyonu bulunan steril cam fanusa aktarıldı. Bu steril fanus, polistiren kutuda buz 
kasetleri (0 °C) ile birlikte Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji 
Anabilim Dalı’ nda bulunan hücre kültürü laboratuvarına taşındı. Trakea epitel doku örnekleri; 
laminar akışlı kabinde antibiyotikli PBS ile yıkandıktan sonra, petrilere yerleştirilip steril pens 
ve bistüri ile bağ dokusu parçalarından arındırıldı ve steril petri kutularına yerleştirildi. Trakea 
epitel dokusundan; epitel hücrelerini izole etmek için örnekler steril bistüri makas ve pens 
yardımı ile mekanik olarak kazınarak  çok küçük parçalara bölündü. Daha sonra bu parçalar; 
25 cm2’lik kültür flasklarına yerleştirildi ve üzerine  3ml besiyeri (%79 DMEM-F2, %20 fötal 
sığır serumu, %1 penisilin-streptomisin) ilave edilip etüvde (%5 CO2/hava, 37oC ve ˃%90 
nem) inkübe edilmek üzere yerleştirildi. Birer saat arayla mikroskopta incelendi ve hücrelerin 
artarak çoğaldığı gözlendi [12]. 24 saat boyunca inkübe edildi. 
 
Sitotoksisite Testi (MTT)  
 

MTT (3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür), hücre canlılığı metabolik 
aktivite ölçümlerinin elde edilmesine dayanan bir testtir. 

Bu sitotoksisite testi için 96 kuyucuklu plate kullanıldı. Sığır trakea epitel hücreleri; sayımı 
yapıldıktan sonra, her kuyucukta 10x103 hücre (100 μL) olacak şekilde 96 kuyucuklu plate’e 
ekildi. Hücreler, etüvde (%5 CO2/hava, 37oC ve ˃%90 nem) inkübe edildi. Bu inkübasyon 
sonunda, 96 kuyucuklu platede bulunan hücre vasatları döküldü. 0.1 ve 1 mM N-asetilsistein 
derişimleri[13] üç tekrarlı olacak şekilde belirlenmiş hücre kuyucukları üzerine uygulandı ve 
etüvde 2 saat inkübe edildikten sonra, önceden hazırlanmış DMSO’de çözünmüş ve %99,5 besi 
yeri ile sulandırmaları yapılmış 1.56, 3.12, 6.25, 12.5, 25, 50 ve 100 µg/Ml marbofloksasin 
dozları [14] hem tek başına hem de N-asetilsistein ile inkübe edilmiş kuyucuklar üzerine 
uygulandı. Pozitif kontrol grubu olarak; bir kısım hücre kuyucukları üzerine medium 
uygulaması, negatif kontrol grubu olarak 1 x Triton-X uygulaması yapıldı. Ayrıca da bir kısım 
kuyucuğa marbofloksasin sulandırımlarına benzer şekilde hazırlanmış DMSO derişimleri 
uygulandı. Hücreler 24 saat inkübe edildi. İnkübasyon sonunda, 96 kuyucuklu platede bulunan 
hücre vasatları atılıp, kuyucuklara 25μl MTT (1 mg MTT kit ürünü 1 mL Fenol Red’siz besi 
yerinde çözdürüldü) çözeltisi eklendi. Hücreler, etüvde (%5 CO2/hava, 37oC ve ˃%90 nem) 2 
saat inkübe edildi. İnkübasyon sonunda, 96 kuyucuklu platede bulunan hücre vasatları atılıp, 
100 μL DMSO eklendi ve 96 kuyucuklu plate ışıktan korumalı hale getirilerek 30 dk boyunca 
vorteksde karıştırıldı. Sonra spectraMax i3 spektrofotometre cihazında 570 nm dalga buyunda 
okutuldu.[15] 
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İstatistiksel Analizler 
 

Sunulan çalışmada elde edilen veriler aritmetik ortalama ± standart hata şeklinde verilmiştir. 
Sığır trakea epitel hücre kültüründe, marbofloksasin, marbofloksasin +0.1 mM NAC ve 
marbofloksasin +1mM NAC uygulanan her doz için % canlılık hesaplanmıştır. % canlılıkların 
karşılaştırılmasında OneWay ANOVA, gruplar arası farkın önemlilik kontrolü için Duncan testi 
(post hoc) uygulanmıştır.Yapılan analizlerde SPSS 15.0 paket programından faydalanılmıştır. 
P < 0.05 değeri önemli olarak kabul edilmiştir. 
 

 
SONUÇ 
 

Çalışmanın sonunda marbofloksasin + 1mM N-asetilsitein uygulanan hücrelerin, 
marbofloksasin ve marbofloksasin +0,1 mM N-asetilsistein uygulanan sığır trakea epitel 
hücrelerine göre % canlılığı, uygulanan her dozda istatistiksel olarak daha yüksek olduğu 
saptandı (Şekil 1). 100 µg/ml’ de önemlilik P<0.05 iken 50, 25 ve 1.56 µg/ml’ de P≤0.01, 6.25 
ve 3.12 µg/ml’ de ise P<0.001olarak bulunmuştur. 1 mM NAC inkübasyonu marbofloksasin 
konsantrasyonu arttıkça % canlılığı nispeten daha az etkilemiştir. 0,1mM N- asetilsistein 
istatistiksel olarak % canlılığı etkilememiştir (P>0.05). 
 
 
 

 
Şekil 1: *:P<0.05, **:P≤0.01, ***:P<0.001. 1,56 µg/ml -100 µg/ml arası dozlarda marbofloksasin, marbofloksasin 
+ 0.1mM NAC ve marbofloksasin + 1mM NAC’ ın sığır trakeal epitel hücrelerine ait % canlılık grafiği 
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Özet: Kızılırmak Nehri, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğan ve Samsun'un 
Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen bir nehirdir. 1,355 km (841 mil) uzunluğu ile Türkiye'nin 
kendi sınırları içerisinde doğan ve kendi sınırları içinde denize dökülen en uzun akarsuyu olma 
özelliğini taşır. Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop 
ve Samsun illerinden geçen Kızılırmak, aralarında Delice Irmağı, Devrez ve Gökırmak gibi çok 
sayıda akarsu ve çayın sularını da toplayarak büyük bir kavis çizerek Bafra Burnu'ndan 
Karadeniz'e ulaşır. Kızılırmak, Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56.000 
hektarlık deltasıyla Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında gelmektedir. Nehir, üzerinde 
kurulu 12 baraj ve hidroelektrik santrali ile ülke enerji üretiminde önemli bir yere sahiptir ve 
geçtiği illerdeki tarım arazilerinin sulama faaliyetlerinde nehirden yararlanılmaktadır [1].Bu 
çalışmada Sivas ilinden geçen Kızılırmak Nehrinin bir bölümü araştırma alanı olarak seçilip, 
başlangıç (A) ve bitiş (B) noktaları arasında nehrin kıyı çizgisinin zaman içerisindeki 
değişiminin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Kızılırmak Nehrinin kıyı çizgisini belirlemek 
amacıyla 1984, 1994, 2004, 2014 ve 2021 yıllarına ait çok bantlı Landsat uydu görüntülerinden 
faydalanılmıştır. Uydu görüntüleri temel alınarak Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları ve 
Uzaktan Algılama teknikleri ile bu yıllara ait kıyı çizgisi sayısal ortamda çizilerek, Kızılırmak 
Nehrinde bu yıllara ait değişim tespit edilmiştir. Bu değişim incelendiğinde Kızılırmak 
Nehrinin hem yatağında hem de alanında önemli ölçüde değişiklikler olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, Kıyı çizgisi değişimi, Kızılırmak Nehri 

Abstract: The Kızılırmak River is a river that originates from the skirts of Kızıldağ in the 
İmranlı district of Sivas and empties into the Black Sea in the Bafra district of Samsun. With a 
length of 1,355 km (841 miles), it has the distinction of being the longest river in Turkey that 
originates within its borders and empties into the sea within its borders. The Kızılırmak, which 
passes through the provinces of Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, 
Çorum, Sinop and Samsun, collects the waters of many streams and streams such as Delice 
River, Devrez and Gökırmak, drawing a great arc from Bafra Cape to the Black Sea. reaches. 
Kızılırmak is one of the most important wetlands of Turkey with its 56,000 hectares of delta, 
including the area where it empties into the Black Sea. The river has an important place in the 
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country's energy production with its 12 dams and hydroelectric power plants built on it, and the 
river is used in irrigation activities of the agricultural lands in the provinces it passes through. 
Between points (B), it is aimed to determine the change of the river's shoreline over time. Multi-
band Landsat satellite images of 1984, 1994, 2004, 2014 and 2021 were used to determine the 
shoreline of the Kızılırmak River. Based on satellite images, the coastline of these years was 
drawn in digital environment with Geographical Information Systems software and Remote 
Sensing techniques, and the change of these years in the Kızılırmak River was determined. 
When this change is examined, it is seen that there are significant changes in both the bed and 
the area of the Kızılırmak River. 
 
Keywords:  Remote Sensing, Shoreline change, Kızılırmak River 
 

1. Giriş 

Nehir ya da ırmak, genellikle denizlere, göllere ya da bir başka büyük akarsuya dökülen, 
özellikle genişliği ve taşıdığı su miktarı bakımından büyük akarsulara verilen genel isimdir [2]. 
Kimi durumlarda ise bir başka suya ulaşmadan yer altında kaybolduğu ya da tamamen 
kuruduğu da görülmektedir. Büyük akarsular nehir ya da ırmak olarak adlandırılırken daha 
küçükleri ise çay ve dere olarak adlandırılırlar. 
Kıyı çizgisi Resmî Gazete’de yayınlanan Kıyı Kanunu Yönetmeliği’ne göre; Deniz, tabii ve 
suni göl ve akarsularda, taşkın dışında, suyun kara parçasına değdiği noktaların birleşmesinden 
oluşan meteorolojik durumlara göre değişen doğal çizgi [3]. 
Kıyı çizgisi; farklı zaman aralıklarında insan etkisi, doğal olaylar ve iklim değişikliği gibi 
sebeplerden ötürü değişime uğrayabilir. Bu değişimlerin belirli bölgelerde ve zamanlarda, 
belirli aralıklarla izlenerek belirlenmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin klasik yöntemlerle 
yapılması oldukça zordur bu yüzden uzaktan algılama teknikleri kullanılabilmektedir. Zamanla 
değişime uğrayan kıyı çizgilerinin değişiminin belirlenmesi, geleceğe yönelik tedbirlerin 
alınması hususunda büyük bir önem teşkil etmektedir. Son dönemlerde kıyı çizgisindeki ya da 
kıyı kullanımındaki değişimin izlenmesi amacıyla, uzaktan algılama ve fotogrametri yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. 
 

2. Çalışma Alanı 

Çalışma alanı Sivas ilinin sınırları içerisinden geçen Kızılırmak Nehrinin bir bölümünü 
kapsamaktadır. Nehir Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde doğan ve kendi sınırları içinde 
denize dökülen en uzun akarsuyu olma özelliğini taşır. Kızılırmak, Karadeniz'e döküldüğü 
alanın da içinde yer aldığı 56.000 hektarlık deltasıyla Türkiye'nin önemli sulak alanlarının 
başında gelmektedir. Nehir üzerinde kurulu 12 baraj ve hidroelektrik santrali ile ülke enerji 
üretiminde önemli bir yere sahiptir ve geçtiği illerdeki tarım arazilerinin sulama faaliyetlerinde 
nehirden yararlanılmaktadır. 
 

3. Materyal ve Metod 

Bu çalışmada 1984 – 2021 yılları arasında Kızılırmak Nehrinin kıyı çizgisinde meydana 
gelen değişimin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Bu değişimleri belirlemek için Uzaktan Algılama yöntemlerinden ve Coğrafi Bilgi 
Sistemleri yazılımlarından faydalanılmıştır. 
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Çalışma alanına ait uydu görüntülerini USGS Earth Explorer sitesi üzerinden indirilmiştir. 
Bu görüntüleri indirirken site içerindeki modülleri kullanarak görüntünün tarihi, bulutluluk 
oranı vs. gibi parametreler belirlenmiştir.  

Çalışmada kullanmak üzere 5 adet uydu görüntüsü indirilmiştir. Görüntüler Ağustos ayına 
ait veriler olup aynı zamana denk gelen görüntülerin indirilme sebebi daha yüksek bir doğruluk 
elde etmektir. 

3.1. Uydu Verilerinin Temin Edilmesi 

Öncelikle çalışma alanına ait uydu görüntülerinin indirilmesi için USGS Earth Explorer 
sitesine giriş yapılmıştır. Burada çeşitli parametreler seçilerek belirlenen yıllara ait uydu verileri 
temin edilmiştir. 

2021-08-27 ve 2014-08-24 tarihli görüntüler için Landsat 8 uydu verileri, 2004-08-28, 1994-
07-07 ve 1984-08-12 tarihli görüntüler için ise Landsat 4-5 uydu verileri kullanılmıştır. 
 
 

 
Şekil 1:Çalışma alanına ait uydu verilerinin temin edilmesi. 

 

3.2. Uydu Verilerinin İşlenmesi  

Çalışma alanına ait veriler temin edildikten sonra bu veriler çeşitli işlem adımlarından 
geçirilmiştir. Bu işlemler Uzaktan Algılama yöntemleri ile Coğrafi Bilgi Sistem ve yazılımları 
ile yapılmıştır. 
 

a) Atmosferik Düzeltme 

Uydulardan elde edilen görüntüler, radyasyonun dünya yüzeyi tarafından emilimi, saçılması 
ya da atmosferik partiküller nedeniyle etkilenmektedir. Diğer bir ifadeyle, atmosferik düzeltme, 
yüzey yansımalarının bahsi geçen etkilerden arındırılması işlemidir [4]. 
 
Atmosferik Düzeltme işlemleri QCIS programındaki “SCP” adı verilen operatör üzerinden 
yapılmıştır. 
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Şekil 2:Atmosferik düzeltme işlemi. 

b) Composite 

ArcMap programı üzerinden “Composite” işlemi gerçekleştirilmiştir. Yani düzeltilen 
dosyalar birleştirilmiştir. 
 

 
Şekil 3:Composite işlemi. 

c) Geometrik Düzeltme – Kontrol 

Geometrik düzeltmenin yapılma amacı görüntünün doğru konum ve koordinatta olup 
olmadığını teyit etmektir.  
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Şekil 4:Geometrik Düzeltme işlemi. 

d) Histogram Eşitleme 

Histogram dengeleme veya eşitleme de bir resimdeki renk değerlerinin belli bir yerde 
kümelenmiş olmasından kaynaklanan renk dağılımı bozukluğunu gidermek için kullanılan bir 
yöntemdir. Bu yöntem her resmi iyileştirmez. Yalnızca tüm piksellerin belli aralıkta renk 
değerine sahip olduğu resimlerde etkilidir  

Geometrik düzeltmeden elde edilen görüntülerin tek tek histogram değerlerini kontrol 
edilmiştir. 

 

 
Figure 5:Histogram eşitleme işlemi. 
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e) Lineer Germe 

Lineer  Germe işleminde Streched yöntemi ile minimum-maximum değerlere bakılmıştır. 
 

 
Figure 6:Lineer Germe işlemi. 

f) Kontrollü Sınıflandırma 

Kontrollü sınıflandırma da amaç; görüntü üzerinde belirtilen birçok renk vardır. Bu renkleri 
en az iki sınıf içerinde birleştirerek çalıştığımız alanı ön plana çıkartmaktır.  

Bu amaç doğrultusunda Kızılırmak Nehri üzerinden hassas şekilde örneklemler alınmış 
alınan örnekler tek bir sınıfta “Su Yüzeyi” olarak isimlendirilmiştir.  

Kızılırmak dışında kalan alanlardan da örneklemler alınmış bu örneklemler de tek bir sınıfta 
birleştirilerek “Kara” olarak isimlendirilmiştir. Anlatılan işlem her bir uydu görüntüsü için 
uygulanmıştır. 

 
Figure 7:Kontrollü Sınıflandırma işlemi. 
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g) Kontrolsüz Sınıflandırma 

Bu yöntem; piksellerin kullanıcı müdahalesi olmadan algoritmalar yardımı ile otomatik 
olarak kümelendirilmesi yöntemine dayanmaktadır. Bu yöntem karar kuralı olarak, minimum 
uzaklığı kullanır. Pikseller, görüntünün sol üst köşesinden başlanarak soldan sağa ve satır satır 
analiz edilir. Aday piksel ile her bir küme ortalaması arasında spektral uzaklık hesaplanır ve en 
yakın kümeye atanır. Öncelikle istenilen sınıf sayısı kadar oluşturulan kümenin ortalaması 
hesaplanır ve her iterasyondan sonra, her bir kümenin yeni ortalaması hesaplanılarak, bu 
ortalamalar bir sonraki iterasyon kümelerinin tanımlanmasında kullanılır [5]. 
 

 
Figure 8:Kontrolsüz Sınıflandırma işlemi. 

h) False Color 

Yanlış renk (veya sözde renk), elektromanyetik spektrumun görünen veya görünmeyen 
kısımlarında kaydedilen görüntüleri renkli olarak görüntülemek için kullanılan bir grup renk 
oluşturma yöntemini ifade eder. Sahte renkli bir görüntü, bir nesneyi bir fotoğrafın 
göstereceğinden farklı renklerde gösteren bir görüntüdür. Bu görüntüde renkler, gözlerimizin 
normalde göremediği üç farklı dalga boyuna atanmıştır. Ek olarak, yalancı renk, yoğunluk 
dilimleme ve koropletler gibi sahte renk çeşitleri, tek bir gri tonlamalı kanal tarafından toplanan 
verilerin veya elektromanyetik spektrumun bölümlerini göstermeyen verilerin bilgi 
görselleştirmesi için kullanılır [6]. 
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Figure 9:False Color işlemi. 

i) Alan Hesaplama 

Çalışma alanının son olarak zamansal değişimi tespit edilerek listelenmiştir. Alan hesabını 
yapıp değişimin rakamsal olarak ifade edilmesi için  raster veriler vektör veriye çevrilmiştir. 
 

 
Figure 10:Alan Hesaplama işlemi. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Çalışma kapsamında Sivas ilinden geçen Kızılırmak Nehrinin bir bölümünü incelenmiştir. 
Araştırmalar ve yapılan uygulama sonucunda Kızılırmak Nehrinin kıyı çizgisinde meydana 
gelen değişim zamansal olarak gözler önüne serilmiştir. 
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Kızılırmak Nehrinin kıyı çizgisindeki değişim 1984, 1994, 2004, 2014 ve 2021 yıllarında 
toplam 5 ayrı tarih olarak belirtilmiştir. 

Şekillerde de net olarak görünüyor ki nehrin kıyı çizgisi zamanla değişmiş, nehrin yatağında 
farklı yöne sapmalar ve daralmalar meydana gelmiştir. 

Bu değişim rakamsal olarak ifade edilecek olursa; çalışma sınırı içerisindeki nehrin alanı 
1984 yılında yaklaşık 344 Ha iken bu değer 1994 yılına gelindiğinde 313 Ha; 2004 yılında 194 
Ha ( bunun sebebi uydu görüntüsü indirilirken çalışma alanına ait bir kısmın, görüntü dışında 
kalmış olmasından kaynaklıdır. Tarih bazlı çalıştığımız için değiştirmek istemedik. Yaklaşık 
olarak bu değerinde 300 Ha civarında olduğunu tahmin ediyoruz ). 2014 yılında ise bu değer 
291 Ha; son olarak ise 2021 yılına gelindiğinde bu değerin 239 Ha’ a kadar gerilediği 
görülmektedir. 

Bu rakamlar gösteriyor basit bir zaman silsilesi yapıldığı zaman (değişimlerin günümüze 
kadar ki olduğu şekilde devam ettiğini varsayarsak) Kızılırmak Nehri yaklaşık 102 yıl sonra 
tamamen kuruyacaktır. 

 
Bu durum kulağa gerçekten de korkunç geliyor. 
 
Kızılırmak Nehrinin coğrafi olarak önemi göz önünde bulundurulduğu zaman; Türkiye’nin 

kendi sınırları içerisinde doğan ve kendi sınırları içerisinde denize dökülen en uzun akarsuyu 
olma özelliğini taşıyan bu nehri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Ayrıca 
Kızılırmak; Karadeniz’e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56.000 hektarlık deltasıyla 
Türkiye’nin önemli sulak alanlarının başında gelmekteydi. Bu durumu da ele aldığımızda 
nehirden faydalanarak sulanan tarım arazilerinin de kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu 
görmekteyiz. Bu sorun beraberinde tarımsal parsellerin verimsizliği ve buna bağlı olarak da 
kalitesiz ürün ve azalan ürün çeşitliliği gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Ek olarak 
nehir üzerinde kurulu 12 adet hidroelektrik santralinin de varlığını devam ettirememesi enerji 
ihtiyacınını karşılamakta da zorluk yaşanacağını göstermektedir. 

Buna benzer çeşitli sorunları dikkate alındığı zaman nehrin yok olması demek ülke 
ekonomisi açısından da büyük bir risk teşkil etmektedir. 
 
Bu durumun önüne geçebilmek için neler yapabiliriz? 
  
-Sulak alanları tarım alanlarına katmamamız gerekiyor, 
-Nehrin kıyı çizgisinde doğallığı bozacak faktörlerden uzak durmamız gerekiyor, 
-Küresel ısınma gibi bir tehditle karşı karşıya iken su kullanımına dikkat etmeli, israf boyutunda 
harcamalar yapmamamız gerekiyor, 
-İnsan kaynaklı olan bu faktörler dışında; mevsimlerin değişmesi, kar ve yağmur düşüşlerinin 
azalması gibi doğal etkenlerde mevcuttur. 
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Figure 11:Kızılırmak Nehri yıllara göre alan dağılımı. 

 
Figure 12:Kızılırmak Nehri yıllara göre kıyı çizgisinin değişimi. 
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Özet: Kızılırmak Nehri, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğan ve Samsun'un 
Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen bir nehirdir. 1,355 km (841 mil) uzunluğu ile Türkiye'nin 
kendi sınırları içerisinde doğan ve kendi sınırları içinde denize dökülen en uzun akarsuyu olma 
özelliğini taşır. Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop 
ve Samsun illerinden geçen Kızılırmak, aralarında Delice Irmağı, Devrez ve Gökırmak gibi çok 
sayıda akarsu ve çayın sularını da toplayarak büyük bir kavis çizerek Bafra Burnu'ndan 
Karadeniz'e ulaşır. Kızılırmak, Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56.000 
hektarlık deltasıyla Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında gelmektedir. Nehir üzerinde 
kurulu 12 baraj ve hidroelektrik santrali ile ülke enerji üretiminde önemli bir yere sahiptir ve 
geçtiği illerdeki tarım arazilerinin sulama faaliyetlerinde nehirden yararlanılmaktadır [1]. Bu 
çalışmada Sivas ilinden geçen Kızılırmak Nehrinin bir bölümü araştırma alanı olarak seçilip, 
nehrin yakın çevresi ile sulama anlamında ulaşabildiği yerlerdeki tarımsal parsellerin 
belirlenmesi amacıyla 1984, 1994, 2004, 2014 ve 2021 yıllarına ait çok bantlı Landsat uydu 
görüntüleri kullanılmıştır. Uydu görüntüleri baz alınarak Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları 
ve Uzaktan Algılama yöntemleri kullanılarak bu yıllara ait tarımsal parseller sayısal ortamda 
belirlenerek sınıflara ayrılmıştır. Yapılan sınıflandırma sonucunda 1984 yılından 2021 yılına 
kadar tarımsal parsellerin aktif (faal) olanları ve nadasa bırakılanları tespit edilmiş; alansal 
olarak ifade edilerek sonuç gözler önüne serilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, Tarımsal parsel değişimi, Kızılırmak 
 
Abstract: The Kızılırmak River is a river that originates from the foothill of Kızıldağ in the 
İmranlı district of Sivas and empties into the Black Sea in the Bafra district of Samsun. With a 
length of 1,355 km (841 miles), it is the longest river that originates in Turkey and empties into 
the sea within its borders. The Kızılırmak, which passes through the provinces of Sivas, 
Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop and Samsun, collects 
the waters of many streams and streams such as Delice River, Devrez and Gökırmak, drawing 
a great arc from Bafra Cape to the Black Sea. reaches. Kızılırmak is one of the most important 
wetlands of Turkey with its 56,000 hectares of delta, including the area where it empties into 
the Black Sea. With 12 dams and hydroelectric power plants built on the river, the country has 
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an important place in energy production and the river is used for irrigation activities of 
agricultural lands in the provinces it passes through. In this study, a part of the Kızılırmak River 
passing through Sivas province was selected as the research area and multi-band Landsat 
satellite images of 1984, 1994, 2004, 2014 and 2021 were used in order to determine the 
agricultural parcels in the vicinity of the river where the river can reach work in terms of 
irrigation. Based on satellite images, using Geographical Information Systems software and 
Remote Sensing methods, agricultural parcels belonging to these years were determined in 
digital environment and divided into classes. As a result of the classification made, active and 
fallow agricultural parcels were determined from 1984 to 2021 and they are expressed as areal 
and the result is revealed. 
 
Keywords: Remote Sensing, Agricultural parcel change, Kızılırmak 
 

1. Giriş 

Parsel: Anlam olarak bir toprak parçasını ifade eder. Ancak gayrimenkul sektöründe ayrılmış 
ve sınırlanmış arazi parçasına parsel denir. İmar Kanununun 18.maddesine gereğince bu toprak 
parçasının sahibi bir kişi olabileceği gibi birden fazla kişi de olabilir [2]. 

Tarımsal Parsel: Tarım arazileri üzerinde tarım yapılan arazilerdir ve imar parselleri 
olmadığından üzerlerine ruhsatlı binalar yapılamaz. Bu araziler bağ, bahçe, tarla, zeytinlik, 
tarım vb. olarak farklı isimlerle adlandırılabilirler [3]. 

Nadas: Araziye bir yılda düşen yağışın, her yıl ürün almaya yetmeyecek kadar az olduğu 
yerlerde toprağı bir yıl boş bırakma işlemidir. Kuru tarım bölgelerinde uygulanır [4]. 

Tarımsal parseller, tıpkı kıyı çizgisinde olduğu gibi; belirli zaman aralıklarında bazen doğal 
sebeplerle çoğu zamanda insanların etkisiyle değişime uğramaktadır. Bu değişimde ki en etkili 
unsur, parsel sahiplerinin tarımsal verimi arttırmak ve ekonomik yönden daha az kayıp 
sağlamak için tarım parsellerini birleştirmeleridir. 
 

2. Çalışma Alanı 

Çalışma alanı olarak, Sivas ilinden geçen Kızılırmak Nehrinin yakın çevresi ve nehrin tarım 
parsellerine ulaşabildiği noktalar seçilmiştir. Kızılırmak, Karadeniz'e döküldüğü alanın da 
içinde yer aldığı 56.000 hektarlık deltasıyla Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında 
gelmekteydi. Bu durum göz önüne alındığında tarımsal parsellerin incelenmesi ve doğru 
şekilde analiz edilmesi ciddi bir öneme sahiptir.  
 

3. Materyal ve Metod 

Bu çalışma, “ Uzaktan Algılama Teknikleri ile Kızılırmak Nehri’nin Kıyı Çizgisindeki 
Değişimin Belirlenmesi ” adlı çalışmanın doğruluğunu kontrol etmek ve kıyı çizgisinde 
meydana gelen değişimin tarımsal parsellerin değişimi ile orantılı olup olmadığını tespit ederek 
aralarında bir bağlantı kurmak amacıyla yapılmıştır. 

Adı geçen çalışmada kullanılan veriler altlık olarak kullanılmış görüntü iyileştirme 
(zenginleştirme, işleme) adımlarının aynıları uygulanarak NDVI Analizi aşamasına kadar aynı 
işlem adımları yapılmıştır (atmosferik düzeltme, composite, geometrik düzeltme-kontrol, 
histogram eşitleme, lineer germe, kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma, false color). 
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3.1. NDVI Analizi (NDVI Oluşturma) 

NDVI analizi, tarım alanlarının tespiti ile tarım yapılan ve nadasa bırakılan tarım alanlarını 
belirlemek için kullanılır. 

Öncelikle çalışma bölgesine ait “tarım alanları sınır verisi” nin indirilmiştir. Bunlar “Corine” 
verilerdir. En son ve güncel olanı 2018 yılı verisidir. 

Corine veriler çalışma alanına göre click yapılmıştır (kesilmiştir). Tarım verileri kapsamında 
bir sınırlandırma oluşturulmuştur. 
 

 
Şekil 1: NDVI Analizi işlemi. 

 
Şekil 2: NDVI Analizi işlemi. 

 

591



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

 
Bunlardan yararlanarak bir NDVI analizi yapılmıştır. NDVI bizlere bitki örtüsünün 

canlılığını verir. Bu sayede mevcut tarım yapılan ve nadasa bırakılan alanları tespit 
edilebilmektedir. 
 

 
Şekil 3: 1984 yılı NDVI Analizi işlemi. 

3.2. NDVI Çıktı 

Oluşturulan NDVI’ lara çıktı alınmıştır. Tarım sınırları belirginleştirilmiştir. 
 

 
Şekil 4: NDVI Çıktı oluşturma işlemi. 
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Şekil 5: NDVI Çıktı. 

3.3. Tarım Analizi 

Nadas ve Faal (aktif) olarak tarım alanlarında belirlemeler yapılmıştır. 
 

 
Şekil 6: Tarım Analizi işlemi. 

DVI değerlerinin düşük olduğu alanlar kuru yüzeylere tekabül ediyor. Kuru yüzey; üzerinde 
herhangi bir nem olmayan anlamına geliyor ve kuru tarım ya da nadasa bırakılan tarım arazisi 
olarak nitelendiriliyor. 
 

593



 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 

 
Şekil 7: NDVI Renk değiştirme işlemi. 

 

Sarı renk: Nadas Tarım 
Yeşil renk: Faal (aktif) Tarım 
 

 
Şekil 8:1984 yılı Tarım Analizi. 

3.4. Alan Hesaplama 

Bu bölümde çıktı olarak elde edilen tarımsal parsellerin hektar cinsinden alanlarını 
hesaplanmıştır. Yıldan yıla ne kadarlık alan değiştiğini tespit edilmiştir. 
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Excel programında grafiklerle destekledik. 
 
 

 
Şekil 9: Alan Hesabı işlemi. 

 

 
Şekil 10: Yıllara göre alan değişimi Excel işlemi. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Tarımsal parsellerde; aktif ve nadas tarım alanlarında ciddi değişiklikler olduğu 
görülmektedir. 

Rakamsal olarak bakıldığında, grafiklerde de belirttiğimiz gibi; 
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1984 yılında aktif (faal) tarım alanı 21,872 ha, nadas tarım alanı 2,391 ha; 1994 yılında aktif 
tarım alanı 21,998 ha, nadas tarım alanı 2,205 ha iken, 2004 yılında diğer yılların aksine aktif 
tarım alanları 9,541 ha ile azalırken nadasa bırakılan tarım alanları 12,947 ha ile artmıştır. 2014 
yılına gelindiğinde eski yıllara dönerek aktif tarım alanları 21,991 ha’ a yükselmiş, nadas tarım 
alanları 212 ha’ a gerilemiştir. 2021 yılında ise aktif tarım alanı 23,946 ha iken nadas tarım 
alanı 257 ha olarak hesaplanmıştır. 

Görüldüğü üzere son dönemlerde aktif tarım alanları artışa geçmiştir. Araştırmalarımız 
gösteriyor ki; Kızılırmak Nehrinin kıyı çizgisindeki değişimin bir sebebi de kıyı çizgisine yakın 
alanların bir kısmının tarım  alanlarına katılmasıdır.  

Sonuç olarak şu önerilerde bulunmaktayız; doğal kaynaklarımız hızla yok oluyorken 
bizlerde bu yok oluşu hızlandırmayalım. Tarımsal üretimi arttıralım, parsel bütünlüğünü 
koruyalım fakat bunu yaparken de daha çok verim alırız düşüncesiyle doğal yapıları 
bozmayalım. Unutmayalım ki doğa bizim evimiz ve evimize iyi bakmakla yükümlüyüz. 

 
Şekil 11: Kızılırmak NDVI Analizi. 
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Şekil 12: Kızılırmak Tarım Analizi. 
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Şekil 13: Kızılırmak Tarımsal Parsellerin Değişim Silsilesi. 

 
Kaynaklar 
 
[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1l%C4%B1rmak 
[2] https://www.karliarsa.com/parsel-nedir 

[3] 
https://www.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Duyurular/TARIM%20PARSELLER%C4%B0.pdf 

[4] https://tr.wikipedia.org/wiki/Nadas 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

598



 

 
 
 
 

                                              IGSCONG’22 -08-11 June 2022 

 

Implementation Of a Gis Application for the 
"Documentation, Conservation and Restoration of Cultural 
Monuments": The Case of The Tobacco Warehouse in The 
Historic Complex of The Church of Timios Prodromos in 

Kavala, Greece 

Alexandra Tsiachta*,1, Anastasios Stamnas2 

*: alexandra.tsiachta@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5643-8827 
1: School of Rural and Surveying Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 

2: Laboratory of Photogrammetry and Remote sensing,  
School of Rural & Surveying Engineering, Aristotle University of  

Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 
 

 

ABSTRACT 

The protection and documentation of Cultural Heritage is an internationally recognized 
necessity due to the threat of wars, natural disasters and human negligence. The term 
"documentation" refers to the complete recording of a monument, which allows the accurate 
reconstruction in case of destruction. The recording of an architectural monument in the context 
of a "Documentation, Conservation and Restoration" study is a complex process that concerns 
not only the current state of the monument, but also its evolution over time. The obtained 
products are digital or analog files of various formats, resulting from interdisciplinary research 
that combines archaeology and engineering. 

The present study investigates the possibility of incorporating a set of documentation 
products derived from topographic, architectural, constructional, electromechanical and 
archaeological research in a database using the tools of a Geographic Information System (GIS). 
The ArcGIS Desktop software is selected to implement a “documentation, preservation and 
restoration” model, which can integrate two- and three-dimensional digital files into its parts, 
ArcMap and ArcScene respectively.  

The Tobacco Warehouse that survives to this day in the complex of the Holy Temple of 
Timios Prodromos in Kavala, Greece, is used as a case study, due to its character as a historic 
landmark which points out the significance of the flourishing tobacco trade in the city during 
the 19th century. This monument was captured and researched extensively during the annual 
(2020-2021) workshop of the Interdepartmental Program of Postgraduate Studies "Protection, 
Conservation and Restoration of Cultural Monuments" of the Aristotle University of 
Thessaloniki, Greece. The investigation showed that the building has fallen into a state of severe 
wear and tear over time and its restoration is deemed necessary. 

The spatial data integrated in the application for the documentation of the Tobacco 
Warehouse include thematic maps of the broader area, the topographic diagram and the 
orthophoto of the complex resulting from drone shots, the three-dimensional model of the 
monument from laser scanning, two-dimensional architectural plans and other plans of the 
geometry, the construction, the pathology and the restoration proposal. The spatial data contain 
orthophotos of the views, the floors and the sections of the building and photographic 
documentation, as well. 
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The thematic (non-spatial) information of the monument is connected to the spatial data 
using three different methods, which are the creation of tabulated information within the 
database of the application, the creation of a descriptive information tab and hyperlinking to a 
text in pdf or doc format. The first and most significant method is applied for adding a 
registration sheet in every building of the complex and for the analysis of the structural 
components of the Tobacco Warehouse per level. 

The use of hyperlinks for communication with photogrammetric software (e.g. Agisoft 
Metashape), with two- or three-dimensional design software (e.g. AutoCAD and SketchUp), 
with files of the software itself (ArcMap and ArcScene), with images and text indicates the 
interoperability of this software. 
In conclusion, the application can serve as a useful toolkit for interdisciplinary cooperation and 
decision-making on the monument restoration process, since the products resulting from field 
work, research and processing by scientists of any specialty can be integrated into the system 
at any time and become accessible to all the members of a maintenance team. It is also 
appropriate for modelling a study of “documentation, conservation and restoration of cultural 
monuments” for archiving and educational purposes. The modelling and visualization of 
phenomena using the ArcGIS software and the functions analyzed can be extended to other 
scientific projects that provide compatible products and require the connection of the thematic 
information to the spatial data. Finally, it is suggested that the documentation of architectural 
monuments can be organized into 3D cultural heritage modelling platforms (HBIM), which 
concern the contemporary international research. The development of an HBIM application is 
the next step in our ongoing research. 

 
Keywords—Documentation; Protection; Restoration; Cultural Monuments; GIS; 

Photogrammetric products; Spatial data; Non-spatial data 
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ÖZET 

Sağlık davranışı kavramı, sağlıkla ilgili davranışlar şeklinde tanımlanmakla birlikte sağlık 
veya ölüm oranını etkileyen bireylerin gerçekleştirdiği kasıtlı veya kasıtsız eylemler olarak 
düşünülebilir. Sağlıklı doğmuş bireylerin hayatları boyunca sağlıklı kalacaklarına yönelik bir 
kesinlik yoktur. Bu sebeple bireylerin pozitif sağlık davranışları göstererek kendi sağlıklarını 
koruyup geliştirmeleri ve bu durumun devamını sağlayarak toplumsal sağlığa olumlu katkıda 
bulunmaları gerekmektedir. Sağlıksız davranışlar arasında yer alan sigara, alkol kullanımı ve 
yetersiz fiziksel aktivite enfeksiyonlara karşı hassasiyeti artırarak semptomların süresi üzerinde 
etkili olmakta, yetersiz beslenme ise tüm dünyada bağışıklığın azalması sonucu enfeksiyona 
yakalanmanın başlıca nedeni olarak görülmektedir. Bu gibi sağlıksız eylemler, özellikle 
bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi başkalarının sağlıklarını da olumsuz etkileyebilmektedir. 

Yapılan araştırmalarda salgın hastalıkların sürekli artış göstereceği belirtilmekte olup bu 
salgınların oluşumuna yönelik tahminler yürütülememektedir. Ancak salgınların şiddetini; 
kişilerin sağlık davranışları gösterecek, devletin sağlığı korumak ve geliştirmek için uyguladığı 
politikalar ise önemli etken olacaktır. Günümüzde artan salgın hastalıklar, yaşlı nüfus oranı, 
kronik hastalıklar gibi nedenlerle sağlığı koruyucu ve geliştirici davranışların önemi artmış 
sağlıklı yaşam biçimi davranışları daha fazla incelenme alanı bulmuştur. Manevi gelişim, sağlık 
sorumluluğu, egzersiz (fiziksel aktivite), beslenme, kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimi 
şeklinde sıralanan sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının, bulaşıcı olmayan hastalıkların 
oluşumunda direkt etkiye neden olduğunu gösteren çalışmalar olmasına karşın bulaşıcı 
hastalıkların oluşumunda bulaş hızı ve hastalığın seyri üzerinde doğrudan etkiye sahip 
olduğunu gösteren çalışmalarda mevcuttur ve bu durum sağlık yetkilileri tarafından da 
bildirilmiştir. 

İlk olarak Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkarak hızla Dünya’ya yayılan ve Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu 
COVID-19 hastalığı ülkelerin farklı koşullarda şekillenen sağlık politikalarını; sağlık 
sistemlerinin yapısı, sağlık personeli, yatak sayısı, sosyal sigorta kapsamları gibi farklı 
açılardan sorgulayarak gerekli önlemleri almalarına neden olmuştur. Kısa sürede önlenmesi 
genellikle çok mümkün olmayan bulaşıcı hastalıkların ağır seyri, geliştirilen çeşitli yaşam 
biçimi davranışları ile azaltılarak ölüm oranları düşürülmeye ve sağlık sistemine olan yükü 
azaltılmaya çalışılabilir. COVID-19 hastalığı sağlık sistemlerini hazırlıksız yakalamış ve sağlık 
sistemine ek yük getirerek yetersiz kalmalarına neden olmuştur. Böylelikle devletlerin COVID-
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19 sonrası sağlık politikalarını koruyucu sağlık önlemlerine dayandırmaları gerektiği fikri 
doğrulanmıştır.  

Öncelikli olarak damlacık yolu ile yayılan COVID-19 hastalığı, bütün bireylerde aynı etkiye 
sahip olmamakta, bazı bireylerde hiçbir belirti yokken bazılarında ise ölüme neden olmaktadır. 
Hastalığın seyrini etkileyen faktörler üzerine çeşitli çalışmalar yapılarak net sonuçlar 
alınamadığından sahip olunan bazı bilgiler ışığında çeşitli çıkarımlarda bulunulmaktadır.  
Solunum yolu enfeksiyonlarının daha ağır seyrettiği ve ölüm oranının yüksek olduğu grupların 
çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığa sahip özel gruplar olduğu bildirilmiştir. DSÖ’nün Çin 
Halk Cumhuriyetine ait COVID-19 raporunda; pandemi süresince ölen hastaların, genellikle 
ileri yaştaki bireyler veya hastalık öncesinde hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalık, 
kanser, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere diğer immunsüpresif durumlara sahip olan 
bireyler olduğu belirtilmiştir. Ciddi pnömoni ile karşılaşılan ve yoğun bakımda takip edilen 
yani hastalığın ciddi seyrettiği kişilerin ise ileri yaş ile birlikte ortaya çıkan hipertansiyon, 
diyabet, kalp hastalıkları başta olmak üzere kronik hastalığı olan kişiler ve sağlıklı yaşam 
davranışları göstermeyen kişiler olduğu çalışmalarda bildirilmiştir. Yapılan pek çok çalışmada 
kronik hastalıkların gelişiminde; sigara kullanma, düzensiz beslenme, fiziksel aktivite 
yapmama ve vücut ağırlığındaki artış gibi etkenler bireyin elinde olan sağlıksız yaşam biçimi 
davranışları ön plandadır. Hastalıktan kurtulmak adına geliştirilen herhangi bir ilaç olmamakla 
birlikte yayılımı azaltmak adına tüm Dünya’da aşı çalışmaları salgının ilk günlerinde 
başlatılmış ancak 2020 yılının sonlarında uygulamaya geçirilebilmiştir. Aşılama çalışmaları ile 
COVID-19 hastalığının seyri üzerinde olumlu sonuçlar alınmış olmasına karşın virüs sürekli 
olarak mutasyona uğramakta, bazı ülkeler aşıya istenilen sürelerde ve miktarlarda 
ulaşamamakta böylece toplumsal bağışıklık kazanılması sanılan kadar kolay olmamaktadır. Bu 
sebeple bu konuda daha fazla çalışmaya ağırlık verilmesinin hastalıkla mücadele açısından 
önem taşıdığı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının bütün bireylerce yaşam tarzı haline 
getirilmesinin hastalığa yakalanma durumunda hastalığın klinik seyri üzerinde olumlu etkiler 
göstereceği düşünülmektedir.  

 
Anahtar kelimeler: COVID-19, sağlık davranışı, sağlıklı yaşam. 
 
*Bu çalışma “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının COVID-19 Hastalığının Seyrine 

Etkisi” aldı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 

 

ABSTRACT 

While the health behaviour concept is generally defined as health-related behaviours, it can 
also be considered as intentional or unintentional actions affecting health or mortality rate. 
There is no guarantee that individuals born healthy will remain healthy. Therefore, individuals 
should protect and improve their health by showing positive health behaviours and contribute 
positively to social health. Unhealthy behaviours such as smoking, alcohol use and insufficient 
physical activity increase the sensitivity to infections and affect the duration of symptoms. 
Moreover, malnutrition is seen as the main cause of infection resulting from weakened 
immunity. Such unhealthy actions can negatively affect the health of others, especially in 
infectious diseases. 

In previous studies, it has been indicated that epidemic diseases will increase and the 
occurrence of these epidemics cannot be predicted. However, the health behaviours will 
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determine the severity of epidemics, and the government policies to protect and improve health 
will be an essential factor. In today's world, the importance of health protective and promoting 
behaviours has increased due to increasing epidemic diseases, elderly population ratio, chronic 
diseases, etc. Thus, healthy lifestyle behaviours have gained more research areas. While some 
studies have shown that healthy lifestyle behaviours listed as spiritual development, health 
responsibility, exercise (physical activity), eating habits, interpersonal relationships and stress 
management have a direct effect on the occurrence of non-communicable diseases, others 
suggested that they directly affect the rate of transmission and the course of the disease in the 
occurrence of infectious diseases. This has also been reported by health authorities. 

COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 virus, firstly appeared in China in December 
2019, has spread rapidly to the world and was described as a pandemic by the World Health 
Organization, has led countries to take necessary measures by questioning their health policies 
shaped under different conditions considering different aspects such as the structure of health 
systems, health personnel, number of beds, social insurance coverages. Death rates and 
workload on the health system can be reduced by rehabilitating the severe course of infectious 
diseases, which are often unlikely to be prevented in a short time,  developing various lifestyle 
behaviours. The COVID-19 disease caught health systems off guard and brought additional 
burden to the health system, causing them to become inadequate. Thus, the idea that states 
should base their post-COVID-19 health policies on preventive health measures has been 
confirmed.  

The COVID-19 disease, transmitted primarily through droplets, does not have the same 
effect in all individuals. While some individuals have no symptoms, others result in death. Since 
there are no obvious results on the factors affecting the course of the disease, various inferences 
have been made in the light of some information. It has been reported that the groups with a 
more severe course of respiratory tract infections and high mortality rates are children, the 
elderly and special groups with chronic diseases. In the WHO's COVID-19 report on the 
People's Republic of China, it was stated that patients who died during the pandemic were 
generally elderly individuals or individuals suffering from other immunosuppressive problems, 
including exemplary conditions such as hypertension, diabetes, cancer, cardiovascular and 
chronic lung diseases, before the disease. It has also been reported that people, who suffered 
from severe pneumonia and were taken to the intensive care units, were those with chronic 
diseases like hypertension, diabetes and heart problems occurring with increasing age, and those 
who do not develop healthy lifestyle behaviours. In many studies, factors such as smoking, 
irregular eating habits, lack of physical activity and increase in body weight have been listed as 
the most common causes of chronic diseases as unhealthy lifestyle behaviours. Although there 
is no drug to overcome the disease yet, vaccine studies were started all over the world in the 
first days of the epidemic in order to reduce the spread of disease, but could be put into practice 
at the end of 2020. Despite positive results on the COVID-19 disease thanks to vaccination 
studies, the virus has mutated without a break. Some countries cannot reach the vaccine in the 
desired time and amount, so it is not as easy as it is thought to develop social immunity. 
Therefore, focusing on further studies on this subject is important to fight against the disease 
and making healthy lifestyle behaviours a lifestyle for all individuals will have positive effects 
on the clinical course of the disease.  

Keywords: COVID-19, health behaviour, healthy life. 

*The current study was conducted based on the 
 

master's thesis named "The Effects of
Healthy Lifestyle Behaviors on the Course of COVID-19 Disease". 
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ABSTRACT 

COVID-19, initially originated in the city of Wuhan, China at the end of 2019, created a 
pandemic in a short time, and it was seen in the Turkish Republic of North Cyprus (TRNC) in 
March 2020.  Since December 2019, several policies have been taken to battle against SARS-
CoV-2, the agent of COVID-19, which has caused millions of cases and deaths worldwide. 
Students are among the groups most affected by COVID-19 related factors (e.g., long duration 
of quarantine and/or quarantine regulations, suspension of education, relatives lost due to 
COVID-19, economic difficulties during the pandemic). Considering the conditions that arose 
during the pandemic, the most significant of these effects was on the students' psychological 
well-being. 

In this study, we aimed to investigate the level of depression, anxiety, and stress among 
pharmacy students diagnosed with COVID-19 and the relationship among COVID-19 related 
factors and depression, anxiety, and stress using non-parametric tests (i.e., Kruskal Wallis test, 
Wilcoxon test, and Spearman correlation test). A survey, including the following three sections: 
1) characteristics of the sample population 2) COVID-19 related factors, and 3) Depression, 
Anxiety, and Stress Scales (DASS-21), was conducted to investigate research questions. A total 
of 120 university students diagnosed with COVID-19 were included in the study. 

Based on gender, of all 120 participants, 84 (70%) were female, and 36 (30%) were male. 
Moreover, of all participants, 20 (16.7%) had severe/extremely severe symptoms of depression, 
38 (31.7%) had severe/extremely severe symptoms of anxiety, and 19 (15.8%) had 
severe/extremely severe symptoms of stress. The results obtained employing non-parametric 
tests (i.e., Kruskal Wallis, Wilcoxon, Spearman Correlation tests) revealed significant effects 
of gender, the origin of the region, having a chronic disease, the severity of the COVID-19 
disease, anyone diagnosed with COVID-19 or died due to Covid 19 in the family, having family 
members lost his/her job during COVID-19 on the level of one or more dimensions of DASS-
21 (i.e., depression, anxiety, and stress). 

Our findings indicate the parameters that must be considered in order to protect students' 
psychological well-being.  
 

Keywords- COVID-19; Depression; Anxiety; Stress; Non-parametric Tests 
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ÖZET 

Bu araştırmada sınıfında üstün yetenekli öğrenci bulunan 4. sınıf öğretmenlerinin bu 
öğrencileri ile matematik dersinde yaptıkları çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bilim ve 
Sanat Merkezinde eğitim alan üstün yetenekli öğrenciler aynı zamanda okullarında da normal 
eğitime devam etmektedir. Okullarında örgün eğitim alırken diğer dersler gibi matematik 
dersini de sınıf öğretmenlerinden almaktadırlar. Ancak bu öğrenciler BİLSEM’de ayrıca 
farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş matematik eğitimi de almaya devam etmektedirler. Sınıf 
öğretmenlerinin bu öğrencilere üstün yetenekli tanısı konmasından dolayı normal matematik 
öğretim programındaki gibi bir eğitim vermeleri bu öğrencilerin derslerde sıkılmalarına, sınıf 
içi disiplini bozacak hareketler içine girmelerine ve hatta devam ettikleri okullardan 
soğumalarına neden olmaktadır. Bu çalışmada bu öğrencilere yönelik sınıf öğretmenlerinin ne 
gibi çalışmalar yaptıkları, bu çalışmaların sonuçlarının neler olduğu ve çocuklar üzerine etkileri 
araştırılmıştır. Araştırma nitel bir durum çalışmasıdır. Yürütülen bu araştırma ile açıklayıcı bir 
yaklaşımla sınıfında üstün yetenekli olarak tanılanmış öğrenci bulunan 4. sınıf öğretmenlerinin 
matematik dersinde yaptıkları çalışmaları derinlemesine incelenerek analiz edilmiştir. 
Örneklem olarak seçilen Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi’nde 55 adet 4. sınıf Bilim ve Sanat 
Merkezi öğrencisi vardır. Bu öğrenciler 45 farklı sınıf öğretmenine dağılmış durumdadır. Bu 
öğretmenler içerisinden tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 15 öğretmenle yarı 
yapılandırılmış görüşme formu ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf 
öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilerine sınıf içinde farklı ek çalışmalar yaptığı, yeni nesil 
kaynaklardan ek sorularla etkinliklerini destekledikleri görülmüştür. Öğretmenlerin 
zenginleştirme ve derinleştirme etkinlikleri hakkında pek bilgilerinin olmadığı buna rağmen 
sınıf seviyesine göre ne kadar farklı ve zor gördükleri etkinlikler varsa bu öğrencilere ek çalışma 
olarak sundukları söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler— Üstün Yetenekli Öğrenci, 4.Sınıf, Matematik Dersi, Ek Çalışma 

 
ABSTRACT 

In this study, it is aimed to examine the studies of 4th grade teachers, who have gifted 
students in their class, with these students in the mathematics lesson. Gifted students who 
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receive education at the Science and Art Center also continue their normal education at their 
schools. While they receive formal education in their schools, they take mathematics lessons 
from their classroom teachers like other lessons. However, these students continue to receive 
differentiated and enriched mathematics education at BİLSEM. Due to the diagnosis of gifted 
students by the classroom teachers, the fact that these students are given an education as in the 
normal mathematics curriculum causes these students to get bored in the lessons, to engage in 
actions that will disrupt the classroom discipline, and even to alienate them from the schools 
they attend. In this study, what kind of studies the classroom teachers did for these students, 
what the results of these studies were and their effects on the children were investigated. The 
research is a qualitative case study. With this research, with an explanatory approach, the 
studies of 4th grade teachers, who have students diagnosed as gifted in their class, in 
mathematics lessons were analyzed in depth. Nuri Pakdil Science and Art Center, chosen as the 
sample, has 55 4th grade Science and Art Center students. These students are scattered among 
45 different classroom teachers. Semi-structured interview form was interviewed with 15 
teachers who were determined by random sampling method among these teachers. As a result 
of the research, it was seen that the classroom teachers did different additional studies for their 
gifted students in the classroom and supported their activities with additional questions from 
new generation sources. It can be said that the teachers do not have much knowledge about 
enrichment and deepening activities, however, they present the activities that they find different 
and difficult according to the grade level to these students as additional work. 

 
Keywords- Gifted Student, Year 4, Mathematics Lesson, Additional Study 
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ÖZET 

Spor besin takviyeleri son zamanlarda sporcuların performansını arttırmak için kullanmış 
oldukları ek takviye ürünleri olarak bilinmektedir. Bu takviye ürünlerinin sporcularının 
başarıları üzerinde etkisi olduğu sporcuların psikolojik anlamda başarı ve motivasyonunu 
etkilemektedir. Kazanma hırsı ve rekabet sporcuların besin takviyelerine olan bağımlılıklarını 
arttırmakta ve kısa sürede performans gelişiminin gerçekleşebilmesi adına ek takviye gıdalara 
yönelmektedirler. Sporcuların besin takviyelerine olan inancının artması doping ve benzeri 
yasaklı maddelerin kullanılmasına ortam hazırlayabilmektedir.  Bu sebeplerden dolayı 
çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin spor besin 
takviyelere yönelik inançları ile doping’e yönelik ahlaktan uzaklaşma tutumları arasındaki 
ilişkinin incelenmesine yöneliktir. Araştırmada yöntemsel model olarak, ilişkisel araştırma 
deseni kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubunu okul takımlarında mücadele eden toplam 
150 sporcu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilerin analiz edilmesi işlemine geçmeden 
önce normallik testi gerçekleştirilmiştir. Normal dağılım gösteren verilere parametrik analiz 
yöntemleri uygulanmıştır. Değişkenlerin besin takviyelerinin üzerindeki aracı rolünü 
incelemek üzere Amos programı kullanılmıştır. Sonuç olarak, kadın katılımcıların, 
profesyonel spor yapanların ve bireysel sporcuların besin takviyesi inançlarının doping’e 
yönelik ahlaktan uzaklaşma davranışları üzerinde pozitif anlamlı etkisi bulunmuştur p> 
0,001*. 

 
Anahtar Kelimeler—Spor; Spor Besin takviyeleri; Doping 

 
 

ABSTRACT 

Sports nutritional supplements are known as supplementary supplements that athletes have 
recently used to increase their performance. The effects of these supplement products on the 
success of the athletes affect the psychological success and motivation of the athletes. The 
ambition to win and competition increase the dependence of the athletes on nutritional 
supplements and they turn to supplementary foods in order to achieve performance 
improvement in a short time. The increase in the belief of the athletes in nutritional 
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supplements can prepare the environment for the use of doping and similar prohibited 
substances. For these reasons, the aim of the study is to examine the relationship between the 
beliefs of students studying at the faculty of sports sciences towards sports nutritional 
supplements and their attitudes towards doping. Relational research design was used as a 
methodological model in the research. In the study, the study group was carried out with a 
total of 150 athletes competing in school teams. Before proceeding to the analysis of the data 
in the research, the normality test was carried out. Parametric analysis methods were applied 
to the data showing normal distribution. The Amos program was used to examine the 
mediating role of variables on nutritional supplements. As a result, it was found that the 
nutritional supplement beliefs of female participants, professional sportsmen and individual 
athletes had a positive and significant effect on their behavior towards depravity towards 
doping p> 0.001*. 
 

Keywords- Sport; Sports Nutritional supplements; Doping 

608



 

 
 
 
 

                                              IGSCONG’22 -08-11 June 2022 

 

Yapı Malzemes  Olarak Şeffaf Ahşap 
Transparent Wood As Construction Materials 

Şinasi BİNGÖL*,1, Şakire ŞAHİN1 
1:sinasi.bingol@gop.edu.tr, ORCID:0000-0002-3708-3079 

1: Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 
Türkiye 

2: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği ABD, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye 
 
 

ÖZET 

Ahşap hafif olması, iyi bir ısı ve ses yalıtım malzemesi olması, dayanıklı ve uzun ömürlü 
olması, çevre dostu olması, şekil verilmesinin kolay olması gibi özelliklerinden dolayı yaygın 
olarak kullanılan bir yapı malzemesidir. Japon Deprem Enstitüsü’nün onayladığı rapora göre 
depreme karşı en sağlam yapı ahşap kütük evlerdir. Ayrıca Dünya Yeşil Bina Konseyi’nin yakın 
tarihli raporu küresel karbon emisyonlarının %11 ‘inin bina yaşam döngüsü boyunca 
malzemelerden ve inşaat süreçlerinden geldiğini tahmin etmektedir. Bu nedenle binalarda 
ahşabın kullanılması ağaçların karbon içermesinden dolayı karbonu depolamanın bir yoludur. 
Ahşap kullanılmasının ağaçları yok edeceği yanılgısının aksine bilinçli ve izinli ağaç kesimleri 
sonrasında kesilenden daha fazla ağaç dikilmektedir. Bu kadar avantaja sahip bir malzeme olan 
ahşap üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmakta ve farklı ahşap kompozit malzemeler 
geliştirilmektedir. 

Bu çalışmalardan biri de ahşabın şeffaflaştırılarak kullanılmasıdır. Şeffaf ahşap ülkemizde 
henüz yeni bir çalışma alanıdır. Özellikle İnşaat Mühendisliği’nde Yapı Malzemesi olarak 
kullanımı yok denecek ölçüde azdır. Doğal ahşabın hücre duvarı yapısındaki önemli 
bileşenlerden biri olan ligninin çıkarılması ile ağartılan ahşap, oluşan boşlukların polimer 
türüyle doldurulması ile yeni bir malzeme haline getirilir. Yenilikçi bir yapı malzemesi olan 
şeffaf ahşap; düşük ısı iletkenliği, çevre dostu olması, cama göre daha hafif ve dayanıklı olması, 
doğal ahşabın aksine optik geçirgenliğe sahip olması gibi özellikler gösterir. Boşluklara 
doldurulan polimerin optik özellikleri, ışığın ahşap içinden kırılmadan geçmesine olanak sağlar. 
Genellikle kullanılan petrol bazlı polimerler yerine biyo-bazlı polimerler kullanılması için 
çalışmalar da devam etmektedir. Şeffaf ahşap güneş panelleri için kaplama ya da enerji verimli 
binalarda cama bir alternatif olarak görülmektedir. 

Ahşabın şeffaf hale getirilerek farklı özellikleriyle kullanımı İnşaat Mühendisliği açısından 
dikkat çekici olacağını göstermektedir. Bu çalışma kapsamında farklı türde ahşap malzemeler 
temin edilerek şeffaf hale getirilecek, fiziksel ve mekanik özellikleri incelenecektir. Bu yönde 
çalışmaların yapılarak literatüre katkılar yapılması beklenmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler—Ahşap, şeffaflaştırma, fiziksel özellikler 

 

ABSTRACT 

Wood is a widely used building material due to its features such as being light, being a good 
heat and sound insulation material,being durable and long-lasting ,being environmentally 
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friendly and being easy to shape.According to the report approved by Japanese Eartquake 
Institude ,it is the strongest structure against earthquakes.In addition,a recent report by the 
World Green Building Council estimates that 11% of global carbon emissions come from 
materials and construction processes throughout the building lifecycle.Therefore ,using wood 
in buildings is a way to store carbon, as trees contain carbon.Contrary to the 
misconception,more trees are planted after conscious and permitted tree felling.Various studies 
are being carried out on wood,which is a material with such an advantage and different wood 
composite materials are being developed. 

One of these studies is the use of wood by making it transparent.Transparent wood is a new 
field of work in our country.It is hardly used as a building material,especially in civil 
engineering. The wood which is bleached by removing lignin one of the important components 
in the cell wall structure of natural wood,is transformed into a new material by filling the voids 
formed with polymer type.Transparent wood, which is an innovative construction material has 
features such as low thermal conductivity,environmental friendliness, being lighterand more 
durable than glass and having optical permeability unlike natural wood.The optical properties 
of the polymer filled in the gaps allow the light to psass through the wood without 
refraction.Studies are also continuing to use bio-based polymers instead of petroleum-based 
polymers.Transparent wood is seen as a coating for solar panel sor as an alternative to glass in 
energy efficient buildings. 

The use of wood with different properties by making it transparent shows that it will be 
remarkable in terms of civil engineering.Within the scope of this study,different types of wood 
materials will be procured and made transparent and their physical and mechanical properties 
will be examined.Studies in this direction are expected to contribute to the literature. 

 
Keywords-Wood, transparency, physical properties  
 
 
 

 
 
 
 

610



 

 
 
 
 

                                              IGSCONG’22 -08-11 June 2022 

 

Organik Rankine Çevrimi Kullanılarak Transformatörlerde 
Atık Isının Geri Kazanımı 

Waste Heat Recovery of Transformers by Using Organic Rankine Cycle 

Ahmet Barış Türker1, Tolga Pırasacı2 

ahmetbaris.turker@tai.com.tr, ORCID: 0000-0002-4066-9812 
1Master Student, Gazi University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Mechanical 

Engineering, Ankara, TURKEY  
2Gazi University, Department of Mechanical Engineering, Ankara, TURKEY 

 
 

ÖZET 

Modern yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olan enerji, istikrarlı ekonomik kalkınma için çok 
önemli bir konudur ve giderek karmaşıklaşan yapısı nedeniyle planlama gerektirmektedir. 
Artan nüfusa ek olarak sanayi alanındaki büyük gelişmeler ve değişimler dünyada enerji 
tüketimi daha önce hiç ulaşılmamış seviyelere yükselmiştir. Yaşadığımız global ekonomik kriz, 
sahip olduğumuz tüm değerleri olabildiği kadar iyi kullanmamız gerektiğini bir kez daha ortaya 
çıkarmıştır. Dünyada kullanılan enerjinin çoğu birincil enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. 
Fosil yakıtların kullanımı, büyük ölçüde enerji ihtiyacını karşılarken iklim değişikliği, 
buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi gibi birçok olumsuz etkiye yol açmıştır. Buna 
bağlı olarak, alternatif enerji üretim yöntemlerinin tespiti ve mevcut enerji üretim yöntemlerinin 
daha verimli kullanımına yönelik çalışmalar, günümüzde sürdürülen önemli araştırmalardandır. 
Atık ısının geri kazanımı da bu yöntemlerden bir tanesidir. Endüstriyel atık ısının geri 
kazanılması, enerji verimliliğinin artırılması açısından etkili bir yöntemdir. 

Atık ısı, işleyen makineler ve enerji kullanan işlemler sonucu zorunlu yan ürün olarak 
üretilir. Birçok sistemin yan ürünü olarak ısı çıkarma ihtiyacı, termodinamik kanunlarının 
temelidir. Endüstride kullanılan çoğu yapı gibi transformatörlerde de meydana gelen bir atık ısı 
mevcuttur.  

Transformatörler elektrik iletim hatlarında, sanayi tesislerinde, elektrik üretim 
merkezlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Transformatörler özel durumlar dışında (arıza, 
bakım vb.) sürekli çalışan bir yapıdır, bu nedenle sürekli atık ısı üretirler. Yaygın olarak 
kullanılan ve sürekli çalışan bir yapı olan transformatörlerde oluşan bu atık ısının geri 
kazanımının incelenerek potansiyelin ortaya çıkartılması gerekmektedir. Bu bildiri 
kapsamında, düşük sıcaklıklı kaynaklardan atık ısı geri kazanımı uygulamaları içerisinde en 
yaygın olarak kullanılan yöntem olan Organik Rankine Çevrimi kullanılarak güç 
transformatörlerinde oluşan atık ısının geri kazanımı incelenecektir. Yıllık çalışma verileri 
değerlendirilmesiyle transformatörlerde atık ısı geri kazanımının termodinamik ve termo-
ekonomik analizleri yapılarak sistemin fizibilitesi incelenecektir. Bildirinin konusu olan atık ısı 
geri kazanımı, fosil yakıtların tüketiminin azalmasına önemli katkıda bulunacak ve enerjinin 
verimli kullanılmasını sağlayacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Organik Rankine Çevrimi, Atık Isı Geri Kazanımı, Enerji Ekonomisi, 
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ABSTRACT 

Energy, one of the indispensables of modern life, is a very important issue for stable 
economic development and requires planning due to its increasingly complex structure. In 
addition to the increasing population, major developments and changes in the field of industry 
have increased energy consumption in the world to levels that have never been reached before. 
The global economic crisis we are experiencing has once again revealed that we need to use all 
the values we have as well as possible. Most of the energy used in the world is met from primary 
energy sources. While the use of fossil fuels meets the energy needs to a large extent, it has led 
to many negative effects such as climate change, melting of glaciers and rising sea levels. 
Accordingly, studies on the determination of alternative energy production methods and the 
more efficient use of existing energy production methods are important researches carried out 
today. Waste heat recovery is one of these methods. Recovery of industrial waste heat is an 
effective method for increasing energy efficiency. 

Waste heat is produced as a mandatory by-product as a result of processes that use energy. 
The need to extract heat as a byproduct of many systems is the basis of the laws of 
thermodynamics. Like most structures used in industry, there is a waste heat generated in 
transformers. 

Transformers are widely used in power transmission lines, industrial facilities, power 
generation centers. Transformers are structures that work continuously, except for special cases 
(breakdown, maintenance, etc.), therefore they constantly generate waste heat. It is necessary 
to reveal the potential by examining the recovery of this waste heat, which is generated in 
transformers, which is a widely used and continuously operating structure. Within the scope of 
this paper, the recovery of waste heat generated in power transformers by using the Organic 
Rankine Cycle will be examined, because Organic Rankine Cycle is the most widely used 
method in waste heat recovery applications from low temperature sources. By evaluating the 
annual operating data of transformers, thermodynamic and thermo-economic analyzes of waste 
heat recovery in transformers will be made and the feasibility of the system will be examined. 
Waste heat recovery, which is the subject of the paper, will contribute significantly to the 
reduction of fossil fuel consumption and ensure efficient use of energy. 
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ÖZET 

Bilgi Sistemleri Yazılım projelerinde yazılım geliştirme yaşam döngüsünün ilk fazı olan 
analiz ve tasarım fazı   projenin yaşamsal unsurunu oluşturur. Öncelikli olarak projenin ana 
amacı ve hedefleri doğrultusunda, başarılması gerekenler ortaya konmalıdır.  Bu aşamada 
kullanıcılardan ve paydaşlardan talepler en ince detayına kadar alınır ve değerlendirilerek 
tasarım aşamasına geçilir. Bir yazılım projesi gerçekleştirirken yazılımsal ve donanımsal bütün 
ihtiyaçlar dikkate alınarak tasarlanır.   Burada en önemli soru hangi verileri sakliyacağımızdır. 
Verileri veritabanına güvenlik açısından sadece yazılım (application) üzerinden 
gönderebildiğimiz için hangi verilerin yazılım üzerinden veritabanına aktarılacağına karar 
vermek gerekir.  Veritabanında tutulmayan hiçbir veri raporlamalarda ve düzenli olarak alınan 
veritabanı yedekleme senaryolarında yer alamaz.  Verinin bilgi sistemleri için bu anlamda 
hayati önemli bir husus olması nedeniyle de veritabanı tasarımı oldukça önemlidir.  Nitekim 
felaket kurtarım senaryolarında (disaster recovery), en kötü senaryoda bile veri kaybı 
olmayacak yani veri kaybı “sıfır” olacak şekilde bir planlama yapılması bilgi sistemlerinde 
verinin önemini belirtmek açısından önemlidir.       

Bu çalışmada amaç bir bilgi sistemi projesi gerçekleştirme sürecinde veritabanı tasarımının 
yeri ve önemi noktasında farkındalık sağlamak ve olası tasarımsal hataların yazılım geliştirme 
fazına geçmeden önce gerekli metodolojileri kullanarak düzeltilmesidir. Çalışmada Kurumsal 
Kaynak Planlaması (ERP) sisteminde mevcut olan satınalma, satış, stok yönetimi, faturalama 
ve ürün takip gibi modüllerin analizleri yapılıp, veritabanı tasarımları gerçekleştirilmiştir.  
Şüphesiz bilgi sistemleri rekabetin yoğun olduğu bir yapıda kullanıcı memnuniyetini en üst 
seviyede sağlamalıdır. Yani sistemler fonksiyonel olmalı ve aynı zamanda kullanıcı barışık 
olmalıdır.  Bir Veritabanı tasarımı gerçekleştirirken, analiz aşamasında   şirket yönetici 
kullanıcılarının ve diğer kullanıcaların bu sistemden yazılımla sorgu (SQL) amaçlı 
kullanacakları veriler kritiktir. Bu veriler veritabanında tutulması zorunlu veriler olacaktır ve 
yazılımla veritabanı arasında hareket görecektir. Bu veriler ışığında iş süreç analizleri yapılır 
ve tasarım gerçekleştirilir. Tasarım ER diyagramı (entity relationship diagram) olarak elde 
edilir. Bu diyagramları oluştururken iş süreç entegrasyonları dikkate almak gerekir. Örneğin bir 
satış gerçekleşecekse, bunun için ilgili ürünün stoğa girişinin bir satınalma faturası ile 
gerçekleştirlmiş olması gibi.   Üst düzey yönetici kullanıcı satış işleminden kar/zarar 
hesaplamak istediğinde bunu yapabilmelidir. İşletmenin günlük, haftalık, aylık gibi gelir gider 
durumları yani işletme yönetimi için bu zorunludur.  Veritabanı Tasarımında   bahsedilen bu 
hususlar göz önünde bulundurularak normalizasyon teknikleri ile birlikte uygulandı.   

 
Anahtar Kelimeler—Veritabanı tasarımı; Veri; Kurumsal Kaynak Planlaması  
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ABSTRACT 

In Information Systems software projects, the analysis and design phase, the first phase of 
the software development life cycle, constitutes the vital element of the project. First of all, in 
line with the main purpose and objectives of the project, we must assess what we need to 
accomplish. In this stage, requests from users and stakeholders are taken and evaluated in detail, 
and the design stage begins. When  performing  an IT Project all  the software and hardware 
requirements are considered. The most important question here is which data we will stored in 
the database. Since we can only send the data to the database through the application for security 
purposes, it is necessary to decide which data will be transferred to the database via the 
application. Any data that is not kept in the database cannot be included in reporting and 
database backup scenarios that are taken regularly. Data is a vital issue for information systems 
in this sense. It is important to plan the  disaster recovery scenarios, in such a way that there 
will be no data loss even in the worst scenario. Data loss must be “zero”, indicating the 
importance of data in information systems. 

The aim of this study is to create awareness about the importance of database design in the 
process of realizing an information system Project and to correct possible design errors by using 
the necessary methodologies before proceeding to the software development phase. In the 
study, modules such as purchasing, sales, stock management, invoicing and product tracking in 
the Enterprise Resource Planning (ERP) system were analyzed and database designs were 
made. Information systems should provide the highest level of user satisfaction in a structure 
where competition is intense. Therefore  systems must be functional and user friendly. While 
performing a database design, the data that is used for software query (SQL) during the analysis 
phase by company administrator users and other users is critical. These data will be mandatory 
data to be kept in the database and will move between the software and the database. Business 
process analysis are made and the design is realized by using these data. The design is obtained 
as an ER diagram (entity relationship diagram). Business process integrations must be taken 
into account when creating these diagrams. For example, if a sale transaction will happen, the 
relevant product stock entry must have been done previously with a purchase invoice so that 
the  senior manager will be able to calculate profit/loss from user sales transactions.  This is 
mandatory for the business management of the daily, weekly, monthly income and expense 
situations.The issues mentioned in Database Design was applied together with normalization 
techniques in the database design.   
 

Keywords- Database Design, Data, Enterprise Resource Planning 
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ÖZET 

D vitamini; yağda eriyen vitaminlerden biridir. Endojen olarak sentezlenebildiği için hormon 
ve hormon öncüleri olan bir grup steroldür. Uygun miktarda D vitamini alımı hem genel sağlık 
durumu hem de kalsiyum fosfor mekanizması için önemlidir. D vitamini eksikliğinin dünyada 
1 milyara yakın kişide görüldüğü tahmin edilmektedir. Bu eksikliğin toplumda görülme sıklığı 
%40 ile %100 arasında değişmektedir. D vitamini veya metabolik türevleri eksiklikleri, 
doğrudan işitme bozukluğuna yol açabilir veya Ca metabolizmasını bozarak işitme fizyolojisini 
etkileyebilir. Bu tür faktörler öncelikle iç kulağın fizyolojik mekanizmalarına etki ederler. 
İkincil etkiler ise koklea morfolojisinin bozulmasından kaynaklanır. D vitamininin biyolojik 
eylemleri, çok çeşitli doku ve hücrelerde gen ekspresyonunu düzenleyen nükleer hormon 
reseptör ailesinin bir üyesi olan D vitamini reseptörüne (VDR) bağlanarak aracılık eder. VDR 
genindeki mutasyonların, işitme kaybı ve denge bozukluklarında rol oynadığı düşünülmektedir 
ancak mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. Ülkemizde D vitamini eksikliğinin işitme ve 
denge mekanizması üzerinde yeterli sayıda araştırma yapılmamıştır. Bu bilgilerden yola çıkarak 
D vitamininin odyolojik etkilerine yönelik güncel literatür incelemesinin yapılması 
amaçlanmıştır. 

Çalışma son on yıl içerisinde (2012-2022 yılları arasında) D vitamini ve odyolojik etkisi ile 
ilgili elektronik veri tabanlarında yayınlanan makaleler dahil edilmiştir. Araştırmamı3zda 8 
tane derleme makalesi,10 tane vaka-kontrol çalışması, 8 tane kesitsel çalışma, 2 tane araştırma 
makalesi, 1 tane tez çalışması ve 1 meta-analiz çalışması incelenmiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda D vitaminin işitme kaybı, BPPV ve Meniere hastalıkları 
arasında anlamlı bir ilişkisi olduğu bildirilmiştir. Ancak D vitaminin ani işitme kaybı ile ilişkisi 
üzerinde, D vitaminin BPPV ile ilişkisi üzerinde ve D vitaminin sakküler fonksiyon üzerindeki 
ilişkisini değerlendiren 3 ayrı çalışmada, D vitaminin anlamlı etkisi olmadığına dair sonuçlar 
bulunmuştur. 

Yapılan incelemeler sonucunda D vitamininin işitme ve denge sağlığı üzerinde anlamlı bir 
etkisi olduğu gösterilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda D vitamini eksikliği yaşayan bireylerin 
rutin odyolojik test takibinin yapılması ve bu konuda yapılacak kontrollü çalışmaların 
arttırılması önerilmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler—: D vitamini; hearing loss; audiology; BPPV; meniere 

 

ABSTRACT 

Vitamin D; It is one of the fat-soluble vitamins. It is a group of sterols that are hormones and 
hormone precursors because they can be synthesized endogenously. Appropriate intake of 
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vitamin D is important for both general health and the calcium-phosphorus mechanism. It is 
estimated that vitamin D deficiency is seen in close to 1 billion people in the world. The 
incidence of this deficiency in the community varies between 40% and 100%. Deficiencies of 
vitamin D or its metabolic derivatives can directly lead to hearing impairment or affect the 
physiology of hearing by disrupting Ca metabolism. Such factors primarily affect the 
physiological mechanisms of the inner ear. Secondary effects result from the deterioration of 
cochlea morphology. The biological actions of vitamin D are mediated by binding to the 
vitamin D receptor (VDR), a member of the nuclear hormone receptor family that regulates 
gene expression in a wide variety of tissues and cells. Mutations in the VDR gene are thought 
to play a role in hearing loss and balance disorders, but the mechanism has not been fully 
elucidated. There has not been enough research on the hearing and balance mechanism of 
vitamin D deficiency in our country. Based on this information, it is aimed to review the current 
literature on the audiological effects of vitamin D. 

The study included articles published in electronic databases on vitamin D and its 
audiological effect in the last ten years (between 2012 and 2022). In our research, 8 review 
articles, 10 case-control studies, 8 cross-sectional studies, 2 research articles, 1 thesis study and 
1 meta-analysis study were examined. 

As a result of the studies, it has been reported that vitamin D has a significant relationship 
between hearing loss, BPPV and Meniere's diseases. However, in 3 separate studies evaluating 
the relationship of vitamin D with sudden hearing loss, the relationship of vitamin D with BPPV 
and the relationship of vitamin D on saccular function, results were found that vitamin D did 
not have a significant effect. 

As a result of the studies, it has been shown that vitamin D has a significant effect on hearing 
and balance health. In line with this information, it is recommended to follow up routine 
audiological tests of individuals with vitamin D deficiency and to increase controlled studies 
on this subject. 
 

Keywords- Vitamin D, hearing loss, audiology, BPPV, meniere 
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ÖZET 

Amaç: Amacımız antibakteriyel etkilere sahip, besin takviyesi olarak sıkça tercih edilen  
kırmızı goji berry ile bipolar bozukluk ve kanser tedavisinde kullanılan lityum klorürün (LiCl)  
birlikte kullanımının birbirlerinin antibakteriyel etkilerini gram-pozitif ve gram-negatif 
bakterilerde nasıl etkilediğini araştırmaktı. 
 
Yöntem: Bu çalışmada  Escherichia coli  (E.coli) ve Salmonella typhi (S. typhi) gram-negatif 
bakteri ve Staphylococcus aureus  (S. aerus) gram-pozitif bakteri olarak kullanıldı. Bakteriler, 
Amerikan Tip Kültür Koleksiyonu’dan (ATCC) satın alındı. Bu bakteriler seçici besiyerlerinde 
üretildi. Goji berry ve lityum klorürün makrodilüsyon testi ile her bir bakteri soyundaki 
minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değeri, bakterilerin duyarlı oldukları 
antibiyotiklerdeki MİK değerleri ise mikrodilüsyon testi ile saptandı. Buna göre her bakteri suşu 
kontrol grubu (K), goji berry grubu (G), lityum klorür (LiCl) grubu, kombinasyon grubu 
(G+LiCl) ve antibiyotik grubu (Amoksisilin, Amfisilin, Vankomisin) olarak ayrıldı. Test 
maddelerinin, bakteri kolonilerinin sayısını değiştirip değiştirmediği agar-dilüsyon testi 
kullanılarak değerlendirildi. Her test grubu (n:3) 3 defa tekrar edildi. Biyoistatistik analiz 
Annova testi ve Tamhane’s T2 post-hoc testi kullanılarak yapıldı. P<0.05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: Makrodilüsyon yöntemine göre goji berrynin MİK90 değerleri sırasıyla E.coli 
(ATCC25922), S.typhi (ATCC39183) ve S.aerus’da (ATCC14222) ≥50 mg/ml, ≥50 mg/ml, 
≥100 mg/ml olarak belirlendi. LiCl’ün MİK90 değerleri sırasıyla E.coli’de, S.typhi’de ve 
S.aerus’da  ≥100mg/ml, ≥150 mg/ml ve 500 mg/ml olarak belirlendi. Vankomisinin S.aerus’da  
≥1.5 µg/ml, amoksisilinin S.typhi’de ≥10 µg/ml ve amfisilinin E.coli’de  ≥8 µg/ml şeklinde 
MİK değerleri saptandı. Kontrol grubuna göre kıyaslandığında tüm grupların, bakteri koloni 
sayılarını azalttığı görüldü (p<0.05). Koloni sayıları  sırasıyla K, G, LiCl, G+LiCl gruplarında  
E.coli’de 300±7, 79±2, 72±3; S. typhi’de 300±6, 67±1,78±5, 77±3 ve S. aeurus’da 300±4, 
116±6, 102±10, 101±5 olarak belirlendi. LiCl’e en dirençli bakteri S.aeurus, en duyarlı 
bakterinin ise E.Coli olduğu saptandı. 
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Sonuç: Bu çalışmada tek başına lityum klorür veya goji berry kullanımını test edilen tüm  
bakteri türlerinin çoğalmasının inhibisyonu için yeterli olduğu, ikisinin bir arada antagonist etki 
gösterdiği saptandı.  
 
Anahtar Kelimeler-Goji berry; Lityum klorür; Antibakteriyel etki 
 
 

ABSTRACT 

Objective(s): Our aim was to investigate how the combined use of red goji berry, which has 
antibacterial effects and is frequently preferred as a nutritional supplement, and lithium chloride 
(LiCl) which is used in the treatment of bipolar disorder and cancer, affect the antibacterial 
effects of each other on gram-positive and gram-negative bacteria. 
 
Method(s): In this study, Escherichia coli (E.coli) and Salmonella typhi (S. typhi) were used 
as gram-negative bacteria and Staphylococcus aureus (S. aerus) as gram-positive bacteria. 
Bacteria were purchased from the American Type Culture Collection (ATCC). These bacteria 
were grown on selective-mediums. The minimum inhibitory concentration (MIC) values of 
each bacterial strain were determined by the macrodilution test of goji berry and lithium 
chloride, and the MIC values of the antibiotics to which the bacteria were sensitive were 
determined by the microdilution test. Accordingly, each bacterial strain was divided into the 
control group (C), the goji berry group (G), the lithium chloride (LiCl) group, the combination 
group (G+LiCl) and the antibiotic groups (Amoxicillin, Ampicillin, Vancomycin). Whether the 
test substances changed the number of bacterial colonies was evaluated using the agar-dilution 
test. Each test group (n:3) was repeated 3 times. Biostatistical analysis was evaluated using 
Annova test and Tamhane’s T2 post-hoc test. P<0.05 was considered statistically significant. 
 
Results: According to the macrodilution method, MIC90 values of goji berry were determined 
as ≥50 mg/ml, ≥50 mg/ml, ≥100 mg/ml in E.coli (ATCC25922), S.typhi (ATCC39183) and 
S.aerus (ATCC14222), respectively. MIC90 values of LiCl were determined as ≥100mg/ml, 
≥150mg/ml and 500mg/ml in E.coli, S.typhi and S.aerus, respectively. The MIC values of 
vancomycin in S.aerus, amoxicillin in S.typhi and  ampicillin in E.coli were determined as ≥1.5 
µg/ml, ≥10 µg/ml, ≥8 µg/ml, respectively. When compared to the control group, it was seen 
that all groups decreased the number of bacteria colonies (p<0.05). The colony numbers were 
determined as 300±7, 79±2, 72±3 in E.Coli,  300±6, 67±1,78±5, 77±3 in S. typhi, and 300±4, 
116±6, 102±10, 101±5 in S.aeurus for C, G,LiCl, G+LiCl groups, respectively. It was 
determined that the most resistant bacteria to LiCl was S. aerus, and the most sensitive bacteria 
was E.coli. 
 
Conclusion: In this study, it was determined that the use of lithium chloride or goji berry alone 
was sufficient for the inhibition of the proliferation of all tested bacterial species and they 
showed an antagonistic effect. 
 
Keywords-Goji berry; Lithium chloride; Antibacterial effect 
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ÖZET 

Amaç: İnsan beslenme döngüsünde besin öğesi olarak kullanılamayan gıda bileşenleri, 
biyolojik atık kapsamında değerlendirilmektedir. Özellikle biyolojik atıkların, bakteri ve 
virüslerin üremesi için çok uygun ortamlar olması çevre kirliliğine ve ona bağlı enfeksiyonlara 
neden olmaktadır. Bu çalışmada amacımız, kestane (Castanea sativa Mill) kabuğunun 
(Perikarp+integument) insanda gıda takviyesi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin 
araştırılmasıdır. 
 
Yöntem: Deneylerde 1000 mg üretimi Türkiye olan kestane kullanıldı. Kestaneler 
kabuklarından ayrıldı. Parçalanarak lif haline gelen kestane kabuklarında duyusal özellikler ile 
pH, kül miktarı, rutubet ve kuru madde miktarı, lif miktarı, karbonhidrat, protein ve yağ miktarı, 
sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, vitamin B12 miktarı ve total enerji tayini yapıldı. Kestane 
lifleri (n:3) için testler 3 defa değişik zamanlarda tekrarlandı. Kestane lifleri ağız yoluyla alımı 
kolaylaştırmak üzere bazı destekleyici etken maddeler de eklenerek jelatin kapsül içine 
hapsedildi. Kapsül stabilite testleri yapıldı. İstatistiksel analiz Student-t-Test kullanılarak 
yapıldı ve p<0.05 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: Buna göre organoleptik analiz sonucu kestane kabuklarının kendine has renk, koku 
ve görünüşte olduğu belirlenmiştir. Kestane kabuk özütlerinin pH’ı 4.7, kül miktarı 1.33, 
rutubet ve kuru madde miktarı % 4.39, diyet lif miktarı % 5.70, karbonhidrat miktarı % 85.3, 
yağ miktarı % 1.93, protein miktarı % 1.37, sırasıyla sodyum 8.04 mg/kg, potasyum 2.87 
mg/kg, demir 58.72 mg/kg, kalsiyum 2.46 mg/kg ve total enerji değeri 375.4 kcal/100g/ 1569 
kJ/100g olarak belirlenmiştir. Vitamin B12 miktarı ise saptanamamıştır. 
 
Sonuç: Bu çalışma sonucunda, yüksek demir içeriği nedeni ile kestane kabuklarının besin öğesi 
veya gıda takviyesi olarak kullanılması direkt demir preperatları kullanamayan anemi hastalığı 
olan bireylere fayda sağlayabilir, anemide görülen hipoksiye bağlı doku hasarı önlenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler- Kestane kabuğu, gıda artığı, gıda takviyesi  
 
 

ABSTRACT 

Objective(s): Food components that can not be used as nutrients in the human nutrition cycle 
are considered as biological waste. In particular, biological wastes are very suitable 
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environments for the production of bacteria and viruses, causing environmental pollution and 
its’ related infections. In this study, our aim is to investigate whether the chestnut (Castanea 
sativa Mill) shell (Pericarp + integument) can be evaluated as a food supplement in humans or 
not. 
 
Method(s): 1000 mg chesnuts produced in Turkey were used in the experiments. Chestnuts 
were separated from their shells. The sensory properties, pH, the ash quantity, the moisture and 
dry substance quantity, the fiber quantity, the quantity of carbohydrate, protein, lipid, sodium, 
potassium, calcium, iron, vitamin B12, and total energy were determined in chestnut shells that 
were broken down into fiber. The tests for chestnut shells (n:3) were repeated  3 times at 
different times. Chestnut fibers were encapsulated in gelatin capsules by adding some 
supporting active ingredients to facilitate oral intake. Capsule stability tests were performed. 
The statistical analysis was performed using Student-t-Test and the values with p<0.05 were 
considered statistically significant. 
 
Results: Accordingly, as a result of organoleptic analysis, it was determined that chestnut shells 
had a unique color, odor and appearance.The following results were determined that the pH of 
chestnut shell extracts is 4.7, the ash content is 1.33, the moisture and dry substance amount is 
4.39%, the dietary fiber amount is 5.70%, the carbohydrate amount is 85.3%, the lipid amount 
is 1.93%, the protein amount is 1.37%, the amounts of  sodium,  potassium, iron, calcium are 
determined as 8.04 mg/kg, 2.87 mg/kg, 58.72 mg/kg, 2.46 mg/kg, respectively,  and total energy 
value 375.4 kcal/100g/ 1569 kj/100g. The amount of vitamin B12 could not be determined. 
 
Conclusion: As a result of this study, the use of chestnut shells as a nutrient or food supplement 
due to its’ high iron content may benefit individuals with anemia who can not use iron 
preparations directly, and preven tissue damage due to hypoxia seen in anemia. 
 
Keywords- Chesnut shell, food leftover, food supplement 
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ABSTRACT 

The state-of-the-art for accurate quantification of essential metals and metabolites in 
biological samples is based on mass spectrometry and chromatography methods. However, 
these methods are labor-intensive, time-consuming, limited to well-furnished laboratories, and 
unavailable to the actual target groups. Miniaturized paper‑based microfluidic devices are 
promising tools that permit rapid and cheap analysis. However, these analytical approaches 
have intrinsic limitations. Most of these devices utilize analyte-specific ionophores or 
electrochemical properties of the analyte of interest. They are often limited to a specific analyte, 
not allowing high-content screening of multiple parameters at once, or are simply less selective 
and less sensitive. We developed a novel approach that overcomes these limitations and 
provides rapid and cost-effective detection of several parameters in one single read. Our 
approach exploits recombinant FRET-based biosensors for specific analytes. FRET-based 
biosensors have been extensively exploited in many life-scientific disciplines and have proved 
helpful for living cells and tissues for high-content screening. More than 100 different 
genetically encoded biosensors are available for different analytes. However, such probes have 
been less explored as diagnostic or quantification tools as recombinant proteins. We exploit a 
novel potassium ion (K+) biosensor to measure K+ concentrations in different biological 
samples such as human saliva, urine, and plant exudates. We demonstrated that these 
recombinant nano-bio sensors accurately quantify K+ levels in different biological samples. 
Importantly, unlike any other technology mentioned above, our approach required only small 
amounts of samples as low as 20 µL per read. If optimized, this approach has the potential to 
screen in one single read (several seconds) different parameters, whether different samples and 
exact readout (K+, i.e.) or same biological samples and several different parameters (i.e., ATP, 
Glucose, K+, Ca2+, Zn2+, Cu2+,  and hormones). These approaches have the potential for novel 
multiparametric quantification methods in agrobiology, life sciences, medical diagnostics, and 
environmental biology that allows fast, accurate, and cheap readout over conventional methods. 

Keywords—Potassium Quantification; Recombinant Biosensors; Point-of-Care; Non-
invasive Biosensor; Genetically Encoded Biosensors; Fluorescence Resonance Energy 
Transfer 
 
 
 

621



 

 
 
 
 

                                              IGSCONG’22 -08-11 June 2022 

 

Yönet c lerde Nars s zm 
Narcissism in Manager 

Funda SARAÇOĞLU 

 saracoglufunda@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9225-4547 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

 
 

ÖZET 

Yunan mitolojisinde adı geçen Narkissos sudaki yansımasına bakıp kendine aşık olur ve 
ölüm sebebi de kendine olan hayranlığıdır. Adını Yunan mitolojisinden alan narsisizm, tarih 
boyu çeşitli araştırmacı ve yazarlara ilham vermiştir. Günümüzde de medyanın etkisiyle birlikte 
adından sıklıkla söz edilmektedir. İnsanların kendini beğenmesi, beğenilme isteği, onay ve 
övgüye ihtiyaç duyması doğal bir ihtiyaçtır. Narsisizm, her insanda belli düzeyde bulunan 
psikolojik esneklik sağlayan yapılanmadır. Aşırı düzeyde ve işlevselliği bozan narsisizm ise 
bireyin kendine yönelik aşırı ve yoğun hayranlık, ilişkilerde manipülasyon ve empati eksikliği 
ile karakterize olup hem ilişkilerde hem örgütsel anlamda yıkıcı etkiler göstermektedir. DSM-
5’e göre büyüklenmeci ve kırılgan olarak iki kategoriye ayrılmıştır. Birçok araştırmacıya göre 
iki boyut da bireyin kendini değersiz görmesinden kaynaklanır. Kişilik psikolojisindeki 
karanlık üçlüden biri olan narsisizmin yönetici ve liderlerdeki etkileri hem liderler hem de 
çalışanlar için yadsınamaz haldedir. Örgütsel alanda narsisistik bireylerin mükemmeliyetçi 
özellikleri sebebiyle narsisizmin tamamen olumlu algılanmasına ve yansıtılmasına karşın belli 
riskler bulunmaktadır.  

Çalışma dört bölümde incelenmiştir. Birinci bölümde, narsisizmin tanımı, kavramın ortaya 
çıkışı ve kuramsal çerçeve ile ilgili literatür taramasına yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci 
bölümünde Narsistik Kişilik Bozukluğunun büyüklenmeci ve kırılgan kısmından bahsedilmiş, 
bu iki kutbun kesişen ve ayrışan özelliklerine değinilmiş, Narsisistik Kişilik Bozukluğunun 
diğer kişilik bozukluklarıyla benzerliklerine ve farklılıklarına değinilmiştir. Üçüncü bölümde; 
lider kavramı, ideal liderin özellikleri, tanınmış liderlerden olumlu liderlik örnekleri, liderlerde 
narsisistik özelliklerin risklerinden, günümüzde ideal liderlik algısındaki değişimden, dünyaca 
ünlü liderler ve onların girişimlerinden, yönetici ve lider kavramlarının eş anlamlı 
kullanılmasına karşın farklılığından ve yöneticilerin narsisistik kişilik yapılanmasıyla ilgili 
literatür taramasına değinilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise narsisizmin analizindeki 
ve terapisindeki zorluklardan, şema terapideki psikoterapi tekniklerinden bahsedilmiştir. 
 

Anahtar kelimeler: Narsisizm, Narsisistik Kişilik, Lider, Narsisistik lider, Yönetici 
 

 
ABSTRACT 

Narkissos, mentioned in Greek mythology, looks at his reflection in the water, thus falls in 
love with himself and the reason of his death is his self-admiration. Narcissism, which takes its 
name from Greek mythology, it has inspired various researchers and authors throughout its 
history. Nowadays, his name is often mentioned along with the influence of the media. It is a 
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natural need for people to like themselves, the desire to be liked, the need for approval and 
compliment. Narcissism is a structure that provides a certain level of psychological flexibility 
found in every person. Narcissism, which is characterized by excessive and intense self-
admiration, manipulation and lack of empathy in relationships, and shows destructive effects 
both in relationships and in organizational terms. According to the DSM-5, it is divided into 
two categories as grandiose and fragile. According to many researchers, both dimensions are 
caused by the fact that an individual considers himself worthless. As one of the dark trilogies 
in personality psychology, the effects of narcissism on managers and leaders are undeniable for 
both leaders and employees.  Due to the perfectionist characteristics of narcissistic individuals 
in the organizational field, there are certain risks despite the completely positive perception and 
reflection of narcissism.  

The study is examined in four sections. In the first chapter, literature review on the definition 
of narcissism, the emergence of the concept and the theoretical framework is included. In the 
second part of the study, the grandiose and fragile part of narcissistic personality disorder was 
mentioned, the intersecting and decomposition characteristics of these two poles are mentioned, 
the similarities and differences of narcissistic personality disorder with other personality. In the 
third section; the concept of a leader, the characteristics of the ideal leader, positive leadership 
examples from prominent leaders, the risks of narcissistic traits in leaders, nowadays the change 
in the perception of ideal leadership from world-renowned leaders and their initiatives, 
manager, and leader concepts are used synonymously, although by the difference of the 
managers and to the literature on narcissistic personality structure are discussed.  
In the fourth part of the study, the difficulties in the analysis and therapy of narcissism and the 
methods of psychotherapy in schema therapy are mentioned. 
 

Keywords- Narcissism, Narcissistic personality, Leader, Narcissistic Leader, Manager 
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ÖZET 

Amaç: Kronik boyun ağrısı olan hastalarda denetimli germe ve kuvvetlendirme 
egzersizlerinden oluşan bir egzersiz terapisinin ve kombine terapinin (aletli yumuşak doku 
mobilizasyonu ve ardından egzersiz terapisi) fonksiyonellik ve yaşam kalitesi üzerindeki 
etkilerini karşılaştırmak. 

Yöntem: Kronik boyun ağrısı olan 48 birey randomize olarak iki gruba ayrıldı; egzersiz terapisi 
(ET) (n= 24) ve kombine terapi (KT) (n=24) grubu. Her iki gruba 4 hafta süresince haftada 3 
gün (12 seans) egzersiz terapisi uygulandı. KT grubuna 4 hafta, haftada 2 gün ET öncesi olmak 
üzere toplam 8 seans AYDM uygulandı. Terapi öncesi ve sonrası katılımcıların fonksiyonellik 
düzeyi Boyun Özürlülük İndeksi (BÖİ) ile, yaşam kalitesi Nottingham Sağlık Profili (NSP) ile 
değerlendirildi.  

Bulgular: İki terapi grubu da fonksiyonellik düzeyinde anlamlı iyileşme gösterirken (p<0,05), 
KT grubu fonksiyonellik için daha büyük etki boyutunu gösterdi (KT, d=2.4; ET, d=1.6). 
Yaşam kalitesi için grup içi karşılaştırıldığında her iki grupta da istatiksel açıdan anlamlı fark 
bulunurken (p<0,05), veriler gruplar arası karşılaştırıldığında tedavi sonrası KT grubu lehine 
olacak şekilde istatiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulundu (p<0,05). 

Sonuç: Çalışmada kronik boyun ağrısı olan bireylere ET öncesinde AYDM uygulanması 
fonksiyonellik ve yaşam kalitesinde daha fazla iyileşme sağlamıştır. ET öncesinde alternatif 
olarak AYDM uygulaması kısa vadede iyileşme etkisini artırıyor gibi görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kronik boyun ağrısı, Alet yardımlı yumuşak doku mobilizasyonu, Yaşam 
kalitesi, Fonksiyonellik, Rehabilitasyon 

ABSTRACT 

Objective: The use of instrument-assisted soft tissue mobilization (IASTM) has been 
documented to be effective for improving pain and function, but it is unclear whether it helps 
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improve muscle performance in musculoskeletal diseases. This study investigated the effects 
of IASTM combined with exercise therapy on functionality and quality of life in patients with 
chronic neck pain. 

Method: Forty-eight individuals with chronic neck pain were randomly divided into exercise 
therapy (ET, n = 24) and combined therapy (CT, n = 24) groups. Both groups received exercise 
therapy 3 days a week (12 sessions) for 4 weeks. The CT group received IASTM combined 
with exercise therapy for 8 sessions and 2 days a week for 4 weeks. The functionality level of 
the participants was assessed with the Neck Disability Index (BDI), and the quality of life with 
the Nottingham Health Profile (NSP) at baseline and post-treatment. 

Results: While both groups showed significant improvement in functionality (p < 0.05), the 
CT group showed a greater effect size for functionality (d=2.4, d>0.8). While the quality of life 
was compared within the group, there was a statistically significant difference in both groups 
(p<0.005). While the data were compared between the groups, a statistically significant 
difference was found in favor of the KT group post-treatment (p<0.05). 

Conclusion: In the current study, the IASTM intervention combined with ET improved 
functionality and quality of life in participants with chronic neck pain compared to exercise 
therapy alone. As an alternative method, IASTM intervention before exercise seems to increase 
the short-term recovery effect in chronic neck pain conditions. 

Keywords: Chronic neck pain, Functionality, Instrument-assisted soft tissue mobilization, 
Quality of life, Rehabilitation. 
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ABSTRACT 

A fractional derivative is a derivative of an arbitrary real (even complex) order. It was first 
revealed in a note written by Gottfried Wilhelm Leibniz to Guillaume de L’Hospital in 1695. 
In due course, many researchers such as Fourier, Euler, Abel, Riemann, Hadamard, Liouville, 
Grünwald, Weyl, Caputo, etc have tried to make new definitions in order to make sense of the 
fractional integrals and derivatives.  In recent decades, the needs are expanding, some 
theoretical concepts such as gamma and beta functions are generalized, and the available 
fractional derivatives and integrals remain incapable in the face of the changing and evolving 
real-world problems. Such these things motivate several researchers to expand or generalize the 
present fractional derivatives and integrals in the literature, or to explore new ones. In 2013, 
Romero et al. define a new fractional derivative which is called the k-Riemann-Liouville 
fractional operator by exploiting the k-gamma function which is a generalization of the gamma 
function and share the relationship between the k-Riemann-Liouville integral and derivative 
and some properties using Fourier transform and Laplace transform. In 2014, Katugampola give 
a new definition about fractional operator which is a generalization of the familiar Riemann-
Liouville fractional and Hadamard fractional derivatives to an individual form. In 2016, 
Sarikaya et al. offer a novel approach to Riemann-Liouville type fractional integral which is 
called (k,s)-Riemann-Liouville fractional integral and also give a few properties for that along 
with integral inequalities.  In 2017, Azam et al. improve the generalized k-fractional derivative 
in the meaning of Riemann-Liouville and the generalized Caputo type k-fractional derivative 
which is a general version of some available fractional derivatives. In 2017 and 2018, Almeida 
individually and with his friends studied a Caputo fractional derivative with respect to another 
function and research several properties like the semi-group law, the inverse law, Taylor’s 
Theorem, and Fermat’s Theorem, etc.  

Inspired by the works of Sarikaya, Almeida and their friends, we define a new fractional 
integral in the meaning of the Remann-Liouville fractional integral and two different novel 
fractional derivatives in the meaning of Riemann-Liouville and Caputo fractional derivatives 
with respect to another function and two distinct parameters and investigate some of their 
properties like semi-group and commutative property, linearity, the inverse property, etc for 
defined fractional integral and derivatives, We illustrate the theoretical findings with the help 
of the Cauchy-type problem consisting of these novel defined fractional derivatives. 
 

Keywords- Fractional integral; Fractional derivative, Cauchy type problem 
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ÖZET 

     İnsanoğlu varoluşundan itibaren yaşamak için mekanlar oluşturmuştur. Günümüze kadar 
ulaşan bu mekanlar içerisinde tarihi çevreler bulunmaktadır. Koruma ve kentsel yenileme 
süreçleri sonucunda ortaya çıkan tarihi çevreler, mimari, arkeolojik, tarihi ve anıtsal değerleri 
yansıtan, korunması ve değerlendirilmesi gereken alanlardır. Farklı kültürlere ve mimari 
geleneklere sahip olan tarihi çevreler, geçmiş ile bugün arasında köprü görevi gören, 
yenilenemez mekanlardır. Geleneksel, görsel değerler taşıyan kentlerin kendilerine özgü 
karakterlerini oluşturan tüm öğelerini bir arada barındırır. Bu nedenle kent kimliğinin 
korunmasını destekleyen önemli bir kaynaktır. Tarihi çevrenin korunması sadece mimari bir 
yapının değil, toplumun geleneksel kültürünün ayakta kalmasını sağlayan bir yapı taşıdır. Tarihi 
çevrelerin tanımlanması, korunması ve yönetimi için restorasyon aşamaları önemlidir. Tarihi 
çevrelerde yapılan restorasyon çalışmalarının insanlığın sosyal, kültürel ve ekonomik 
değerlerine etki ettiği bilinmektedir. Tarihi peyzaj restorasyonu, yapısal ve doğal peyzajların 
geleceğe aktarılması, harap olan bölümlerinin tahribatının önlenmesi için aslına uygun biçimde 
yenilenmesidir. Bu anlamda peyzaj restorasyonu, miras olarak nitelendirilen tarihi çevrelerin 
değerlendirilmesi, anlam kazanması, iyileştirilmesi aşamalarında önemlidir. Peyzaj 
restorasyonu tarihsel açıdan önemli olan dönemi canlandırmak ve tarihi çevrenin ait olduğu 
döneme uygun düzenlenmesi yönünde önemli süreçlere sahiptir. Günümüzde tarihi çevre 
içerisinde bulunan pek çok tarihi peyzaj korunmalı ve restore edilmelidir. Bu çalışmada tarihi 
peyzajların korunmasının ve restorasyonunun önemi üzerine değerlendirme yapılmış ve tarihi 
çevrelerde yapılması gereken peyzaj restorasyonu aşamaları açıklanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler— Tarihi çevre, Tarihi peyzaj, Peyzaj restorasyonu 
 
 

ABSTRACT 

Mankind has created spaces to live since its existence. There are historical circles in these 
places that have survived to the present day. The historical environments that emerged as a 
result of the conservation and urban renewal processes are areas that reflect architectural, 
archaeological, historical and monumental values and need to be protected and evaluated. 
Historical environments with different cultures and architectural traditions are non-renewable 
spaces that act as a bridge between the past and the present. It contains all the elements that 
make up the unique characters of cities with traditional, visual values. Therefore, it is an 
important resource that supports the preservation of urban identity. The preservation of the 
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historical environment is a building block that ensures the survival of not only an architectural 
structure, but also the traditional culture of the society. Restoration stages are important for the 
identification, protection and management of historical environments. It is known that 
restoration works carried out in historical environments affect the social, cultural and economic 
values of humanity. Historical landscape restoration is the restoration of the structural and 
natural landscapes to the future and the restoration of the ruined parts in accordance with their 
originality in order to prevent their destruction. In this sense, landscape restoration is important 
in the evaluation, meaning and improvement of historical environments, which are considered 
as heritage. Landscape restoration has important processes to revive the historically important 
period and to organize the historical environment in accordance with the period it belongs to. 
Today, many historical landscapes in the historical environment should be protected and 
restored. In this study, an evaluation was made on the importance of the preservation and 
restoration of historical landscapes and the stages of landscape restoration that should be done 
in historical environments were explained. 
 

Keywords- Historical area, Historical landscape, Landscape restoration 
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ÖZET 

Akıllı cihazların ve mobil ağ kapsama alanlarının gelişmesiyle birlikte sosyal medya 
platformlarına erişim ve insanların sosyal medya platformları üzerinden etkileşimi çok hızlı 
bir şekilde ilerlemektedir. İnsanoğlu’nun yakın zamanda yaşadığı COVID-19 pandemisi gibi 
doğal yada insan kaynaklı afet anlarında sosyal medya platformları, kullanıcıları arasında 
etkileşimi hızlı bir şekilde artırarak ciddi bir haber kaynağı haline gelmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün 11 Mart 2020’de COVID-19 salgınını ilan etmesinin ardından sosyal medya 
platformlarından biri olan Twitter uygulamasının kullanım trafiğinde büyük bir artış 
görülmüştür. Bu trafikteki veri hareketinin veri madenciliği yöntemleriyle incelenmesiyle afet 
yönetimi açısından önemli çıkarımlar yapılabilir. 

Bu çalışmada, salgın döneminin önemli tartışmalarından biri olan COVID-19 aşılarının, 
ülkelerin tweet gündeminde ne kadar yer aldığı ve bu trafiğin zamansal gelişimi, veri 
madenciliği teknikleriyle incelenmiş ve görsel analitik ortamda gösterilmiştir. Bu amaçla 
Gabriel Preda tarafından Kaggle platformunda yayınlanan Pfizer/Biontech, Sinopharm, 
Sinovac, Moderna, Oxford AstraZeneca, Covaxin, Sputnik markalarının ürettiği COVID-19 
aşılarına ilişkin tweet veri seti kullanılmıştır.  

Çalışmanın ilk aşamasında tweet’lerin coğrafi kodlaması gerçekleştirilmiştir. Coğrafi 
kodlama için twitter kullanıcıları tarafından hiçbir kısıtlama olmaksızın metinsel, sayısal yada 
sembolik içeriklerin girilebildiği “user_location” öznitelik bilgisi kullanılmıştır. Varsa 
öznitelik alanında yer alan koordinat çiftleri (enlem ve boylam) doğrudan kullanılmış, yoksa 
metinsel ifadelerden öncelikli olarak toponim çıkarımı yapılarak coğrafi kodlama işlemi 
gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada “text” ve “hashtags” öznitelik alanlarında gerçekleştirilen 
sql sorgulamalarıyla Pfizer/Biontech, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Oxford AstraZeneca, 
Covaxin, Sputnik, Johnson, Covid ve Aşı kelimelerini içeren tweetler tespit edilmiştir. 
Üçüncü aşamada coğrafi kodlaması gerçekleştirilen tweetlerin ülkesel bazda sorgulamasının 
yapılabilmesi için, ArcGIS Pro 2.9 yazılımı ile tweet noktaları ve ülke idari sınırları mekansal 
analiz teknikleriyle birleştirilmiştir. Veri madenciliği yöntemlerinden hiyerarşik (Ward 
yöntemi) ve hiyerarşik olmayan  (K-Means yöntemi) kümeleme teknikleri kullanılarak 
ülkelerin “Toplam atılan tweet sayısı”, “Covid kelimesi içeren tweet sayısı” ve “Aşı kelimesi 
içeren tweet sayısı” değişkenlerine göre kümeleme analizi işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın son aşamasında analiz sonuçlarının görsel analitik ortamda sunulması amacıyla 
ArcGIS Pro 2.9 yazılımı ile üretilen tematik haritalar, Editable, Mapping ve Query özellikleri 
ile ArcGIS Online sunucularında sunulmuş ve web tabanlı interaktif bir uygulama 
geliştirilmiştir. Bu uygulama ile ülke bazında gönderilen tweetler mekansal - zamansal olarak 
analiz edilebilmektedir. Pfizer/Biontech, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Oxford AstraZeneca, 
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Covaxin, Sputnik ve Johnson kelimelerini içeren tweetler, haritalar üzerinde grafik araçlar ve 
açılır pencereler ile interaktif olarak gösterilmiştir. Veri madenciliği teknikleriyle ülkelerin 
“covid” ve “aşı” içerikli atılan tweetler ile covid-19 aşıları hakkında atılan tweetler açısından 
mekansal-zamansal değişimlerindeki benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler—Coğrafi Bilgi Sistemleri; Veri Madenciliği; Mekansal Görsel Analitik 
 
 

ABSTRACT 

With the development of smart devices and mobile network coverage, Access to social 
media platforms and interaction of people through social media platforms are progressing 
very rapidly. In times of natural or man-made disasters, such as the COVID-19 pandemic, 
which man kind has recently experienced, social media platforms become a serious news 
source by rapidly increasing the interaction among their users.After the World Health 
Organization declared the COVID-19 epidemic on March 11, 2020, there has been a great 
increase in the usage traffic of the Twitter application, one of the social media platforms. By 
examining the data movement in this traffic with data mining methods, important inferences 
can be made in terms of disaster management. 

In this study, how much the COVID-19 vaccines, which is one of the important discussions 
of the epidemic period, took place in the tweet agenda of the countries and the temporal 
development of this traffic were examined with data mining techniques and shown in the 
geovisual analytic environment. For this purpose, the tweet dataset of Pfizer/Biontech, 
Sinopharm, Sinovac, Moderna, Oxford AstraZeneca, Covaxin and Sputnik COVID-19 
vaccines published on the Kaggle platform by Gabriel Preda was used. 

In the first stage of the study, geocoding of tweets was carried out.The "user_location" 
attribute information, where textual, numeric or symbolic content can be entered without any 
restrictions by twitter users, was used for geocoding. If available, coordinate pairs (latitude 
and longitude) in the attribute field were used directly,  other wise geocoding was performed 
by firstly extracting toponyms from textual expressions. In the second stage, tweets 
containing the words Pfizer/Biontech, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Oxford AstraZeneca, 
Covaxin, Sputnik, Johnson, Covid and Vaccine were detected through sql queries in the "text" 
and "hashtags" attribute fields. In the third stage, tweet points and country administrative 
borders were combined with spatial analysis techniques with ArcGIS Pro 2.9 software in 
order to query the geocoded tweets on a national basis.Using hierarchical (Ward's method) 
and non-hierarchical (K-Means method) clustering techniques from data mining methods, 
clustering analysis processes were carried out according to the variables "Total number of 
tweets posted", "Number of tweets containing the word covid" and "Number of tweets 
containing the word vaccine". 

In the last stage of the study, in order to present the analysis results in a geovisual 
analytical environment, thematic maps produced with ArcGIS Pro 2.9 software were 
presented on ArcGIS Online servers with Editable, Mapping and Query features, and a web-
based interactive application was developed.With this application, tweets sent on a country 
basis can be analyzed spatially and temporally.Tweets containing the words Pfizer/Biontech, 
Sinopharm, Sinovac, Moderna, Oxford AstraZeneca, Covaxin, Sputnik, and Johnson were 
displayed interactively on maps with graphical tools and pop-ups. The similarities and 
differences in the spatio-temporal changes of countries in terms of tweets with the content of 
"covid" and "vaccine" and tweets about covid-19 vaccines were revealed by data mining 
techniques. 

Keywords- Geographical Information Systems; Data Mining; Geovisual Analytic 
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ÖZET 

Giriş 

Yaşlı yetişkinler arasında (> 65 yaş), yetişkin lomber stenoz , %60-70'lik bir popülasyon 
prevalansı ile önde gelen bir sakatlık nedenidir. Ameliyat sonrası komplikasyon oranlarınları 
daha fazla potansiyel morbidite sahip olmaları nedeniyle cerrahiden pişman olma oranlarıda 
yüksek olmaktadır. Bu açıdan nörojenik kladikasyon, duyu-motor etkilenmelerine rağmen bu 
hastaların cerrahiden sonra pişman olmalarının değerlendirilmesinin önemli olduğunu 
düşünmekteyiz. 

Yöntemler 

2017-2021 Ocak arası lomber dar kanal nedeniyle ameliyat olan hastalar çalışmaya alındı. Tek 
merkezli yapılan çalışmadır. Hastalar cerrahiden 2 yıl sonra “the Ottowa decision regret” testi 
ile değerlendirildi ve orta/yükseklik (Grup 1) veya düşük (Grup 2) pişmalık olarak ikiye 
ayrıldılar. Çalışmada asıl amacımız cerrahiden vazgeçme oranını tespit etmekdi. Diğer 
parametrelerimiz, cinsiyet, yaş, depresyon, ASA skoru, cerrahinin invasivliğinin 
değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası komplikasyonların değerlendirilmesiydi. 

Sonuçlar 

Tomplam 157 hasta çalışmaya alındı. Ortalama yaşları 69.5 yıl (65-780 yıl). 66 hasta çalışmaya 
kendi isteğiyle katılmadı (ortalama katılım %59). Çalışmaya katılan ve katılmayanların 
demografik özellikleri arasında fark yoktu (demograik özellikleri, komorbiditeleri, cerrahi 
müdahale veya fonksiyonel iyileşme). Çalışmaya katılan 91 hastalardan %80’i (73 hasta) 
ameliyat kararlarından memnun olduklarını,%77’si ilerde tekrar aynı kararı alabileceklerini 
bildirdiler. 91 hastanın %21 (19) hasta tercihlerin pişman olduklarını, ve cerrahinin onlara zarar 
verdiğini bildirdiler. Pişman olan ve olmayan hastaların demografik-komorbidileri, cerrahi 
invazivlik ve hastanede kalma süreleri  benzerdi. İstatiksel olarak tek fark pişman olan 
hastaların grubunda ameliyat öncesi depresyon oranının 4 kat fazla olduğu görüldü (p:0.04). 

Sonuç 

Lomber dar kanal  genellikle ileri yaşların hastalığıdır. Nörojenik kladikasyon, yürüme 
mesafesi kısalığı, fleksiyon postürü kliğini oluşturur. Spinal kanal çapının 10 mm’den az olması 
ile enflaamatuar süreçlerle sinir önce duyu sonra motor liflerde fonksiyon kaybı oluşur ve 
hastada nörojenik defisitlerin yanında, ağrı ,uyuşma, parestezi görülür. Yaşlıların en sık 
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kardiyovasküler ve pulmuner morbiditeleri nedeniyle, cerrahi ASA skorları yüksek olmaktadır. 
İntraoperatif komplikasyonlar görülebilmektedir. Postoperatif olarak yara iyileşmesi ve 
komorbidete diabetus mellitus varsa, buna bağlı enfeksiyon ve yara yeri iyileşmeleride oldukça 
sorun olmaktadır. Yara iyileşme sorunu, hastanede kalma süresini uzatmakta ve hasta 
memnuniyetini düşürmektedir. Bu hastalarda osteoproz ve diz-kalça eklem sorunlarıda 
görülmesi nedeniyle memnuniyetsizlik artabilmektedir. 

Lomber dar kanal nedeniyle aynı demografik özelliklere sahip hastalar, aynı yöntemle ameliyat 
olmalarına rağmen her 5 hastadan 1’inde lomber dar kanal ameliyatıdan pişmalık duymaktadır.  
Ameliyat öncesi depresyon bulunum bunmaması bu kararda etkili olmaktadır. 

Anahtar kelimeler:Lomber stenoz, Depresyon, Menmuniyet 

 

ABSTRACT 

Introduction 

Among older adults (>65 years), adult lumbar stenosis is a leading cause of disability, with a 
population prevalence of 60-70%. Postoperative complication rates have higher potential 
morbidity, so the rate of regret from surgery is also high. In this respect, we think that it is 
important to evaluate the regret of these patients after surgery despite their neurogenic 
claudication and sensory-motor effects. 

Methods 

Patients who underwent surgery for lumbar stenosis between January 2017 and January 21 
were included in the study. It is a single-center study. The patients were evaluated with the “the 
Ottawa decision regret” test 2 years after surgery and they were divided into two as 
medium/high (Group 1) or low (Group 2). Our main aim in the study was to determine the rate 
of abandonment from surgery. Our other parameters were gender, age, depression, ASA score, 
assessment of invasiveness of surgery, and assessment of postoperative complications. 

Results 

A total of 157 patients were included in the study. Their average age is 69.5 years (65-780 
years). 66 patients did not participate in the study voluntarily (mean participation 59%). There 
was no difference in demographic characteristics of study participants and non-participants 
(demographic characteristics, comorbidities, surgical intervention or functional recovery). Of 
the 91 patients who participated in the study, 80% (73 patients) reported that they were satisfied 
with their surgery decision, and 77% reported that they would make the same decision again in 
the future. Of 91 patients, 21% (19) reported that they regretted their choice and that surgery 
had harmed them. Demographic-comorbidities, surgical invasiveness, and hospital stay were 
similar between remorseful and non-repentant patients. Statistically, the only difference was 
that the rate of preoperative depression was 4 times higher in the group of patients with regret 
(p:0.04). 

Conclusion 

Lumbar stenosis is usually a disease of advanced age. Neurogenic claudication, short walking 
distance, and flexion posture create a click. With a spinal canal diameter of less than 10 mm, 
inflammatory processes cause loss of function in nerve first sensory and then motor fibers, and 
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pain, numbness, and paresthesia are seen in addition to neurogenic deficits in the patient. 
Because of the most common cardiovascular and pulmonary morbidities in the elderly, surgical 
ASA scores are high. Intraoperative complications can be seen. If there is postoperative wound 
healing and comorbid diabetes mellitus, infection and wound healing are also very problematic. 
Wound healing problem prolongs hospital stay and reduces patient satisfaction. Dissatisfaction 
may increase in these patients due to osteoporosis and knee-hip joint problems. 

Patients with the same demographic characteristics due to lumbar stenosis, although they have 
been operated with the same method, 1 out of every 5 patients regrets lumbar stenosis surgery. 
The absence of depression before the operation is effective in this decision. 

Keywords: Lumbar stenosis, Depression, Satisfaction 
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ABSTRACT 

Owing to their unique and remarkable physical properties, carbon nanotubes (CNTs) have 
been used as a filler within a CNTs based polymer nanocomposites with enhanced mechanical, 
thermal, and electrical capabilities that can be found in many applications including flexible 
sensors. Among various nanocomposite fabrication methods, electrospinning is a quite simple 
facile and versatile method for the fabrication of fibrous network with high surface area and 
porosity. In this method, electrospun fibers were collected on a grounded rotating collector in 
random and non-uniform mats by applying a certain high voltage to the tip of the needle. In this 
study, the influence of different type of solvents on the TPU dispersion and pressure sensing 
performance of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) decorated electrospun TPU 
nanocomposite was reported. Here, pressure sensitive layers were prepared by dipping 
electrospun in N-N-Dimethylformamide (DMF), Tetrahydrofuran (THF) and DMF:THF mixed 
solvent mixed TPU nanofibers into dispersed MWCNTs solution. From the obtained 
experimental results, it is seen that all samples are highly pressure sensitive and their electrical 
resistances decrease with the increase of applied pressure as MWCNTs decorated electrospun 
fibers get closer to each other enabling easier electron transport. It is also observed that all 
samples give two different regions under pressure. For both regions, the highest sensitivity was 
observed for MWCNTs/TPU:DMF samples which is attributed to the higher amount of well-
dispersed nanofiber networks. Obtained findings of this study can give new insights into the 
design of flexible, pressure-sensitive fibrous layers fabricated by electrospinning technology. 
 

Keywords- Multiwalled carbon nanotubes; Thermoplastic polyurethane; Electrospinning; 
Pressure sensors; Piezoresistivity; Dispersion. 
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ÖZET 

Amaç: Araştırma, şizofreni hastalarında yeti yitimi ile öz bakım gücü arasındaki ilişkiyi 
incelemek amacı ile yapıldı. 

Yöntem: Bu araştırma, tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı niteliktedir. Araştırma, Nisan-
Eylül 2021 tarihleri arasında Karadeniz Bölgesinde bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından 
takip edilen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 154 şizofreni hastası ile yapıldı. Verilerin 
toplanmasında “Sosyo-demografik Veri Formu”, “Kısa Yeti Yitimi Anketi (KYYA)” ve “Öz 
Bakım Gücü Ölçeği (ÖBGÖ)” kullanıldı. Veriler SPSS 22 kullanılarak analiz edildi. Verilerin 
değerlendirilmesinde; sayı, ortalama, yüzdelik dağılımlar, standart sapma, cronbach alpha 
katsayısı Pearson Korelasyon analizi ve Doğrusal Regresyon analizi kullanıldı. 

Bulgular: Araştırma bulgularına göre hastaların KYYA puan ortalaması 11.14±4.18, ÖBGÖ 
puan ortalaması 75.16±16.69 olarak belirlendi. Hastaların KYYA ile ÖBGÖ puan ortalamaları 
arasındaki ilişki incelendiğinde; ölçeklerin toplam puan ortalaması arasında negatif yönde 
anlamlı güçlü bir ilişki tespit edildi. Ayrıca şizofreni hastalarının, yeti yitimi düzeylerinin, öz 
bakım gücü düzeyleri üzerine %54.4 oranında ve negatif yönde etkisi olduğu saptandı.  

Sonuç: Şizofreni hastaların yeti yitimi puan ortalaması orta düzeyde, öz bakım gücü puan 
ortalaması orta düzeyde bulundu. Şizofreni hastalarında yeti yitimi arttıkça öz bakım gücü 
azalmaktadır.  

Anahtar Kelimeler- Hemşirelik; Öz Bakım Gücü; Şizofreni; Yeti Yitimi; 
 

 
ABSTRACT 

Aim: The study was conducted to investigate the relationship between disability and self-care 
agency in patients with schizophrenia. 

Material and methods: The data of this descriptive, cross-sectional and correlational study 
were collected at Black Sea Region a Community Mental Health Center. The population of the 
study consisted of patients with schizophrenia who presented to Community Mental Health 
Center between April 2021 and September 2021. Of the patients in the study population, 154 
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who met the inclusion criteria of the study and agreed to participate in the study comprised the 
study sample. The “Socio-demographic Information Form”, “Brief Disability 
Questionnaire(BDQ)” and “Exercise of Self-Care Agency Scale(ESCA)” were used to collect 
data. The data were analyzed using the SPSS 22. In the analysis of the data, numbers, arithmetic 
mean, percentile distributions, standard deviation, Cronbach’s alpha coefficient, Pearson 
Correlation analysis and Linear Regression analysis were used. 

Results: According to the results of the study, the mean scores the patients obtained from the 
BDQ and ESCA were 11.14±4.18 and 75.16±16.69 respectively. The analysis of the 
relationship between the mean scores the patients obtained from the BDQ and ESCA  
demonstrated a strong negative correlation between them. In addition, it was determined that 
disability levels of schizophrenic patients had a negative effect on the self-care agency levels 
at a rate of 54.4%. 

Conclusion: The mean scores obtained from the Brief Disability Questionnaire and Exercise 
of Self-Care Agency Scale by the patients with schizophrenia were moderate. As their Brief 
Disability Questionnaire score increased, their Exercise of Self-Care Agency Scale score 
decreased.  

Keywords- Nursing; Self-care Agency; Schizophrenia; Disability; 
 

* “Bu araştırma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 
2021-9488 numarası ile desteklenmiştir.  
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ÖZET 

Amaç: Araştırma, şizofreni tanısı almış bireylerdeki içgörünün yaşam niteliğiyle arasındaki 
ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı. 

Materyal ve Metot: Bu araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı niteliktedir. Araştırma verileri, 
Şubat – Temmuz 2021 tarihleri arasında Karadeniz Bölgesinin bir ilinde Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezi (TRSM)’ de toplandı. Araştırmanın evrenini, belirtilen tarihler arasında TRSM’ne 
başvuran, DSM-V tanı ölçütlerine göre şizofreni tanısı konulmuş ve araştırmaya alınma 
kriterlerine uyan tüm hastalar oluşturdu. Evrenden örneklem seçimine gidilmeyerek, araştırma 
148 hastayla tamamlandı. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan 
‘’Sosyodemografik Veri Formu’’, ‘’ Brichwood İçgörü Ölçeği’’ ve ‘’ Şizofreni Hastaları İçin 
Yaşam Niteliği Ölçeği’’ olmak üzere 3 form kullanıldı. Veriler SPSS 22 (Statistical Program 
for Social Sciences) kullanılarak analiz edildi. Verilerin analizinde; verilerin normal dağılım 
gösterip göstermediği Shapiro-Wilk testi ile değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde; 
sayı, ortalama, yüzdelik dağılımlar, standart sapma kullanıldı. Ölçekler arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon analizi ve ölçeklerin güvenirlik katsayıların 
hesaplanmasında Cronbach alfa katsayısı kullanıldı. 

Bulgular: Araştırma bulgularına göre hastaların Brichwood İçgörü Ölçeği (BİÖ) toplam puan 
ortalaması 4.16±1.63 olarak belirlendi. Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Niteliği Ölçeği 
(ŞHYNÖ) toplam puan ortalaması 76.93±14.84 olarak bulundu. Hastaların BİÖ alt boyutları 
ile ŞHYNÖ alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde; BİÖ belirtilerin farkında olma, 
hastalığın farkında olma alt boyutları ve toplam puan ortalaması ile ŞHYNÖ kişiler arası 
ilişkiler alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı zayıf düzeyde bir ilişki tespit edildi. ŞHYNÖ 
mesleki rol, günlük eşya kullanımı ve etkinlikler alt boyutları ile BİÖ toplam puan ortalaması 
arasında negatif yönde anlamlı zayıf düzeyde bir ilişki tespit edildi (p<0.05) 

Sonuç: Hastaların içgörülerinin düşük düzeyde, yaşam niteliklerinin ise yüksek düzeyde 
olduğu saptandı. Şizofreni hastalarının içgörü puan ortalamaları ile yaşam niteliği puan 
ortalaması arasında ilişki olduğu tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, içgörü, şizofreni, yaşam niteliği 
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ABSTRACT 

Aim: The study was conducted to determine the relationship between the quality of life and 
insight levels of patients diagnosed with schizophrenia. 

Materials and Methods: The data of this descriptive and correlational. Study was collected at 
the Black Sea Region a Community Mental Health Center between February 2021 and July 
2021. The study population consisted of all patients who presented to the Community Mental 
Health Center between the specified dates, who were diagnosed with schizophrenia according 
to the DSM-V diagnostic criteria and who met the inclusion criteria of the study. No sampling 
method was implemented. The study was completed with 148 patients. The three tools used to 
collect the data were the "Sociodemographic Data Form", "Birchwood Insight Scale (BIS)", 
and "Quality of Life Scale for Schizophrenic Patients (QLSS)" prepared by the researcher. Data 
were analyzed using the SPSS 22 (Statistical Program for Social Sciences). In the analysis of 
the data, the Shapiro-Wilk test was used to determine whether the data were normally 
distributed. In the analysis of the data, numbers, arithmetic mean, percentile distributions, and 
standard deviation were used. While Pearson’s correlation analysis was used to determine the 
relationship between the scales, the Cronbach's alpha coefficient was used to calculate the 
reliability coefficients of the scales. 

Results: According to the study findings, the mean scores the patients obtained from the overall 
Birchwood Insight Scale and the Quality-of-Life Scale for Schizophrenic patients were 
4.16±1.63 and 76.93±14.84 respectively. According to the analysis of the relationship between 
the sub-dimensions of the BIS and the sub-dimensions of the QLSS, there was a negative and 
weak correlation between the mean scores obtained from the overall BIS and its Being Aware 
of the Symptoms and Being Aware of the Disease sub-dimensions and the mean scores obtained 
from the overall QLSS and its Interpersonal Relationships sub-dimension. There was a 
negative, significant and weak correlation between the mean score for the overall BIS and the 
mean scores for the Occupational Role, Daily Use of Belongings and Activities sub-dimensions 
of the QLSS (p<0.05). 

Conclusion: It was determined that the patients had a low level of insight and a high level of 
quality of life. A relationship was determined between the mean scores the participants obtained 
from the BIS and the mean scores they obtained from the QLSS. 

Keywords: Nursing, insight, schizophrenia, quality of life 

 

*Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 2021-
9202 proje numarası desteklenmiştir. 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, YouTube'da bulunan rubber-dam uygulama videolarının 
bilgilerinin kalitesini, güvenilirliğini ve eğitici içeriğini eleştirel olarak değerlendirmektir. 

Gereç ve yöntem: YouTube™'da "rubber-dam uygulaması" arama kelimeleri kullanılarak 
arama yapılarak 62 kabul edilebilir video elde edilmiştir. Yükleme kaynağı “diş hekimi/uzman” 
ve “ticari” olarak kategorize edilmiştir. Videolar, bilgi içeriğine göre 4 kategoride (rubber-dam 
kullanım endikasyonları, avantajları, bileşenleri ve uygulaması) puanlanmıştır. Video eğitim 
içeriğinin genel kalitesi de Küresel Kalite Puanı (Global Quality Score-GQS) kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler elde edilmiş ve veriler Mann Whitney U Testi ve 
Spearman korelasyonu kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Kaynakların yüzde 72'si diş hekimi/uzman tarafından yüklenmiştir. Videoların 
ortalama süresi 11.6 dakikadır. Ortalama video yaşı 1097 gündür. Videoların toplam puan 
ortalaması 3.98 ve ortalama GQS puanı 3.1’dir. 

Video yükleme kaynağına göre içerik puanı ortalaması ile GQS puanı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,050). İçerik puanı, GQS ve süre (saniye), 
izlenmeler, beğeniler ve izlenme oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif 
korelasyon bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç: Yükleme kaynağından bağımsız olarak, çoğu video, rubber-dam uygulamasının 
endikasyonları ve avantajları ile ilgili bilgi verme konusunda yetersiz bulunmuştur. Bu nedenle, 
videoların çoğunlunun içerik puanı ve GQS'u düşük belirlenmiştir. Günümüzde YouTube, 
öğrencilerin bilgi edindiği önemli bir kaynak olduğundan, uzman diş hekimleri tarafından daha 
ayrıntılı ve açıklayıcı videolar yüklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: YouTube, Rubber-dam, İnternet, Sosyal Medya, Endodonti  

 

ABSTRACT 

Objectives:  The purpose of this study was to critically evaluate the quality, reliability and 
educational content of the information of rubber-dam application videos available on YouTube. 

Materials and methods: A search on YouTube™ was performed using “rubber-dam 
application’ keywords. 62 acceptable videos were obtained. The source of upload was 
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categorized as “dentist/specialist” and “commercial”. Video content was scored based on its 
information content in 4 categories (indications, advantages and components of rubber-dam, 
rubber dam application). The overall quality of the video educational content was also assessed 
using Global Quality Score (GQS). Descriptive statistics were obtained and the data were 
analyzed using Mann Whitney U Test and Spearman's correlation. 

Results: 72 percent of sources were uploaded by dentist/specialist. The average duration of the 
videos was 11.6 minutes. The average video age was 1097 days. The overall score average of 
the videos was 3.98, and the average GQS score was 3.1. There was no statistically significant 
difference between the mean of the overall score and the GQS score according to the video 
upload source (p>0.050). There was a statistically significant positive correlation between the 
overall score, GQS and the duration (seconds), views, likes and viewing Rate (p<0.05).  

Conclusion: Regardless of the source of upload, most videos were incomplete because they are 
insufficient regarding indications and advantages of rubber-dam. Therefore, the majority of the 
videos had low completeness scores and GQS. As YouTube represents an important source for 
student-information, more detailed and descriptive videos should be uploaded by specialized 
dental professionals. 

Keywords: YouTube, Rubber-dam, Internet, Social Media, Endodontics 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışma Türkiye’de müzik uygulamalarının etkisini belirlemek amacıyla hemşirelik 
alanında yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Yöntem: Retrospektif ve tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, tezlere Yükseköğretim Kurumunun 
internet sitesi olan “Ulusal Tez Merkezi” sayfasından ulaşılmıştır. Araştırmada müzik 
uygulamalarının etkisini belirlemek amacıyla hemşirelik alanında 2012-2022 yılları arasında 
yapılmış lisansüstü tezler “müzik, müzik dinletisi/dinletme, müzik girişimi, müzik terapi” 
anahtar kelimeleri kullanılarak taranmış ve toplam 101 teze ulaşılmıştır. Hemşirelik alanında 
yapılmış olan, tam metnine ulaşılabilen ve müzikle eş zamanlı başka tamamlayıcı bir uygulama 
yapılmamış olan 82 tez araştırma kapsamına alınmıştır. Tezler, araştırmacı tarafından literatür 
ışığında geliştirilen veri toplama formu ile değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde 
sayı, yüzde, minimum ve maksimum değerler kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan tezlerin 62’sinin (%75.6) yüksek lisans, 20’sinin (%24.4) 
doktora tezi olduğu; %39.0’ının randomize kontrollü deneysel tasarımda olduğu; %47.6’sının 
hemşirelik anabilim dalı tarafından yürütüldüğü; müziğin etkisi incelenen değişkenlerin 
başında anksiyete (%24), ağrı (%21.0) ve fizyolojik parametrelerin (%13.0) geldiği 
bulunmuştur. Tezlerin örneklem sayılarının 28 ile 225 arasında, müzik grubundaki katılımcı 
sayısının 14 ile 202 arasında ve müzik uygulama süresinin ise 5 ile 90 dakika arasında değiştiği 
belirlenmiştir. Tezlerde müzik uygulamalarında en çok Türk Sanat Müziği (%45.1) kullanıldığı 
ve tezlerin çoğunda (%65.9) müzik dinletme uygulamasının sadece bir kez yapıldığı tespit 
edilmiştir. Tezlerde en çok yoğun bakım hastaları ile (%18.3) çalışıldığı ve tezlerin çoğunda 
(%81.7) müziğin belirtilen değişkenler üzerinde olumlu etki ettiği tespit edilmiştir. 

Sonuç: Türkiye’de müzik uygulamalarının etkisini incelemek amacıyla hemşirelik alanında 
yapılan tezlerin büyük çoğunluğunda müziğin etkili bir yöntem olduğu belirlenmiştir. Bununla 
birlikte müziğin uygulama sürecinde çeşitlilik söz konusu olduğu anlaşılmıştır. Hemşirelik 
bakımında uygulanan müziğin etkin ve amacına yönelik kullanabilmesi için gerekli eğitimlerin 
düzenlenmesi ve müzik uygulamalarına yönelik kanıta dayalı uygulamaların yapılabilmesi için 
çalışmalar yapılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik terapi, Hemşirelik, Tez 
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ABSTRACT 

Objective: This study is made to examine postgraduate theses in the field of nursing in order 
to understand the effect of music practices in Turkey.  

Method: In this retrospective and descriptive study, theses were accessed from the "National 
Thesis Center", which is the website of the Higher Education Institution. In order to depict the 
effect of music practices in the study, postgraduate theses in the field of nursing between 2012 
and 2022 were scanned by using the keywords "music, music playback, music initiative, music 
therapy" and a total of 101 theses were reached. 82 theses, which were conducted in the field 
of nursing, whose full text could be reached and no other complementary practice was made 
simultaneously with music, were included in the research. The theses are evaluated with the 
data collection form developed by the researcher in the light of the literature. Figures, 
percentage, minimum and maximum values are used in the evaluation of the data. 

Findings: It was found that 62 (75.6%) of the theses included in the study are postgraduate 
theses, 20 (24.4%) are doctoral theses; 39.0% are designed in a randomized controlled 
experimental form; 47.6% are conducted by the nursing department; and anxiety (24%), pain 
(21.0%) and physiological parameters (13.0%) are among the variables examined for the effect 
of music. It is observed that the sample numbers of the theses are ranged from 28 to 225, the 
number of participants in the music group is ranged from 14 to 202, and the duration of music 
practice is ranged from 5 to 90 minutes. It is found that the most used music genre in music 
applications under the theses is Turkish Art Music (45.1%), and music playing was performed 
only once in most of the theses (65.9%). It is seen that intensive care patients (18.3%) are the 
most studied patients in the theses, and music has a positive effect on the specified variables in 
most of the theses (81.7%). 

Conclusion: In order to examine the effect of music practices in Turkey, it is concluded that 
music is an effective method in the majority of the theses in the field of nursing. However, it is 
found that there is diversity in the application process of music. In order for the music applied 
in nursing care to be used effectively and for its purpose, it may be suggested to organize the 
necessary trainings and to carry out evidence-based applications for music applications. 

Keywords: Music, Music Therapy, Nursing, Thesis  
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ÖZET 

Venöz tromboemboliler (VTE) ölüme, sakatlıklara, ekonomik ve sosyal kayıplara neden 
olan önemli klinik sorunlardır. Özellikle Covid-19 döneminde VTE riskinin arttığı yapılan 
çalışmalarda görülmektedir. Kritik bakımın yapıldığı yoğun bakım üniteleri VTE açısından 
daha riskli kliniklerdir. Bunun için yoğun bakımlarda çalışanların VTE proflaksisine ilişkin 
bilgi durumlarının ve yaptıkları uygulamaların belirlenmesi, bu konuya dikkat çekilmesi ve 
ileride görülebilecek kitlesel etkileri olan sağlık durumlarında yol gösterici olabileceği 
düşünülmektedir. Bu çalışma Covid-19 salgınında yoğun bakımda çalışan hemşirelerin 
tromboprofilaksi uygulamalarına yönelik bilgi ve uygulamalarının belirlemesi amacıyla 
yapılmıştır.  

Araştırma 15 Eylül – 15 Aralık 2021 tarihleri arasında, İç Anadolu bölgesinde yer alan 
Sağlık Bakanlığına bağlı yoğun bakım ünitelerinde çalışan, araştırmaya katılmayı kabul eden 
117 hemşire ile yapılmıştır. Çalışma öncesi etik kurul izni ve katılımcılardan onam alınmıştır.  

Çalışma sonucunda hemşirelerin çoğunluğunun (%62,4) tromboprofilaksi konusunda 
hizmet içi eğitim almadığı, ancak %70,1’nin VTE risk değerlendirme konusunda bilgisini iyi 
olarak belirttiği saptanmıştır. Hemşirelerin %61.5’inin kliniklerindeki Covid 19 tanılı 
hastalarda VTE yaşadığı, bunların % 30.6’sının DVT, %68.1 ‘inin pulmoner emboli 
%62.52inin kardiyak emboli ve %31.9’unun nörolojik olay yaşadığı belirlenmiştir. 
Hemşirelerin çalıştıkları kliniklerde trombofroflaksi için en fazla farmakolojik yöntemlerin 
uygulandığı, bunlardan da en sık Heparin (%36.8) infüzyonu, Clexan (%95.7) ve Coumadin 
(%47.0), kullanıldığı belirlenmiştir. Hemşirelerin mekanik yöntemlerden da en sık 
antiembolik çorap (%99,1) kullandığı tespit edilmiştir. Hemşirelerin tromboflaksiye ilişkin 
uygulamalarına bakıldığında, % 84,6’sının hastaları antikoagülanların yan etkileri açısından 
izlediği saptanmıştır.  

Bu çalışmanın sonucu olarak yoğun bakım hemşirelerinin VTE konusunda hizmet içi 
eğitimler ile bilgi düzeylerinin geliştirilmesi, Covid-19 benzeri fizyolojik etki gösteren 
pandemilerde VTE yönüyle hasta bakımının daha dikkatli ele alınması gerektiği önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler—; Yoğun Bakım; Venöz Tromboemboli; Profilaksi; Hemşire; Bilgi 
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ABSTRACT 

     Venous thromboembolism (VTE) are important clinical problems that cause death, 
disability, economic and social losses. It is seen in studies that the risk of VTE increases, 
especially during the Covid-19 period. Intensive care units where critical care is provided are 
more risky clinics in terms of VTE. For this, it is thought that determining the knowledge 
status of the intensive care workers about VTE prophylaxis and their practices, drawing 
attention to this issue and may be a guide in health conditions with mass effects that may be 
seen in the future. This study was conducted to determine the knowledge and practices of 
nurses working in the intensive care unit regarding thromboprophylaxis practices during the 
Covid-19 epidemic.  

The research was conducted with 117 nurses working in the intensive care units of the 
Ministry of Health in the Central Anatolia region between September 15 and December 15, 
2021 and agreeing to participate in the research. Ethics committee approval and consent were 
obtained from the participants before the study.  

As a result of the study, it was determined that the majority of the nurses (62.4%) did not 
receive in-service training on thromboprophylaxis, but 70.1% stated that their knowledge 
about VTE risk assessment was good. It was determined that 61.5% of the nurses experienced 
VTE in patients diagnosed with Covid 19 in their clinics, 30.6% of them had DVT, 68.1% had 
pulmonary embolism, 62.52% had cardiac embolism and 31.9% had neurological events. It 
was determined that the most pharmacological methods were used for thrombophroplakia in 
the clinics where the nurses worked, and Heparin (36.8%) infusion, Clexan (95.7%) and 
Coumadin (47.0%) were used most frequently. It was determined that nurses used antiembolic 
stockings most frequently (99.1%) among mechanical methods. When the practices of the 
nurses regarding thrombophlaxis were examined, it was determined that 84.6% of them 
followed the patients in terms of the side effects of anticoagulants.  

As a result of this study, it can be suggested that intensive care nurses should improve their 
knowledge level with in-service training on VTE, and that patient care should be handled 
more carefully in terms of VTE in pandemics with physiological effects like Covid-19. 
 

Keywords- —;Intensive care; Venous Thromboembolism; Prophylaxis; Nurse; Knowledge 
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ABSTRACT 

The ways of gaining a deeper insight to language use by making discourse analysis have been 
the issue of various studies in recent years. Children as a separate group with their original 
language performances on the center of this study. Different practices have been conducted to 
open the curtain on the words of children with full understanding. This research has the 
fundamental purpose of illuminating the differences between the talks of two sisters on the same 
story “Pollyanna” in terms of language form and features, affective factors and nonverbal 
reactions. In this descriptive study, qualitative data was collected by using semi structured 
interview divided into two parts of while reading and post reading questions. Data was analyzed 
through discourse analysis of identifying the frequencies of utterances and highlighting the 
related parts in detail line by line to reach the aims of the study. The results showed that there 
were significant differences between the talks of two sisters despite their same genders and living 
under the same circumstances as a support of the hypothesis in the research that each children is 
unique with his/her own language development, affective factors they have and nonverbal 
reactions they gave to the same contextual situations. 

 
Keywords - Critical Discourse Analysis; Children’s Talks; Emotional Insight; Justice; Tense 

Usage; Repetition; Non-verbal Reactions 
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ÖZET 

Giriş ve Amaç: İnme sonrasında hem hastalar hem de bakım verenler sıklıkla depresyon ve 
kaygı gibi psikolojik sıkıntılar yaşayabilmektedirler. Psikolojik sıkıntıların tedavisi bireyin 
psikolojik sağlığı üzerindeki etkisine ek, tedaviye katılımı ve tedavi sonuçlarını 
etkileyebildiğinden önemlidir. Çalışmanın amacı inme geçiren kişilerin yaşadıkları psikolojik 
sıkıntıları azaltmaya ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik BDT temelli bireysel müdahale 
programının geliştirilmesi ve pilot uygulamasının yapılmasıdır.  

Yöntem: Çalışmaya inme tanısı almış, tanısından en az 6 ay geçmiş, Standardize Mini Mental 
Test’inden en az 23 puan almış, afazisi olmayan, gönüllü hastalar alınmıştır. Geliştirilen 
müdahale 5 hastaya ve 5 bakım verene uygulanmıştır. Katılımcılardan hastaların yaş Ortalaması 
52, bakım verenlerinse 57’dir. Müdahale; kuramsal alan yazın ışığında, fiziksel rahatsızlığı olan 
bireylere yönelik etkinliği kanıtlanmış BDT temelli uygulamalardan yararlanılarak 
oluşturulmuştur. Müdahale psikoeğitim, davranışsal aktivasyon, gevşeme ve bilişsel 
çarpıtmaları ele alma gibi temel teknikleri içeren 6 seans hasta 2 seans aile görüşmesinden 
oluşmaktadır.  Müdahaleden önce ve sonra Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, Çok 
Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, İnmeye Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği, Bakım Verme 
Yükü Ölçeği, Depresyon, Anksiyete Stres Ölçeği, SF-12 Yaşam Kalitesi Ölçeği aracılığıyla 
ölçümler alınmıştır.  

Bulgular: Hastaların anksiyete ve depresyon puanları müdahale öncesine (Ortalama=8.6 ve 
Ortalama= 10.8) göre müdahale sonrasında (Ortalama= 4.4 ve Ortalama= 5.8) azalmış, sosyal 
destek alt alanlarının tamamı ve yaşam kalitesi puanları ise artmıştır. Bakım verenlerin de 
anksiyete, depresyon ve stres puanlarının müdahale öncesine (Ortalama=6.8, Ortalama=9.4 ve 
Ortalama=12.8) göre müdahale sonrasında (Ortalama=3.2, Ortalama=7 ve Ortalama=5.4) 
azaldığı, yaşam kalitelerinin arttığı tespit edilmiştir.  

Sonuç: Çalışmadaki bulgular müdahalenin, hasta ve yakınlarının psikolojik sıkıntılarını 
azaltmada, yaşam kalitelerini artırmada etkili olacağına yönelik umut vermektedir. Uygulama 
sonrasında seansların içeriğinde güncellemeler yapılmasıyla müdahalenin 10 seansa çıkarılması 
planlanmıştır. İnme geçiren kişilerde ve bakım verenlerde psikoterapinin kullanımının kaygı, 
depresyon, stres, sosyal destek ve yaşam kalitesi alanlarında yarar sağladığı söylenebilir. 
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Müdahalenin ülkemizde inme geçirenlere ve bakım verenlerine yönelik geliştirilen ilk terapi 
müdahalesi olması nedeniyle mevcut bir eksikliği gidererek yeni çalışmalara yol gösterici 
olması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler—  İnme, Bakım Veren, Psikolojik Sıkıntılar, Yaşam Kalitesi, Bilişsel 
Davranışçı Terapi 

 
ABSTRACT 

Introduction and purpose: After stroke, both patients and caregivers often experience 
psychological problems such as depression and anxiety. The treatment of psychological distress 
is important as it can affect the individual's psychological health and as well as participation in 
treatment and treatment outcomes. The aim of this study is to develop and pilot a CBT-based 
individual intervention program to reduce the psychological distress experienced by stroke 
survivors and increase their life quality. 

Method: Volunteer patients who were diagnosed with stroke, had at least 6 months of 
diagnosis, scored at least 23 in Standardize Mini Mental Exam, and did not have aphasia were 
included in the study. The developed intervention was applied to 5 patients and 5 caregivers. 
Among the participants, the average age of the patients is 52, and the caregivers are 57. 
Intervention was created by using CBT-based applications which has a proved effectiveness on 
individuals with physical disorders. The intervention consisted of 6 sessions of patient and 2 
sessions of family interviews, which included basic techniques such as psychoeducation, 
behavioral activation, relaxation and dealing with cognitive distortions. Measurements were 
taken via Hospital Anxiety and Depression Scale, the Multidimensional Scale of Perceived 
Social Support, the Stroke-Specific Quality of Life Scale, the Caregiver Burden Scale, the 
Depression, Anxiety Stress Scale, and the SF-12 Quality of Life Scale before and after the 
intervention. 

Results: Anxiety and depression scores of the patients decreased after the intervention 
(Mean=8.6 and Mean=10.8) compared to the pre-intervention (Mean=4.4 and Mean=5.8), 
while their social support and life quality scores increased. As it can be seen that; anxiety, 
depression and stress scores of caregivers also decreased after intervention (Mean=3.2, Mean=7 
and Mean=5.4) compared to pre-intervention (Mean=6.8, Mean=9.4, and Mean =12.8), whole 
their life quality is increased. 

Conclusion: The result of this study shows that intervention is effective on increasing patients 
and caregivers life quality with reducing their psychological distress. After the application plan 
is to increase number of sessions up to by updating its content. It can be said that psychotherapy 
supports patients and caregivers to cope with depression, anxiety and stress which impacts their 
life quality. As the intervention is the first therapy intervention developed for stroke survivors 
and their caregivers in our country, which aims guide new studies with filling the current gap. 

Keywords- Stroke, Caregiver, Psychological Distress, Life Quality, Cognitive Behavioral 
Therapy 
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ÖZET 

Dünya üzerindeki tüm canlılar, etrafındaki diğer canlılar ile etkileşim içerisindedir. Bu 
etkileşimin tamamı da çevreyi oluşturmaktadır. Çevreyi oluşturan bileşenleri, birbirinden 
bağımsız düşünmek imkânsızdır. Çünkü bu bileşenler birlikte doğal dengeyi oluştururlar. 
Bileşenlerden herhangi birinde oluşan kontrolsüz değişimler doğal dengeyi bozar ve çevre 
kirliliğine yol açar. Bundan dolayı genel olarak çevre kirliliği havanın, toprağın ve suyun 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde istenmeyen değişiklikler olarak tanımlanabilir 

Günümüzde çevre kirliliğine neden olan en önemli etkenlerden birisi de geri dönüşümlü 
atıklardır. Özellikle kullanım ve erişim kolaylığı açısından, hem üreticiler hemde tüketiciler 
kolayca geri dönüşümlü ürünlere ulaşabilmektedir. Sorunda bu aşamadan sonra başlamaktadır. 
Dünya geneline bakıldığında geri dönüşümlü atıkların kullanıldıktan sonra gelişi güzel bir 
şekilde çevreye atılabildiği inkâr edilemeyecek bir gerçek haline dönüşmüştür. Bu atıkların hem 
çevreye hem de dünya ekonomisine birçok olumsuz etkileri de bulunmaktadır.  

Bu olumsuzluklar çevre açısından incelendiğinde, geri dönüşümlü atıkların doğada 400 ile 
500 yıl arasında ayrıştığı görülmektedir. Bu durumda çevresel bir felaketin habercisi 
niteliğindedir. Bu nedenle geri dönüştürülebilir atıkların ilk aşamada ayrıştırılarak hem 
ekonomiye hem de doğaya kazandırılması gerekmektedir. Çalışmada bu fikirden yola çıkarak 
temel düzeyde bir sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen tasarımda ilk olarak, bir kamara ve aydınlatma kaynağı ile atıkların 
görüntüsü alınmaktadır.  Sonrasında da alınan görüntüden atığın olduğu bölüm ayrıştırılmakta 
ve görüntüde sadece atığın görüntüsü bırakılmaktadır. Böylece atıkların arka plandan ayrılan 
görüntüsü, sınıflandırma için ham veri olarak kullanılabilecek düzeye getirilmiştir. Üçüncü ve 
son aşamada ise görüntünün temel geri dönüşüm malzemeleri olan plastik, metal, cam ve evsel 
atıklardan hangisine ait olduğu belirlenir. Böylece çalışma sonunda geri dönüştürülebilir 
atıkların ayrıştırılmasına yönelik temel bir sınıflandırma gerçekleştirilmiştir olmaktadır.  
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ABSTRACT 

All living things on Earth interact with other living things around them. All of this interaction 
creates the environment. It is impossible to consider the components that make up the 
environment independently of each other. Because these components together form the natural 
balance. Uncontrolled changes in any of the components disrupt the natural balance and cause 
environmental pollution. Therefore, environmental pollution, in general, can be defined as 
undesirable changes in the physical, chemical, and biological properties of air, soil, and water.  

Today, one of the most important factors causing environmental pollution is recyclable 
waste. Especially in terms of ease of use and accessibility, both producers and consumers can 
easily access recycled products. it starts problems after this stage. Looking at the world in 
general, it has become an undeniable fact that recyclable wastes can be thrown into the 
environment haphazardly after being used. These wastes have many negative effects on both 
the environment and the world economy. 

When these negative aspects are examined in terms of the environment, it is seen that 
recyclable wastes decompose in nature between 400 and 500 years. In this case, it is a harbinger 
of an environmental disaster. For this reason, recyclable wastes should be separated at the first 
stage and returned to both the economy and nature. Based on this idea, a basic system design 
was carried out in the study. 

In the realized design, firstly, an image of the waste is taken with a cabin and a lighting 
source. Afterward, the part containing the waste is separated from the image taken, and only 
the image of the waste is left in the image. Thus, the image of the waste separated from the 
background has been brought to a level that can be used as raw data for classification. In the 
third and last stage, it is determined which of the basic recycling materials, plastic, metal, glass, 
and household waste, the image belongs to. Thus, at the end of this study, a basic classification 
for the sorting of recyclable wastes has been realized.  
 

Keywords- Recyclable waste; Classification, Image processing 
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ÖZET 

Matematik deyince aklımıza gelen ilk kavram problemdir. John Dewey problemi; insan 
zihnini karıştıran, ona meydan okuyan ve inancı belirsizleştiren her şey olarak tanımlamaktadır.  
Son yıllarda yapılan çalışmalar, problem çözmek kadar problem kurmanın da önemli olduğu 
üzerinde durmaktadır.  

Sunulan bu çalışmada; yedinci sınıf öğrencilerinin geometride alan konusuna ilişkin dinamik 
geometri yazılımı ile desteklenmiş bir ortamda problem kurma becerileri ve kavramsal 
öğrenmeleri incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Problem 
Kurma Testi kullanılmıştır. Problem Kurma Testinde, öğrencilerden geometride alan konusuna 
ilişkin problem kurmaları beklenmiştir. İki tane yapılandırılmış problem kurma durumu, dört 
tane yarı yapılandırılmış problem kurma durumu ve iki tane serbest problem kurma durumu 
verilmiştir. Araştırmada, tek grup ön test-son test kontrol grupsuz deney deseni kullanılmıştır.  
Araştırma dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada öğrencilere ön test uygulanarak 
verdikleri cevaplar analiz edilmiştir. İkinci aşamada öğrencilerin ön test cevapları 
doğrultusunda, toplamda altı ders saati sürecek şekilde dinamik geometri yazılımı ile 
desteklenmiş bir ortamda katılımcılara eğitim verilmiştir. Bu eğitim MEB öğretim programına 
uygun olarak hazırlanmıştır. Üçüncü aşamada öğrencilere son test uygulanarak verdikleri 
cevaplar analiz edilmiştir. Son testten 45 gün sonra verilen eğitimin sonuçlarının kalıcı olup 
olmadığını test etmek amacıyla kalıcılık testi uygulanmıştır. Çalışmada ön test, son test ve 
kalıcılık testinden elde edilen veriler; matematiksel dil, veri kullanımı, verilen duruma 
uygunluk, bağlamsallık ve dil ve anlatım olmak üzere toplamda beş ayrı kategoride 
değerlendirilmiştir. Öğrencilerin ön testte; kavramsal hatalara çok fazla yer verdikleri, dil ve 
anlatım kurallarına uymadıkları, verilen duruma uygun problem kurmakta zorlandıkları tespit 
edilmiştir. Son test sonuçları incelendiğinde kavramsal hataların azaldığı, verilen duruma 
uygun problem kurmakta daha başarılı oldukları ve problemleri günlük hayat ile 
ilişkilendirebildikleri tespit edilmiştir. Fakat dil ve anlatım kategorisinde ön test ve son test 
arasında anlamlı bir fark oluşmadığı tespit edilmiştir. Kalıcılık testi sonuçları incelendiğinde, 
son test sonuçları ile paralellik gösterdiği tespit edilmiştir.  
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Sonuç olarak öğrencilerin dinamik geometri yazılımı ile desteklenmiş bir ortamda eğitim 

görmeleri, problem kurma becerilerinde ve kavramsal öğrenmelerinde anlamlı bir fark 
oluşturmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Problem, Problem Kurma, Dinamik Geometri Yazılımı, Kavramsal 

Öğrenme 
 

ABSTRACT 

When we think of mathematics, the first concept that comes to mind is the problem. John 
Dewey problem; defines it as anything that confuses the human mind, challenges it and 
obscures belief. Studies conducted in recent years emphasize that problem posing is as 
important as problem solving. 

In this presented study; The problem posing skills and conceptual learning of seventh grade 
students on the subject of geometry in an environment supported by dynamic geometry software 
were examined. The Problem Posing Test developed by the researcher was used as a data 
collection tool. In the Problem Posing Test, students were expected to pose problems related to 
the field subject in geometry. Two structured problem posing situations, four semi-structured 
problem posing situations and two free problem posing situations are given. In the study, a 
single group pre-test-post-test control group-free experimental design was used. The research 
was carried out in four stages.  In the first stage, the answers given by the students were analyzed 
by applying a pre-test.  In the second stage, in line with the pre-test answers of the students, the 
participants were trained in an environment supported by dynamic geometry software, for a 
total of six lesson hours. This training has been prepared in accordance with the curriculum of 
Ministri of Education.  In the third stage, the answers given by the students were analyzed by 
applying the post-test. A permanence test was applied to test whether the results of the training 
given 45 days after the post-test were permanent. In the study, the data obtained from the pre-
test, post-test and retention test; mathematical language, data usage, suitability for the given 
situation, contextuality, and language and expression were evaluated in five different categories 
in total. In the pre-test of the students; It has been determined that they give too much space to 
conceptual errors, do not obey the rules of language and expression, and have difficulty in 
posing problems suitable for the given situation. When the post-test results were examined, it 
was determined that conceptual errors were reduced, they were more successful in posing 
problems suitable for the given situation, and they were able to associate problems with daily 
life. However, it was determined that there was no significant difference between the pre-test 
and post-test in the language and expression category. When the results of the permanence test 
were examined, it was determined that they showed parallelism with the results of the post-test. 

As a result, students' education in an environment supported by dynamic geometry software 
made a significant difference in their problem posing skills and conceptual learning. 

 
Keywords: Problem, Problem Posing, Dynamic Geometry Software, Conceptual Learning 
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ÖZET 

Sınıflandırma, herhangi bir konu hakkında gözlemlediğimiz verilerin yapılarını inceleyerek 
verileri benzer gruplara, içeriklere ve belirlediğimiz bazı özelliklere göre gruplandırma işlemi 
olarak tanımlanabilir. Böylece benzer gruplarda yer alan gözlemlerin araştırma amaçlarına göre 
değerlendirilmesi ve yorumlanması kolaylaşacaktır. Kümeleme analizi sınıflandırma 
çalışmalarında en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Kümeleme analizi sınıfları bulunmayan 
verileri grup veya kümelerin sınırlı bir sayısına ayırmayı amaçlayan çok değişkenli bir 
istatistiksel yöntemdir. Ayırma, aynı gruptaki gözlemlerin birbirine benzer iken farklı 
gruplardaki gözlemlerin birbirinden farklı olacak şekilde yapılması işlemleridir. Böylece 
gruplar için homojen yapılar, gruplar arası ise heterojen yapıla elde edilebilecektir. 

Gri ilişkisel analiz (GİA) yöntemi, birden çok kriterin olduğu durumlarda alternatifler 
arasından seçim yapmak için kullanılabilen bir yöntemdir. GİA özellikle örneklemin küçük 
olduğu ve örneklem dağılımının bilinmediği durumlarda değişkenleri gruplandırmak için 
kullanılır. GİA yönteminin uygulanması için küçük bir veri setinin yeterli olması, hesaplama 
işlemlerinin basit olması ve bundan dolayı yazılımcılar tarafından özel bir paket program 
yazılımının hazırlanmasına gerek duyulmaması bu yöntemin avantajları olarak gösterilebilir. 

Gri İlişkisel Kümeleme (GİK), GİA gibi Gri Sistem Teorisinin konularından biridir. Gri 
ilişkisel kümelemenin temel amacı karar kriterlerine göre alternatif gözlemler arasından benzer 
olanlarını tespit etmektir. GİK yaklaşımında kümeler belirli bir kurala göre gruplanmış 
nesnelerden oluştuğu için kümeler homojenliğe sahiptir. GİK, yeniden hesaplama yapmaksızın 
nesnelerin kendi içerisinde ayrımını yapabilen bir yaklaşımdır, bu nedenle işlem süresi 
açısından avantaj getirmektedir. Ayrıca küme sayısı analiz öncesinde değil, kümeleme 
gerçekleştirildikten sonra belirlenebileceği için yaygın kullanılan diğer kümeleme 
algoritmalarına göre daha gerçekçi bir yaklaşım sunabilmektedir. Gri kümeleme analizi, 
gözlemlerin insidanslarını sınıflandırabilmek veya tanımlanmış bir sınıfa nesneleri dâhil etmek 
için gri insidans matrisleri ya da gri sayıların beyazlaştırma ağırlık fonksiyonuna dayanan bir 
yöntem olarak da tanımlanmaktadır. Gri insidansların kümelemesi benzer tipli faktörlerin 
sınıflandırılması yoluyla karmaşık sistemlerin basitleştirilmesi için kullanılır. Beyazlaştırma 
ağırlık fonksiyonlarını kullanan gri kümeleme yöntemi esas olarak gözlem nesnelerinin 
önceden belirlenmiş sınıflara ait olup olmadıklarını test etmek için uygulanabilmektedir.  

Bu çalışmada Türkiye’deki illerin sosyo-ekonomik veriler yardımıyla gri kümeleme analizi 
ile sınıflandırılması amaçlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınmış veriler ile öncelikle 
gri ilişkisel katsayı matrisleri oluşturulmuş ve sonrasında kümeleme analizi yapılarak illerin 
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sosyo-ekonomik verilere göre dağılımı belirlenmiştir. Analizler eğitim, tarım, istihdam gibi alt 
başlıklarda verilen veri kategorileri için de ayrı ayrı yapılarak Türkiye’nin sosyo-ekonomik 
haritası belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar klasik kümeleme analizinde elde edilen 
sonuçlar ile karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. 

  
Anahtar Kelimeler—Gri Kümeleme Analizi; Sınıflandırma; Sosyo-Ekonomik Veri; Gri 

İlişkisel Analiz 
 

ABSTRACT 

Classification can be defined as the process of grouping data according to similar groups, 
contents and some features we have determined by examining the structures of the data we 
observe about any subject. Thus, it will be easier to evaluate and interpret the observations in 
similar groups according to the research purposes. Cluster analysis is one of the most commonly 
used methods in classification studies. Cluster analysis is a multivariate statistical method that 
aims to separate data without classes into a limited number of groups or clusters. Separation is 
the process of making the observations in the same group similar to each other, while the 
observations in different groups are different from each other. Thus, homogeneous structures 
for groups and heterogeneous structures between groups can be obtained. 

Gray relational analysis (GRA) method is a method that can be used to choose among 
alternatives in cases where there are multiple criteria. The GRA is used to group variables, 
especially when the sample size is small and the sample distribution is unknown. The 
advantages of this method can be cited as the fact that a small data set is sufficient for the 
application of the GRA method, the calculation processes are simple, and therefore, there is no 
need for a special package program software to be prepared by the programmers. 

Gray Relational Clustering (GIC) is one of the topics of Gray System Theory, like GRA. 
The main purpose of gray relational clustering is to identify similar ones among alternative 
observations according to decision criteria. In the GIC approach, clusters have homogeneity 
because clusters consist of objects grouped according to a certain rule. GIC is an approach that 
can distinguish objects within themselves without recalculation, so it brings advantage in terms 
of processing time. In addition, since the number of clusters can be determined not before the 
analysis, but after the clustering is performed, it can offer a more realistic approach compared 
to other commonly used clustering algorithms. Gray cluster analysis is also defined as a method 
based on gray incidence matrices or the whitening weight function of gray numbers to classify 
the incidences of observations or to include objects in a defined class. Clustering of gray 
incidences is used to simplify complex systems by classifying factors of a similar type. The 
gray clustering method using whitening weight functions can be applied mainly to test whether 
the observation objects belong to predetermined classes. 

In this study, it is aimed to classify the provinces in Turkey with the help of socio-economic 
data using gray cluster analysis. First of all, gray relational coefficient matrices were created 
with the data obtained from the Turkish Statistical Institute, and then clustering analysis was 
performed to determine the distribution of provinces according to socio-economic data. The 
socio-economic map of Turkey was tried to be determined by making the analyzes separately 
for the data categories given under the sub-headings such as education, agriculture and 
employment. The results obtained were compared with the results obtained in the classical 
clustering analysis and interpreted. 
 

Keywords- Gray Clustering Analysis; Classification; Socio-Economic Data; Gray 
Relational Analysis 
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ÖZET 

PARP DNA tek zincir kırıklarının baz eksizyon tamir mekanizması ile onarımı dahil olmak 
üzere birçok hücresel mekanizmada rol oynayan enzim ailesidir. PARP enzim aktivitesinin 
inhibisyonu, DNA tek zincir kırıklarının birikmesine ve ardından DNA çift zincir kırıklarının 
oluşmasına neden olmaktadır. DNA çift zincir kırığı tamir yolaklarından biri olan homolog 
rekombinasyon tamir mekanizmasından yoksun olan kanser hücrelerinin PARP inhibisyonuna 
karşı yüksek hassasiyet gösterdiği saptanmıştır. PARP inhibitörleri kullanılarak 
gerçekleştirilen tedavi stratejilerinin klinikte sağladığı başarıya rağmen hastalarda gelişen 
PARP inhibitör direnci bu başarıyı sınırlamaktadır. Bu nedenle, farmakolojik olarak önem arz 
eden çeşitli hücresel hedeflerin ve prediktif biyobelirteçlerin tanımlanması, PARP 
inhibitörleriyle gerçekleştirilen güncel tedavi stratejilerini güçlendirebilecektir. hMOB2 
proteini, homolog rekombinasyon onarım mekanizmasını destekleyen potansiyel bir DNA 
hasar yanıt regülatörüdür. Bundan dolayı, hMOB2-defektif kanser hücreleri PARP 
inhibisyonuna karşı hassasiyet göstermektedir. Bu araştırmada, hMOB2 işlevsizliğinin, PARP 
inhibitör tedavisine dirençli kanser hücrelerini de PARP inhibisyonuna karşı hassas hale 
getirip getirmeyeceği araştırılmıştır. Araştırma sorularımızın test edilmesi için memeli hücre 
kültürü teknikleri, RNA interferans teknolojisi ve Western blot protein analiz tekniği 
kullanılmıştır. PARP inhibitörlerüne dirençli klonların oluşturulması amacıyla U2OS hücre 
hatları kullanılmıştır. U2OS hücrelerine düzenli olarak artan dozlarda olaparib tedavisi 
uygulanmıştır. Oluşturulan dirençli hücrelerde hMOB2 ve p53 ekspresyonlarının değişmediği 
ancak p21 protein miktarının önemli bir şekilde arttığı gözlenmiştir. Azalan hMOB2 
ifadesinin, olaparib tedavisi uygulanmaksızın U2OS/PIR hücrelerinin sağ-kalımını azalttığı 
belirlenmiştir. hMOB2 ve PARP aktivitelerinin ikili inhibisyonunun, dirençli kanser 
hücrelerini olaparib tedavisine karşı daha hassas hale getirdiği ortaya çıkarılmıştır. Sonuç 
olarak, PARP inhibisyonuna karşı, hMOB2 proteininin sadece parental hücrelerin değil aynı 
zamanda PARP inhibitörüne dirençli kanser hücrelerinin de sağ-kalımını destekleyici bir 
faktör olabileceğini gösterilmiştir.  
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ABSTRACT 

PARP is a family of enzymes that play a role in many cellular mechanisms, including the 
repair of DNA single strand breaks by base excision repair. Inhibition of PARP enzyme 
activity causes accumulation of DNA single strand breaks and subsequent DNA double strand 
breaks. It was determined that cancer cells lacking homologous recombination repair 
mechanism, which is one of the DNA double-strand break repair pathways, show high 
sensitivity to PARP inhibition. Despite the clinical success of treatment strategies using PARP 
inhibitors, PARP inhibitor resistance in patients limits this success. Therefore, identification 
of various pharmacologically important cellular targets and predictive biomarkers may 
strengthen current treatment strategies with PARP inhibitors. The hMOB2 protein is a 
potential regulator of DNA damage response that promotes the homologous recombination 
repair mechanism. Therefore, hMOB2-defective cancer cells are sensitive to PARP inhibition. 
In this study, it was investigated whether hMOB2 dysfunction would also sensitize cancer 
cells resistant to PARP inhibitor therapy to PARP inhibition. Mammalian cell culture 
techniques, RNA interference technology, and Western blot protein analysis technique were 
used to test our research questions. U2OS cell lines were used to generate clones resistant to 
PARP inhibitors. U2OS cells were regularly treated with increasing doses of olaparib. It was 
observed that hMOB2 and p53 expressions did not change in the resistant cells, but the 
amount of p21 protein increased significantly. Decreased hMOB2 expression was determined 
to reduce the survival of U2OS/PIR cells without olaparib treatment. Dual inhibition of 
hMOB2 and PARP activities was found to render resistant cancer cells more susceptible to 
olaparib treatment. In conclusion, it has been shown that against PARP inhibition, hMOB2 
protein may be a factor supporting the survival of not only parental cells but also PARP 
inhibitor-resistant cancer cells. 

 
Keywords: hMOB2, Olaparib Resistance, Personalized Cancer Treatment. 
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ÖZET 

Düzenli ve yüksek performanslı döl verimi başarılı bir süt sığırcılığı için oldukça önemlidir. 
Ancak bakteriyel, viral, protozoal ve fungal birçok infeksiyöz etkenin yanı sıra çevre şartları 
başta olmak üzere genetik, beslenme gibi birçok faktör abort ve ölü doğumlara sebep olarak döl 
verimini etkilemektedir. Özellikle yüksek sıcaklık ve nem düzeyleri gibi iklimsel faktörlerin 
döl verimi üzerine önemli etkilerinin olduğu bilinmektedir.  

Bu çalışmada mevsimin, Diyarbakır ilindeki benzer bakım ve besleme koşullarına sahip üç 
ayrı süt sığırı işletmesinde bir yıl boyunca görülen abort ve ölü doğum oranlarına etkisi 
incelendi. Çalışma kapsamında her bir işletmedeki toplam gebe hayvan sayısı (A işletmesi: 
1236, B işletmesi: 1019, C işletmesi: 1882) belirlendi ve abort ile ölü doğum vakaları aylık 
olarak kayıt altına alındı. Çalışma bulguları değerlendirildiğinde; A işletmesinde kasım, B 
işletmesinde şubat ve C işletmesinde ise ekim, aralık ve ocak aylarında hiç abort ve ölüm doğum 
görülmediği tespit edildi. En düşük abort ve ölü doğum oranları A işletmesinde şubat (%0,85), 
B işletmesinde nisan (%0,9) ve C işletmesinde eylül (%0,62) ayında tespit edildi. En yüksek 
abort ve ölü doğum oranları ise A ve B işletmelerinde ocak (%5,88 ve %3,65) ile C işletmesinde 
nisan (%2,94) ayında belirlendi. Mevsim grupları bazında değerlendirme yapıldığında en düşük 
abort ve ölü doğum oranları A, B ve C işletmelerinde sırasıyla sonbahar (%0,72), ilkbahar 
(%1,3) ve kış (%0,44) mevsiminde tespit edilirken, en yüksek oranlar ise A ve C işletmelerinde 
ortak olarak ilkbahar (%3,86 ve %1,91) ve B işletmesinde kış (%2,05) mevsiminde tespit edildi.  

Sonuç olarak süt sığırı yetiştiriciliğinde kabul gören sıcak mevsim ve ayların döl verimi 
üzerine olumsuz etkilerinin olduğu düşüncesi bu çalışma bulguları ile örtüşmemektedir. 
Diyarbakır ilinde incelenen bu üç işletme için yaz mevsimi boyunca abort ve ölü doğum 
vakalarını olumsuz yönde etkileyecek ve ani artışlara sebep olabilecek düzeyde iklim şartlarının 
oluşmadığı söylenebilir. Ayrıca kış ve ilkbaharda yüksek abort ve ölü doğum oranlarına 
ulaşılmasının ardındaki sebeplerin tespit edilip kontrol altına alınmasının döl veriminin 
artırılmasında büyük önem taşıyacağı kanısına varıldı. 

 
Anahtar Kelimeler— Mevsim; Süt sığırı; Abort; Ölü doğum 
 
 

ABSTRACT 

Regular and high performance fertility is very important for a successful dairy cattle 
breeding. However, in addition to many bacterial, viral, protozoal and fungal infectious agents, 
many factors such as genetics, nutrition, especially environmental conditions, affect the fertility 
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by causing abortion and stillbirth. It is known that climatic factors, especially high temperature 
and humidity levels, have important effects on fertility.  

In this study, the effect of the season on abortion and stillbirth rates during one year in three 
different dairy cattle farms with similar care and feeding conditions in Diyarbakir province was 
investigated. Within the scope of the study, the total number of pregnant animals in each farm 
(Farm A: 1236, Farm B: 1019, Farm C: 1882) was determined and the cases of abortion and 
stillbirth were recorded monthly. When the result of the study were evaluated; it was determined 
that there were no abortions and stillbirths in the farm A in november, in the farm B in february, 
and in the farm C in october, december and january. The lowest abortion and stillbirth rates 
were found in february (0.85%) in the farm A, in april (0.9%) in the farm B, and in september 
(0.62%) in the farm C. The highest abortion and stillbirth rates were determined in january 
(5.88% and 3.65%) in the farms A and B, and in april (2.94%) in the farm C. When evaluated 
on the basis of seasonal groups, the lowest abortion and stillbirth rates were found in autumn 
(0.72%), spring (1.3%) and winter (0.44%) seasons in the farms A, B and C, respectively, while 
the highest rates were determined in spring (3.86% and 1.91%) in the farms A and C and in 
winter (2.05%) in the farm B.  

As a result, the idea that the warm seasons and months, which are accepted in dairy cattle 
breeding, have negative effects on fertility does not coincide with the results of this study. It 
can be said that for these three farms examined in Diyarbakir, there are no climatic conditions 
that can negatively affect abortion and stillbirth cases and cause sudden increases during the 
summer. In addition, it was concluded that determining and controlling the reasons behind the 
high abortion and stillbirth rates in winter and spring would be of great importance in increasing 
fertility.  

 
Keywords- Season; Dairy cattle; Abortion; Stillbirth. 
 
 
 
 
 
 
 

657



 

 
 
 
 

                                              IGSCONG’22 -08-11 June 2022 

 

Yüksek Fırınlar İç n Dem r Çel k Tes sler  Yan Ürünler  
Kullanılarak Reakt v tes  Arttırılmış Kok Üret m  

Reactive Coke Production Using By-Products of Iron and Steel Plants 
for Blast Furnaces 

Serhat TÜRKYILMAZ *,1, Ediz ERCENK1 
*: serhat.turkyilmaz@ogr.sakarya.edu.tr, ORCID: 0000-0002-8996-2606 

1: Fen Bilimleri Enstitüsü/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Sakarya Üniversitesi, 
Sakarya, Türkiye 

 
 

ÖZET 

Amaç: Metalurjik kokun demir çelik üretim sürecinin önemli bir adımı olan yüksek fırın 
prosesinde temel olarak 3 görevi bulunmaktadır. Bunlardan ilki fırının ısı kaynağı olmak, 
ikincisi fırın içerisindeki şarj malzemelerinin mukavim kalmasını sağlamak, üçüncüsü ise demir 
cevherini redüklemektir. Kok, karbon içerikli bir hammadde olduğundan ötürü yüksek fırın 
prosesinde CO2 emisyonuna neden olmaktadır. Sanayileşmenin getirdiği emisyonların 
azaltılmasına yönelik küresel ölçekte yapılan çeşitli anlaşmalar mevcuttur. Dolayısı ile 
ülkelerin ve şirketlerin temel hedeflerinden biri emisyonları azaltmaktır. Bu hedef 
doğrultusunda yapılan çalışmanın amacı, yüksek fırında kullanılan kokun fırın içerisinde 
reaktifliğini arttırarak birim zamanda daha az kok tüketilmesini ve dolayısı ile CO2 emisyonunu 
azaltmaktır. 

Yöntem: Kokun reaktifliği temel olarak 2 yöntemle arttırılmaktadır. İlk yöntemde koklaşma 
prosesi öncesi kömür harmanına belirli katalizör maddeler ilave edilerek üretim gerçekleştirilir, 
ikinci yöntemde ise koklaşma prosesi sonrası üretilen kok yüzeyine katalizör çözeltisi 
püskürtülerek reaktif kok üretilmektedir. Kokun reaktivitesinin artması, kok mukavemetinde 
bir miktar düşüş yaratmaktadır. Bu mukavemet düşüşü de yüksek fırın prosesinin ürün ve yakıt 
verimini düşürmektedir. Bu düşüşü engellemenin yollarından biri kömürü briketleyerek 
koklaştırmaktır. Demir çelik tesislerinden çıkan yan ürünlerin kokun reaktivitesini arttıran Ca, 
Fe, Na gibi alkali, toprak alkali ve geçiş elementlerine sahip olması nedeniyle bu yan ürünlerin 
kömür harmanında değerlendirilmesi ve böylelikle reaktif kok üretimi bu çalışma kapsamında 
laboratuvar ve yarı endüstriyel ölçekte gerçekleştirilmiştir. Demir (Fe) içeriği yüksek olan 
yüksek fırın baca tozu, yüksek uçuculu kömür ile briketlenerek harmana ilave edilmiştir. 
Toplam harmanın %10’luk bir kısmı briketli kömürdür ve toplam harmanın %1’lik kısmında 
da yüksek fırın baca tozu bulunmaktadır. Yüksek fırın baca tozunun briket ile şarj edilmesinin 
temel sebebi, kokta reaktivite artışının meydana getirdiği mukavemet düşüşünü engellemektir. 
Çalışmada hem demir çelik tesisi yan ürünlerinden biri olan yüksek fırın baca tozu 
değerlendirilmiştir hem de reaktif kok üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Üretilen reaktif kokun reaktivite değeri, yüksek fırın baca tozu katılmadan üretilen 
kokun reaktivite değerinden yaklaşık %20 daha yüksektir. Kokun mukavemet değerinde ise bir 
düşüş meydana gelmemiştir. 
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Sonuç: Bir demir çelik prosesi yan ürünü olan yüksek fırın baca tozu hem tekrardan bir proses 
içerisinde değerlendirilmiş hem de kokun mukavemet değeri düşmeden reaktivitesi 
arttırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler- Yüksek Fırın, Reaktif Kok, Yüksek Fırın Baca Tozu, Yan Ürün, Demir-
Çelik 

 
ABSTRACT 

Purpose: Metallurgical coke basically has 3 tasks in the blast furnace process, which is an 
important step in the iron and steel production process. The first of these is to be the heat source 
of the furnace, the second is to ensure that the charging materials in the furnace remain durable 
and third is to reduce the iron ore. Since coke is a carbon containin raw material, it causes CO2 
emissions in the blast furnace process. There are various agreements made on a global scale to 
reduce the emissions brought by industrialization. Therefore, one of the main goals of countries 
and companies is to reduce emissions. The aim of the study is to increase the reactivity of coke 
used in blast furnace, thus reducing the consumption of coke per unit time and therefore 
reducing the CO2 emission. 

Method: The reactivity of coke is basically increased by 2 methods. In the first method, 
production is carried out by adding certain catalyst materials to the coal blend before the coking 
process, in the second method reactive coke is produced by spraying the catalyst solution on 
the coke surface after coking process. The increase in coke reactivity creates a slight decrease 
in coke strength. This decrease in strength also reduces the product and fuel efficiency of the 
blast furnace process. One of the ways to prevent this decline is to coal briquetting before coking 
process. Since the by-products of iron and steel plants have alkali, alkaline earth and transition 
elements such as Ca, Fe, Na which increase the reactivity of coke, the evalution of these by-
products in the coal blend and thus the production of reactive coke was carried out on a 
laboratory and semi-industrial scale within the scope of this study. Blast furnace flue dust with 
high iron (Fe) content was added to the blend by briquetting with high volatice coal. 10% of 
the total blend is briquetted coal and 1% of the total blend contains blast furnace flue dust. The 
main reason for charging the blast furnace flue dust with briquettes is to prevent the decrease 
in strength caused by the increase in reactivity in coke. In the study, blast furnace flue dust 
which is one of the by-products of iron and steel plant was evaluated and reactive coke was 
produced. 

Results: The reactivity value of the produced reactive coke was approximately 20% higher than 
the reactivity value of the coke produced without adding blast furnace flue dust. There was no 
decrease in the strength value of coke. 

Conclusion: Blast furnace flue dust which is a by-product of iron and steel process was re-
evaluated in a process and its reactivity was increased without decreasing the strength value of 
coke. 
 
Keywords- Blast Furnace, Reactive Coke, Blast Furnace Flue Dust, By-product, Iron-Steel 
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ÖZET 

Nodularia spumigena (N. spumigena) türü siyanobakteriler tarafından sentezlenen nodularin 
(NOD), acı sular ve deniz sularında bulunan güçlü bir hepatotoksik siyanotoksindir. Tangeretin 
(TAN), hem in vivo hem de in vitro anti-inflamatuar, antioksidan, anti-kanser ve antidiyabetik 
aktivitelere sahip bir polimetoksiflavondur.  

Bu çalışmanın amacı, NOD tarafından indüklenen hepatotoksisiteye karşı TAN'ın iyileştirici 
ve koruyucu etkilerini değerlendirmektir. Çalışmada her grupta 14 olmak üzere 56 erkek fare 
kullanıldı. Kontrol ve TAN gruplarına 7 gün boyunca sırasıyla %0,9 salin periton içi (p.i) ve 
100 mg/kg/gün TAN p.i verildi. NOD grubuna 7 gün boyunca 15 µg/kg vücut ağırlığı NOD p.i 
verildi. TAN+NOD, 10 gün boyunca TAN (100 mg/kg vücut ağırlığı) ve 4. günden 10. güne 
kadar NOD (15 µg/kg vücut ağırlığı) uygulandı. NOD uygulanan grupta aminotransferaz 
aktivitelerinde ve malondialdehit (MDA) seviyelerinde önemli artışlar bulunurken, katalaz 
(CAT), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), süperoksit dismutaz (SOD) aktivitelerinde ve 
glutatyonda (GSH) önemli düşüşler tespit edildi. NOD ile tedavi edilen farelerin 
karaciğerlerinde, histopatolojik değişikliklerin yanı sıra kaspaz-3, prolifere hücre çekirdek 
antijeni (PCNA), tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α) ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz 
(iNOS) immünopozitifliklerinde önemli yükselmeler gözlendi. TAN’ın, oksidatif stres ve doku 
hasarı belirteçlerini, apoptozu ve histopatolojik değişiklikleri azaltarak karaciğer toksisitesini 
iyileştirdiği belirlendi. Bu çalışmanın sonucunda NOD'un neden olduğu oksidatif stres ve 
hepatotoksisiteye karşı koruyucu TAN'ın bir ajan olduğu önerilebilir. 

 
Anahtar Kelimeler— Nodularin; Tangeretin; Hepatotoksisite;  Oksidatif Stres; Fare 

* Bu araştırma Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 
0420-YL-17 proje numarası ile desteklenmiştir. 

 

ABSTRACT 

Nodularin (NOD) which is synthesized by cyanobacteria of the species Nodularia 
spumigena (N. spumigena) is a strong hepatotoxic cyanotoxin found in brackish and marine 
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waters. Tangeretin (TAN) is a polymethoxyflavone that has anti-inflammatory, antioxidant, 
anti-cancer, and antidiabetic activities both in vivo and in vitro.  

The aim of present study was to evaluate ameliorative and protective effects of TAN against 
hepatotoxicity that induced by NOD. In the study, 56 male mice,14 in each group, were used. 
The control and TAN groups were received 0.9 % saline i.p and 100 mg/kg/day of TAN i.p for 
7 days, respectively. The NOD group was received 15 µg/kg b.w of NOD i.p for 7 days. The 
TAN+NOD was administered TAN (100 mg/kg b.w) for 10 days and challenged with NOD (15 
µg/kg b.w) from 4th to 10th day. In the NOD-treated group, significant increases in 
aminotransferase activities and malondialdehyde (MDA) levels were found, while significant 
decreases in catalase (CAT), glutathione peroxidase (GSH-Px), superoxide dismutase (SOD) 
activities, and glutathione (GSH) levels were detected compared to the control group. In the 
livers of NOD-treated mice, histological changes as well as significant elevations in caspase-3, 
proliferating cell nuclear antigen (PCNA), tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) and inducible 
nitric oxide synthase (iNOS) immunopositivities were observed. It was determined that TAN 
improved liver toxicity by reducing oxidative stress and tissue damage markers, apoptosis and 
histopathological changes. As a result of this study, TAN can be suggested as a protective agent 
against oxidative stress and hepatotoxicity induced by NOD.  

 
Keywords—Nodularin; Tangeretin; Hepatotoxicity; Oxidative stress; Mice 
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ÖZET 

Hasta güvenliği; sağlık kuruluşunda hasta bakım ve tedavi sürecindeki hataların önlenmesi 
ve hataların neden olduğu hasta zararlarının azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Dünyada 
yatarak tedavi alan her on hastadan birinin bakım ve tedavi sürecinde zarar gördüğü tahmin 
edilmektedir. Bu yüzden sağlık kuruluşlarında hasta güvenliğine çok önem verilmektedir. 
Sağlık kuruluşlarında birçok yüksek riskli işlem ve alan bulunmaktadır. Yoğun bakım üniteleri 
sahip olduğu donanım ve verilen hizmetler bakımından sağlık kuruşlarında yüksek riskli alan 
olarak kabul edilmektedir. Yoğun bakım üniteleri, yaşamsal fonksiyonları bozulan veya azalan 
hastaların tedavi edilerek takiplerinin yapıldığı alanlardır. Yoğun bakım ünitelerinde, hastaların 
yaşam desteğinin sağlanması ve izlenmesi amacıyla birçok tıbbi cihaz bulunmaktadır. Tıbbi 
cihazlar hastaların klinik durumlarındaki değişiklikler ve bakımını olumsuz yönde etkileyecek 
koşullar hakkında bakım sağlayıcılara bilgi vererek oluşturduğu görsel ve sesli klinik alarmlar 
sayesinde hastanın durumundaki değişiklik hakkında uyarmaktadır. Klinik alarmların temel 
amacı hasta bakımını iyileştirmektir. Klinik alarmlar yoğun bakım ünitelerinde birçok cihaz 
tarafından üretilmektedir. Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini arttırmaya odaklanmış 
önemli kuruluşlar, klinik alarm sistemlerinin güvenliğinin en önemli önceliklerden biri 
olduğunu belirtmiştir ve klinik alarm sistemlerinin hasta güvenliği için büyük önem taşıdığını, 
karmaşık olduğunu ve daha güvenli bir hastane ortamı için karmaşıklığın tanımlanması 
gerektiğini vurgulamışlardır. Klinik alarm sistemleri hasta güvenliğini geliştirmede temel bir 
araç olarak kabul edilmektedir. Hasta güvenliği kapsamında tıbbi hataların önüne geçilebilmesi 
için risk azaltıcı çözümlere odaklanılması gerekmektedir. Bu doğrultuda tıbbi hatalara yol 
açabilecek tehlikeli durumlar için önlem alınması, koşullardan kaynaklanan tehlike ve risklerin 
azaltılması ve insan sağlığını etkilemeyecek seviyeye düşürülmesi gerekmektedir. Bu 
doğrultuda çalışma kapsamında klinik alarm sistemleri sürecindeki risklerinin tespit edilmesi 
ve bu risklerle ilgili aksiyonların planlanması amacıyla Hata Türleri ve Etkileri Analiz (HTEA) 
yöntemi ile risk değerlendirmesi yapılmıştır. Klinik alarm sistemleri ile ilgili yapılan risk 
değerlendirmesinde yoğun bakım ünitesindeki tıbbi cihazların oluşturduğu klinik alarm 
sistemleri sürecindeki riskler tespit edilerek hasta ve çalışan güvenliği için kalitenin 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan HTEA çalışması ile süreçte 22 
potansiyel hata belirlenmiştir. Belirlenen potansiyel hatalar, yapılan HTEA çalışma 
toplantılarında ayrı ayrı ele alınarak olayın etkileri ve nedenleri tespit edilmiştir ve hataların 
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mevcut kontrolleri değerlendirilmiştir. Sonuç olarak klinik alarm sistemleri sürecinde 
yaşanabilecek hatalar hasta ve çalışanlar üzerinde olumsuz etki yaratabileceği için bu süreçte 
yaşanan olayların incelenmesi, yaşanan uygunsuzluklarla ilgili iyileştirme çalışmalarının 
planlanması, süreçteki kuralların belirlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi gerektiği sonucuna 
varılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler— klinik alarm sistemleri, hasta ve çalışan güvenliği, risk değerlendirme, 

HTEA 
 

ABSTRACT 

Patient safety; is defined as the prevention of mistakes in the patient care and treatment 
process and the reduction of patient harm caused by mistakes in the healthcare institutions. It is 
estimated that one out of every ten patients receiving inpatient treatment in the world is harmed 
in the process of care and treatment. Therefore, patient safety is given great importance in 
healthcare institutions. There are many high-risk operations and areas in healthcare institutions. 
Intensive care units are considered as a high-risk area in healthcare institutions in terms of the 
equipment they have and the services provided. Intensive care units are the areas where patients 
whose vital functions are impaired or decreased are treated and followed up. There are many 
medical devices in intensive care units for the purpose of providing and monitoring the life 
support of patients. Medical devices inform care providers about changes in the clinical 
condition of patients and conditions that will adversely affect their care, and warn about changes 
in the patient's condition thanks to visual and audible clinical alarms that they create. The main 
purpose of clinical alarms is to improve patient care. Clinical alarms are produced by many 
devices in intensive care units. Important organizations focused on improving the quality and 
safety of health care have stated that the safety of clinical alarm systems is one of the top 
priorities and emphasized that clinical alarm systems are of great importance for patient safety, 
that they are complex and that complexity should be defined for a safer hospital environment. 
Clinical alarm systems are recognized as an essential tool in improving patient safety. In order 
to prevent medical mistakes within the scope of patient safety, it is necessary to focus on risk-
reducing solutions. Accordingly, precautions should be taken for dangerous conditions that may 
lead to medical mistakes, the dangers and risks arising from the conditions should be reduced 
and decreased them to a level that will not affect human health. In this direction, within the 
scope of the study, risk assessment was carried out with the Failure Mode and Effects Analysis 
(FMEA) method in order to determine the risks of clinical alarm systems in the process and to 
plan the actions related to these risks. In the risk assessment of clinical alarm systems, it is 
aimed to improve and develop the quality of patient and employee safety by determining the 
risks in the process of clinical alarm systems created by the medical devices in the intensive 
care unit. 22 potential mistakes were determined in the process with the FMEA study. The 
identified potential mistakes were discussed separately at the FMEA working meetings, the 
effects and causes of the incident were identified, and the current controls of the mistakes were 
evaluated. As a result, it has been concluded that since the mistakes that may occur in the 
clinical alarm systems process can have a negative impact on the patients and employees, it was 
concluded that the events experienced in this process should be examined, the improvement 
studies related to the nonconformities experienced should be planned, the rules in the process 
should be determined, managed and audited. 
 

Keywords- clinical alarm systems, patient and employee safety, risk assessment, FMEA 
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ÖZET 
Parabenler, kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılan bir grup kimyasal koruyucudur. 

Piyasada bulunan nemlendiricilerde, şampuanlarda, serumlarda, kremlerde, losyonlarda ve diş 
macunlarında ve neredeyse tüm kozmetik ürünlerinde parabenler bulunur. Aynı zamanda 
işlenmiş gıdalarda, yağ, şeker, kahve, meyve suları, soslar, hafif alkollü içeceklerde, kek, 
dondurma, krema, reçel, jöle, şurup ve dondurulmuş gıdalarda değişen konsantrasyonlarda 
kullanılmaktadır. En sık kullanılan parabenler butylparaben, ısobutylparaben, propylparaben, 
methylparaben, etilparabendir. Parabenler ürünlerde maya ve küf oluşumunu önlerler. 
Parabenler, küf, maya ve gram (+) bakterilere karşı çok etkili iken, gram (-) bakterilere karşı 
düşük aktivite göstermektedirler. Günümüzde birçok maya, küf ve bakteri çeşidine karşı sıkça 
kullanılmalarına karşın parabenlerin bu organizmalar üzerindeki etki mekanizmaları tam olarak 
aydınlatılmamıştır.  

Parabenlerin genotoksik etkilerinin belirlenmesinde çoğunlukla hayvansal organizma ve 
klasik genotoksik test yöntemleri kullanılmıştır.  Bu çalışma ile ilaç ve kozmetik ürünlerin 
bileşiminde sıklıkla kullanılan metilparaben ve etilparaben’in Zea mays ‘ta meydana getirdiği 
genotoksik etkinin moleküler yöntemlerle belirlenerek oluşan DNA hasarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada çimlendirilmiş Zea mays tohumlarına artan dozda (0, 100, 250, 
500µg/mL) etil ve metil paraben uygulanmıştır. IRAP analizinde LTR6150, 3LTR-5, NIKITA, 
5LTR1 ve SUKKULA primerleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler TotalLab TL120 bilgisayar 
yazılım programı ile değerlendirilmiştir. Zea mays’da uygulanan etil ve metil parabenin doz 
artışına paralel olarak DNA hasarının artığı ve GTS (Genomik Kararlılık Sabitliği) oranının 
azalttığı saptanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler— DNA Metilasyonu, Epigenetik, IRAP, Zea mays 
 
 

ABSTRACT 

Parabens are a group of chemical preservatives that are commonly used in cosmetic products. 
They are found in the most commercially available moisturizers, shampoos, serums, creams, 
lotions, toothpastes, and pretty much all cosmetic products. It is also used in varying 
concentrations in processed foods, oil, sugar, coffee, juice, sauces, soft drinks, cakes, ice cream, 
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cream, jam, jelly, syrup and frozen foods. The most commonly used parabens are butylparaben, 
isobutylparaben, propylparaben, methylparaben, and ethylparaben. Parabens prevent yeast and 
mold growth in products. While parabens are very effective against mold, yeast and gram (+) 
bacteria show low activity against gram (-) bacteria. Although they are frequently used against 
many types of yeast, mold and bacteria, today, the mechanism of action of parabens on these 
organisms has not been fully elucidated 

Animal organisms and classical enotoxic test methods are mostly used to determine the 
genotoxic effects of parabens. In this study, the main objective is to determine the DNA 
damages caused by methyl paraben and ethyl paraben, which are frequently used in the 
composition of pharmaceuticals and cosmetic products, by determining the genotoxic effect of 
Zea mays by molecular methods. Increasing doses (100, 250, 500µg/mL) of ethyl and methyl 
parabens are applied to germinated corn seeds. Primers LTR6150, 3LTR-5, NIKITA, 5LTR1 
and SUKKULA were used in the IRAP analysis. The obtained data was evaluated with the 
TotalLab TL120 computer software program. It was noted that the DNA damage increased and 
the GTS (Genomic Stability Stability) ratio decreased in parallel with the dose increase of ethyl 
and methyl parabens applied in Zea mays. 
 

Keywords- DNA Methylation, Epigenetics, IRAP, Zea mays  
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ÖZET 

Oksidasyon yağlarda acılaşma, yağ içeren diğer gıdalarda renk, lezzet ve tekstür 
bozuklukluğu ile sonuçlanan, gıdaların kalitesini ve duyusal özelliklerini olumsuz yönde 
etkileyen bir reaksiyondur. Lipid oksidasyonunu azaltmak, toksik oksidasyon ürünlerinin 
oluşumunu engellemek ve gıdaların raf ömrünü iyileştirmek amacıyla antioksidan maddeler 
kullanılmaktadır. Son yıllarda tüketicilerin doğal ürünlere olan taleplerinin de artmasıyla 
birlikte doğal katkı maddelerine olan talep artmıştır. Doğal antioksidan maddelerin en önemli 
kaynakları arasında bitkisel materyaller yer almaktadır. Bitkisel materyallerden elde edilen 
biyoaktif maddeler gıdaların işlenmesi, dağıtımı ve depolanması sırasında ısı, ışık, basınç ve 
oksijen gibi çevresel faktörlere karşı yüksek hassasiyet göstermektedir. Bu gibi zorlukların 
üstesinden gelmek amacıyla günümüzde çeşitli kapsülasyon teknikleri geliştirilmiştir. 
Elektroeğirme kolay uygulanabilir olması, nano boyutta yüksek yüzey alanı /hacim oranına 
sahip gözenekli yapıda fiber üretimine imkan veren bir yöntemdir. Ağır kimyasal kullanımı ve 
ısı uygulaması gerektirmediğinden, biyoaktif bileşiklerin enkapsülasyonu için avantajlı bir 
yöntem olarak kabul edilmektedir.  

Bu çalışmada antioksidan özelliği bilinen defne (Laurus nobilis L.) yaprağı ekstraktı ve 
defne esansiyel yağının, nanofiber üretiminde kullanım olanakları araştırılmıştır. Defne yaprağı 
ekstraktının elde edilmesi amacıyla, toz haline getirilmiş defne yaprakları etanol-su karışımı 
(80:20) ile 40°C’de 4 saat karıştırılmıştır. Ekstraksiyon süresi sonunda çözeltideki etil alkol 
rotary evaporatör ile uzaklaştırıldıktan sonra, suyun uzaklaştırılması amacıyla liyofilizasyon 
uygulanmış ve toz halde ekstrakt elde edilmiştir. Nanofiberler, elektroeğirme cihazı (NE300, 
Inovenso, Turkiye) ile oluşturulmuştur. Bu amaçla çözelti 1,2 mL/sa besleme hızı ile cihaza 
verilmiş, 18 kV voltaj uygulanarak film oluşumu sağlanmıştır. Üretilen nanofiberlerin 
karakteristik özellikleri (SEM, XRD, FT-IR) belirlenmiştir. Defne yaprağı ekstraktı ve defne 
esansiyel yağı enkapsüle edilmiş nanofiberlerin antioksidan özellikleri de incelenmiş ve fiber 
oluşumu sonrasında da antioksidan özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu çalışma yazarlardan 
Firdevs Çimen’in Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim 
Dalı’nda gerçekleştirmekte olduğu Yüksek Lisans tez çalışması sonuçlarından üretilmiştir. 
Çalışmaya olan maddi desteklerinden ötürü Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar 
Kurulu’na (Proje No: FYL-2021-10802) teşekkür ederiz.  

 
Anahtar Kelimeler- Defne Yaprağı Ekstraktı; Defne Yağı; Elektroeğirme; Enkapsülasyon  
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ABSTRACT 

Oxidation is a reaction that results in rancidity in lipids, colour, flavour and texture disorders 
in other foods containing lipids; negatively affects the quality and sensory properties of foods. 
Antioxidants are used to reduce lipid oxidation, prevent the formation of toxic oxidation 
products and improve the shelf life of foods. In recent years, with the increasing demands of 
consumers for natural products, the demand for natural additives has increased. Plant materials 
are among the most important sources of natural antioxidant substances. Bioactive substances 
obtained from plant materials show high sensitivity to environmental factors such as heat, light, 
pressure and oxygen during the processing, distribution and storage of foods. Various 
encapsulation techniques have been developed to overcome such difficulties. Electrospinning 
is a method that is easy to apply and allows the production of fibers in a porous structure with 
a high surface area/volume ratio in nano size. It is considered an advantageous method for the 
encapsulation of bioactive compounds, as it does not require heavy chemical use and heat 
application.  

In this study, the possibility of using laurel (Laurus nobilis L.) leaf extract and laurel essential 
oil, which are known for their antioxidant properties, in nanofiber production were investigated. 
To obtain the leaf extract, powdered leaves were mixed with an ethanol-water mixture (80:20) 
at 40°C for 4 hours. At the end of the extraction period, the ethyl alcohol was removed by rotary 
evaporator, then lyophilization was applied to remove the water and the powder extract was 
obtained. The fibers were produced using an electrospinning device (NE300, Inovenso, 
Turkey). For this purpose, the solution was given to the device at a feed rate of 1.2 mL/hr, and 
a voltage of 18 kV was applied. The characteristic properties (SEM, XRD, FT-IR) of the 
nanofibers were determined. The antioxidant properties of nanofibers encapsulated with laurel 
leaf extract and laurel essential oil were also investigated and it was determined that they 
showed antioxidant properties after fiber formation. This study was produced from the results 
of the master thesis study carried out by one of the authors, Firdevs Çimen, at Erciyes 
University, Institute of Science and Technology, Department of Food Engineering. The authors 
would like to thank Erciyes University, Council of Scientific Research Projects (Project 
Number: FYL-2021-10802) for their financial support. 
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ÖZET 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP), özel gereksinimli bireyin gelişimi veya ona 
uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında, eğitsel gereksinimlerini karşılamak 
üzere uygun eğitim ortamlarından ve destek hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını 
öngören yazılı dokümandır. Kısaca BEP, öğrencinin nereye ulaşacağının ve nasıl ulaşacağının 
belirtildiği yol haritasıdır. BEP, öğretmen, aile ve ilgili uzmanların işbirliği ile planlanır. 
Bireyselleştirilmiş eğitim programı aynı zamanda yasal bir zorunluluktur. Ülkemizde kabul 
edilen Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile özel gereksinimli olarak belirlenen her çocuk 
için BEP hazırlanması yasal bir zorunluluk olarak kabul edilmiştir. Bu noktada öğretmenlerin 
rolü çok büyüktür. Öğretmenlerin BEP hazırlama yeterlilikleri ne kadar iyiyse programın 
verimliliği o kadar artacaktır. Bu araştırmanın amacı; ilköğretim öğretmenlerinin bireysel 
eğitim programı hazırlama yeterlilikleri ve uygulama sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi 
ve değerlendirilmesidir. Araştırma Nevşehir ilinde görevli BEP'li öğrencisi olan ilköğretim 
öğretmenleriyle sınırlı tutulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda öğretmenlerin ‘’BEP hazırlama yeterliliğinizi nasıl buluyorsunuz? ’’ 
sorusuna vermiş oldukları yanıtların analizi sonucunda öğretmenlerden alınan yanıtlara 
bakıldığında; “beceri, bilgi, süre, ölçme, gözlem, tecrübe ve sevgi” kategorilerinden 
oluşmuştur. Öğretmenlerin ‘’BEP hazırlarken karşılaştığınız güçlükler nelerdir?’’ sorusuna 
vermiş oldukları yanıtların analizi sonucunda öğretmenlerden alınan yanıtlara bakıldığında; 
“destek, bilgi, eğitim, aile, gözlem, tecrübe ve sevgi” kategorilerinden oluşmuştur. 
Öğretmenlerin ‘’BEP uygulama sürecini nasıl yönetiyorsunuz?’’ sorusuna vermiş oldukları 
yanıtların analizi sonucunda öğretmenlerden alınan yanıtlara bakıldığında; “plan, beceri, 
amaç, zaman, süreç ve performans”  kategorilerinden oluşmuştur. Öğretmenlerin ‘’BEP’i 
uygularken uygun eğitim ortamı ve zamanlama sürecinde hangi koşulları dikkate alıyorsunuz? 
’’ sorusuna vermiş oldukları yanıtların analizi sonucunda öğretmenlerden alınan yanıtlara 
bakıldığında; “yöntem, iletişim, gelişim, yetenek, ihtiyaç, süre, sevgi  ve destek”   
kategorilerinden oluşmuştur. Öğretmenlerin ‘’BEP değerlendirme aşamasında hangi kriterleri 
ölçüt olarak kullanıyorsunuz? ’’ sorusuna vermiş oldukları yanıtların analizi sonucunda 
öğretmenlerden alınan yanıtlara bakıldığında; “farklılık, gereksinim, gelişim, izleme, ölçme, 
öncelik  ve ihtiyaç”  kategorilerinden oluşmuştur. Öğretmenlerin ‘’BEP’i değerlendirirken 
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dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? ’’ sorusuna vermiş oldukları yanıtların analizi sonucunda 
öğretmenlerden alınan yanıtlara bakıldığında; “amaç, performans, yetenek, bilgi, beceri, süre, 
bireysel farklılık  ve ölçme”   kategorilerinden oluşmuştur.  

Araştırmanın bulgu ve sonuçlarından yola çıkarak sınıflarında BEP’li öğrenci yer alacak 
öğretmenlere sene başında kendilerinin görüşlerine başvurarak bireysel eğitim programı 
hakkında yeterli bilgileri olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Böylece bireysel eğitim 
programı konusunda eksikleri olan öğretmenler tespit edilerek giderilmelidir. Öğretmenlere 
yönelik hizmetiçi eğitimler artırılmalı ve bireysel eğitim programi hazırlama ve bu programı 
uygulama konusunda gereken yeterlilikleri kazanmaları sağlanmalıdır. 

 
   Anahtar Kelimeler: BEP, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, Eğitim, Program, 

Yeterlilik 
 

ABSTRACT 

     The Individualized Education Program (IEP) is a written document that envisages the 
development of the individual with special needs or the highest level of benefit from 
appropriate educational environments and support services in order to meet their educational 
needs in the discipline areas required by the program applied to them. In short, IEP is a guide 
that states where the student will reach and how they will reach it. IEP is planned with the 
cooperation of teachers, families and relevant experts. Individualized education program is 
also a legal requirement. With the Special Education Services Regulation adopted in our 
country, it has been accepted as a legal obligation to prepare an IEP for each child identified 
as having special needs. At this point, the role of teachers is very important.The better the 
teachers' competencies in preparing IEP’s, the higher the efficiency of the program will be. 
The purpose of this research;The aim of this study is to examine and evaluate primary school 
teachers' opinions about individual education program preparation competencies and 
implementation process. The research was limited to only  primary school teachers working in 
Nevşehir province and having students with IEP. A semi-structured interview form was used 
as a data collection tool in the research. 

As a result of the research, the teachers' "How do you find your IEP preparation 
proficiency? When we look at the answers received from the teachers as a result of the 
analysis of the answers to the question "''; It consisted of the skill, knowledge, time, 
assessment observation, experience and love”. Considering the answers received from the 
teachers as a result of the analysis of the answers given by the teachers to the question "What 
are the difficulties you encounter  while preparing IEP?"; It consisted of the categories of 
“support, knowledge, education, family, observation, experience and love”. As a result of the 
analysis of the answers given by the teachers to the question "How do you manage the IEP 
implementation process?", when the answers received from the teachers are examined; It 
consisted of the categories of “plan, skill, purpose, time, process and performance”. What 
conditions do you take into account in the appropriate educational environment and timing 
process when teachers implement the "IEP"? When we look at the answers received from the 
teachers as a result of the analysis of the answers to the question "''; It consisted of the 
categories of “method, communication, development, ability, need, time, love and support”. 
What criteria do you use as a criterion during the IEP evaluation phase? When we look at the 
answers received from the teachers as a result of the analysis of the answers to the question "''; 
It consisted of the categories of “difference, need, development, monitoring, measurement, 
priority and need”. What are the points that teachers pay attention to when evaluating the 
"IEP"? When we look at the answers received from the teachers as a result of the analysis of 
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the answers to the question "''; It consisted of the categories of "purpose,performance, ability, 
knowledge, skill, time, individual difference and  assessment".  
    Based on the findings and results of the research, teachers who will have students with IEP 
in their classes should be consulted at the beginning of the year to see if they have sufficient 
information about the individual education program. Thus, teachers who have deficiencies in 
the individual education program should be identified and eliminated. In-service training for 
teachers should be increased and they should be provided with the necessary qualifications to 
prepare and implement an individual education program. 
 

Keywords Process: IEP, Individualized Education Program, Education, Program, 
Sufficiency  
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ÖZET 

Kronik bir nörodejeneratif hastalık olan Alzheimer Hastalığı (AH), demansın en yaygın 
türüdür ve tüm demans hastalarının %60-70’ inde görülmektedir. Bireylerin günlük yaşamını 
yüksek derecede etkileyen, bilişsel ve davranışsal bozukluklara sebep olan geri dönüşümsüz bir 
hastalıktır. Alzheimer hastalığının patogenezi tam olarak bilinmemesine rağmen, amiloid beta 
plaklarının aşırı birikmesi ve hücre içi nörofibriler yumakların oluşmasına neden olan tau 
proteininin hiperfosforilasyonu ile karakterizedir. Bu süreçte oluşan amiloid beta plaklarının 
hidrojen peroksit (H2O2) üretimine yol açarak oksidatif stresi indüklediği bilinmektedir. Bu 
sebeple modern tıpta, AH ile meydana gelen reaktif oksijen ve azot türlerini (ROS, RNS) 
bertaraf etmek için antioksidanlar kullanılmaya başlanmıştır. Fenolik bileşiklerden olan morin 
ve hesperidinin güçlü antioksidan olduğu bilinmektedir ve bu metabolitlerin AH’da çalışmaları 
oldukça yetersizdir. Bu çalışmada morin, hesperidin ve morin ve hesperidin 
kombinasyonlarının, streptozotosin (STZ) ile indüklenen deneysel Alzheimer modelinde 
bilişsel fonksiyonlar üzerine olan etkileri Morris Su Tankı (MWM) testi ile incelendikten sonra, 
dokudaki nitrit oksit (NOx) seviyeleri spektrofotometrik yöntem ile ölçülmüştür. Bu kapsamda, 
50 adet wistar albino erkek rat temin edilerek 5 grup oluşturulmuştur; Kontrol grubu (n=10), 
Alzheimer grubu (n=10), deneysel Alzheimer modeli oluşturulduktan sonra morin uygulanan 
grup (n=10), deneysel Alzheimer modeli oluşturulduktan sonra hesperidin uygulanan grup 
(n=10) ve deneysel Alzheimer modeli oluşturulduktan sonra morin ve hesperidin 
kombinasyonunun uygulandığı grup (n=10). 40 adet rata stereotaksik cerrahi yoluyla STZ 
verilerek deneysel Alzheimer modeli oluşturulmuştur. Alzheimer olan ratlara 7 gün boyunca 
oral gavaj ile hesperidin, intraperitoneal (i.p.) enjeksiyon ile morin ve morin+hesperidinin ikili 
kombinasyonu uygulanmıştır. 7 günlük tedavi sonunda ratlar sakrifiye edilip beyin dokuları 
alınmıştır. Dokularda oksidatif stres belirteçlerinden biri olan NOx seviyeleri ölçülmüştür. Elde 
edilen sonuçlar Alzheimer gruplarına göre tüm uygulama gruplarının (hesperidin, morin ve 
hesperidin morin kombinasyonu) doku NOx seviyelerini anlamlı bir düzeyde düşürdüğü 
gözlemlenmiştir (p≤ 0.05). Bu çalışma, morin ve hesperidinin dual kombinasyonunun dokudaki 
NOx seviyelerini azaltarak oksidatif stresi regüle ettiğini göstermektedir. 
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ABSTRACT 

Alzheimer's Disease (AD), a chronic neurodegenerative disease, is the most common type 
of dementia and is seen in 60-70% of all dementia patients. It is an irreversible disease that 
affects the daily life of individuals to a high degree and causes cognitive and behavioral 
disorders. Although the pathogenesis of Alzheimer's disease is not fully known, it is 
characterized by excessive accumulation of amyloid beta plaques and hyperphosphorylation of 
the tau protein, which causes the formation of intracellular neurofibrillary tangles. It is known 
that amyloid beta plaques formed in this process induce oxidative stress by causing hydrogen 
peroxide (H2O2) production. For this reason, antioxidants have been used in modern medicine 
to eliminate reactive oxygen and nitrogen species (ROS, RNS) that occur with AH. Morin and 
hesperidin, which are phenolic compounds, are known to be strong antioxidants, and studies of 
these metabolites in AD are quite unlimitited. In this study, the effects of morin, hesperidin and 
dual combinations of morin and hesperidin on cognitive functions in the experimental 
Alzheimer's model induced by streptozotocin (STZ) were examined with the Morris Water 
Tank (MWM) test, and nitrite oxide (NOx) levels in the tissue were demonstrated by 
spectrophotometric method. In this context, 50 wistar albino male rats were procured and 5 
groups were formed; Control group (n=10), Alzheimer's group (n=10), morin administered 
group to rats with experimental Alzheimer's model (n=10), hesperidin applied group to rats with 
experimental Alzheimer's model (n=10) and morin+hesperidin combination applied group to 
rats with experimental Alzheimer's model (n=10). Experimental Alzheimer's model was created 
by giving STZ to 40 rats through stereotaxic surgery. Hesperidin by oral gavage, intraperitoneal 
(i.p.) injection of morin and a dual combination of morin+hesperidin were administered to rats. 
At the end of the 7-day treatment, the rats were sacrificed and their brain tissues were taken. 
NOx levels, one of the oxidative stress markers in tissues, were measured. All experimental 
groups showed that brain tissues NOx levels (dual combination of hesperidin+morin hesperidin, 
morin, respectively) decreased significantly compared to Alzheimer's groups (p≤ 0.05). This 
study shows that the dual combination of morin + hesperidin regulates oxidative stress by 
reducing NOx levels in tissue. 
 

Keywords: Alzheimer's disease; Oxidative stress; Nitric Oxide; morin; hesperidin 
 
Acknowledgements: This research was supported by Gazi University Scientific Research 

Projects (BAP) (Project number: 05/2020-10). 
 

 

672



 

 
 
 
 

                                              IGSCONG’22 -08-11 June 2022 

 

Mimarlık Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Akademik 
Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi 

A Research On Academic Motivation Levels of Architecture Students 
During the Pandemic 

Burcu KOÇ *,1, Aslı ER AKAN2  
*: mimarburcue@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2996-9336 

1: Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü, Çankaya Üniversitesi, Ankara, Türkiye  

2: Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü, Çankaya Üniversitesi, Ankara, Türkiye 
 
 

ÖZET 

Dünya çapında küresel salgın dönemleri birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de her alanda 
değişim ve dönüşüme neden olmuştur. Etkileşimin yoğun olduğu kurumlarda meydana gelen 
bu dönüşümler, bireylerin günlük yaşamlarını etkilemiştir. Bu kurumların başında da eğitim 
kurumları gelmektedir. Pandemi süreciyle beraber yüz yüze eğitime ara verilen dönemde zaman 
kaybını azaltabilmek için eğitimde birçok yeni yöntem kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojiden 
faydalanılarak çevrimiçi programlar geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmış olup uzaktan eğitim, 
pandemi döneminde eğitimin devam etmesine imkân sağlamıştır. Eğitimin ilkokuldan yüksek 
öğretime kadar tüm kademelerinde kullanılan çevrimiçi programlar dijital eğitim mekânları 
haline gelmiştir. Eğitimde kullanılan bu teknoloji daha da önem kazanarak çevrimiçi eğitim, 
web tabanlı öğrenme ve uzaktan eğitim gibi çeşitli platformlar oluşturulmuştur (Sit, Chung, 
Chow, & Wong, 2004: 141). Bu yeni eğitim modeli pandemi döneminde eğitimin devamlılığı 
açısından bir kurtarıcı olsa da beraberinde birçok mekânsal ve eğitimsel farklılıkları da 
getirmiştir. Her şeyden önce yüz yüze eğitim yerini birbirlerini bilgisayar ekranından gören ve 
birbirlerine uzaktan “ulaşan” zihinlere bırakarak bambaşka bir eğitim ortamı oluşturmuştur 
(Varışlı, 2021). Uzaktan eğitimin bu özellikleri öğrenciler üzerinde birtakım olumlu ve olumsuz 
etkiler bırakmıştır. Bu etkilerin öğrencilerin akademik öğrenme düzeylerini ve akademik 
motivasyonlarını farklı boyutlarda değiştirdiği süreç içerisinde gözlemlenmiştir. 

Öğrencilerin öğrenme düzeylerini etkileyen birçok faktörden bahsetmek mümkündür. Bu 
faktörlerden birisi olan akademik motivasyon düzeyi öğrenme için önemli bir faktördür. 
‘’Motivasyon psikolojik açıdan özellikle üniversite öğrencilerinde öğrenme, bellek, muhakeme 
ve dikkat gibi pek çok bilişsel sürece etki edebileceği düşünülen bir faktördür (Kanfer ve 
Ackerman, 1989; Lau ve Roeser, 2002).’’ Akademik güdülenme olarak da bahsedebildiğimiz 
akademik motivasyon, akademik işler için gerekli enerjinin üretilmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Bozanoğlu, 2004). Akademik olarak motivasyonu yüksek öğrenciler, derslerine ilgi duymakta 
ve dersleri için hazırlık yapmakta öğrenmekten hemen sıkılmamakta ve öğrenme için daha 
istekli olmaktadırlar. Okul öğrenmelerinin başarıyla sonuçlanması, öğretme sürecine bağlı 
olduğu kadar, bu süreçte yer alan öğrenenin niteliklerine de büyük ölçüde bağlıdır. Öğrencilerin 
öğrenmeye karşı olan isteksizliği, eğitim sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol 
açabilmektedir. Yani motivasyon, öğrenme - öğretme sürecini etkileyen en önemli faktördür 
(Kelecioğlu, 1992).Bu nedenle öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerini etkileyen 
pandemi süreci ve bu sürecin beraberinde getirdiği eğitim sistemindeki değişiklikler ve bu 
konudaki çalışmalar önem kazanmaktadır (Natriello, 2005).  
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Söz konusu süreç içerisinde bahsedilen etkiler en çok üniversitelerin uygulamalı dersleri 
olan bölümlerinde gözlemlenmiştir. Bu nedenle bu çalışmada uygulamalı derslerin yoğunlukta 
olduğu mimarlık bölümlerinin öğrencilerinin pandemi dönemindeki akademik motivasyonları 
üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.  Çalışmanın ilk aşamasında nicel ve nitel araştırmalara 
yer verilecektir. Araştırma kapsamında “Öğrenciler için öğrenme üzerinde etkili olan akademik 
motivasyon düzeyleri pandemide nasıl etkilenmiştir?, Uzaktan eğitim öğrencilerin ve 
akademisyenlerin derse olan motivasyonlarını düşürmüş müdür?, Bu süreçte yaşanan 
teknolojik problemler mimarlık eğitimini etkilemiş midir?, Dijital ortamda projeleri sunmak ve 
kritik almak öğrenci öğrenme düzeyini nasıl etkilemiştir?...” gibi soruların cevapları 
aranacaktır. Sonuç olarak, öğrencilerin pandemi döneminde yüz yüze eğitime kıyasla 
karşılaştıkları eksikler, problemler ve bunların eğitim sürecine akademik motivasyon düzeyleri 
açısından etkileri belirlenecektir. Edinilen bulgular doğrultusunda eksiklerin çevrimiçi bir 
sistemde nasıl giderilebileceğine yönelik yineleyici fikir geliştirme süreci yürütülerek 
kavramsal bir tasarım modeli oluşturulacaktır.  

Anahtar Kelimeler— Pandemi; Mimarlık Eğitimi; Uzaktan Eğitim; Akademik Motivasyan 
 

ABSTRACT 

Global epidemic periods around the world have caused change and transformation in every 
field in Turkey as well as in many countries. These transformations, which took place in 
institutions where interaction is intense, have affected the daily lives of individuals. Educational 
institutions are at the forefront of these institutions. Many new methods have been started to be 
used in education in order to reduce the loss of time in the period when face-to-face education 
was suspended with the pandemic process. Using technology, online programs have been 
developed and expanded, and distance education has allowed education to continue during the 
pandemic period. Online programs used in all levels of education from primary school to higher 
education have become digital education spaces. This technology used in education has gained 
more importance and various platforms such as online education, web-based learning and 
distance education have been created (Sit, Chung, Chow, & Wong, 2004: 141). Although this 
new education model is a savior in terms of the continuity of education during the pandemic 
period, it has also brought many spatial and educational differences. First of all, face-to-face 
education was replaced by minds who see each other on the computer screen and "reach" each 
other from afar, creating a completely different educational environment (Varışlı, 2021). These 
features of distance education have left some positive and negative effects on students. It was 
observed in the process that these effects changed the academic learning levels and academic 
motivations of the students in different dimensions. 

It is possible to talk about many factors that affect the learning levels of students. The level 
of academic motivation, which is one of these factors, is an important factor for learning. 
''Motivation is a factor that is thought to affect many cognitive processes such as learning, 
memory, reasoning and attention, especially in university students (Kanfer & Ackerman, 1989; 
Lau & Roeser, 2002).'' Academic motivation, which we can also refer to as academic 
motivation, is defined as the generation of energy required for work (Bozanoğlu, 2004). 
Students with high academic motivation are interested in their lessons and prepare for their 
lessons, do not get bored immediately and are more willing to learn. The successful outcome 
of school learning is highly dependent on the qualifications of the learner involved in this 
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process, as well as on the teaching process. Students' unwillingness to learn can lead to the 
failure of the educational process. In other words, motivation is the most important factor 
affecting the learning-teaching process (Kelecioğlu, 1992). Therefore, the pandemic process 
that affects the academic motivation levels of students and the changes in the education system 
brought about by this process and studies on this subject gain importance (Natriello, 2005). 

During this process, the effects mentioned were mostly observed in the departments of 
universities with applied courses. For this reason, in this study, an evaluation will be made on 
the academic motivations of the students of architecture departments, where applied courses 
are concentrated, during the pandemic period. In the first stage of the study, quantitative and 
qualitative research will be included. Within the scope of the research, the answers of some 
questions like "How has the academic motivation levels that are effective on learning for 
students been affected in the pandemic? Has distance education reduced the motivation of 
students and academicians to the course? Have the technological problems experienced in this 
process affected architectural education?", How presenting projects in the digital environment 
affect the students?" will be searched. As a result, the deficiencies and problems faced by 
students compared to face-to-face education during the pandemic period and their effects on 
the education process in terms of academic motivation levels will be determined. In line with 
the findings, a conceptual design model will be created by conducting an iterative idea 
development process on how to eliminate the deficiencies in an online system. 
 

Keywords- Pandemic; Architectural Education; Distance Learning; Academic Motivation 
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ABSTRACT 

A chemical graph is a graphical representation of a molecule complex that illustrates its 
constituents and their interactions. In this method, atoms are identified by points known as 
vertices that are joined by lines known as graph edges. Several chemical and inorganic 
substances have lately been studied using visual representations based on basic topology. 
Dendrimers are spherical three-dimensional molecules with a repetitively branching core. They 
are normally symmetric around the core. Polyphenylene dendrimers (PPDs) are highly 
branching, stiff, monodisperse macromolecules made up of substituted benzene rings. These 
materials have the enticing properties of being chemically stable and shape-persistent by nature, 
but their capacity to be functionalized with nano site perfection is frequently disregarded. Main 
objective of this study is to explore the line graph and line graph of subdivision of several 
families of Polyphenylene dendrimer by using its chemical graph and examine its structural 
features and physical properties based on topological indices by developing distinct 
mathematical models. Numerical simulations for various innovative families of geometric-
arithmetic index have also been demonstrated, comparing the three types of polyphenylene 
dendrimers such that 𝑫𝟏 𝒏 , 𝑫𝟐 𝒏  and 𝑫𝟑 𝒏  that can be relevant for Qualitative Structure 
Activity Relation (QSAR) and Qualitative Structure Property Relations (QSPR) investigations. 

 
Keywords—Topological index, geometric-arithmetic index, polyphenylene, dendrimers 
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ÖZET 

 Tarih öncesi dönemlerden beri liman kenti olarak varlığını sürdüren Üsküdar, özellikle 
İstanbul’un fethiyle beraber yerleşim yeri olarak genişlemiş hem sosyolojik hem mimari açıdan 
daha aktif bir bölge haline gelmiştir. Döneminde padişahlarını, saray erkânını, birçok önemli 
devlet ve din adamını ağırlayan bölge olan Üsküdar’da çeşitli kaynaklarda irili ufaklı yaklaşık 
42 saray yapısının olduğundan söz edilmektedir. Dönemin önemli şahıslarına ait binaların (köşk 
ve kasırlar) da saray başlığı altında toplanmış olabileceği düşünülmektedir. Kaynaklarda adı 
geçen bu yapıların çoğu, ne yazık ki günümüze ulaşamamıştır.  

Üsküdar’ın geçmişten bugüne kadar olan mimari eserlerini konu alan kaynaklara 
baktığımızda belli bir dönem varlığını sürdürmüş fakat şuan ayakta olmayan çokça kullanılmış 
3 adet büyük Osmanlı saray yapısı olduğunu görüyoruz. Bu yapılar Üsküdar/Kavak Sarayı, 
Ayazma Sarayı ve Şerefabad Kasrı’dır. Bu yapılardan geriye günümüzde pek bir iz kalmadığı 
için net bilgiler elde etmekte zorluklar yaşanmaktadır. Özellikle bugüne kadar bu yapıların 
mimari açıdan incelenmemiş olması bu alanda bilgi karmaşasını arttırmaktadır. Yapıların çeşitli 
kaynaklarda farklı isimlerde ve farklı yapı türleri sınıflandırmasında yer aldığı görülmüştür. 
Bununla birlikte yapıların nasıl bir plan ya da cephe tipine sahip olduğu hakkındaki bilgiler de 
net değildir. Dönemin seyyahlarının yazdığı seyahatnamelerde yer alan bilgiler, resmi belgeler 
ve yabancı ya da Türk sanatçıların döneminde yapmış olduğu gravürler, resimler sayesinde 
yapılara ait bilgiler edinilmiştir. Bu bilgiler ışığında yazılmış kitaplar karşılaştırılmış, o dönem 
inşa edilen aynı yapı türlerindeki yapılara bakılmıştır. Edinilen bilgiler sonucunda bu 3 saray 
yapısına ait muhtemel bir plan ve cephe şeması ortaya konulmuştur. 

Çalışma kapsamında; bilgi karmaşasını azaltabilmek ve Üsküdar gibi önemli bir semtin saray 
mimarisinin geçmişini aydınlatabilmek amacıyla farklı kaynaklarda yer alan bilgiler derlenmiş, 
karşılaştırılmış ve yerinde incelemeler yapılarak Üsküdar’ın kaybolan saray yapıları mimarlık 
tarihi açısından değerlendirilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler—Istanbul; Usküdar; Kültürel Miras; Kaybolan Kültürel Miras; Saray 

Yapısı;  
 

ABSTRACT 

Usküdar, which has existed as a port city since prehistoric times, expanded as a settlement 
especially with the conquest of Istanbul and became a more active region both sociologically 
and architecturally. The region hosted the sultans, courtiers, many important statesmen and 
clergy in its period. It is mentioned in various sources that there are about 42 palace structures, 
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large and small, in Usküdar. It is thought that the buildings (mansions and pavilions) belonging 
to important people of the period may have been gathered under the classification of palace 
architectural typology. Unfortunately, most of these structures mentioned in the sources have 
not reached the present day. 

When we look at the sources about the architectural works of Usküdar from the past to the 
present, we see that there are 3 large Ottoman palace structures that have survived for a certain 
period but they are not standing now. These structures are Usküdar/Kavak Palace, Ayazma 
Palace and Şerefabad Pavilion. Since there is not much left of these structures today, it is 
difficult to obtain clear information. Due to the fact that these structures have not been examined 
architecturally until today causes not to have clear information in this field. It has been 
suggested in various sources that the buildings have different names and diffirent classification 
of building types. In addition, the information about what kind of plan or facade type of 
buildings is not clear. Information about buildings has been obtained thanks to the travel books 
written by the travelers, official documents and engravings and paintings made by foreign or 
Turkish artists during the period. The books written in the light of this information were 
compared, and the buildings of the same building types that were built at that time were 
examined. As a result of the data obtained, a possible plan and facade scheme of these 3 palace 
structures were revealed. 

Within the scope of the study, in order to reduce the confusion of information and to 
illuminate the past of the palace architecture of an important district like Usküdar; The 
information on the lost palace buildings of Usküdar in different sources was compiled, 
compared, and examined on-site. And these 3 palaces were evaluated in terms of architectural 
history. 

 
Keywords- Istanbul; Usküdar; Cultural heritage; Lost Cultural Heritage; Palace Building; 
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ÖZET 

 Demir, hücre fonksiyonları için gerekli bir metal ve metalloproteinler için bir kofaktördür. 
Etkileşim halinde olan demir ve oksijen, demir depolama ve antioksidan cevap için gerekli olan 
ferritin sentezini düzenlemek gibi hücre içi redoks dengesini sağlayan biyokimsayasal olayların 
kontrolünde önemli rol oynar. In vivo düzeydeki memeli hücreleri %13 kPa O2 seviyesi altında 
fonksiyon göstermesine rağmen, literatürde hücre kültürü ile ilgili çalışmalar %5 kPa O2 
seviyesi altında yürütülmektedir. Ancak, perisellüler oksijen seviyesinin in vitro düzeydeki 
hücrelerde metalloproteinler gibi demire bağımlı mekanizmalara olan etkisi tam olarak 
bilinmemektedir. Bu nedenle bu çalışmada, metalloprotein olarak nitrik oksit (NO) duyarlı 
genetik olarak kodlanmış biyosensör (geNOp) kullanılarak normal oda koşullarındaki O2 
seviyesi (%18 kPa O2) ve fizyolojik normoksi (%5 kPa O2) altındaki hücrelerin demir 
bağımlılığı test edilmesi amaçlanıldı. 

In vitro düzeyde perisellüler O2 seviyesi ile demir takviyesi arasındaki ilişkiyi ve  bunların 
metalloproteinler üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla HEK293T epitel ve EA.hy926 
endotel hücreleri  kullanıldı. İkinci nesil lentiviral sistem kullanarak sitozol hedefli geNOp ifade 
eden stabil hücre hatları oluşturdu. Ayrıca, hücrelerdeki oksidatif stres durumunu takip 
edebilmek amacıyla ultra hassas bir H2O2 biyosensörü olan HyPer7 ile hücreler transfekte 
edildi. Zamana bağlı geNOp ve Hyper7 florsan sinyallerindeki değişimler geniş alan 
mikroskobu ile takip edildi. Fizyolojik normoksi altındaki deneyler için hücreler, O2'nin 5 
kPa’da, CO2'nin %5'te ve 37°C'de tutulduğu kabinlerde en az beş gün boyunca inkübe edildi. 
Demirin hücre içi dağılımını tespit etmek amacıyla, FeRhoNox™-1 ve Perls/Diaminobenzidin 
boyaması kullanıldı. Demir takviyesinin hücre canlılığı üzerindeki etkisini tayin etmek 
amacıyla ise propidyum iyodür ve Hoechst boyaması ile hücre içi glutatyon testleri uygulandı. 
Ayrıca, farklı oksijen seviyelerine adapte olmuş hücelerde, hipoksiyle indüklenenbilen faktör 1 
alfa (HIF1α), endotelyal NO sentaz (eNOS/NOS3) ve ferritin zincirinin kompenenti olan FTH1 
protein seviyelerindeki değişimler immünoblotlama yöntemi kullanılarak belirlendi. 

Yapılan floresan görüntülemeler incelendiğinde, normoksiya koşullarına adapte edilmiş 
HEK293T epitel ve EA.hy926 endotel hücrelerinin, standart hücre kültürü O2 seviyesi (%18 
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kPa) altındaki hücrelere kıyasla NO donörüne yanıt olarak marjinal geNOp değişiklikleri 
sergilediği gözlemlendi. Ayrıca, ticari olarak mevcut farklı hücre kültür vasatları kullanılarak 
kültüre edilen ve stabil bir şekilde geNOp ifade eden hücrelerde, biyosensörün yalnızca demir 
takviyesi sonrasında işlevsellik kazandığı gösterildi. Korelatif ışık ve elektron mikroskobu 
görüntülemesi sonucunda, demir ile muamelinin hücre yüzeyinde demir birikimine yol açtığı 
belirlendi. C vitamini gibi indirgeyici ajan takviyesi kullanımı sonucunda hücre dışı demirin 
hücre içine girdiği ve özellikle endoplazmik retikulumu çevreleyen tanımlanamayan yapılar 
içinde konumlandığı tespit edildi. Ayrıca, standart hücre kültürü koşulları altında geNOp 
biyosensörünü etkinleştirmek için kullanılan demir konsantrasyonu, vitamin C miktarı ve 
inkübasyon süresi azaltılarak optimize edildi. Optimize edilen demir takviyesinin, hücre 
canlılığı üzerinde veya reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretiminde herhangi bir olumsuz etkisi 
olmadığı gösterildi. Son olarak, hem %18 hem de %5 kPa O2 koşulları altında kültüre edilen 
hücrelerde geNOp biyosensörünü aktive etmek için demir takviyesine ihtiyaç duyulmasına 
rağmen, fizyolojik normoksi altında bu gereksinimin önemli ölçüde azaldığı ve geNOp 
işlevselliğinin arttığı tespit edildi. Bunun nedeni, hiperoksi koşullar altındaki hücrelerde 
kararsız halde bulunan demiri tutan ve bu nedenle geNOp ile etkileşimini engelleyen ferritinin 
üretimindeki artış olabiliceği sonucuna varıldı. 

Sonuç olarak, bu çalışma standart hücre kültürü koşulları altında geNOp gibi metal içeren 
proteinlerin işlevselliğini sağlamak amacıyla önceden bilinmeyen demir takviyesinin 
gereksinimi ortaya çıkarmakla birlikte, in vivo düzeydeki oksijen seviyesinin önemini bir kez 
daha vurgulamaktadır. 
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ABSTRACT 

Iron is an essential metal for cell functions and a cofactor for metalloproteins. Iron and 
oxygen are intimately linked, and this interaction plays a critical role in controlling biochemical 
pathways to sustain cellular redox balance, such as coordinating ferritin synthesis for iron 
storage and antioxidant responses. Although mammalian cells in vivo are faced with 1–13% 
kPa O2, researchers conduct cell culture studies generally under 5% kPa O2. However, the effect 
of pericellular oxygen level on iron-dependent mechanisms such as metalloproteins in cells in 
vitro remains elusive. Thus in this study, we aim to test the iron dependency of cells under 
standard room air (18% kPa O2) or physiological normoxia (5% kPa O2) using genetically 
encoded nitric oxide (NO) biosensor (geNOp), as a metalloprotein.   

HEK293T epithelial and EA.hy926 endothelial cells have been exploited to evaluate the 
relationship between pericellular O2 level and iron supplementation and their downstreams on 
metalloproteins. We generated stable cell lines expressing cytosol targeted geNOp using a 
second-generation lentiviral system. Cells were also transfected with HyPer7 as an ultra-
sensitive H2O2 biosensor to monitor oxidative stress status in the cells. Real time imaging for 
changes in geNOp and HyPer7 fluorescent signals were taken using wide-field microscopy. For 
experiments under physiological normoxia, cells were cultured in O2-regulated workstations 
for at least five days with O2 maintained at 5% kPa O2, CO2 at 5%, and 37°C. The spatial 
distrubiton of iron in the cells were detemined using FeRhoNox™-1 and 
Perls/Diaminobenzidine staining. Propidium iodide and Hoechst staining, and intracellular 
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glutathione assays were applied to determine the effect of iron supplementation on cell viability. 
The protein levels of hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF1α), endothelial nitric oxide 
synthase (eNOS/NOS3), and ferritin heavy chain (FTH1) in the cells adapted to hyperoxia and 
normoxia were also investigated using the immunoblotting method.  

We observed that HEK293T epithelial and EA.hy926 endothelial cells adapted to normoxia 
display marginal geNOp changes in response to NO donor compared to the cell under standard 
cell culture O2 level (18% kPa). Besides, real-time fluorescence imaging of the cells stably 
expressing geNOps using different commercially available cell culture mediums revealed that 
full functionality in biosensors occurs only upon iron treatment, suggesting the requirement of 
iron supplementation. Correlative light and electron microscopy imaging showed that cell 
treatment with iron leads to accumulation on the cell surface. However, iron treatment with 
vitamin C as a reducing agent supplementation enabled internalization of the extracellular iron, 
especially within undefinable structures surrounding the endoplasmic reticulum. Next, we 
optimized iron supplementation by lowering the reducing agent, iron concentration, and 
incubation time to activate the geNOp biosensor under standard cell culture conditions. We 
showed that optimized iron supplementation has no any negative effect on the cell viability or 
ROS generation in cultured cells. Lastly, we found that cultured cells require iron 
supplementation to activate geNOp fully under either 18% or 5% kPa O2 levels, but this 
requirement is reduced, and geNOp functionality significantly improves under physiological 
normoxia. This may be due to increased ferritin production in the cell under hyperoxia, 
disabling incorporation of geNOp and iron by sequestering labile iron.  

In conclusion, this study establishes an essential role for recapitulating oxygen levels in vivo 
and uncovers a previously unrecognized requirement for ferrous iron supplementation under 
standard cell culture conditions to achieve geNOp functionality, most likely other metal-
containing proteins. 

 
Keywords- Pericellular oxygen; Hyperoxia; Normoxia; NO bioavailability; Iron 

supplemantation; geNOp; Hydrogen peroxide; Cell culture; Culture media 
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ÖZET 

Sterilizasyon, herhangi bir cismin veya maddenin bulunduğu tüm mikroorganizmaların her 
türlü canlı formundan temizlenmesi amacıyla uygulanan fiziksel veya kimyasal bir işlemdir. 
Farklı yöntemlerle sterilizasyon işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Bu çalışmada Etilen Oksit 
ile sterilizasyon işlemi üzerinde çalışılmıştır. Etilen oksit, renksiz, çok hafif bir kokusu olan 
havadan ağır, yanıcı ve patlayıcı toksik bir gazdır. Etilen oksit ısıya ve neme hassas birçok tıbbi 
malzeme ve cerrahi aletlerde kullanılabilir. Sterilizasyon işleminin başarılı olarak sonuçlanması 
için doğru parametrelerinin kullanılması gerekmektedir. Sterilizasyon işlemi gerçekleştirilirken 
etilen oksit kartuşu, sıcaklık, sterilizasyon süresi ve nem paramatreleri önemli rol olmaktadır. 
Sterilizasyon işlemi yapılırken kullanılan kimyasal ve biyolojik indikatörler ile sterilizasyon 
işleminin başarılı olup olmadığı anlaşılabilmektedir. Çalışmada cerrahi önlükler üzerinde etilen 
oksit kartuş gramajı, sterilizasyon süresi ve nem parametreleri değiştirilerek 9 ayrı sterilizasyon 
işlemi gerçekleştirilmiştir. Başarılı bir sterilizasyon işlemi sonunda kimyasal indikatörlerde 
işlem sonunda renk değişimi olması beklenirken biyolojik indikatörler 48 saat inkübasyon 
cihazında bekletilir ve 48 saat sonunda renk değişimi olmaması beklenir. Gerçekleştirilen 
testlerde nem değerleri yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 90 olarak belirlenmiştir. Sterilizasyon 
süresi için kullanılan parametreler 2 saat, 4 saat ve 8 saat olarak belirlenmiş olup kartuş gramajı 
için 15 gr, 24 gr ve 30 gr değerleri seçilmiştir. Gerçekleştirilen sterilizasyon işlemleri sonrası 
farklı yerlere yerleştirilen kimyasal ve biyolojik indikatörler gözlemlenmiştir. Nem değerlerinin 
yüzde 30 ve yüzde 90, sterilizasyon süresinin 2 saat ve 4 saat, etilen oksit kartuş gramajının 15 
gr ve 30 gr seçildiği parametrelerde yerleştirilen bazı kimyasal indikatörlerde renk değişimi 
gözlemlenememiş olup biyolojik indikatörlerde renk değişimi olduğu gözlemlenmiş ve üreme 
meydana gelmiştir. Kimyasal ve biyolojik indikatörlerin analizleri yapıldıktan sonra en 
optimum değerin yüzde 60 nem oranında 24 gr kartuş kullanılarak ve 8 saatte gerçekleşen 
sterilizasyon işlemi olduğu tespit edilmiştir. 
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ABSTRACT 

Sterilization is a physical or chemical process applied for the purpose of cleaning all 
microorganisms from any living form of any object or substance. It is possible to perform 
sterilization with different methods. In this study, the sterilization process with Ethylene Oxide 
was studied. Ethylene oxide is a colorless, toxic, flammable and explosive gas with a faint 

682



  
 
 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 
odour, heavier than air. Ethylene oxide can be used in many heat and humidity sensitive medical 
equipment and surgical instruments. In order for the sterilization process to be successful, the 
correct parameters must be used. Ethylene oxide cartridge, temperature, sterilization time and 
humidity are important parameters during the sterilization process. With the chemical and 
biological indicators used during the sterilization process, it can be understood whether the 
sterilization process is successful or not. In this study, 9 different sterilization processes were 
carried out on surgical gowns by changing the ethylene oxide cartridge weight, sterilization 
time and humidity parameters. At the end of a successful sterilization process, a color change 
is expected in the chemical indicators at the end of the process.  Biological indicators are kept 
in the incubator for 48 hours. Then, after 48 hours, no color change is expected. In the tests 
carried out, the humidity values were determined as 30 percent, 60 percent and 90 percent. The 
parameters used for the sterilization time were determined as 2 hours, 4 hours and 8 hours, and 
the values of 15 gr, 24 gr and 30 gr were selected for the cartridge weight. After the sterilization 
processes, chemical and biological indicators placed in different places were observed. No color 
change was observed in some chemical indicators placed in the parameters where the humidity 
values were 30 percent and 90 percent, the sterilization time was 2 hours and 4 hours, and the 
ethylene oxide cartridge weight of 15 g and 30 g was selected. Color change was observed in 
biological indicators and reproduction occurred. After the analysis of the chemical and 
biological indicators, it was determined that the optimum value was the sterilization process 
performed in 8 hours using a 24 g cartridge at 60 percent humidity. 

 
Keywords- Ethylene Oxide; Sterilization; Indicator; Heat; Humidity; Sterilization Time; 

Incubation 
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ÖZET 

Ağır çevre şartları sayısız adette cilt hastalığına sebebiyet vermektedir. En sıklıkla rastlanan 
hastalıklar ise genelde dış faktörler sonucu oluşan egzama ve çoğunlukla güneş ışığı ya da 
doğum sırasında oluşan tehlikeli benlerdir. Tüm bu durumların sonucunda başta egzama ve 
riskli benler olmak üzere mevcut olan bütün cilt hastalıklarına hızlıca tanı koymak önem arz 
etmektedir ve ayrıca hastalıkların ilerlemesini engelleme amacıyla sağlık personellerinin de 
desteğiyle daha az maliyetli bir teşhis sistemi kurmak mühim hale gelmiştir. İleri evrelerdeki 
egzama ve cilt kanserinin iyileştirilmesi zorlu bir iştir ve çok zaman alır. Bundan dolayı 
çalışmanın amacı enfeksiyonlu deri bölgesinden bir görüntü almak ve ardından bu görüntüyü 
Matlab ortamında birçok açıdan işleyerek doktorların çalışmalarında yardımcı olabilecek bir 
sonuç elde etmektir. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu araştırmada ilgili görüntüye ait klinik 
veriler kullanılarak karar ağaçları yöntemiyle de hastalıklar sınıflandırılmıştır. Bunlara ek 
olarak özgün olarak geliştirilen fikir ile birlikte normal deriye de yorum getirildiği 
görülmektedir. Karar ağaçları ile veri sınıflandırma hali hazırda kullanılan görüntü işleme ile 
sınıflandırma yöntemine destek olmuştur ve ayrıca her iki yöntemin sonuçları da bu özgün yapı 
ile karşılaştırılmaktadır. Elde edilen çıktılara göre karar ağaçlarının görüntü işlemeye kıyasla 
doğruluk, duyarlılık ve seçicilik oranları elde edilmektedir. Eldeki yazılım konfigürasyonu 
görüntü işleme ve karar ağaçları yöntemleri birbirlerine zıt sonuçlar verdiğinde uyarı 
vermektedir. Eğer bu koşul meydana gelirse doktor verileri dikkate alınmalıdır. Bu 
araştırmadaki sistematik olarak çalışan yapı egzama ve riskli benleri tanır, insan yaşamına 
hizmet sunar ve onu daha güvenli hale getirmeyi amaçlar. Bu tanımlama tekniği 
uygulandığında, egzamayı ve riskli benleri tespit etme sürecinde daha uygun sonuçlar ortaya 
çıkmıştır. Ek olarak normal olan deri de işleme katılmıştır. Normal deriye tanım getirebilmek 
bilime bir katkı olmuştur ve bu çalışmada tıbbi personelin işinin hafifletilmesi 
amaçlanmaktadır. 
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ABSTRACT 

Bad and severe environmental conditions cause numerous skin diseases. The most common 
diseases are eczema, which is usually caused by external factors, and dangerous moles, which 
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are mostly caused by sunlight or during childbirth. As a result of all these situations, it is 
important to quickly diagnose all existing skin diseases, especially eczema and risky moles, and 
it has also become important to establish a less costly diagnostic system with the support of 
health personnel in order to prevent the progression of diseases. Healing acute eczema and skin 
cancer is a challenging task and takes a lot of time. Therefore, the aim of the study is to take an 
image of the infected skin area and then process this image in Matlab environment considering 
that skin part’s features to obtain a result that can help doctors in their work. Unlike other 
studies, in this study, diseases were classified by decision tree method using clinical data of the 
related image. In addition, it is seen that normal skin has been determined with the idea which 
was uniquely developed. The data classification by decision trees method has supported the 
currently used classification way by image processing framework, and the results of both paths 
are compared with this original system. According to the obtained outputs, accuracy, sensitivity 
and selectivity ratios of decision trees are obtained with comparison to image processing one. 
The software configuration that is used gives a warning when the image processing and decision 
tree methods give conflicting results. If this condition occurs, doctor’s data should be regarded. 
In this research the systematic structure recognizes eczema and risky moles, serves to human 
life and aims to make it safer. When this identification technique was applied, more appropriate 
results emerged in the process of detecting eczema and risky moles. In addition, normal skin is 
also included in the process. Being able to define normal skin has been a contribution to science, 
and this study aims to alleviate the work of medical personnel. 
 
     Keywords — eczema; matlab; image processing; skin diseases; skin cancer; decision trees. 
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ÖZET 

Özyeterlilik algısı, bir çalışanın ulaşılması gereken amaçlara yönelik ihtiyaç duyduğu 
motivasyonu belirleyen, bireysel yeteneklerine olan inancı ve güveni olarak ifade edilebilir. Bu 
bağlamda, bir çalışanın belirli görevleri ve davranışları yerine getirebileceğine olan inancı, zor 
veya belirsiz görevlerle başa çıkabilme konusunda kendi yetkinliklerine olan güveni, 
zorluklarla veya problemlerle baş edebilmede göstereceği direnci ya da kabiliyeti de 
özyeterlilik kapsamında ele alınmaktadır. Yenilikçilik ise bir çalışanın örgüt içerisinde yeni 
ürün veya hizmet, yeni süreç teknolojileri, yeni örgütsel yapı veya idari sistemler ile ilgilenme 
eğilimleri şeklinde belirtilebilir. Yenilikçi davranış, çalışanların örgüt içerisinde yeni fikirler ve 
yaklaşımlar yaratarak, uygulamaya sokması temeline dayanmaktadır. Yenilikçi davranış 
gösteren çalışanlar, mevcut durumu farklı yönleriyle değerlendirip sorgulayan, bu durumla 
ilgili çıkarımlar yapmak için gözlem yapan, problemin tanımlanması ve ardından çözümüne 
yönelik yenilikçi fikirler ve çözüm alternatifleri ortaya koyan kişilerdir. Bu çalışmanın amacı, 
havaalanı çalışanlarının özyeterlilik algılarının yenilikçi davranış üzerinde etkisinin olup 
olmadığını belirlemektir. Çalışmanın bağımsız değişkenini özyeterlilik algısı, bağımlı 
değişkenini yenilikçi davranış oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında belirlenen anketler, 2022 
yılı mayıs ayında havaalanı çalışanlarına uygulanmış ve elde edilen 127 anket üzerinden analiz 
gerçekleştirilmiştir. Veriler analiz edilirken SPSS istatistik programı ve LISREL yapısal eşitlik 
programı kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçekler için yapılan güvenirlik analizi 
sonuçlarına göre özyeterlilik algısı ölçeğinin 0,730 ve yenilikçi davranış ölçeğinin 0,868 
değerinde güvenirliğe sahip olduğu görülmüştür. Ardından değişkenler arası ilişkiyi incelemek 
için yapısal eşitlik modellemesi ile araştırmanın modeli test edilmiştir. Yapısal eşitlik modeline 
göre ki-kare değeri 252,04, serbestlik derecesi 165, RMSEA değeri 0,065, t-değeri 2,57 ve 
özyeterlilik algısı değişkeni ile yenilikçi davranış değişkeni arasındaki yol katsayısı 0,27 olarak 
bulunmuştur. Yapısal eşitlik modellemesi sonucuna göre özyeterlilik algısı ile yenilikçi 
davranış arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre, özyeterlilik 
algısındaki bir puanlık artış, yenilikçi davranış üzerinde 0,27 puanlık artışa neden olmaktadır. 
Sonuç olarak, araştırmaya katılan havaalanı çalışanlarının özyeterlilik algılarının, yenilikçi 
davranışlar üzerinde olumlu yönde artışa yol açtığı söylenebilir. 
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ABSTRACT 

Perception of self-efficacy can be expressed as an employee's belief and confidence in their 
individual abilities, which determines the motivation they need for the goals to be achieved. In 
this context, an employee's belief that he can perform certain tasks and behaviors, his 
confidence in his own competencies to cope with difficult or uncertain tasks, his resistance or 
ability to cope with difficulties or problems are also considered within the scope of self-
efficacy. Innovativeness can be defined as the tendency of an employee to deal with new 
products or services, new process technologies, new organizational structure or administrative 
systems within the organization. Innovative behavior is based on the fact that employees create 
new ideas and approaches within the organization and put them into practice. Employees who 
display innovative behavior are the ones who evaluate and question the current situation from 
different aspects, make observations to make inferences about this situation, and put forward 
innovative ideas and solution alternatives for defining the problem and then solving it. The aim 
of this study is to determine whether the self-efficacy perceptions of airport employees have an 
effect on innovative behavior. The independent variable of the study is the perception of self-
efficacy, and the dependent variable is innovative behavior. The questionnaires determined 
within the scope of the study were applied to the airport employees in May 2022 and the analysis 
was carried out on the 127 questionnaires obtained. While analyzing the data, SPSS statistical 
program and LISREL structural equation program were used. According to the results of the 
reliability analysis for the scales used in the research, it was seen that the self-efficacy 
perception scale had a reliability of 0.730 and the innovative behavior scale had a reliability of 
0.868. Then, the model of the research was tested with structural equation modeling to examine 
the relationship between variables. According to the structural equation model, the chi-square 
value was 252.04, the degree of freedom was 165, the RMSEA value was 0.065, the t-value 
was 2.57, and the path coefficient between the self-efficacy perception variable and the 
innovative behavior variable was 0.27. According to the result of structural equation modeling, 
there is a positive and significant relationship between self-efficacy perception and innovative 
behavior. Accordingly, a one-point increase in self-efficacy perception causes an increase of 
0.27 points on innovative behavior. As a result, it can be said that the self-efficacy perceptions 
of airport employees participating in the research lead to a positive increase in innovative 
behaviors. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate EFL teachers’ self-efficacy beliefs and intrapersonal 
factors influencing their use of Web 2.0 tools in distance learning during COVID-19 period. 
The participants were 6 English teachers working at primary, secondary or high schools and 
they were selected according to convenience sampling technique. For this study, an online focus 
group interview was conducted as a qualitative research method. To ensure the safety of the 
participants during the COVID-19 pandemic, the interview was carried out via an online 
videoconferencing software. Obtained data was analyzed by using themes and codes. Results 
suggest that the self-efficacy of EFL teachers consisted of potentially two different ways of 
integrating Web 2.0 tools into their teaching. While one group can create their own contents via 
Web 2.0 tools, the other group prefers only adapting what has been presented to them by the 
other users of the tools. The teachers were named as “creators” and “adapters” respectively. 
The analysis of the focus group interview also resulted in twenty-five codes and five themes. 
The themes were as follows: (1) Web 2.0 tools’ benefits, (2) factors affecting the usage of Web 
2.0 tools, (3) self-efficacy types (creators and adapters), (4) most commonly used Web 2.0 tools 
and (5) teachers’ criteria for choosing Web 2.0 tools. It was found that all of these themes are 
interrelated to each other. For instance, factors affecting a teacher’s usage of Web 2.0 tools may 
have defined the teacher’s self-efficacy type and have urged him/her to use some specific Web 
2.0 tools. That is to say, it could be that all the themes are in a cause-and-effect relation. To sum 
up, this study revealed that EFL teachers have developed two different types of self-efficacy 
about Web 2.0 tools in distance learning. Additionally, the other themes “Web 2.0 tools’ 
benefits, factors affecting the usage of Web 2.0 tools, most commonly used Web 2.0 tools and 
teachers’ criteria for choosing Web 2.0 tools” were analyzed within the codes and discussed in 
detail. Current research concerns emergency remote teaching period of COVID-19 outbreak. It 
was aimed to reveal EFL teachers' practices and perspectives in this period. Hence, further 
studies could make a comparison between the status quo and pre/post pandemic contexts.  
Another possible area for further research could be the reasons and results of the two types of 
self-efficacy implementations in language classes. Moreover; the results from this small-scale 
study could be utilized to form a basis of another study with a larger representative sample.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, İngilizce öğretmenlerinin uzaktan eğitimde Web 2.0 araçları 
kullanımlarını etkileyen öz-yeterlik inançları ve içsel faktörlerini araştırmaktır. Katılımcılar, 
kolayda örnekleme metoduna göre seçilen ve farklı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 
6 İngilizce öğretmeninden oluşmaktadır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada, odak grup 
görüşmesi ile veri toplanmıştır. Katılımcıların sağlık güvenliği göz önünde bulundurularak, bir 
video konferans uygulaması üzerinden çevrimiçi görüşme yapılmıştır. Görüşme 
tamamlandıktan sonra elde edilen veriler, tema ve kodlar kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz 
sonucunda, İngilizce öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarını öğretim ortamlarına entegre ederken 
iki farklı öz-yeterlik türü geliştirdikleri ortaya çıkmıştır. Bir grup, Web 2.0 araçları ile kendi 
içeriklerini oluşturabilirken diğer grup başkaları tarafından hazırlanmış olan içerikleri kendi 
derslerine uyarlamaktadır. Birinci grupta yer alan öğretmenler, “yaratıcılar”; ikinci gruptakiler 
ise “uyarlayıcılar” olarak adlandırılmıştır. Ayrıca, içerik analizi sonucunda, yirmi beş kod ve 
beş tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar şunlardır: (1) Web 2.0 araçlarının faydaları, (2) Web 2.0 
araçlarının kullanımını etkileyen faktörler, (3) öz-yeterlik türleri (yaratıcılar ve uyarlayıcılar), 
(4) en çok kullanılan Web 2.0 araçları ve (5) öğretmenlerin Web 2.0 araçlarını seçme kriterleri. 
Tüm temaların birbirleriyle bağlantılı ve ilişkili olduğu saptanmıştır. Örneğin, bir öğretmenin 
Web 2.0 araçlarının kullanımı etkileyen faktörler, o öğretmenin öz-yeterlik türünü belirlemiş; 
bu da bazı Web 2.0 araçlarının daha sık kullanılmasına sebep olmuş olabilir. Böylelikle, o 
öğretmenin Web 2.0 araçları seçme kriterleri dolaylı olarak diğer faktörlerden etkilenmiş 
olabilir. Yani, tüm bu temaların sebep-sonuç ilişkisi içinde olduğu söylenebilir. Özet olarak, bu 
araştırma ile İngilizce öğretmenlerinin uzaktan eğitimde Web 2.0 araçları kullanırken iki farklı 
öz-yeterlik türü geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgunun yanında; Web 2.0 araçlarının 
faydaları, kullanımlarını etkileyen faktörler, en çok kullanılan Web 2.0 araçları ve 
öğretmenlerin Web 2.0 araçlarını seçme kriterleri başlıklı diğer temalar da analiz edilerek 
kodlar elde edilmiş ve detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Bu araştırmada, COVID-19 pandemisi 
ile birlikte gelen acil uzaktan eğitim süreci ele alınmıştır. İngilizce öğretmenlerinin bu süreçteki 
deneyimleri ve bakış açıları analiz edilmiştir. Bundan sonraki araştırmalarda, bu süreçteki 
durum ile pandemi öncesi ve sonrası karşılaştırılabilir. Dil sınıflarında öğretmenlerin iki farklı 
öz-yeterlik uygulamalarının sebep ve sonuçları başka bir araştırmanın konusu olabilir. Ayrıca, 
bu küçük ölçekli araştırmanın sonuçları, daha büyük örneklem ile yapılacak olan başka bir 
çalışmada temel olarak kullanılabilir. 
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ÖZET 

Amaç: Bu araştırmada, mevsimlik tarım işçilerinin Covid-19 algıları ile ilişkili faktörleri 
incelemek amaçlanmıştır.  

Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanan çalışmanın örneklemini mevsimlik 
tarım işçisi olarak çalışan, araştırmaya katılmaya gönüllü, okuma yazma bilen, akıllı telefon, 
tablet, bilgisayar kullanabilen, 18-65 yaş arası 102 birey oluşturdu. Araştırmada veriler, Tanıtıcı 
Bilgi Formu, Covid-19’dan Kaçınma Tutumları Ölçeği, Covid-19 Hastalık Algısı Ölçeği ile 
toplandı. Çalışma için T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Etik Kurul’undan izin alındı.  

Bulgular: Katılımcıların %71,6’sı erkek, yaş ortalaması 26,42±7,78, mevsimlik tarım işçiliğine 
başlama yaş ortalaması 15±4,02, %45’i lisans ve üstü mezunudur. Katılımcıların günlük 
ortalama çalışma süresi 10,16±2,56 saat ve ailedeki ortalama mevsimlik işçi sayısı 
5,13±3,51’dir. Katılımcıların %84,3’ü Covid-19 aşısı olmuş, %24,5’i geçmişte Covid-19 tanısı 
almış, %18,6’sı son bir yıl içinde iş kazası geçirmiş ve %41,2’si Covid-19 salgını sırasında iş 
kaybı yaşamıştır. Çalışmada katılımcıların Covid-19 Hastalık Algısı Ölçeği Bulaştırıcılık alt 
boyut puan ortalaması ile yaş ortalaması arasında pozitif yönlü; Covid-19 Hastalık Algısı 
Ölçeği toplam puan ortalaması ile günlük ortalama çalışma süresi ve ailedeki ortalama 
mevsimlik işçi sayısı arasında negatif yönlü; bir ilişki bulundu. Çalışmada katılımcıların Covid-
19 Hastalık Algısı Ölçeği Tehlikelilik alt boyut puan ortalamasının erkeklerde ve sigara 
kullananlarda, Covid-19 Hastalık Algısı Ölçeği Bulaştırıcılık alt boyut puan ortalaması ise 
kadınlarda, Covid-19 tanısı almış olanlarda, Covid-19 aşısını bulmakta zorluk yaşayanlarda ve 
Covid-19 pandemisinde iş kaybı yaşamış olanlarda daha yüksek bulunmuştur. Çalışmada 
katılımcıların Covid-19’dan Kaçınma Tutumları Ölçeği Bilişsel alt boyut puan ortalaması ve 
Covid-19 Hastalık Algısı Ölçeği Tehlikelilik alt boyut puan ortalaması arasında; Covid-19 
Kaçınma Tutumları Ölçeği Davranışsal alt boyut puan ortalaması ile Covid-19 Hastalık Algısı 
Ölçeği Bulaştırıcılık alt boyut ve toplam puan ortalaması arasında; Covid-19’dan Kaçınma 
Tutumları Ölçeği toplam puan ortalaması ile Covid-19 Hastalık Algısı Ölçeği Tehlikelilik alt 
boyut ve toplam puan ortalaması arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur.  

Sonuç: Mevsimlik tarım işçilerinin Covid-19 hastalık algısı; cinsiyet, yaş, sigara kullanma 
durumu, mevsimlik tarım işçiliğine başlama yaşı, günlük çalışma süresi, ailedeki mevsimlik 
işçisi sayısı, pandemi sırasında iş kaybı yaşama durumu ve hastalıktan kaçınma tutumu ile 
ilişkilidir.  
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ABSTRACT 

Objective: In this study, it was aimed to examine the factors associated with seasonal 
agricultural workers' perceptions of COVID-19. 

Method: The sample of the study, which was planned as a descriptive and relationship seeker, 
consisted of 102 individuals between the ages of 18-65, working as seasonal agricultural 
workers, volunteering to participate in the research, literate, and able to use smartphones, tablets 
and computers. In the research, data were collected with the Introductory Information Form, 
the Avoidance Attitudes From COVID-19 Scale, and the Perception of COVID-19 Scale. 
Permission for the study was obtained from the Ethics Committee of Istanbul Arel University. 
Results: 71.6% of the participants were male, the average age was 26.42±7.78 years, the 
average age of starting seasonal agricultural work was 15±4.02, and 45% of them were 
undergraduate or higher graduates. The average daily working time of the participants was 
10.16±2.56 hours and the average number of seasonal workers in the family was 5.13±3.51. 
84.3% of the participants have been vaccinated against COVID-19, 24.5% have been diagnosed 
with COVID-19 in the past, 18.6% have had a work accident in the last year, and 41.2% have 
had lost jobs during the COVID-19 outbreak. In the study, a positive correlation was found 
between the mean age of the participants and the mean score of the Perception of COVID-19 
Scale’s Infectiousness sub-dimension; a negative correlation was found between the total mean 
score of the Perception of COVID-19 Scale and the average daily working time and the average 
number of seasonal workers in the family. In the study, the Perception of COVID-19 Scale 
Dangerousness sub-dimension score average of the participants was higher in men and smokers, 
and the Infectiousness sub-dimension mean score was higher in women, those who were 
diagnosed with Covid-19, those who had difficulty finding the COVID-19 vaccine, and those 
who had lost a job during the COVID-19 pandemic. A moderately positive correlation was 
found between the participants' mean score of the Avoidance Attitudes From COVID-19 Scale 
Cognitive sub-dimension and the mean score of the Perception of COVID-19 Scale 
Dangerousness sub-dimension. A moderate and positive relationship was found between the 
mean score of the Avoidance Attitudes From COVID-19 Scale Behavioral sub-dimension and 
the mean score of the Perception of COVID-19 Scale Infectiousness sub-dimension and the 
total score average; the Avoidance Attitudes From COVID-19 Scale total score average and the 
Perception of COVID-19 Scale Dangerousness sub-dimension and total score average. 

Conclusion: The perception of COVID-19 of seasonal agricultural workers is related to gender, 
age, smoking, age of starting seasonal agricultural work, daily working time, number of 
seasonal workers in the family, the status of job loss during the pandemic, and avoidance 
attitudes from COVID-19. 
 

Keywords- Avoidance Attitudes From COVID-19; Perception of COVID-19; Seasonal 
Agricultural Workers  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin doğa temelli etkinlikler ile ilgili 
görüşlerinin incelenmesidir. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin sosyal hayatı 
değiştirmesi, şehirleşmenin artması, erken çocukluk döneminden itibaren kapalı alanlarda 
yapay malzemelerle geçirilen sürenin uzaması, doğayla sınırlı deneyim yaşanmasına, 
dolayısıyla doğa ile insan arasındaki bağın da zayıflamasına neden olmaktadır. Buna karşın 
doğanın aktif öğrenme fırsatı sunması, çocuğun merak ve keşfetme ihtiyacını desteklemesi 
özellikle erken çocuk dönemi açısından önemli bir öğrenme ortamı olduğunu ortaya 
koymaktadır. Doğa temelli eğitim ile ilgili okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri de bu açıdan 
önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle gerçekleştirilen araştırma 2021-2022 Eğitim-
Öğretim yılı içerisinde İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı devlet okullarının anasınıfı bünyesinde çalışan okul öncesi öğretmenleri ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 8 öğretmen yer almıştır. Araştırmada nitel yöntem 
kullanılmıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından uzman görüşleri 
alınarak hazırlanan, 2 demografik bilgi ve 4 doğa temelli etkinliklere yönelik olmak üzere 6 
sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; 
öğretmenler doğa temelli eğitim ve etkinliklerin çocukların tüm gelişim alanları üzerinde 
olumlu etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşın ailelerin bu konudaki kısıtlamaları, 
olumsuz bakış açıları, okul dış ortamının fiziki olarak uygun olmaması, soğuk havanın 
çocukları hasta edeceği kaygısını taşımaları gibi etkenler nedeniyle doğa temelli etkinliklere 
çok az yer verdiklerini ifade etmişlerdir. Yapılan görüşmelerde özellikle kış aylarında 
çocukların etkinlik programlarında doğa temelli etkinliklerin hiç yer almadığı, ilkbahar ve yaz 
mevsimlerinde ise, gözlem amaçlı doğa temelli etkinliklere yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır.  
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ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the views of preschool teachers about nature-based 
activities. Today's technological developments changing social life, increasing urbanization, 
prolonging the time spent with artificial materials in closed areas since early childhood cause 
limited experience with nature, thus weakening the bond between nature and people. On the 
other hand, the fact that nature provides an opportunity for active learning and supports the 
child's need for curiosity and discovery reveals that it is an important learning environment 
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especially for the early childhood period. The views of pre-school teachers about nature-based 
education are also important in this respect. From this point of view, the research was carried 
out with preschool teachers working in the kindergartens of public schools affiliated to the 
Ministry of National Education in Istanbul province, Küçükçekmece district in the 2021-2022 
academic year. Eight teachers took part in the research. Qualitative method was used in the 
research. In order to collect the research data, a semi-structured interview form consisting of 6 
questions, 2 for demographic information and 4 for nature-based activities, prepared by the 
researcher by taking expert opinions, was used. According to the research findings; teachers 
stated that nature-based education and activities have positive effects on all developmental areas 
of children. On the other hand, they stated that they gave very little space to nature-based 
activities due to factors such as restrictions, negative perspectives, the physical unsuitability of 
the school outdoor environment, and the concern that cold weather would make children sick. 
In the interviews, it was concluded that nature-based activities are not included in the children's 
activity programs, especially in the winter months, and nature-based activities for observation 
purposes are included in the spring and summer seasons. 

 
Keywords- Nature-based education, Preschool period, Education in nature 
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ÖZET 

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, işletmelerin de yeni araç ve sistemleri 
kullanılmasını sağlamaktadır. Teknolojik gelişmelere ayak uyduran işletmeler rakiplerine göre 
avantaj sağlamakta ve rekabet gücünü artırmaktadır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren 
lojistik işletmeleri de bu teknolojik gelişmelere entegre olmak durumundadır. Müşterilerin anlık 
takip yapabilme arzuları, online alışveriş kolaylığı ve zaman tasarrufu dürtüsü lojistik 
işletmelerinde teknolojik yatırımları zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada lojistik alanında 
faaliyet gösteren işletmelerde, dijital dönüşümün mevcut ve ilerleyen dönemdeki etkilerinin 
ortaya konması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 45 kadın ve 69 erkek olmak üzere toplam 114 
katılımcı ile dijital dönüşüm, lojistik faaliyetlerde hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti 
konularını kapsayan bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların dijital dönüşüm, 
lojistik faaliyetlerde hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti toplam ortalamaları ile demografik 
değişkenler olan cinsiyet, medeni durumu, yaş, eğitim durumları ve gelir durumları 
karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre bireylerin cinsiyetleri ile dijital 
dönüşüm ve müşteri memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre kadın 
bireyler dijital dönüşüme, erkek bireyler ise müşteri memnuniyetine daha fazla değer 
vermektedir. Yaş gruplarına göre; 18-24 yaş arasındaki bireylerin dijital dönüşüme, 25-34 yaş 
arasındaki bireylerin ise lojistik faaliyetlerde hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetine değer 
verdiği gözlemlenmiştir. Çalışmaya katılan bireylerden lisansüstü eğitimine sahip olanlar dijital 
dönüşüm, lise eğitimine sahip olanlar ise lojistik faaliyetlerde hizmet kalitesi ve müşteri 
memnuniyeti konusunda seçicidirler. 4001-5000 TL gelir durumuna sahip bireylerin lojistik 
faaliyetlerde hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti toplam ortalamaları 5000 TL ve üzeri gelir 
durumuna sahip bireylere kıyasla daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca analizler sonucunda dijital 
dönüşümün lojistik faaliyetlerde hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini, buna ek olarak 
hizmet kalitesinin de müşteri memnuniyetini pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. 
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ABSTRACT 

Technological developments in recent years enable businesses to use new tools and systems. 
Businesses that keep up with technological developments gain an advantage over their 
competitors and increase their competitive power. Logistics companies operating in the service 
sector also have to integrate these technological developments. Customers' desire for instant 
follow-up, convenience of online shopping and time-saving drive necessitate technological 
investments in logistics businesses. In this study, it is aimed to reveal the current and future 
effects of digital transformation in businesses operating in the field of logistics. In this context, 
a survey was conducted with a total of 114 participants, 45 women and 69 men, on digital 
transformation, service quality in logistics activities and customer satisfaction. Participants' 
digital transformation, service quality in logistics activities, total average of customer 
satisfaction and demographic variables such as gender, marital status, age, education status and 
income status were compared. According to the data obtained as a result of the study, a 
significant relationship was determined between the gender of individuals and digital 
transformation and customer satisfaction. Accordingly, female individuals value digital 
transformation more, while male individuals value customer satisfaction more. According to 
age groups; It has been observed that individuals between the ages of 18-24 value digital 
transformation, while individuals between the ages of 25-34 value service quality and customer 
satisfaction in logistics activities. Among the individuals participating in the study, those with 
postgraduate education are selective about digital transformation, while those with high school 
education are selective about service quality and customer satisfaction in logistics activities. 
The total average of service quality and customer satisfaction in logistics activities of 
individuals with an income of 4001-5000 TL was higher than individuals with an income of 
5000 TL and above. In addition, as a result of the analysis, it has been revealed that digital 
transformation has a positive effect on service quality and customer satisfaction in logistics 
activities, and in addition, service quality has a positive effect on customer satisfaction. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) matematik öğretmenlerinin bu 
liselerde öğrenim gören öğrencilerin matematik öğrenme yeterlikleri hakkındaki görüşlerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmanın problemi, meslek lisesi öğrencilerinin temel matematik öğrenme yeterliklerinin 
hangi düzeyde olduğunun belirlenmesidir.   

Bu araştırmada matematik öğrenme yeterlikleri ve eksikliklerinin belirlenmesinde; 2020 
yılında İstanbul Küçükçekmece İlçesinde yer alan Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde 
görev yapan 5 öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak veriler toplanmıştır. Nitel 
araştırma yöntemlerinden betimsel analiz uygulanmıştır.  

Elde edilen veriler öğrenci profili ile matematik ders programı ve ders kitabı olmak üzere iki 
tema altında incelenmiştir. 

İlk tema; matematik başarısının düşük olması, matematik dersine karşı olumsuz tutum, 
öğrencilerin fizyolojik, biyolojik ve algı durumları, meslek lisesi mezunlarının üniversite giriş 
sınavlarında matematik netleri çok düşük olması, öğrencilerin matematik korkusu ve kaygısı, 
öğrenciler sorumluluk sahibi olmamaları, öğrencilerin bölüm derslerindeki başarısında 
matematik yeterlikleri önemli rol oynaması, öğrencilerin bu tür okullara bilinçsiz ve tercih dışı 
olarak kaydolması matematik yeterliklerini olumsuz etkiler bulgularıyla şekillenmiştir. 

İkinci tema ise; ders kitaplarının ve ders saatlerinin öğrenci seviyesine göre düzenlenmesi, 
matematik müfredat programının basitleştirilmesi ve düzenlenmesi, üniversite sınav siteminin 
meslek liseleri gözetilerek yapılandırılması, sınıf geçme sisteminin değiştirilmesi matematik 
yeterliğini olumlu etkiler bulguları ile biçimlendirilmiştir. 

Elde edilen bulgular ve öğretmen görüşlerinden yola çıkarsak meslek lisesi öğrencilerinin 
matematik yeterliklerini düzeltmek ya da artırmak için dört tane öneri geliştirilebilir. 

Meslek lisesi öğrencilerinin öğrenme ve algı sistemlerinin düşüklüğü göz önünde tutularak 
matematik ders saatleri dağılımı ve müfredat programı mesleki alanda yeterli olacak şekilde 
düzenlenebilir. Aldıkları matematik öğrencileri hayata ve mesleki alanda başarıya hazırlayan 
yeterlikte olabilir. 

Meslek liselerinin amaçlarında biri de mesleğinde yeterli becerilere sahip kaliteli bireyler 
yetiştirmek olduğundan, üniversite giriş sınavlarında tüm okul türleri ile meslek lisesi 
öğrencileri arasındaki farkı ve başarıyı dengelemek amaçlı; meslek liseleri için de sınav soruları 
düzenlenebilir. 

Sınıf geçme sistemi düzenlemesi, meslek liselerine gelen öğrencilerin matematik 
yeterliklerini olumlu seviyede artırabilir. 
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ABSTRACT 

In this study, it is aimed to examine the opinions of the Vocational and Technical Anatolian 
High School (MTAL) mathematics teachers about the mathematics learning competencies of 
the students studying in these high schools. 

The problem of the study is to determine the level of basic mathematics learning 
competencies of vocational high school students. 

In this research, in determining mathematics learning competencies and deficiencies; In 
2020, data were collected by conducting semi-structured interviews with 5 teachers working in 
Vocational and Technical Anatolian High Schools in Istanbul Küçükçekmece District. 
Descriptive analysis, one of the qualitative research methods, was applied. 

The data obtained were analyzed under two themes: student profile, mathematics curriculum 
and textbook. 

The first theme; low mathematics achievement, negative attitude towards mathematics 
lesson, physiological, biological and perceptional status of students, very low mathematics net 
worth of vocational high school graduates in university entrance exams, students' fear and 
anxiety of mathematics, students' lack of responsibility, mathematics proficiency plays an 
important role in students' success in department courses. It was shaped by the findings that 
students' enrollment in such schools unconsciously and unintentionally affects their 
mathematics proficiency negatively. 

The second theme is; arranging textbooks and course hours according to student level, 
simplifying and arranging the mathematics curriculum, structuring the university examination 
system in consideration of vocational high schools, changing the grade passing system 
positively affect mathematics proficiency. 

Based on the findings and teacher opinions, four suggestions can be developed to improve 
or increase the mathematics competencies of vocational high school students. 

Considering the low learning and perception systems of vocational high school students, the 
distribution of mathematics course hours and the curriculum can be arranged to be sufficient in 
the vocational field. The mathematics they take may be sufficient to prepare students for life 
and success in the professional field. 

Since one of the aims of vocational high schools is to train qualified individuals with 
sufficient skills in their profession, in order to balance the difference and success between all 
school types and vocational high school students in university entrance exams; Exam questions 
can also be arranged for vocational high schools. 

Arrangement of the grade passing system can positively increase the mathematics 
proficiency of the students coming to vocational high schools. 

 
Keywords-Vocational high school students, Mathematics learning, Mathematics 

proficiency. 
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ABSTRACT 

Aim: During reperfusion following myocardial ischaemia, a rapid overproduction of free 
radicals may occur.  The recovery of mechanical function of hearts subjected to ischaemia-
reperfusion injury can be improved by modulation of myocardial nitric oxide(NO) synthesis(1).  
Epidemiological studies indicate that increased fruit and vegetable intake reduces the incidence 
of cardiovascular disease(2). Administration of nitric oxide (NO) or NO donors prior to 
ischemia may attenuates the consequences of myocardial ischemia-reperfusion (IR) injury(3).  
In this study, the effects of NO inhibitors and stimulants on cardiac parameters after  ischemia-
reperfusion injury were investigated. 

Method: Invitro ischemia-reperfusion were applied to the rat heart. Stabilization, ischemia and 
reperfusion time intervals were 30min and L-NAME(NOS inhibitor), L-canavanine(iNOS 
inhibitor), Molsidomin (Nitric oxide donor) were administered on the start of ischemia. At the 
end of reperfusion, we tested NOx, reduced glutathione GSH, and MDA levels in cardiac tissue. 

Results: Molsidomin increased the tissue NOx, and MDA levels while decreasing the GSH 
levels compared to only perfusion group. Only ischemia group tissue NOx and MDA levels 
were higher compared to only perfusion and L-canavanin and L-NAME administered group 
while GSH levels were at its lowest level. 

Discussion:  Uncoupling of NOS increases the oxidative stress and its concomitant damages. 
Combined defects of NOS’s are pathogenic with causing myocardial infarction (4).  
In this study, increased NO levels both with NO donors and with iNOS dependent manner 
caused increased malondialdehyde (MDA) and decreased glutathione (GSH) levels. These 
results indicating the without eNOS dependent increase of NOx levels detrimental for cardiac 
tissue 
 
Keywords: Cardiac ischemia-reperfusion, l-NAME, L-Canavanine, Glutathione,  
alondialdehyde,  Nitricoxides  
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ÖZET 

Aristoteles felsefesinde etik ve politika birbirinden farklı alanlar olarak ele alınsa da aslında 
bu iki kavram birçok açıdan birbirine benzerlik göstermektedir. Çünkü etik ve politika insan 
felsefesinin zeminini oluşturur. Aristoteles etik ve siyasi görüşlerinde insan için neyin iyi 
olduğu ya da mutluluğun nasıl mümkün olduğu sorularına cevap aramıştır. Bundan dolayı onun 
felsefesinde insan ve devletin gayesi birbiri ile yakından ilişkilidir. Bu gaye ise en yüksek 
mutluluğa ve en iyi yaşama ulaşmaktır. Aristoteles açısından devlet iyi bir amacı hedefler ve 
kendine en yüksek iyiyi gaye edinir. Etik ise bu en yüksek iyinin bilgisine ulaşmayı amaçlar. 
Aristoteles etiği bir mutluluk ahlâkı olarak görür ve pratik bilimler sınıflamasına dahil eder. 
Aristoteles’e göre insanların bütün eylemleri veya tercihleri iyiyi istemelerine yöneliktir. Ama 
herkes tarafından kabul edilen ortak bir iyi yoktur. Bundan dolayı iyi bütün ulamların içinde 
yer alır. Aristoteles insanların eylemlerini veya tercihlerini gerçekleştirirken düşündükleri 
şeylerin kötü olarak nitelendirilmesi yerine iyiyi tercih eder. İnsanın en büyük gayesi ahlaki 
anlamda kullandığımız iyi olmalıdır ve insan en yüksek iyiyi mutlu olmak için ister. Aristoteles 
mutluluğu iyi bir yaşam sürmek ve iyi bir durumda olmak ile özdeş kılar, mutluluk insanın 
kendisini gerçekleştirmesidir. Asıl önemli olan yaşam çeşitleri arasında insan için en iyi ve 
mutlu yaşamın hangisi olduğudur. İnsan sosyal bir varlık olmasından dolayı topluma 
gereksinim duyar ve ahlaki açıdan olgunluğa ancak devlette ulaşabilir. Bundan dolayı devletin 
asıl ereği, bireylerini ahlaki açıdan şekillendirmek ve olgunlaştırmaktır. Devlet yasa ve yasal 
denetimler ile bireylerin mevcut potansiyellerini açığa çıkarmalarını sağlamalıdır. Aristoteles 
açısından insan bedeni madde, insanın aklı ve ruhu ise formudur. Erdemlerin tümü iki aşırı 
nokta beynindeki makul olan iyiyi gösterir. İnsan ancak bunları gösteren erdemlere sahip olarak 
mutlu olabilir. Birey tek başına mutlu olamayacağından dolayı daha iyi bir formada dönüşemez. 
Birey toplum içinde ancak yetkin bir forma dönüşebilir. Bundan dolayı Aristoteles felsefesinde 
devlet yapay bir kurum olmaktan ziyade insanların kendilerini gerçekleştirmelerini, iyi bir 
yaşam sürmesini amaçlayan ve insanların gereksinimleri sonucunda oluşan doğal bir kurumdur. 
Aristoteles felsefesinde etik ve siyaset incelemelerinin ortak olarak iyi olana yani mutluluğa 
ulaşmayı gaye edindikleri açıktır. Onun etik anlayışında kişinin kendini yetkinleştirip mutlu 
olması ön plana çıkarken, siyaset anlayışında ise bir devletin tümünün kendini yetkinleştirip 
mutluluğa ulaşması istenilen gayedir. Bu bağlamda Aristoteles etik anlayışında mutluluğa 
makul olan en iyi eylemi belirleme uğraşındayken, siyaset anlayışında ise devletin mutluluğu 
için makul olabilecek en iyi yasayı bulmaya çalışır. Aristoteles’in etik ve siyasette bulmayı 
amaçladığı mutluluk en iyi olan şeyin bile üstünde olan mutluluğun kendisinin mutluluk 
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olmasıdır. Onun siyaset anlayışında etiğin izlerini etik anlayışında ise siyasetin izlerini görmek 
mümkündür. 

 
Anahtar Kelimeler: Siyaset, Etik, Mutluluk. 
 
 

ABSTRACT 

Although ethics and politics are considered as different fields in Aristoteles philosophy these 
two concepts are similar to each other in many ways. Because ethics and politics from the basis 
of human philosophy. Aristoteles had looked for answers to the questions of what is good for 
human beings or how happiness is possible in his ethical and political views. For this reason, 
the purpose of human and the state are closely related in his philosophy. This goal is to achieve 
the highest happiness and the best life. According to Aristoteles, the state was established for a 
good purpose and should aim for the highest good. Aristoteles sees ethics as a morality of 
happiness and includes it in the classification of practical sciences. According to Aristoteles, all 
actions or choices of people are directed towards wanting the good. But there is no common 
good accepted by all human being. Therefore, good is included in all categories. Aristoteles 
prefers the good characterization rather than the bad characterization of the things that people 
think when they carry out their actions or choices. The good, which is the greatest goal of 
human, should be the good we use in the moral sense and human wants the highest good in 
order to be happy. Aristoteles equates happiness with living a good life and being in good 
situation, happiness is self-actualization. The most important thing is which of the types of life 
is the best and happiest life for a human. Because of human is a social being, they need society 
and can reach moral maturity only in the state. Therefore, the main purpose of the state is to 
shape and mature individuals morally. The state should provide that individuals unleash their 
current potential with laws and statutory audits. For Aristoteles the human body is matter, and 
the mind and spirit of human are their form. All of the virtues show the reasonable good between 
two extreme points. A person can be happy only by having virtues that show what is reasonable. 
Because the individual will not be happy alone, it cannot turn into a better form. The individual 
can only transform into a competent form in society. Therefore in Aristoteles philosophy the 
state is not an artificial institution, but a natural institution that aims for people to realize 
themselves and lead a good life and is formed as a result of people’s needs. It is clear that ethical 
and political studies in Aristoteles philosophy aim to reach the good, that is, happiness, in 
common. In his ethical understanding, self-competence and happiness come to the fore, while 
in his political understanding, it is the desired goal for an entire state to become self-competent 
and achieve happiness. In this context, in Aristotle’s understanding of ethics, while trying to 
determine the best action that is reasonable for happiness; In his understanding of politics, he 
tries to find the best possible law for the happiness of the state. The happiness that Aristotle’s 
aims to find in ethics and politics is that happiness which is above even the best thing, is 
happiness itself is happiness. It is possible to see the effects of ethics in his understanding of 
politics and the traces of politics in his understanding of ethics. 

 
Keywords: Politics, Ethic, Happiness. 
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ÖZET 

Epigenetik terimi “genler üstü genetik” anlamını taşımaktadır. Çünkü eski Yunancada “epi” 
kelimesi, “üstünde”, anlamına gelmektedir. Epigenetik aslında gen ifadesindeki değişiklikleri 
incelemektedir. Memelilerde normal gelişim ve doku spesifik ekspresyon için gerekli olan; DNA 
nükleotid diziliminde değişiklik olmadan gen anlatımının düzenlendiği ve fenotipte kendini 
gösteren kalıtsal bilgiler epigenetik olarak tanımlanmaktadır. Epigenetik düzenlenmenin türe 
özgü olduğu ve herhangi bir türün epigenetiğinin diğer türlerin epigenetik düzenlemelerine 
bakılarak tahmin edilmesinin mümkün olmadığı bilinmektedir. Çevresel faktörlerle değişebilen 
epigenetik düzenlemeler jenerasyonlar arası aktarılabilmektedir. Epigenetik değişikliklerin temel 
mekanizmaları aslında aynıdır. DNA ve histon yapısındaki değişimler epigenetik bilgiyi 
oluşturmaktadır. DNA metilasyonu, histon modifikasyonları ve kromatin düzenlenmeleri, gen 
anlatımının nükleus içindeki DNA molekülü ve onunla bağlantılı olan proteinlerde yapılan 
değişikliklerle düzenlenmesini etkilemektedirler. Bunların dışında transkripsiyonu takiben 
oluşan moleküller aracılığıyla da gen anlatımının düzenlemesi yapılabilmektedir. Bu 
moleküllerden epigenetik düzenlemede görevli en önemli molekül, kodlayıcı olmayan kısa RNA 
dizileridir. Epigenetik süreçlerin oluşumunda virüsler, bakteriler, temel besinler, ağır metaller, 
pestisitler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, hormonlar, radyoaktivite, dahil olmak üzere 
birçok etken olabileceğinden şüpelenilmektedir. Günümüzde kanser, solunum, kardiyovasküler, 
üreme, otoimmün ve nöro-davranışsal hastalıklar dahil olmak üzere birçok hastalıkta epigenetik 
mekanizmalarla ilişkilendirilmektedir.  Özellikle günümüzde en önemli yere sahip hastalıklardan 
birisi olan kanserde tespit edilen histon modifikasyonları ve DNA metilasyonu gibi epigenetik 
değişiklikler; kanser teşhisi, tümör prognozu ve tedavi sonucunun tahmini için önemli bir 
biyobelirteç olarak kullanılabileceği yönünde görüşler epigenetik mekanizmaların önemini 
günden güne arttırmaktadır.  
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ABSTRACT 

The term epigenetics means "genetic over genes". The word "epi" in ancient Greek means 
"above". Epigenetics actually studies changes in gene expression. The hereditary information 
that is required for normal development and tissue-specific expression in mammals, in which 
gene expression is regulated without changes in the DNA nucleotide sequence, and that 
manifests itself in the phenotype is defined as epigenetics. It is known that epigenetic regulation 
is species-specific and it is not possible to predict the epigenetics of any one species by looking 
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at the epigenetic regulation of other species. Epigenetic arrangements that can change with 
environmental factors can be transferred between generations. The basic mechanisms of 
epigenetic changes are essentially the same. Changes in DNA and histone structure constitute 
epigenetic information. DNA methylation, histone modifications and chromatin 
rearrangements affect the regulation of gene expression by changes in the DNA molecule and 
associated proteins in the nucleus. Apart from these, regulation of gene expression can also be 
done through molecules formed following transcription. Among these molecules, the most 
important molecule involved in epigenetic regulation is short non-coding RNA sequences. It is 
suspected that there may be many factors in the formation of epigenetic processes, including 
viruses, bacteria, essential nutrients, heavy metals, pesticides, polycyclic aromatic 
hydrocarbons, hormones, radioactivity. Today, it is associated with epigenetic mechanisms in 
many diseases, including cancer, respiratory, cardiovascular, reproductive, autoimmune and 
neurobehavioral diseases. Epigenetic changes such as histone modifications and DNA 
methylation detected in cancer, which is one of the most important diseases today; The opinions 
that it can be used as an important biomarker for cancer diagnosis, tumor prognosis and 
prediction of treatment outcome increase the importance of epigenetic mechanisms day by day. 
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ÖZET 

Mitokondri, ökaryotik canlıların eritrositleri dışındaki diğer tüm hücrelerinin 
sitoplazmalarında bulunan ve hücresel enerjinin üretiminden sorumlu hücre içi 
organeldir. Mitokondriler, çift zarla çevrilidirler. Bir dış membran ve girintili çıkıntılı yapıya 
sahip iç membrandan oluşmaktadırlar. Bir hücredeki sayısı değişkenlik göstermekle birlikte 
mitokondri sayısı, hücrenin fonksiyonuna ve ihtiyacına bağlı olarak değişebilmektedir. Yani 
fazla enerji gerektiren hücrelerde sayıları daha fazladır. Özellikle enerjiye fazla ihtiyacı olan kas 
ve sinir hücrelerinde yüksek sayıda mitokondri bulunmaktadır. Mitokondri, mitokondriyal DNA 
(mtDNA) olarak adlandırılan çift sarmallı dairesel DNA'lara sahiptir. Normalde mtDNA, bir 
bireydeki tüm hücrelerin tüm mitokondrilerinde aynı diziye sahiptir. Fakat çalışmalar sonucu da 
bilindiği üzere bir bireyde milyonlarca mitokondri ve bir hücrede binlerce mtDNA 
bulunmaktadır. Yani mitokondrinin hücre içinde birden fazla mitokondriyal genom 
bulundurmasıdır. Bunların hepsinin benzer olması homoplazmi olarak adlandırılırken bazı 
genomlarda mutasyonlar ortaya cıkabilir; normal ve mutant DNA çesitli oranlarda bulunabilir 
buna da heteroplazmi adı verilmiştir. Mitokondri ve dolayısıyla mitokondriyal DNA, anneden 
yavruya geçer, kız çocuklarındanda ikinci kuşaklara aktarılmaya devam eder. Spermde 
mitokondriler fertilizasyona katılmayan kuyruk kısmındadır ve bu yüzden zigottaki 
mitokondriler ovuma aittir. mtDNA, yüksek oranda polimorfizm ve mutasyon ile karakterize 
edilir. Mutasyonlar hariç anne soyundaki bütün akrabalar aynı mtDNA profiline sahiptir.  

mtDNA, adli bilimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsan kalıntılarını tanımlamak için 
güçlü bir araçtır. DNA çalışmalarının ilk günlerinden beri, mtDNA, örneğin insanlarda, maternal 
soyları izlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler— mtDNA, Mitokondri, DNA 

 
 

ABSTRACT 

Mitochondria are intracellular organelles found in the cytoplasm of all cells of eukaryotic 
organisms except erythrocytes, and are responsible for the production of cellular energy. 
Mitochondria are surrounded by a double membrane. They consist of an outer membrane and 
an inner membrane with an indented structure. Although the number of mitochondria in a cell 
varies, the number of mitochondria can vary depending on the function and needs of the cell. 
In other words, their number is higher in cells that require more energy. There are high numbers 
of mitochondria, especially in muscle and nerve cells, which need more energy. Mitochondria 
have double-stranded circular DNAs called mitochondrial DNA (mtDNA). Normally, mtDNA 
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has the same sequence in all mitochondria of all cells in an individual. However, as it is known 
as a result of studies, there are millions of mitochondria in an individual and thousands of 
mtDNA in a cell. In other words, mitochondria contain more than one mitochondrial genome 
in the cell. Mutations can occur in some genomes when they are all similar, called homoplasmy; 
Normal and mutant DNA can be found in varying proportions, which is called heteroplasmy. 
Mitochondria, and therefore mitochondrial DNA, are passed from mother to offspring and 
continue to be passed on from daughters to the next generation. In the sperm, the mitochondria 
are in the tail that does not participate in fertilization, and so the mitochondria in the zygote 
belong to the ovum. mtDNA is characterized by a high rate of polymorphism and mutation. 
Except for mutations, all relatives in the maternal line have the same mtDNA profile. 

mtDNA is widely used in forensic science. It is a powerful tool for identifying human 
remains. Since the early days of DNA studies, mtDNA has been widely used to trace maternal 
lineages, for example in humans. 
 

Keywords— mtDNA, Mitochondria, DNA 
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ÖZET 

Perakende sektörlerde ürünlerin doğru miktar ve doğru zamanda mağazalarda bulunması 
büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin üretim sürecinde karar almalarını olumlu yönde 
etkileyen en önemli etken, üretilecek mal veya hizmetin gelecekteki satış miktarının yüksek 
doğrulukta tahmin edilmesidir. Bu çalışmada tekstil sektöründe parekende satış yapan bir 
firmada MATLAB programı ve Neural Net Fitting araç kutusu kullanılarak, Levenberg 
Marquardt yöntemi ile yapay sinir ağı eğitilmiş olup, gömlek satışlarının tahmin edilmesi 
amaçlanmıştır. Hazır giyim sektöründe gömlek ürün grubu için yapılan uygulamada gömlek 
satış hacmini etkileyen faktörler müşteri sayısı, indirim oranı ve fiyat olarak belirlenmiştir. 63 
haftalık veriler ile yapay sinir ağları kullanılarak tahmin yapılmaya çalışılmıştır. Gömlek satış 
hacmini etkileyen müşteri sayısı, indirim oranı ve fiyat parametreleri eğitim verisindeki girdiler 
ve satış hacmi parametresi hedefler tanımlanmıştır. Kullanılan toplam 63 satır verinin 45 adeti 
eğitim, 9 adeti test ve 9 adedi doğrulama için kullanılmıştır. Oluşturulan bu yapay sinir ağı, tek 
gizli katmandan oluşan Levenberg Marquardt yöntemi ile eğitilmiştir. Önerilen model gerçek 
verilerle karşılaştırıldığında hata oranları düşük bulunmuştur. Bu durum kurulan modelin 
gerçeği yansıttığını göstermektedir. Ayrıca yapay sinir ağları kullanımın talep tahmini 
çalışmalarında tutarlı sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma ile tekstil sektöründe 
mağazaya giren müşteri sayısı, ürünün indirim oranı ve fiyat parametrelerinin ürünün satış 
hacmi üzerinde önemli ölçüde etkiye sahip olduğu anlaşılabilmektedir. Satış hacminin 
yükseltilmesi bu parametrelere dikkat edilmesiyle mümkün olacağı görülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler- Yapay Sinir Ağları, Talep Tahmini, Tekstil, MATLAB 
 

 

ABSTRACT 

In retail industries, it is of great importance that the products are available in the right 
quantity and at the right time. The most important factor positively affecting the decision 
making of the enterprises in the production process is the high accuracy of estimating the 
amount of future sales of the goods or services to be produced. In this study, an artificial neural 
network was trained with the Levenberg Marquardt method, using the MATLAB program and 
the Neural Net Fitting toolbox in a retail company in the textile industry, and it was aimed to 
predict the shirt sales. In the application made for the shirt product group in the ready-made 
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clothing sector, the factors affecting the shirt sales volume were determined as the number of 
customers, the discount rate and the price. It was tried to make predictions using artificial neural 
networks with 63 weeks of data. The number of customers, discount rate and price parameters 
that affect the shirt sales volume, the inputs in the training data, and the sales volume parameter 
targets are defined. Of the 63 rows of data used, 45 were used for training, 9 for testing and 9 
for validation. This artificial neural network is trained with the Levenberg Marquardt method, 
which consists of a single hidden layer. Error rates were found to be low when the proposed 
model was compared with the real data. This shows that the established model reflects the 
reality. It also reveals that the use of artificial neural networks gives consistent results in demand 
forecasting studies. With this study, it can be understood that the number of customers entering 
the store in the textile sector, the discount rate of the product and the price parameters have a 
significant effect on the sales volume of the product. It is seen that increasing the sales volume 
will be possible by paying attention to these parameters. 
 

Keywords- Artificial Neural Networks, Demand Forecasting, Textile, MATLAB 
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ABSTRACT 

Plant biostimulants include various substances and microorganisms that can be applied to 
plants or growing medium to enhance plant growth and development, nutrient use efficiency, 
stress tolerance and many different quality traits. Plant-based biostimulants, which are also 
called as botanicals, are plant extracts or substances obtained from plants. They are attractive 
options due to their safety renewability and low cost however the mechanisms of their action 
are not fully explored.  

Weeping willow tree (Salix babylonica) extracts are rich in many bioactive compounds 
including phenolics, terpenoids and most importantly, salicylates. Extracts of willow bark 
contain substantial amounts of salicin, which can be converted into the phytohormone salicylic 
acid, and have been used in traditional medicine for their anti-inflammatory and analgesic 
activities.  

Salinity stress is one of the most widely observed abiotic stresses that seriously damage the 
agricultural sector and endanger the sustainable food supply of the growing global human 
population. The usage of biostimulants can make agriculture more sustainable to overcome 
current challenges including salinity stress. 

In this study, the potential of willow bark (0.1 and 0.2%) and leaf extracts (0.1 and 0.2%) 
were evaluated as plant-based biostimulants to improve maize (Zea mays cv. Caramelo) growth 
in the absence and presence of salt stress (0 or 60 mM NaCl). Experiments were conducted on 
solution culture under growth chamber conditions. In hydroponics, extracts were added to the 
nutrient solution to investigate their effects on vegetative growth and salinity tolerance. 

Hydroponic experiment results suggest that willow tree extracts as a biostimulant could 
improve the maize seedlings performance and positively affect various growth parameters 
including plant height as well as shoot and root dry weight under both control and saline 
conditions. In addition, these extracts increased the protein concentration and K+ uptake, 
reduced the Na+ uptake and thus the Na+/K+ ratio and mitigated the negative effects of salinity. 
The observed positive effects of willow extracts are thought to be due to its rich bioactive 
compounds. As a natural compound, willow extracts have a huge potential to be used as SA 
sources instead of chemical SA to increase the growth and development of plants. 

Results suggest that aqueous extracts of willow tissues may be used as biostimulants to 
improve crop performance and can be used as innovative and promising agents to address 
current challenges to sustainable agriculture.  

 
Keywords- Biostimulant; Salinity Stress; Willow Leaf Extract; Willow Bark Extract; 

Salicylic Acid; Hydroponic Culture 
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ABSTRACT 

Cistus creticus subsp. creticus is a characteristic specie commonly distributed in the 
Mediterranean region.  Traditionally, it has been used since ancient times in folk medicine as a 
herbal tea or plant extract for its healing capabilities and phytotherapeutic features. The 
fundamental extract secreted from glandular hairs and stems Ladano, consists of different types 
of diterpenes, terpenoids, flavonoids, and ellagitannins which gives cytotoxic and antioxidative 
properties. It has been proved to contain antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, and anti-
cancer traits. As a medicinal aromatic plant, C. creticus products are already commercially 
available and the plant has a great potential to be used for industrial, chemical, and 
pharmaceutical purposes. C. creticus is exposed to different stresses throughout its lifetime and 
has the ability to survive by helping its higher production of secondary metabolites. Phenolics 
and antioxidants known as secondary metabolites are major players in plant defense 
mechanisms. Salinity is one of the major abiotic stress factors that significantly affects plant 
growth and secondary metabolites. The physiological adaptation of C. creticus to salt stress has 
not yet been fully enlightened.  

Hydroponic culture has recently been widely promoted as an efficient cultivation system. It 
can satisfy large demand and high standard plant material independent of negative factors in 
soil-grown plants. It is also important to obtain standardized and controlled plant extracts with 
high active substance content which is significantly affected by growing conditions and 
extraction methods. 

In this study C. creticus plants were grown in hydroponic culture under different salinity 
levels.  Harvested plants were extracted using two different solvents (%70 EtOH and distilled 
water). The effect of salinity on plant growth and mineral homeostasis as well as the total 
phenolic content and total antioxidant capacity of extracts were determined in this study. 
Moreover, the therapeutic effects on cell death and cell survival in pancreatic cancer cell lines 
was studied. As a result, stress conditions can be a major player to improve the therapeutic 
effectiveness of C. creticus via altering the physiology of the plant. C.creticus is an effective 
and promising natural source of antioxidants and it can play significant role in cancer prevention 
and treatment.  This research could be important to evaluate how stress physiology is connected 
with the chemical composition of plants and their use of potential in different areas. 
 

Keywords- Medicinal Aromatic Plant; Salinity Stress; Hydroponic Culture; Plant Extract; 
Cistus creticus; Phenolic Content; Antioxidant Capacity; Anti-cancer Effect 
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ÖZET 

Gelişen ve değişen dünyaya bağlı olarak şehirler de son yüzyılda büyük bir büyüme ve 
değişim göstermiştir. Dolayısıyla, her şehir kendi vizyonunu belirleyebilmeli ve bu vizyona 
göre rekabet edebilmelidir. Şehirlerin çeşitli ekonomik ve politik amaçlarla öne çıkmak için 
birbirleriyle rekabet ettiği açıktır. Şehir markalaşmasının amacı, şehri daha iyi anmak, 
hatırlamak, ziyaret etmek, şehrin itibarını ve gelirlerini artırmaktır. Bir şehir markasını doğru 
bir şekilde oluşturup yönetebilmek için öncelikle şehrin markasının ve imajının nasıl 
algılandığının tanımlanması gerekmektedir. Bu sayede güçlü ve zayıf yönler ile geliştirilecek 
ve öne çıkarılacak yönler belirlenerek etkin bir şehir markalaşması yaratma yolunda ilk adım 
atılmış olacaktır. 

Bu bilgiler doğrultusunda bu araştırmada, Kocaeli ilinin şehir markası ve imajının, 
Kocaeli’de yaşayan vatandaşların bakış açısıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Amaç 
doğrultusunda ilgili literatürden faydalanılarak oluşturulan anket formu; 2022 yılı Nisan-Mayıs 
aylarında Kocaeli’nde yaşayan vatandaşlara online olarak uygulanmıştır. Araştırmaya 
Kocaeli’nin farklı ilçelerinde yaşayan 685 kişi gönüllü katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 
22.0 aracılığı ile analiz edilmiştir.   

Araştırma sonucunda, Kocaeli’de yaşayan vatandaşlara göre Kocaeli’nin şehir markası ve 
imajı orta düzeydedir. Vatandaşlara göre coğrafi konum, iklim, alışveriş ve sağlık imkanları 
açısından Kocaeli olumlu bir imaja sahipken, planlı kentleşme ve çevre temizliği açısından 
olumsuz bir imaj sergilemektedir. Vatandaşlara göre Kocaeli’nin dışa açık ve gelişmiş 
özellikleri ön plana çıkarken, ucuz bir şehir olmadığı konusunda vatandaşlar görüş birliği 
içerisindedirler. Kocaeli’yi en iyi ifade eden kavramlar Kocaeli’nin sanayi şehri olması, 
sonrasında ise “iş ve ticaret şehri” ile “donanma ve liman şehri” olmasıdır. Kocaeli denilince 
akla gelen ilk üç kelimenin ise; Pişmaniye, İzmit Körfezi ve Sekapark olduğu saptanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler— Şehir Markası, Şehir Imajı, Kocaeli 
 
 

 
* Bu çalışma, yazarın Kocaeli’deki Müzeler, Ören Yerleri, Tarihi ve Turistik Mekânların Şehir Markası ve İmajına 

Katkıları başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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ABSTRACT 

Due to the changing and developing world, cities have also displayed a great change and 
growth in the last century. Hence, every city should be able to set its own vision and compete 
according to this vision. It is clear that cities compete with each other for taking the lead on 
various economic and political grounds. The purpose of city branding is to better promote the 
city, build and improve its reputation and increase its revenues. In order to create and manage 
a city brand correctly, it is necessary to define how the brand and image is perceived. Thus, the 
first step towards creating an effective city brand will be determining the strengths, weaknesses 
and the aspects to be developed and highlighted. 

In line with this information, in this research, it is aimed to examine the city brand and image 
of Kocaeli province from the perspective of its residents. The questionnaire form, prepared by 
using relevant literature, was conducted online to the residents of Kocaeli between April and 
May 2022. A total of 685 people living in various districts of Kocaeli were participated 
voluntarily in this research. The obtained data were analyzed with SPSS 22.0. 

According to the residents, the city brand and image of Kocaeli is at a moderate level. While, 
Kocaeli has a positive image in terms of geographical location, climate, shopping and health 
opportunities, it displays a negative image in terms of planned urbanization and clean 
environment. Residents also state that, although the outward and advanced features of Kocaeli 
stand out, it is not a cheap city. The best expressions that describe Kocaeli are “industrial city”, 
"business and commercial city" and "navy and port city". The survey results indicate that the 
first three words that comes to mind when Kocaeli is mentioned are; “Pişmaniye”, “İzmit Bay” 
and “Sekapark”.  
 

Keywords- City Brand, City Image, Kocaeli 
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ÖZET 

     Tarih boyunca kentlerde meydana gelen nüfus artışları, kitlesel göç hareketleri, kentsel 
problemlerin artması ya da doğrudan kentler için yeni vizyonların belirlenmesi sebepleriyle 
çeşitli yöntemlerle kentsel dönüşüm uygulamaları kentsel gelişme müdahalelerinin başlıca 
faaliyetleri arasına girmiştir. Kentsel dönüşüm süreçleri kentsel yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi veya atıl kalan alanların kente kazandırılması 
gibi çeşitli amaçlarla ve bunlar çerçevesinde belirlenen çeşitli uygulama modelleriyle mekansal 
planlama gündemindeki yerini ve önemini hep korumuştur. Bu uygulamalar ve modellerin 
ürünleri kimi zaman başarı kimi zaman da başarısızlıklarıyla kentsel planlama tarihinde yerini 
almışlardır. Projelerin geliştirildiği alanlardaki yerel sakinlerin yaşam alanlarına ve yaşam 
düzenlerine müdahale edilen bu süreçlerde, kent mekanının yeniden planlanması aşamasında 
kentlilerin sürecin başından sonuna kadar tüm aşamalara dahil edilmesi ve süreçte aktif rol 
almasını sağlayacak araç ve yöntemlerin geliştirilmesi, tıpkı Habitat III’ün bir çıktısı olan Yeni 
Kentsel Gündemde de belirlendiği gibi, katılımcı planlama kuram ve pratiğinin en önemli 
zorluğu olmuştur. Bununla birlikte, katılımcı planlama yaklaşımının tarihi incelendiğinde 
katılım hakkının insan hakları standartları arasında yer aldığı görülmektedir. Mekansal 
dönüşüm süreçlerinde kullanılan katılım hakkına ise daha çok “kent hakkı” kavramı olarak yer 
verilmektedir. Ülkemiz kentlerinde yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları ise genellikle 
dönüşüm alanındaki yerel “hak sahipleri” ile projeyi yöneten aktörün yakaladığı “uzlaşma” sayı 
ve oranlarının yüksek olmasına bağlı olarak “başarılı” yada “başarısız” olarak 
adlandırılmaktadır. Bu sebeple de vatandaşların proje karar süreçlerine katılımı ise genellikle  
bilgilendirme ya da danışma düzeyi ile sınırlı kalmaktadır. Proje başarılarının böylesi bir bakış 
ile ele alınması, sürdürülebilir kentsel dönüşüm modellerinin geliştirilmesinin önünde engeller 
yaratmaktadır. Kentsel Dönüşüm uygulamalarında katılım stratejisi ve başarısı konusunda yerel 
uygulama ve kuramsal çerçeve karşılaştırmasını yapabilmek için bildiri kapsamında İzmit Cedit 
Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin başarı göstergeleri literatürdeki temel katılım 
göstergeleri ile karşılaştırılarak projenin katılım süreçleri değerlendirmesi yapılmıştır. Başarı 

712



 
  

 
 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 
ve katılım düzeyi değerlendirilen bu proje medyada  “Türkiye’de kentsel dönüşüm süreçlerinde 
uzlaşma oranında rekor seviye” olarak adlandırılan %95 uzlaşma oranının yakalandığı iddia 
edilen bir proje olarak sunulmaktadır. Projede “neyin başarı olarak adlandırıldığı”, “sürecin 
hangi aşamalardan geçtiği” ve “sürecin içerisinde yer alan aktörler arası ilişki düzeyleri” ortaya 
konularak değerlendirilecektir. Bu bildiride yer alan örnek alan incelemesi, devam eden tez 
çalışmasının saha araştırması ön bulgularına dayanmaktadır. Yetkili kurumlar ile görüşülmüş, 
ikincil kaynak incelemesi tamamlanmış ve proje tanıtım materyalleri incelenmiştir. Proje 
aktörleri içinden seçilen kaynak kişiler ile görüşmeler başlatılmış ve kartopu örneklem 
üzerinden görüşmeler yürütülmüştür. Bu görüşmelerde yarı yapılandırılmış mülakat tekniği 
kullanılmıştır. Genel olarak, projede yer alan aktörlerin aralarındaki ilişki ağının yapısı, 
dönüşüm sürecindeki rollerin dağılımı ve karar süreçlerine katılım düzeyleri anlaşılmaya 
çalışılmaktadır. Tezin hedefleri doğrultusunda alan araştırmasında elde edilen bulgular 
katılımcılarla paylaşılarak ülkemizdeki kentsel dönüşüm projelerinin katılım ortamı ve süreçleri 
kongrede tartışmaya açılacaktır.  

 
Anahtar Kelimeler— Planlamada Katılım, Katılım Düzeyleri, Kentsel Dönüşüm, Paydaş 

Analizi 
 

ABSTRACT 

Urban transformation applications with various methods have been among the main 
activities of urban development interventions due to population increases in cities throughout 
history, mass migration movements, increase in urban problems or directly determining new 
visions for cities. Urban transformation processes have always kept their place and importance 
in the spatial planning agenda with various purposes such as increasing the quality of urban life, 
improving living spaces or bringing the unproductive areas to the city, and with various 
application models determined within the framework of these. The products of these 
applications and models have taken their place in the history of urban planning, sometimes with 
success and sometimes with failure. In these processes, which interfere with the living spaces 
and living patterns of the local residents in the areas where the projects are developed, the 
development of tools and methods that will enable the citizens to be included in all stages from 
the beginning to the end of the process and to take an active role in the process during the re-
planning of the urban space, just like the New Urban Urban Development Program, which is 
an output of Habitat III. As stated in the agenda, participatory planning has been the most 
important challenge of theory and practice. However, when the history of the participatory 
planning approach is examined, it is seen that the right to participate is among the human rights 
standards. The right of participation, which is used in spatial transformation processes, is mostly 
included as the concept of "right to the city". Urban transformation applications carried out in 
the cities of our country are generally called “successful” or “unsuccessful” depending on the 
high number and rates of “reconciliation” achieved by the local “right holders” in the 
transformation area and the actor managing the project. For this reason, the participation of 
citizens in project decision processes is generally limited to information or consultation level. 
Handling project achievements with such a view creates many obstacles to the development of 
sustainable urban transformation models. In order to compare the local practice and theoretical 
framework on the participation strategy and success in Urban Transformation applications, the 
success indicators of the Izmit Cedit Neighborhood Urban Transformation Project were 
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compared with the main participation indicators in the literature, and the participation processes 
of the project were evaluated. This project, whose success and level of participation were 
evaluated, is presented in the media as a project that claims to have achieved a 95% consensus 
rate, called "record level of consensus in urban transformation processes in Turkey". In the 
project, "what is called success", "what stages the process goes through" and "levels of relations 
between the actors in the process" will be evaluated. The case study in this paper is based on 
the preliminary findings of the field research of the ongoing thesis. Authorized institutions were 
interviewed, secondary source review was completed and project promotional materials were 
examined. Interviews were initiated with the resource persons selected from among the project 
actors and interviews were conducted on a snowball sample. Semi-structured interview 
technique was used in these interviews. In general, the structure of the network of relations 
between the actors involved in the project, the distribution of roles in the transformation process 
and their level of participation in the decision processes are tried to be understood. In line with 
the objectives of the thesis, the findings obtained in the field research will be shared with the 
participants and the participation environment and processes of the urban transformation 
projects in our country will be discussed at the congress. 
 

Keywords-Participation in Planning, Participation Levels, Urban Transformation, 
Stakeholder Analysis 
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ÖZET 

Çalışmanın amacı huzurevinde kalan yaşlılarda denge ve düşme arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesidir. Çalışmaya Alanya Huzurevinde kalan yaşlılar gönüllü olarak katıldılar. 
Huzurevinde kalan 74 Kişilik evren içinde çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 46 erkek 
ve 9 kadın arasından tüm testlere katılım sağlayan 44 erkek birey çalışmamızın örneklemini 
oluşturmuştur. Katılımcılara çalışmayla ilgili detaylı bilgi verilmiş ve onam formları 
imzalatılmıştır. Çalışmaya katılanların yaşları, boyları, ağırlıkları, beden kitle indeksleri ve yağ 
oranları sırasıyla 68,16±4,1yıl, 168,16±4,8 cm, 79,63±14,3 kg, 28,23±5,5 ve 29,40±6,4 olarak 
bulunmuştur. Çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama incelemesi tekniği 
kullanılmıştır. Yaşlılarda dengeyi değerlendirmek için berg denge ölçeği ve düşmeyi 
değerlendirmek için de tinetti düşme etkinlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen 
verilerin analizi SPSS 25 istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerinin normal 
dağılıma uygunluğunu sınamak için Shapiro-wilk test yapılmış ve basıklık çarpıklık yönünden 
normal dağıldıkları görülmüştür. Normal dağılan verilerin arasındaki ilişkiyi değerlendirmek 
için parametrik testlerden pearson korelasyonu yapılmıştır. Yapılan istatistiksel analiz 
sonucunda yaşlılarda denge ve düşme arasında pozitif yönde anlamlı yüksek bir ilişkisi olduğu 
görülmüştür(r=,695 ve p<0,01). Denge ve düşme arasında bulunan yüksek ilişki konu ile ilgili 
farklı yaş seviyelerinde daha fazla kanıta dayalı çalışmaya ihtiyaç olunduğu göstermiştir. Farklı 
cinsiyetlerde ve yaşlarda yapılan çalışmaların bilimsel anlamda yaşlılarla çalışanlara katkı 
sağlayacağı öngörülebilir. Denge ve düşmeye yönelik önlemler almak da sonrasında oluşacak 
problemlerde iyileştirici tedavi uygulamaktan daha avantajlı bir seçenek olacaktır. 

Anahtar Kelimeler— Yaşlılarda Denge , Yaşlılarda Düşme, Denge ve Düşme 
 
 

ABSTRACT 

The aim of the study is to evaluate the relationship between balance and falling in the elderly 
living in nursing homes. The elderly living in Alanya Nursing Home voluntarily participated in 
the study. The sample of our study consisted of 44 male individuals who participated in all the 
tests among 46 men and 9 women who wanted to participate in the study voluntarily in the 
population of 74 people staying in the nursing home. Detailed information about the study was 
given to the participants and consent forms were signed. Age, height, weight, body mass index 
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and fat ratio of the study participants were found as 68,16±4,1yıl, 168,16±4,8 cm, 79,63±14,3 
kg, 28,23±5,5 ve 29,40±6,4. In the study, the scanning analysis technique, which is one of the 
descriptive research methods, was used. The berg balance scale was used to assess balance in 
the elderly, and the tinetti fall efficiency scale was used to assess falls. The analysis of the data 
obtained from the research was made using the SPSS 25 statistical package program. Shapiro-
wilk test was performed to test the suitability of the data for normal distribution and it was 
observed that they were normally distributed in terms of kurtosis and skewness. Pearson 
correlation, one of the parametric tests, was used to evaluate the relation between normally 
distributed data.As a result of the statistical analysis, it was observed that there is a high and 
positive correlation between balance and falling in the elderly (r=.695 and p<0.01). The high 
correlation between balance and falling shows that more evidence-based studies are needed at 
different age levels on the subject. It can be predicted that studies conducted in different genders 
and ages will contribute scientifically to those working with the elderly. Taking measures for 
balance and falling will also be a more advantageous option than applying curative treatment 
for problems that will occur afterwards. 

Keywords- Balance In The Elderly, Falling In The Elderly, Balance And Falling 
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ABSTRACT 

Due to environmental concerns and regulatory constraints, research on lightweight materials 
has been prioritized to reduce carbon footprint. New regulations in the vehicle industry, for 
example, have made it mandatory to reduce carbon dioxide emissions to 59 g/km by 2030. 
Otherwise, the automobile makers will face legal consequences. On the other hand, a limited 
vehicle range is one of the most significant barriers to the automobile industry's move from 
internal combustion engines to hybrid and electric cars. Transporting the driver consumes 1% 
of the fuel energy utilized by the vehicles. The vehicle's weight uses 67-75 percent of the 
remaining fuel energy. As a result, automakers have been investigating the use of lighter vehicle 
materials to address the vehicle range issue. 

The light-weighting strategy of the vehicle is the best-known solution to both environmental 
concerns and vehicle range limitation problems. In order to reduce the mass of the vehicle, low-
density aluminum, magnesium, and composite materials are used instead of iron alloys. Today, 
sandwich composite materials have become essential in automotive, space, aviation, energy, 
and construction due to their light structure and high mechanical strength.  

The structure of composite sandwich materials consists of a light core part and at least one 
surface layer that adhered to its core part. The surface layers provide the panel flexural rigidity 
and strength. The core part provides the transmission of shear and axial loads on the surface 
layers. The core part also contributes to the bending stiffness, out-of-plane shear, and 
compressive strength of the panel. The core geometry of the sandwich can be honeycomb, 
lattice, corrugated or cellular. There is a high demand for the using honeycomb core, primarily 
to provide minimum material usage, low material cost, and high strength. In addition, 
honeycomb cores provide an advantageous feature to the sandwich composite in terms of 
mechanical performance in that they support the surface bidirectionally against the load. 
Generally, aluminum, polymer, and Nomex are commonly selected for honeycomb core 
production. Sandwich composites can be preferred as an alternative way to reduce material 
costs in application areas due to their features of structurally low densities and lightness 
advantages. Therefore, there is an increasing interest in selecting new core materials that are 
lightweight and cost-effective but with high performance. 

With environmental concerns, legalization of low-emission materials, and increasing 
consumer awareness of global warming, there has been a great interest in developing fiber-
reinforced composites in lightweight composite materials. In particular, fiber-reinforced 
composites have advantageous properties, such as their high strength/weight ratio.  
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Today, the prevention of waste and the reduction of undesirable effects on the environment 

is an important issue that is emphasized within the sustainability approach. The reuse of waste 
fibers and by-products resulting from production processes such as the textile industry 
contributes to sustainable production. In addition to environmental benefits, waste fibers used 
in this way provide specific mechanical properties (durability and hardness) to the composite 
for structural applications. The evaluation of these wastes instead of traditional reinforcements 
such as carbon and glass fibers affects the overall performance of the composites and ensures 
that more sustainable products are obtained.  

Despite many attractive properties, the full potential of such waste fibers is not fully 
understood. Therefore, a thorough understanding of their structure and morphological behavior 
for various properties is essential for the use of these reinforcements in high-performance 
structural composites. 

This research aims to create a waste fiber-reinforced polymeric core composite material with 
a sustainability approach that is comparable to standard composite materials. The compression 
molding process was employed in this work to create polymeric composite material reinforced 
with waste fibers in a honeycomb core section. The mechanical performance of the 
manufactured core material was evaluated. 
 

Keywords: Sustainability, Fiber Reinforced, Polymer Composite, Honeycomb Core, 
Lightweight 
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ABSTRACT 

Drug delivery systems are defined as the intake of pharmaceuticals that will 
provide therapeutic effects. The main purpose of using drug delivery systems is not only to 
deliver a biologically active compound in a controlled manner (time period and rate of 
release), but also to keep the drug level in the body within the range of the therapeutic effect 
level. It can also direct the drug directly to the target organ or tissue. Drug carriers that 
provide these properties are often chosen from polymers (biopolymers or synthetic polymers) 
that can be manipulated to increase the efficiency of the drug delivery system. The most 
important properties of polymers preferred in drug delivery systems are their 
biodegradability. Decomposition products are the body's normal metabolites or products that 
can be metabolized and easily cleared from the body. In addition, it has important benefits 
such as slow release of water-soluble drugs, increasing the bioavailability of poorly soluble 
drugs, cleaning the polymer carrier in the co-distribution of two or more drugs with the 
same formulation, targeting to cells and tissues in the release of high-toxicity drugs [1,2]. 

In the current study, it was aimed to increase the release time of the drug by binding the 
active ingredient Levetiracetam (LEV), which is used in the treatment of epilepsy, to the 
tissue-compatible poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride) copolymer (PMVEAMA) 
with less additives and to contribute to the patient's daily life without taking medication for a 
long time. The copolymer-drug carrier system, which is obtained by covalent bonding with 
PMVEAMA copolymer and LEV drug active ingredient (1:1) ratio in a catalyst-free 
media, with the formation of amide bond that can be degraded in the biological 
environment, was synthesized. Structural characterization of the synthesized copolymer-drug 
delivery system and its stability and activity in vitro, as well as its drug release behavior at 
different pHs and in different body fluids (dextrose, isotonic NaCl, PBS) as a function of 
time, at body temperature were tried to be determined. In order to determine the surface 
charge of the copolymer-drug delivery system in different environments, zeta potential 
measurements, particle sizes and UV/VIS spectra were taken to determine the optimum 
conditions in which environments the drug remains more stable and active. As a result of the 
measurements made, it was observed that the PMVEAMA-LEV copolymer-drug delivery 
system had more solubility in intestinal pH values and there was not much change in its 
stability activity over time in simulated body fluids. 

Keywords: Poly(methly vinyl ether-alt-maleic anhydride), Levetiracetam, Copolymer-Drug 
Delivery Systems, Stability, Activity  
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ÖZET 

Eğitim ve öğretim insanlığın varoluşu ile başlamış olup, günümüze kadar birçok yeniliklere 
uğramıştır. İlk eğitim bireylerden, yani eğitimcilerden alınırken, yazının icadı ile kitaplara, yani 
yazılı materyallere doğru bir yükseliş göstermiştir. Günümüzde ise eğitimin içerisinde teknoloji 
yer edinmeye başlamıştır. Bu gelişim eğitimciler ile bilgisayarlar olarak devam etmektedir. 
Bilgisayarlar aktif kullanılarak, yazılı materyaller artık günümüz teknolojisi ile zenginleşmek 
zorunda kalmıştır. Şu an akla gelen “Robotlar öğretmenlerin yerini alabilir mi?” sorusuna 
benzer olarak ortaya çıkan, bu yazılı kaynaklar da eğitimcilerin yerini alabilecek mi sorusunu 
düşündürmeye başlamıştır.  

Yaklaşık üç asırdır gerçekleştirilen uzaktan eğitim Türkiye’ ye ise iki asır kadar sonra 
gündem konusu olmuş̧ ve gerekliliği kısa süre içerisinde anlaşılmıştır. Uzaktan eğitim öğrenen, 
öğreten ve öğrenme kaynakları arasındaki sınırlılıkları ortadan kaldırmaya çalışan, bunu 
gerçekleştirebilmek için mevcut teknolojileri pragmatist bir yaklaşımla kullanan disiplinler 
arası bir alandır (Bozkurt, 2017). Günümüzde yaşadığımız pandemi dönemi ile eğitim 
öğretimde birçok kavram zorunlu değişiklilere uğramıştır. Bu değişikliklerin en büyük etkeni 
tüm düzey seviyelerinin uzaktan eğitime zorunlu geçişişidir. Bu araştırmada, uzaktan eğitimde 
yöneticilerin öğretmenlere sağladığı motivasyon etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. 
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmış olup, özel okul ve devlet 
okulunda çalışan farklı branşlardan 400 öğretmene uygulanmıştır. 

Her düzey öğretmeninin uzaktan eğitimi gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğu motivasyon ve 
destek farklılık göstermektedir. Bu araştırma, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin nelere 
ihtiyaçları olduğu, okul yöneticisinin rolü ve öğretmeni ile nasıl bir iletişim içinde olması 
gerektiği gibi birçok sorunun cevabını açıklığa kavuşturmuştur. Uzaktan eğitimin faydaları 
doğrultusunda; örgün eğitim ve uzaktan eğitim harmanlamış bir öğrenme yöntemi ile devam 
edecektir. Sonraki dönemler için, uzaktan eğitimde okul yöneticilerinin öğretmen 
motivasyonuna etkisi konusunda boşlukların tespiti ve bu boşlukların giderilmesi için bizlere 
ışık tutacaktır. Çünkü bir eğitimde öğrenmeyi öğretmen sağlar. Öğretmen motivasyonu ne 
kadar yüksek olursa, sınıf ortamına yansıttığı enerji de o kadar yüksek, öğrenme o kadar çeşitli 
ve kalıcı olacaktır. 
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ABSTRACT 

Education and training started with the existence of humanity and has undergone many 
innovations until today. While the first education was taken from individuals, namely educators, 
with the invention of writing, it showed a rise towards books, that is, written materials. Today, 
technology has begun to take its place in education. This development continues as educators 
and computers. By using computers actively, written materials had to be enriched with today's 
technology. The question that comes to mind right now is “Can robots replace teachers?” 
Similar to the question of whether these written sources can take the place of educators, it started 
to make us think. 

 Distance education, which has been carried out for about three centuries, became a topic of 
agenda for Turkey two centuries lateŗ and its necessity was understood in a short time. Distance 
education is an interdisciplinary field that tries to eliminate the limitations between learning, 
teaching and learning resources, and uses existing technologies with a pragmatist approach to 
achieve this (Bozkurt, 2017). With the pandemic period we live in today, many concepts in 
education have undergone compulsory changes. The biggest factor in these changes is the 
compulsory transition of all levels of education to distance education. In this study, it is aimed 
to investigate the motivational effect of administrators on teachers in distance education. The 
survey model, one of the quantitative research methods, was used in the research and it was 
applied to 400 teachers from different branches working in private and public schools. 

The motivation and support that teachers of all levels need while performing distance 
education varies. This research has clarified the answers to many questions such as what 
teachers need in the distance education process, the role of the school administrator and how he 
should communicate with his teacher. In line with the benefits of distance education; formal 
education and distance education will continue with a blended learning method. For the 
following periods, it will shed light on determining the gaps in the effect of school 
administrators on teacher motivation in distance education and eliminating these gaps. Because 
the teacher provides learning in an education. The higher the teacher's motivation, the higher 
the energy it reflects on the classroom environment, the more varied and permanent the learning 
will be. 

 
Keywords- Distance Education, Teacher motivation, Attitudes and behaviors of school 

administrators. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, covid-19 pandemi sürecinde yürütülen uzaktan eğitimle ilgili ilkokul 
öğrencilerinin görüşleri değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum 
çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kahramanmaraş ilinin Elbistan 
ilçesinde öğrenim görmekte olan 20 ilkokul 4. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemin 
belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler 
toplanırken dijital ortamda oluşturulan görüşme formuyla görüş alınmıştır. Elde edilen veriler 
içerik analizi ve betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde 
öğrencilerin almış oldukları uzaktan eğitim faaliyetlerinin faydasına yönelik olumlu ve olumsuz 
görüşlere sahip oldukları ve olumlu görüş belirten öğrencilerin; uzaktan eğitimin çok faydalı 
olduğunu bu sayede derslerinden geri kalınmadığını; olumsuz görüş belirten öğrenciler ise; yüz 
yüze yapılan eğitimin daha verimli olduğu, okulda yapılan eğitimle daha iyi öğrenildiğini 
belirtmişlerdir. Öğrencilerin  uzaktan eğitim de karşılaşmış oldukları sorunları; internetin 
olmaması, iletişimsizlik, kardeş sayısı fazla/ teknolojik alet yetersiz, EBA’ya giriş yapamama/ 
bağlanma sorunu, sistemden kaynaklanan sorunlar olarak belirtmişler ve bu problemlerin 
uzaktan eğitimden alınan verimin; yüz yüze eğitime göre yeterli olmadığını ifade etmişlerdir. 
Uzaktan eğitimde eksik kalan yönlerine dair; derslerin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını, 
uzaktan eğitimle sadece temel derslerin işlendiğini ve diğer derslerden geri kalındığını, sadece 
bilginin aktarıldığı uzaktan eğitim ortamların da sosyalleşme fırsatının olmadığını sonuçlarına 
ulaşılmıştır. Öğrencilerin kameralı dersler sayesinde arkadaşlarıyla iletişim kurarak birbirlerini 
görebildiklerini belirtmişlerdir. İlkokul öğrencileri için büyük bir faktör olan oyun oynama, 
uzaktan eğitimle sağlanamadığı için öğrencilerin iletişimine ve uzaktan öğretime yönelik 
tutumları olumsuz yansımaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler—Covid-19 pandemisi, Uzaktan Eğitim, İlkokul öğrenciler 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate the views of primary school students about distance 
education carried out during the covid-19 pandemic process. The case study design, one of the 
qualitative research designs, was used in the study. The sample of the research consists of 20 
primary school 4th grade students studying in Elbistan district of Kahramanmaraş province. 
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Easily accessible case sampling was used to determine the sample. While collecting the data 
related to the research, opinions were obtained through the interview form created in the digital 
environment. The data obtained were evaluated by content analysis and descriptive analysis 
methods. When the findings are evaluated, it is stated that the students have positive and 
negative opinions about the benefit of the distance education activities they have received and 
the students who express positive opinions; that distance education is very useful so that they 
do not fall behind in their lessons; students who express negative opinions; They stated that 
face-to-face education is more efficient and that it is learned better with education at school. 
Problems faced by students in distance education; They stated that the lack of internet, lack of 
communication, the number of siblings / insufficient technological equipment, the problem of 
not being able to log in / connecting to EBA are problems arising from the system and that these 
problems are related to the efficiency of distance education; They stated that it is not sufficient 
compared to face-to-face education. Regarding the missing aspects of distance education; 
courses are not a substitute for face-to-face education, only basic courses are taught with 
distance education and other courses are left behind, It has been concluded that distance 
education environments where only knowledge is transferred do not have the opportunity to 
socialize. The students stated that they could see each other by communicating with their friends 
thanks to the camera lessons. Since playing games, which is a big factor for primary school 
students, cannot be achieved through distance education, students' communication and attitudes 
towards distance education are reflected negatively. 

 
Keywords—Covid-19 pandemic, Distance Education, Primary school students. 
 

 
 
 
 
 
 

724



 

 
 
 
 

                                              IGSCONG’22 -08-11 June 2022 

 

Determining of Quality of Life in The Elderly Who Have 
Fallen and of The Factors Affecting 

Maath Ahmed KHALAF KHALAF*1, Tahsin Barış DEĞER2  
*: momoath5@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8488-35141, 0000-0002-4231-07822 

1: Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Hemşireliği Programı, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Türkiye 
2: Sağlık Bilimleri Fakültesi/Gerontoloji Bölümü, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Türkiye 

 

 

ABSTRACT 

Aim: Falling is the inability to maintain a physiological erect posture due to loss of postural 
tone or incoordination. As a common geriatric syndrome, it is an independent life-threatening 
condition in the elderly population. Falls can cause fractures, disability, and the need for 
additional care. The rate of one or more falls each year in people over the age of 65 living in 
the community is around 30-40%. The aim of this study is to investigate the effect of falls on 
the quality of life of the elderly. 

Methods: The study design was a descriptive cross-sectional. Purposive sampling method 
was used in this study.  A total of 90 elderly patients who falled and presented for treatment to 
a orthopedic, surgeon and emergency unit, at Al-Ramadi Teaching Hospital in Anbar, Iraq, 
aged 65 and over were included in the study. Data were collected between January 2021 and 
June 2021 by face-to-face interview. In the study, questionnaires that including questions 
about the medical process they experienced after falling in addition to their socio-
demographic data and determining their quality of life were applied to the participants.  The 
results were analyzed through the descriptive and inferential statistics method. 

Results: In the study, 56.7% of the participants were between the ages of 65-74, 46.7% were 
male, 74.4% were married, 65.6% had chronic diseases, 45.6% were hospitalized, and 38.9% 
had fractures after falling. While 58.9% of elderly participants had a fair level of assessment 
of the quality of life, with a mean and standard deviation (3.17 ± 0.473), 27.8% of the elderly 
were in good level.  
According to the results of the study; Low quality of life scores were determined in 
participants with advanced age, low education level, and low economic level. Among the 
participants; those who had fractures, those who had to be treated in hospital, and those who 
had an operation had lower quality of life scores. It was determined that the longer the 
hospital stay, the lower the quality of life scores of the participants. The quality of life was 
low in those who experienced permanent disability after a fall. Surprisingly, in the study; The 
quality of life in those who received rehabilitation service after falling was lower than those 
who did not. The quality of life of the participants with chronic disease was lower than those 
without, it was determined that the quality of life scores of the participants decreased as the 
number of drugs they used daily increased. 

Conclusion: The results of the study showed that the elderly could have a higher quality of 
life by being protected from falls. In order to enter the old age with fewer chronic diseases, 
our people should be made aware of and encouraged on issues such as healthy eating, regular 
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exercise and increasing physical activity. Projects for healthy aging should be developed at 
the level of ministries and local governments, sports and artistic activities should be 
organized, and meeting centers for the elderly should be established. Balance exercises should 
be taught and performed especially for the elderly. For this purpose, national policies should 
be developed and preventive health services should be brought to the fore. 
 

Keywords-Elderly; Falls; Quality of life   
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ÖZET

Günümüz eğitim kurumlarının başarılı olması için gereken en önemli unsurların başında 
insan gelmektedir. Eğitim kurumlarının amacına ulaşmadaki etkin role sahip olan insana 
duyulan ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç ölümler, kazalar, doğum, uzun süreli alınan izinler vb. gibi 
birçok neden sonucunda işgören bulma ve seçilmesi zorunluluğu ortaya çıkarmıştır. 

Ortaya çıkan öğretmen açığını karşılamak üzere gerekli bilgi, yetenek, beceri ve 
motivasyona sahip adayları araştırma ve eğitim kurumlarına çekebilmek insan kaynakları 
planlamasının amaçları arasındadır. Gerekli ve nitelikli insan kaynağının sağlanması da çok 
sayıda kaynağın ve yöntemin kullanılmasını gerekmektedir. Nitelikli insanları istihdam 
edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Örgüt yapısındaki boş pozisyonlar için nitelikli 
adaylardan bir havuz oluşturma faaliyetleri, insan kaynağı bulma süreci; aday havuzundan iş 
gereklerine uygun adayın belirlenip işe yerleştirilmesi faaliyetleri ise insan kaynağı seçme 
süreci kapsamındadır (Chan ve Kuok, 2011: 424; Tonus, 2013: 61). Planlama süreci ile birlikte 
öğretmen açığını karşılamak gerekmektedir.8 

Planlama ile ortaya çıkan personel açığını karşılamak üzere gerekli bilgi, yetenek, beceri ve 
motivasyona sahip adayları araştırma ve isletmeye çekebilmek insan kaynakları planlamasının 
amaçları arasındadır. Gerekli ve nitelikli insan kaynağının sağlanması da çok sayıda kaynağın 
ve yöntemin kullanılmasını gerekmektedir. 

İşgören seçimini yapacak olan kişinin bu konuda deneyimi ve eğitimi çok önemlidir. İşveren 
ilk görüşmede çok iyi bir işgöreni kaybedebilir ya da kazanabilir. Bu yüzden seçimi yapacak 
olan kişinin bu alanda uzman olması gerekmektedir.  

İlk olarak öğretmene ihtiyaç duyan bölüm yetkilisi öğretmen özgeçmişini insan kaynakları 
bölümüne verir. İnsan kaynakları bölümü ise söz konusu öğretmen ile ilk görüşmeyi yapar. 
Sonra uygun bulduğu kişileri ilgili branş yöneticisi (zümre başkanı) ile görüştürür. Eğer 
öğretmen işe uygunsa tekrar insan kaynakları ile görüştürülür. İnsan kaynaklarında son 
değerlendirilmesi yapıldıktan sonra üst yönetime sunar ve süreç tamamlanmış olur. Eğitim 
kurumlarının sorunsuz ilerleyebilmesi işgören seçiminin etkin olması ve seçme sürecine 
bağlıdır. Araştırmanın uygulanabilir olması insan kaynakları sürecini hızlandırır ve öğretmen 
üzerinde olumlu etki bırakır. 

Bu araştırmada öğretmenlerinin işe alım sürecinin aşamaları ve işe alım sürecinin öğretmen 
motivasyonu üzerindeki etkisine ilişkin algılarının ortaya konması amaçlanmıştır. İnsan 
kaynaklarının işe alım süreç basamakları dikkate alınarak çalışma yürütülmüş olup özel  eğitim 
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kurumlarında işe alım süreçleri ve sonrasında çalışanların görüşlerini araştırılmıştır. Bu 
araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılacaktır. Görüşme formu ile veri toplanmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu özel eğitim kurumlarında çalışan 12 öğretmenden oluşmaktadır. 

İşgören bulma ve seçme süreci bir işletmenin yaşamını sürdürebilmesini sağlayacak gerekli 
kişilerin belirlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple işgören bulma ve seçme 
sürecinin başarılı olabilmesi için, iş analizinin doğru yapılması, seçilen görüşmecilerin süreç ve 
işletme hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları, İşletmelerde İşgören Bulma ve Seçme 
Aşamaları başarılı bir şekilde uygulanması öğretmen motivasyonunu olumlu etkilemektedir. 
Kısaca, işletmenin değer ve misyonuna uyumlu, işletmede çalışan kişiler tarafından oluşturulan 
örgüt kültürüne uygun, analiz edilen spesifik işi dolduracak kişinin araştırılması ve işin 
başarıyla yürütülmesi ile bu işi başarmada insanları neyin motive edeceğini bulma ve işletmede 
işe verilen önemin vurgulanması işgören bulma ve seçim sürecinin doğru bir şekilde 
tanımlanması ve uygulanmasında temel konulardır.  
 

Anahtar Kelimeler—İnsan Kaynakları, Öğretmen motivasyonu, Özel Okul Öğretmenleri, 
İşe Alım Süreci. 

 
 

ABSTRACT 

Human is one of the most important elements required for the success of today's educational 
institutions. It is the need for human beings who have an active role in achieving the purpose 
of educational institutions, and this need is related to deaths, accidents, births, long-term 
permits, etc. As a result of many reasons such as the necessity of finding and selecting 
employees. 

One of the aims of human resources planning is to attract candidates with the necessary 
knowledge, talent, skills and motivation to research and educational institutions to meet the 
emerging teacher shortage. Providing the necessary and qualified human resources requires the 
use of many resources and methods. The necessity of employing qualified people 
arises.Activities to create a pool of qualified candidates for vacancies in the organizational 
structure, the process of finding human resources; The activities of determining and placing the 
candidate suitable for the job requirements from the candidate pool are within the scope of the 
human resources selection process (Chan and Kuok, 2011: 424; Tonus, 2013: 61). Along with 
the planning process, it is necessary to meet the teacher shortage 

One of the aims of human resources planning is to attract candidates who have the necessary 
knowledge, skills, skills and motivation to meet the personnel gap that arises with planning. 
Providing the necessary and qualified human resources requires the use of many resources and 
methods. The experience and training of the person who will make the employee selection is 
very important. The employer may lose or gain a very good employee in the first meeting. 
Therefore, the person who will make the choice should be an expert in this field. 

First of all, the department official who needs a teacher gives the teacher's resume to the 
human resources department. The human resources department, on the other hand, makes the 
first interview with the teacher in question. Then, he makes the people he finds suitable meet 
with the relevant branch manager. If the teacher is suitable for the job, he is contacted with 
human resources again. After the final evaluation is made in human resources, it is presented 
to the senior management and the process is completed.The smooth progress of educational 
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institutions depends on the effective selection of employees and the selection process. 
Applicability of the research accelerates the human resources process and has a positive effect 
on the teacher. 

In this study, it is aimed to reveal the perceptions of teachers about the stages of the 
recruitment process and the effect of the recruitment process on teacher motivation. The study 
was carried out by taking into account the steps of the recruitment process of human resources, 
and the opinions of the employees were investigated during and after the recruitment processes 
in private education institutions. In this study, qualitative research method will be used.Data 
were collected with the interview form. The study group of the research consists of 12 teachers 
working in private education institutions. 

The process of finding and selecting employees is of great importance in determining the 
necessary people to ensure the survival of a business. For this reason, in order for the 
recruitment and selection process to be successful, the job analysis should be done correctly, 
the selected interviewers should have sufficient knowledge about the process and the business, 
and the successful implementation of the Employee Finding and Selection Stages in Businesses 
affect teacher motivation positively. In short, researching the person who will fill the specific 
job analyzed, compatible with the value and mission of the enterprise, suitable for the 
organizational culture created by the people working in the enterprise, and finding what will 
motivate people to achieve this job by successfully conducting the job and emphasizing the 
importance given to the job in the enterprise is a correct way of finding an employee and 
selection process. are fundamental issues in its definition and implementation. 

 
Keywords—Human Resources, Teacher motivation, Private School Teachers, Recruitment 

Process. 
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ABSTRACT 

In recent years, since producing a new drug molecule in the pharmaceutical industry requires 
a costly and extensive process, alternative studies have been carried out. Controlled drug release 
is a one method of these studies. Controlled drug release is a method that releases active drug 
material on targeted tissue or area by at a specific time and specific rate, and low concentration. 
This method provides maximum therapeutic effect by reducing the number of doses and 
minimizing the toxic effect that will occur in case of taking the active substance in high 
concentrations. The main purpose of controlled drug release is to keep the drug release stable 
by keeping the amount of drug active substance in the body constant[1]. Through polymers that 
have an extensive usage area, the release rate of active drug substances can control. Therefore 
polymers that are biocompatible and non-toxic prefer in the controlled drug delivery systems. 

  Maleic anhydride copolymer is preferred in drug delivery systems because of its biological 
activity and the reactivity of the anhydride ring with nucleophilic agents (OH, NH) [2]. In this 
work, poly(ethylene-alt-maleic anhydride) (PEAMA) which is a copolymer of maleic 
anhydride, and pregabalin (PRG) which is used in neurological diseases such as epilepsy, 
neuropathic pain, and anxiety synthesized with and without catalyst media. This synthesis 
occured, through PEAMA bonding with pregabalin drug active substance by conjugated 
covalently bond. Pregabalin and many drugs are taken in tablet form, usually mixed with 
different support materials.  

In this study, we aimed to synthesis of  PEAMA-PRG with (1:1) ratio drug active material 
covalently bonded with PEAMA in catalyst media to release controlled in order to increase the 
half-life of drug, and reducing frequent drug intake in a day.  Afterward, PEAMA-PRG (1:1) 
ratio copolymer-drug delivery system was characterized by 1H NMR and FTIR/ATR.  The 
stability and activity of PEAMA-PRG (1:1) ratio copolymer-drug delivery system were 
determined in different pH environments at 37 oC via zetasizer measurements and UV/VIS, 
respectively. 
 
Keywords- Drug Delivery Systems, Poly(ethylene-alt-maleic anhydride), Pregabalin, Zeta 
Potential, UV/VIS, Stability, Activity 
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ÖZET 

Kültürel miras alanları; geçmiş ile gelecek arasında bir köprü oluşturan, farklı tarihsel 
katmanlara sahip kentlerde insanlığın yaşadığı tarihsel süreçlere dair ipuçları da veren, 
süreklilik duygusu ile kentsel kimliğin en önemli bileşeni olarak tanımlanmaktadır. Tarihi kent 
dokularının korunarak geleceğe taşınması, sadece bölgesel ya da ulusal ölçekli değil tüm 
insanlığın ortak değeri olması açısından evrensel bir içerik taşımaktadır. Modernleşen dünyada 
nüfus ve toprak değerindeki artışlar, kırdan kente göçler, yaşam biçimindeki değişimler 
doğrultusunda oluşan yeni yapılaşma baskısı; koruma sorunları ve bu mirasın gelecek nesillere 
aktarımı tartışmalarını gündeme getirmiştir. Bu çerçevede Unesco tarafından yayınlanan 
Venedik Tüzüğü ve Amsterdam Bildirgesi gibi sözleşmeler bütünleşik koruma kavramını ve 
kültürel mirası korumanın yalnızca fiziki yapıyı ile sınırlı kalmadığını kültürün somut olmayan 
bileşenlerini, birbaşka deyişle kimliğini, yere özgülüğünü korumanın da önemli olduğunu ifade 
etmiştir. Kentsel kültürel miras alanlarının sürdürülebilirliği, kendileme ve aidiyet duygusuyla 
beslenmektedir. Aidiyet, sosyal dokunun bir bölgede varlığını gösterebilmesi ve o bölgeyi 
kendininmiş hissiyle benimsemesi anlamına gelirken; sosyal yapının ve kendini tarihi çevreye 
ait hisseden bireylerin yaşam biçiminin korunması anlamına da gelmektedir.  

Bu çalışma bireylerin yer ile kurdukları bağ ile gelişen ‘aidiyet duygusu’ nun ve ‘kentsel 
kimlik’ etkileşiminin, kentsel kültürel miras alanlarının korunmasındaki rolünü ve önemini 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın temel hipotezi mekâna duyulan güçlü aidiyet 
duygusunun, kent kimliğini olumlu yönde etkilediği;  aidiyet ve kentsel kimlik arasındaki bu 
ilişkinin tarihi çevrelerdeki kentsel koruma algısını ve anlayışını güçlendirdiği olarak 
belirlenmiştir. Örneklem alanı olarak da geleneksel yerleşme dokusunun yer aldığı, Boğaziçi 
yaşam kültürü ve mahalle kavramının sürdürüldüğü, fiziksel eşiklerle çevrelenmiş Kuzguncuk 
Mahallesi seçilmiştir. Çalışma kapsamında Kuzguncuk örneği üzerinden mekân ve kimlik 
arasındaki ilişki irdelenirken; ‘güçlü mekânsal aidiyet, kentsel kimlik ve sürdürülebilir kentsel 
koruma arasında bir ilişki olup olmadığı? Aidiyet duygusunun kültürel mirasın korunmasında 
ne derece etkili olduğu? Sorularına yanıt aramak üzere kuramsal çerçevenin yer aldığı literatür 
çalışmalarına ve Kuzguncuk alanında gerçekleşen ‘yarı-yapılandırılmış mülakatlara’ yer 
verilmiştir. 
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ABSTRACT 

Cultural heritage sites; It is defined as the most important component of urban identity with 
its sense of continuity, which creates a bridge between the past and the future, and gives clues 
about the historical processes experienced by humanity in cities with different historical layers. 
Preserving the historical urban patterns and carrying them to the future has a universal content 
in terms of not only being a regional or national scale but also a common value of all humanity. 
In the modernizing world, the increase in population and land value, migration from rural to 
urban areas, and the pressure of new constructions in line with changes in lifestyle; 
Conservation problems and the transfer of this heritage to future generations have brought up 
discussions. In this context, conventions such as the Venice Charter and the Amsterdam 
Declaration published by UNESCO stated that the concept of integrated conservation and the 
protection of cultural heritage is not limited to the physical structure, but it is also important to 
protect the intangible components of culture, in other words, its identity and locality. The 
sustainability of urban cultural heritage sites is nourished by a sense of self and belonging. 
While belonging means that the social fabric can show its existence in a region and adopt that 
region with the feeling of being one's own; It also means the preservation of the social structure 
and the lifestyle of individuals who feel that they belong to the historical environment. This 
study aims to reveal the role and importance of the 'sense of belonging' and 'urban identity' 
interaction, which develops with the bond that individuals establish with the place, in the 
preservation of urban cultural heritage sites. The main hypothesis of the study is that the strong 
sense of belonging to the place affects the urban identity positively; It has been determined that 
this relationship between belonging and urban identity strengthens the perception and 
understanding of urban conservation in historical environments. Kuzguncuk Neighborhood, 
surrounded by physical thresholds, where the traditional settlement pattern is located, the 
Bosphorus life culture and the concept of neighborhood are continued, was chosen as the 
sample area. Within the scope of the study, while examining the relationship between space and 
identity through the example of Kuzguncuk; ‘whether there is a relationship between strong 
spatial belonging, urban identity and sustainable urban conservation? How effective is the sense 
of belonging in the preservation of cultural heritage? In order to seek answers to their questions, 
literature studies including the theoretical framework and 'semi-structured interviews' held in 
the Kuzguncuk area are included. 
 

Keywords- Cultural Heritage, Conservation, Identity, Belonging 
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ÖZET 

TGFBI (tranforme edici büyüme faktörü beta ile indüklenen) proteini,kornea dahil pek çok 
dokuda ifade olan matriks proteinidir. Özellikle korneada hücre dışı matriksin major bileşeni 
olarak bulunan TGFBI, farklı tip kollajenler ve integrinlerle etkileşime girerek yapısal 
bütünlüğün ve kornea şeffaflığının korunmasında önemli rol oynamaktadır. TGFBI proteinini 
kodlayan TGFBI geninde meydana gelen mutasyonlar, korneada anormal TGFBI katlanması 
ve kümelenmesi ile seyreden, ciddi görme bozukluğu ve kaybına neden olan farklı tipte 
granüler kornea distrofi (GCD)’lerine yol açmaktadır. Korneal stromada birden fazla ayrı ve 
düzensiz şekilli granüler opasitelerin biriktiği otozomal dominant veya resesif kalıtılan GCD 
formları bilinmektedir. Primer kornea hücrelerinin eldesinde ve kültürüzasyonundaki 
güçlükler nedeniyle kornea epitel hücrelerinin kimliklendirilmesi, biyolojisi, hücresel 
mekanizmaları ve bunların hastalık patogenezindeki rolleri anlaşılamamakta ve etkin ilaç 
deneme çalışmaları yapılamamaktadır. Bu nedenle çalışmamızda, en yaygın görülen GCD 
formlarından biri olan GCD Tip 2 (GCD2) kornea distrofisinin, CRISPR/Cas9 (düzenli 
aralıklarla bölünmüş kısa palindromik tekrar kümeleri/CRISPR-ilişkili nükleaz-9) genom 
düzenleme teknolojisi kullanılarak, hücresel düzeyde modellenebilmesi amaçlandı. Bu 
çalışmada hücresel düzeyde GCD2 hastalığının modellenebilmesi için gerekli klonlama ve 
doğrulama adımlarının yapılması hedeflendi. Bunun için GCD2 kornea distrofisine neden 
olduğu bilinen TGFBI genindeki Arg124His (R124H) mutasyonunu oluşturmaya yönelik 
guide RNA (gRNA) ve donör DNA tasarlandı. https://www.benchling.com/ online software 
programı kullanılarak tasarlanan ve ticari olarak temin edilen gRNA’lar plazmit vektörüne 
(79145, Addgene) klonlandı. Klonlama aşamasının ardından bir E.coli varyantı olan 
DH5alpha bakterisine transformasyon yapıldı. Transformasyon sonrası, koloni PZR ve dizi 
analizi gerçekleştirildi. Dizi analizi sonuçlarına göre gRNA’ların başarıyla klonlandığı 
gösterildi. Böylece ökaryotik hücreye transfeksiyon için hazır CRISPR/Cas9 vektörler elde 
edildi. Hücresel ve moleküler mekanizmaları hala tam olarak bilinmeyen ve kesin tedavisi 
olmayan bu hastalığın modellenmesi hastalığın temel mekanizmasının daha detaylı 
anlaşılması ve hedefe yönelik tedavi yaklaşımlarının geliştirilebilmesine önemli katkılar 
sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: GCD2 Kornea distrofisi, TGFBI, R124H mutasyonu, CRISPR/Cas9, 
klonlama 
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ABSTRACT 

TGFBI (transforming growth factor beta-induced) protein is a matrix protein that is 
expressed in many tissues, including the cornea. TGFBIp, which is a major component of the 
extracellular matrix especially in the cornea, plays an important role in maintaining the 
structural integrity and transparency of the cornea by interacting with different types of 
collagens and integrins. Mutations in the TGFBI gene which encodes the TGFBI protein, lead 
to different types of granular corneal dystrophy (GCD), characterized by abnormal folding 
and accumulation of TGFBIp in the cornea, causing severe visual impairment and loss. 
Autosomal dominant or recessive forms of GCD in which more than one discrete and 
irregularly shaped granular opacities accumulate in the corneal stroma, are known. Due to the 
difficulties of obtaining and culturing primary corneal cells, identification of corneal epithelial 
cells, their biology, cellular mechanisms and roles in the pathogenesis of the disease cannot be 
understood, and effective drug trials cannot be performed. Therefore, in our study, it was 
aimed to model GCD Type 2 (GCD2) corneal dystrophy, one of the most common forms of 
GCD, at cellular level using CRISPR/Cas9 genome editing technology targeting to perform 
the necessary cloning and validation steps for modeling. Guide RNA (gRNA) and donor DNA 
were designed to generate the Arg124His (R124H) mutation in the TGFBI gene, which is 
known to cause GCD2 corneal dystrophy. gRNAs, designed using the 
https://www.benchling.com/ online software program and obtained commercially,  were 
cloned into the plasmid vector (79145, Addgene). Following the cloning step, vectors were 
transformed into DH5alpha bacteria, an E.coli variant. After transformation, colony PCR and 
sequence analysis were performed.  Successfully cloned gRNAs were confirmed according to 
the results of the sequence analysis. By this way, CRISPR/CAS9 construct vectors ready for 
transfection into eukaryotic cell have been created. Modeling of this disease,  which cellular 
and molecular mechanisms are still unknown and has not a definite treatment, will make 
important contributions to a more detailed understanding of the basic mechanism of the 
disease and the development of targeted treatment approaches. 
 

Keywords- GCD2 Corneal dystrophy, TGFBI, R124H mutation, CRISPR/Cas9, cloning 
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ÖZET 

Amaç: Kalp atım hızı değişiminin ölçümü, otonom sinir sisteminin kalp üzerindeki etkisinin 
güvenilir bir belirteci olduğundan potansiyel olarak değerli invaziv olmayan bir yöntemdir. 
Basketbol oyunu doğası gereği sıçramanın çokça tekrarlandığı bir spor türüdür ve dikey sıçrama 
bunlardan biridir. Bu çalışmada basketbolcularda dinlenme halindeki kalp atım hızı değişiminin 
dikey sıçrama performansı ile arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır.  

Yöntem: Çalışmaya 17 sporcu dahil edildi(n=17). Basketbolcuların kalp atım hızı değişimi 
taşınabilir bir kalp atım hızı sensörü ile ölçüldü. Dikey sıçrama performansı ise dikey sıçrama 
testi yöntemi ile değerlendirildi. Veriler SPSS 21.0 paket programı kullanılarak analiz edildi. 
Verilerin normal dağılıma uygun olduğu Shapiro-Wilk Testi ile belirlendi(p>0,05). Dinlenme 
halindeki kalp atım hızı değişimi ile dikey sıçrama performansı arasındaki ilişki Pearson 
korelasyon analizi ile incelendi. 

Bulgular: Çalışmaya katılan basketbolcuların yaş ortalamaları 19.29 , kilo ortalamaları 
91.17kg ve boy uzunluğu ortalamaları 195.7cm olarak bulundu. Yapılan Pearson korelasyon 
analizi sonucunda dinlenme halindeki kalp atım hızı değişimi ile dikey sıçrama performansı 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı(p>0,05).  

Sonuç: Basketbol sıçramalar, yön değiştirmeli koşular, sprintler gibi yüksek şiddetli aktivite 
periyotlarını içeren bir spor dalıdır. Bu performansların her biri kalp ve sinir sistemi üzerinde 
farklı etkilere sahiptir. Kalp atım hızı değişimi, sempatik ve parasempatik sinir 
aktivasyonlarının kalp üzerindeki bir göstergesidir. Bu çalışmada dikey sıçrama performansı ve 
kalp atım hızı değişimi arasında bir ilişki bulunmamış olmasına rağmen müsabaka esnasında 
sıkça tekrarlanan bir performans olduğundan bu parametrelerin değerlendirilmesinin önemli 
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çalışmaya alınan sporcu sayısının henüz az olmasından 
kaynaklı olarak ilişki net olarak bildirilememektedir. 
 
    Anahtar Kelimeler: Basketbol, HRV, Performans 
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ABSTRACT 

Objective: Measurement of heart rate variability is a potentially valuable noninvasive method 
as it is a reliable marker of the autonomic nervous system's effect on the heart. The game of 
basketball is a type of sport in which jumping is repeated a lot due to its nature, and vertical 
jump is one of them. In this study, it is aimed to examine the correlation between resting heart 
rate variability and vertical jump performance in basketball players. 

Method: 17 athletes were included in the study (n=17). The heart rate variability of basketball 
players was measured with a portable heart rate sensor. Vertical jump performance was 
evaluated with the vertical jump test method. The data were analyzed using the SPSS 21.0 
package program. Shapiro-Wilk Test determined that the data were suitable for normal 
distribution (p>0.05). The correlation between resting heart rate variability and vertical jump 
performance was analyzed by Pearson correlation analysis. 

Results: The average age of the basketball players participating in the study was 19.29, their 
average weight was 91.17kg, and their average height was 195.7cm. As a result of Pearson 
correlation analysis, no significant correlation was found between resting heart rate variability 
and vertical jump performance(p>0.05). 

Conclusion: Basketball is a sport that includes periods of high-intensity activity such as jumps, 
runs, and sprints. Each of these performances has different effects on the heart and nervous 
system. Heart rate variability is an indicator of sympathetic and parasympathetic nerve 
activations on the heart. Although there was no correlation between vertical jump performance 
and heart rate variability  in this study, it is considered important to evaluate these parameters 
since it is a frequently repeated performance during competition. In addition, due to the small 
number of athletes included in the study, the correlation cannot be clearly reported. 
 
    Keywords: Basketball, HRV, Performance 
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ABSTRACT 

Drugs with low pharmacological properties need to be improved. To meet this need, 
developing drug delivery systems with known drugs is more effective, safe and cheap way 
[1]. These drug delivery systems has to be biocompatible, reproducible and biodegradable and 
polymer-based drug delivery systems are the most preferred candidates as far as these 
properties are concerned [2]. Maleic anhydride molecules such as poly (ethylene-alt-maleic 
anhydride) have unique structure that makes biomaterials attach on it and also they are 
biocompatible [3]. This structure can be easily modified and improved, so that usage areas  
can be extended [3]. These copolymers are used as  drug carriers [4]. Therefore; 
poly(ethylene-alt-maleic anhydride) (PEAMA) is a very good candidate to improve 
pharmacological properties of drug which is ampicillin trihydrate (AP). In this study, PEAMA 
will be reacted with an antibiotic drug, AP and copolymer-drug delivery system will be 
synthesized by chemical conjugation method (Scheme 1). 

 
Scheme.1: Synthesis of poly(ethylene- alt-maleic anhydride)-ampicillin copolymer-drug delivery system 

 
The synthesized copolymer-drug delivery system will be characterized by 1H NMR and 

FTIR/ATR. Stability and activity tests will be done by using Zeta-sizer and UV/VIS 
spectroscopy. During these analyses; PEAMA-AP is tested in a large pH scale and in different 
simulated body fluids as a function of time. As a result, stability and activity conditions for 
synthesized PEAMA-AP drug delivery system will be determined by in vitro studies. 

Keywords-PEAMA Copolymer; Ampicillin; Copolymer-Drug delivery system; Antibiotics 
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ÖZET 

Kortizolün aşırı üretimine ya da uygulanmasına bağlı olarak oluşan Cushing sendromu diğer 
adıyla hiperadrenokortizm, köpeklerde en yaygın olarak teşhis edilen endokrinopatilerden 
biridir. Hastalık spontan ve iatrojenik olarak iki ayrılmaktadır. Ayrıca spontan olarak gelişen 
hiperadrenokortizm de, hipofize bağlı hiperadrenokortizm ve adrenal beze bağlı 
hiperadrenokortizm olarak da ikiye ayrılmaktadır. 

Hipofize bağlı hiperadrenokortizm köpeklerin %80’inden fazla spontan olarak gelişen 
hiperadrenokortizm nedenidir.  Aşırı ACTH salınımı bilateral adrenokortikal hiperplazi ve aşırı 
kortizol salınımı ile sonuçlanır. Patolojik değişiklikler kortikotrof hücrelerin mikro ve 
makroadenoması ile negatif feedback mekanizmasındaki primer bozukluktan ileri gelmektedir. 
Adrenal beze bağlı hiperadrenokortizm köpeklerde hiperadrenokortizmin spontan olarak oluşan 
olgularının benign ya da malignant olabilen unilateral ya da nadir olarak bilateral olabilen 
adrenal tümörler tarafından meydana getirilir. İatrojenik hiperadrenokortizm köpeklerdeki 
hiperadrenokortizmin en yaygın nedeni olarak gösterilmektedir. Glikokortikoid ilaçlarla uzun 
süre ve yüksek dozlarda tedavi sonucunda meydana gelmektedir.  

Hiperadrenokortizmin tanısı anamnez, klinik bulgular, fiziksel muayene,  hemotoloji, 
biyokimya ve tanısal görüntüleme bulgularıyla birlikte koyulabilir ancak mutlaka tanıda 
spesifik testler uygulanmalıdır. Poliürü, polifaji, dermatolojik değişiklikler ve kas güçsüzlüğü 
hiperadrenokortizmli köpeklerdeki en yaygın şikayetleri arasındadır. Serum kortizol 
seviyelerinin ölçümü, ACTH stimülasyon testi, idrar kortizol kreatin oranı, düşük ve yüksek 
doz deksametazon supresyon testlerinin değerlendirilmesi tanıda önemli belirteçler olarak 
gösterilmektedir. Ayrıca görüntüleme seçenekleri arasında son yıllarda tomogrofi ve magnetik 
rezonans görüntüleme ile tanı yöntemi önem kazanmaya başlamıştır. 

Sonuç olarak; son yıllarda gelişen tanı yolları hastalığın teşhisinde önemli avantajlar 
sağlamaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler—Kortizol; Hiperadrenokortizm; Teşhis; Köpek 

 
 

ABSTRACT 

Cushing's syndrome, also known as hyperadrenocorticism, due to the overproduction or 
administration of cortisol, is one of the most commonly diagnosed endocrinopathies in dogs. 
The disease is divided into spontaneous and iatrogenic. In addition, spontaneously developing 
hyperadrenocorticism is also divided into two as pituitary-related hyperadrenocorticism and 
adrenal gland-related hyperadrenocorticism. 
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Pituitary hyperadrenocorticism is the cause of spontaneously developing 

hyperadrenocorticism in more than 80% of dogs. Excessive ACTH secretion results in bilateral 
adrenocortical hyperplasia and excessive cortisol secretion. Pathological changes result from 
micro and macroadenoma of corticotroph cells and a primary defect in the negative feedback 
mechanism. Hyperadrenocorticism due to the adrenal gland is caused by spontaneous cases of 
hyperadrenocorticism in dogs, which can be benign or malignant, unilateral or rarely bilateral 
adrenal tumors. Iatrogenic hyperadrenocorticism is the most common cause of 
hyperadrenocorticism in dogs. It occurs as a result of long-term and high-dose treatment with 
glucocorticoid drugs. 

The diagnosis of hyperadrenocorticism can be made with anamnesis, clinical findings, 
physical examination, hematology, biochemistry and diagnostic imaging findings, but specific 
tests must be applied for the diagnosis. Polyuria, polyphagia, dermatological changes and 
muscle weakness are among the most common complaints in dogs with hyperadrenocorticism. 
Measurement of serum cortisol levels, ACTH stimulation test, urinary cortisol creatinine ratio, 
evaluation of low and high dose dexamethasone suppression tests are shown as important 
markers in diagnosis. In addition, among the imaging options, the diagnosis method with 
tomography and magnetic resonance ımaging has started to gain importance in recent years. 

As a result; Diagnostic methods developed in recent years provide important advantages in 
the diagnosis of the disease. 

 
Keywords- Cortisol; Hyperadrenocorticism; Diagnosis; Dog 
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ÖZET 

Yaşlanan dünya nüfusunun maruz kaldığı ve nörodejeneratif hastalıklardan biri olan 
Alzheimer hastalığı (AH) demansın en sık rastlanan çeşididir. AH en çok beyni ve dolayısı ile 
merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalıktır. Patolojisinde beyin atrofisi, nörofibriler 
yumaklar, plak oluşumları ve kümelenmiş yapılar görülmektedir. Alzheimer hastalığı son 
yıllarda oksidatif stres ile ilişkilendirilmektedir. Organizmada oluşan serbest radikallerin 
antioksidan seviyesini aşması durumunda, serbest radikaller organizmaya zarar vermekte ve 
oksidatif stres meydana gelmektedir. Şu anda kullanılan mevcut tedaviler nörodejeneratif 
hastalıklarda ortaya çıkan bozukluklara karşı palyatif etki göstermektedir. Son zamanlarda 
antioksidan kapasitesini arttırmak amacıyla flavonoidlerin tedavi edici özelliklerine olan ilgi 
oldukça artmıştır. Flavonoidlerden güçlü antioksidan özelliğe sahip morin ve hesperidinin 
AH’de etkileri üzerine yapılan çalışmalar üzerine büyük bir açık bulunmaktadır. Bu çalışmada 
morin ve hesperidinin birlikte kullanımı, streptozotosin (STZ) ile indüklenen deneysel 
Alzheimer modelinde bilişsel fonksiyonlar üzerine olan etkileri Morris Su Tankı (MWM) testi 
ile incelenmiş ve beyin dokusundaki malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) seviyelerine 
etkisi araştırılmıştır.  Çalışma kapsamında 50 wistar albino erkek rat temin edilerek 5 grup 
oluşturulmuştur; 1.Kontrol grubu (n=10), 2.Alzheimer grubu (n=10), 3. Deneysel Alzheimer 
modelinde morin tedavili grup (n=10) 4. Deneysel Alzheimer modelinde hesperidin tedavili 
grup (n=10) ve 5. Deneysel Alzheimer modelinde morin ve hesperidin tedavili grup (n=10). 
Stereotaksik cerrahi yoluyla deneysel Alzheimer modeli oluşturulan ilgili gruplara 7 günlük 
periyotta morin (10 mg/kg), morin+hesperidin intrapertioneal (i.p.) yoldan ve hesperidin (100 
mg/kg) oral yoldan uygulanarak gruplar tedavi edilmiştir. Deneyin tamamlanmasını takiben 
beyin dokuları alınarak lipid peroksidasyonunun göstergesi olan MDA ve antioksidan 
enzimlerden olan GSH spektrofotometrik olarak çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, tüm 
tedavi gruplarında beyin dokusunda lipid peroksidasyonu azalırken, beyin dokusunda 
antioksidan kapasite artmıştır (p≤ 0.05). Morin ve hesperidinin birlikte ve ayrı ayrı kullanımı 
yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan olumsuz etkileri pozitif yönde düzenleyebilmektedir. Tüm bu 
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ABSTRACT 

Alzheimer's disease (AD), which is one of the neurodegenerative diseases to which the aging 
world population is exposed, is the most common type of dementia. AD is a disease that mostly 
affects the brain and therefore the central nervous system. In its pathology, brain atrophy, 
neurofibrillary tangles, plaque formations and clustered structures are seen. Alzheimer's disease 
has been associated with oxidative stress in recent years. If the free radicals formed in the 
organism exceed the antioxidant level, these free radicals damage the organism and oxidative 
stress occurs. Existing treatments currently used show a palliative effect against disorders that 
occur in neurodegenerative diseases. Unfortunately, there is no medicine that can stop or 
completely eliminate these diseases. Recently, interest in the therapeutic properties of 
flavonoids has increased considerably in order to increase their antioxidant capacity. There is a 
large gap in the studies on the effects of morin and hesperidin, which have strong antioxidant 
properties from flavonoids, in AD n this study, the effects of the combined use of morin and 
hesperidin on cognitive functions in an experimental Alzheimer's model induced by 
streptozotocin (STZ) were examined with the Morris Water Maze (MWM) test, and its effects 
on malondialdehyde (MDA) and glutathione (GSH) levels in the brain tissue were investigated. 
Within the scope of the study, 50 wistar albino male rats were provided and 5 groups were 
formed; 1.Control group (n=10), 2.Alzheimer's group (n=10), 3. Morin treated group in 
experimental Alzheimer model (n=10) 4. Hesperidin treated group in experimental Alzheimer 
model (n=10) and 5. Experimental Alzheimer's model Morin and hesperidin treated group in 
Alzheimer's model (n=10). The groups were treated by administering morin (10 mg/kg), 
morin+hesperidin intrapertioneally (i.p.) and hesperidin (100 mg/kg) orally in a 7-day period to 
the groups in which an experimental Alzheimer's model was created by stereotaxic surgery. 
Following the completion of the experiment, brain tissues were taken and MDA, which is an 
indicator of lipid peroxidation, and GSH, which is one of the antioxidant enzymes, were studied 
spectrophotometrically. According to the results, while lipid peroxidation in brain tissue 
decreased in all treatment groups, antioxidant capacity in brain tissue increased (p≤ 0.05). The 
combined and separate use of morin and hesperidin can positively regulate the negative effects 
of aging. In the light of all this information, there is a need for more scientific studies and 
obtaining information on this subject. 
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ÖZET 

Çalışma, bipolar bozukluk tanılı hastalara verilen bilinçli farkındalık temelli psikoeğitim 
programının hastaların duygu düzenleme stratejileri ve algılanan stres düzeylerine etkisini 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel model 
olarak yürütülmüştür. Bir ildeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerine (TRSM) kayıtlı bipolar 
bozukluk tanısı almış hastalar araştırmanın evrenini, araştırma kriterlerine uyan 35 deney ve 36 
kontrol grubu olmak üzere toplam 71 hasta ise araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler, 
Sosyodemografik Bilgi Formu, Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BİFÖ), Duygu Düzenleme Anketi 
(DDA) ve Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) ile toplanmıştır. Veriler SPSS 22.0 paket program ile 
analiz edilmiştir. Bilinçli farkındalık temelli psikoeğitim programı deney grubuna haftada 2 
gün, toplam 6 oturum olarak grup eğitimi şeklinde uygulanmıştır. Katılımcıların, %61,98’si 
erkek, %86,3’ü evli, %53,52’si 25-44 yaş aralığında, %42,25’i evli, %81,70’i çalışmamakta, 
%61,97’ sinin geliri giderinden az, %21,12’si lise mezunu, %47,89’u eş ve/veya çocukları ile 
yaşamaktadır. Ayrıca %53,52’sinin sigara kullanımı olduğu, %87,32’sinin madde kullanımının 
olmadığı, %74,65’inin alkol kullanımının olmadığı, %66,20’ünün bipolar bozukluk tanısını 20-
39 yaşları arasında aldığı, %71,83'ünün 20-39 yaşları arasında tedaviye başladığı, %63,39’unun 
ilk atak tipinin manik atak olduğu, % 47,89’unun toplam yatış sayısının 1-2 arasında olduğu, 
%30,99’unun son yatış süresinin 1- 7 gün arasında olduğu, % 54,92’inin 3 ve üstü manik epizod 
geçirdiği, %42,25’inin 1-2 kere depresif dönem geçirdiği, % 83,10’unun karma dönem 
geçirmediği, % 71,83 hipomanik dönem geçirmediği, % 83,10’unun hızlı döngülülüğünün 
olmadığı,  %54,92’sinin intihar girişiminin olmadığı, %63,39’unun ailesinde psikiyatrik bir 
hastalığın olmadığı, %74,65’inin adli bir sorun yaşamadığı, adli sorun yaşayanlar arasında ise 
%22,53’ünün adli sorun olarak Kavga- Başkasına Fiziksel Şiddet yaşadığı belirlenmiştir. 
Yapılan analizler sonucunda; ön testte deney grubundaki ve kontrol grubundaki hastaların 
Bilinçli Farkındalık Ölçeği toplam puan ortalamaları, Duygu Düzenleme Anketi Bilişsel 
Yapılandırma ve Bastırma alt boyutu toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık görülmüştür (p<0.05). Ön testte gruplar arası Algılanan Stres Ölçeği toplam 
puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). Son testte ise deney grubundaki 
hastaların kontrol grubundaki hastalara göre Bilinçli Farkındalık Ölçeği ortalamasının anlamlı 
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düzeyde arttığı, Algılanan Stres Ölçeği ortalamasının ise anlamlı bir düzeyde azaldığı 
belirlenmiştir (p<0.05). Grup içi karşılaştırmalarda deney grubundaki hastaların ön teste göre 
son test Bilinçli Farkındalık Ölçeği, Duygu Düzenleme Anketi Bastırma alt boyutu ve Duygu 
Düzenleme Anketi Bilişsel Yapılandırma alt boyutu puan ortalamaları anlamlı düzeyde artmış, 
Algılanan Stres Ölçeği puan ortalamaları anlamlı düzeyde azalmıştır (p<0.01). Kontrol 
grubunun grup içi karşılaştırmalarında ise son testte Duygu Düzenleme Anketi Bastırma ve 
Algılanan Stres Ölçeği toplam puan ortalamalarında anlamlı bir değişiklik görülmemiştir 
(p>0,05). Bu araştırmanın sonucunda Bilinçli Farkındalık Temelli Psikoeğitim Programının 
bipolar bozukluk tanılı hastaların bilinçli farkındalık düzeylerini arttırmada, algılanan stres 
düzeyini azaltmada ve duygu düzenleme stratejilerine etkisi olduğu belirlenmiştir. Bipolar 
bozukluk tanılı hastaların tedavi sürecinde, Bilinçli Farkındalık Temelli Psikoeğitimin 
psikiyatri hemşireleri ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri tarafından verilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler-bilinçli farkındalık,duygu düzenleme, psikoeğitim,stres 
 
 

ABSTRACT 

The study was conducted to determine the effect of mindfulness-based psychoeducation 
program given to patients with bipolar disorder on emotion regulation strategies and perceived 
stress levels of patients. The research was carried out as a quasi-experimental model with 
pretest-posttest control group. The population of the study was the patients diagnosed with 
bipolar disorder, who were registered to Community Mental Health Centers (CMHC) in a 
province, and a total of 71 patients, 35 of whom were in the experimental and 36 control groups, 
who met the research criteria, constituted the sample of the study. Data were collected with the 
Sociodemographic Information Form, the Conscious Awareness Scale (CIFI), the Emotion 
Regulation Questionnaire (DDA), and the Perceived Stress Scale (PSS). The data were analyzed 
with the SPSS 22.0 package program. Mindfulness-based psychoeducation program was 
applied to the experimental group as group training, 2 days a week, for a total of 6 sessions. Of 
the participants, 61.98% are male, 86.3% are married, 53.52% are between the ages of 25-44, 
42.25% are married, 81.70% are not working, 61.97% Their income is less than their expenses, 
21.12% are high school graduates, 47.89% live with their spouses and/or children. In addition, 
53.52% of them smoked, 87.32% did not use substances, 74.65% did not use alcohol, 66.20% 
were diagnosed with bipolar disorder between the ages of 20-39, 71%, 83 of them started 
treatment between the ages of 20-39, 63.39% of them had a manic episode, 47.89% of them 
had a total hospitalization between 1-2, 30.99% of them had their last hospitalization period of 
1- It was between 7 days, 54.92% had 3 or more manic episodes, 42.25% had a depressive 
episode 1-2 times, 83.10% did not have a mixed episode, 71.83% did not have a hypomanic 
episode, 83.10% did not have rapid cycling, 54.92% did not attempt suicide, 63.39% did not 
have a psychiatric disease in their family, 74.65% did not have a legal problem, and among 
those who had legal problems, 22% It was determined that ,53 of them experienced Fighting-
Physical Violence to Others as a legal problem. As a result of the analyzes made; In the pre-
test, there was a statistically significant difference between the total mean scores of the 
Conscious Awareness Scale, Emotion Regulation Questionnaire Cognitive Structuring and 
Suppression sub-dimension of the patients in the experimental group and the control group 
(p<0.05). In the pre-test, there was no significant difference between the mean scores of the 
Perceived Stress Scale between the groups (p>0.05). In the post-test, it was determined that the 
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mean of the Conscious Awareness Scale of the patients in the experimental group increased 
significantly compared to the patients in the control group, while the mean of the Perceived 
Stress Scale decreased significantly (p<0.05). In comparisons within the group, the mean scores 
of the patients in the experimental group in the post-test Conscious Awareness Scale, Emotion 
Regulation Questionnaire Suppression sub-dimension and Emotion Regulation Questionnaire 
Cognitive Configuration sub-dimension significantly increased compared to the pre-test, and 
the Perceived Stress Scale mean scores decreased significantly (p<0.01). In the group 
comparisons of the control group, there was no significant change in the mean scores of the 
Emotion Regulation Questionnaire Suppression and Perceived Stress Scale in the posttest 
(p>0.05). As a result of this study, it was determined that the Mindfulness-Based 
Psychoeducation Program had an effect on increasing the mindfulness level of patients with 
bipolar disorder, reducing the perceived stress level, and emotion regulation strategies. It is 
recommended that mindfulness-based psychoeducation be given by psychiatric nurses and 
other mental health professionals during the treatment process of patients with bipolar disorder. 
 

Keywords-emotion regulation,mindfulness,psychoeducation,stress 
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ÖZET 

İndium Nitrit (InN) elektronik ve fotonik cihazların yapımında kullanılan yüksek güç ve 
yüksek frekansta çalışabilen teknolojik öneme sahip bir yarıiletkendir. Taşıdığı teknolojik 
öneme rağmen 2000 li yıllara kadar fiziksel parametreleri tartışma konusu olmuştur. InN 
materyalinin elektronik davranışını oluşturan band aralığı, etkin kütle ve diğer fiziksel 
parametrelerinin keşfedilmesinden sonra yarıiletken malzemenin elektronik performans 
hesaplamaları Monte Carlo metodu kullanılarak devam etmiştir. 

Monte Carlo metodu momentum uzayında serbest yük taşıyıcıları olan elektronların 
hareketlerini benzetim yapan simülasyon tekniğidir. Monte carlo metodu yarıiletkenlerde yük 
taşınımını incelerken tek elektron modeli ve çoklu elektron modeli olmak üzere iki ayrı modele 
dayanır. İki modelde taşıyıcının serbest uçuş yaparken herhangi bir saçılma mekanizması ile 
bir durumdan başka bir duruma geçmesini tekrarlı olarak simüle eder. 

Dinamik sistemi oluşturan n sayıda serbest taşıyıcının yeterli sürede ortaya çıkardığı fiziksel 
süreçler tarafından belirlenen dinamik davranışı anlamak için tek bir parçacığın fiziksel süreç 
geçmişini incelemek yeterlidir. Tek bir parçacığın yeterli süre boyunca dinamik sistemin her 
noktasında geliştirdiği fiziksel süreç mekanizmalarıyla dinamik davranış anlaşılabilmektedir. 

Bu teoriden yola çıkarak yarı iletkenlerde yük taşınımı problemini çözmek için tek parçacıklı 
Monte Carlo elektron taşınım modelini analiz etmek yeterlidir. 

Yarı klasik Monte Carlo metodu band yapısı parametereleri ve saçılma, sürüklenme 
proseslerini içeren Boltzman taşınım denklemine kesin çözüm getiren istatistiksel bir metoddur. 
Yarıklasik yaklaşımda saçılma olayları Ferminin altın kuralı kullanılarak kuantum mekaniksel 
olarak incelenir. Saçılma süreçleri arasındaki olaylar ise klasik mekaniğe göre incelenmektedir. 

Elektron yarıiletken kristal içinde değişken bir dinamik davranış gösterir. Herhangi bir dış 
elektrik alan yokluğunda bu hareket davranışı termal enerji sayesinde ortaya çıkar. Bireysel 
elektronun dinamik karekteristiğini incelediğimizde rassal şekilde gerçekleştirdiği saçılma ve 
sürüklenme süreçleri ortaya çıkmaktadır. Saçılmalar elektronun kristal örgü, safsızlık diğer 
elektronlar, fononlar ve yapı kusurlarıyla etkileşiminden kaynaklanır. Saçılmadan sonra 
elektronun takip ettiği serbest yol mümkün olan her yönde olur. Elektronların akışı belirli bir 
şekilde bir yönden başka bir yöne olmadığı için elektronların termal dengede olduğu kabul 
edilmektedir. Yani net akım sıfır olur. Uygulanan elektrik alan varlığında elektronlar etkileşim 
kuvvetine maruz kalır. Bu tür etkileşim kuvvetleri elektronlar üzerinde ihmal edilebilecek 
etkilerde yaratabilir. Ancak böyle bir kuvvet uygulanması net bir elektron dağılımın hareketi 
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ortaya çıkartır. Bu durumda elektronlar dış etkinin uyguladığı kuvvet nedeniyle termal denge 
durumundan çıkar.  

Bu çalışma InN yarıiletkeninde elektronun uygulanan elektrik alan nedeniyle oluşturduğu 
dinamik karekteristiği yarı klasik Monte Carlo simülasyonu ile incelemektedir.  

 
Anahtar Kelimeler—İndium Nitrit; Monte Carlo Metodu; Elektron Taşınımı; Yarıiletken ; 

Saçılma ; Elektron ; Simülasyon 
 

ABSTRACT 

Indium Nitride (InN) is a technologically important semiconductor that can operate at high 
power and high frequency, used in the construction of electronic and photonic devices. Despite 
its technological importance, its physical parameters were subjects of discussion until the 
2000s. After the discovery of the band gap, effective mass and other physical parameters truly 
that create the electronic behavior of InN, the electronic performance calculations of the 
semiconductor material continued using the Monte Carlo method. 

The Monte Carlo method is a technique that simulates the motions of electrons, which are 
free charge carriers, in the momentum space. The Monte Carlo method is based on two different 
models, the single-electron model and the ensemble model, while examining the charge 
transport in semiconductors. In both models, it simulates the repetitive transition of the carrier 
from one state to another with any scattering mechanism while in free flight. 

It is sufficient to examine the physical process history of a single particle to understand the 
dynamic behavior determined by the physical processes that n number of free carriers compose 
the dynamic system in a sufficient time. Dynamic behavior can be understood with the physical 
process mechanisms that a single particle develops at every point of the dynamic system for a 
sufficient time. Based on this theory, it is sufficient to analyze the single-particle Monte Carlo 
electron transport model to solve the charge transport problem in semiconductors. 

The semi-classical Monte Carlo method is a statistical method that provides an exact solution 
to the Boltzman transport equation, including band structure parameters and scattering, drift 
processes. In the semiclassical approach, scattering events are studied quantum mechanically 
using Fermi's golden rule. Events between scattering processes are analyzed according to 
classical mechanics. 

The electron exhibits a variable dynamic behavior in the semiconductor crystal. In the 
absence of any external electric field, this motion behavior occurs thanks to thermal energy. 
When we examine the dynamic characteristics of the individual electron, the scattering and 
drifting processes that it performs randomly emerge. Scattering results from the interaction of 
the electron with the crystal lattice, impurity, other electrons, phonons, and structure defects. 
After scattering, the free path followed by the electron is in every possible direction. Electrons 
are considered to be in thermal equilibrium, since the flow of electrons is not in a particular 
direction from one direction to the other. So the net current is zero. In the presence of an applied 
electric field, the electrons are subjected to the interaction force. Such interaction forces can 
have negligible effects on electrons. However, the application of such a force produces a net 
motion of electron distribution. In this case, the force exerted by the external effect pulls the 
electrons out of thermal equilibrium. This study examines the dynamic characteristics of the 
electron due to the applied external electric field in the InN semiconductor with semi-classical 
Monte Carlo simulation. 

 
Keywords- Indium Nitrit; Monte Carlo; Electron Transport Method; Electron Transport 

Method; Scattering ; Electron ; Simulation 
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ÖZET 

Ülke ekonomilerinin küreselleşmesi ile birlikte finansal liberalizasyon süreci hız kazanmış 
ve bunun sonucu olarak yatırımcılar finansal araçlara daha kolay ulaşabilir hale gelmiştir. Bu 
finansal araçlardan biri olan döviz kurları ülke ekonomilerinde bir yatırım aracı olarak 
kullanılmasının yanında, dış ticaret ödemelerinin döviz ile gerçekleştiriliyor olması 
makroekonomik açıdan önemli bir göstergedir. Bunun yanında hisse senetleri ise 
sermayedarlar, yatırımcılar ve politika yapıcılar açısından oldukça önemli bir konumdadır. Bu 
çalışmada, döviz kurları ve borsa endeks değerleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın 
amacı döviz kurları ile borsa endeks fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koymaktır. 
Çalışmada bağımlı değişkenler olarak Dolar ve Euro kullanılmış olup endeks olarak; BIST 100, 
BIST Leasing - Faktoring, BIST Banka ve BIST Sigorta esas alınmıştır. Çalışmanın veri seti 
olarak 30.04.2019 ile 30.03.2022 tarihleri arasında bulunan günlük veriler kullanıldığı 
araştırmada değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger Nedensellik Testi ile 
hesaplanmıştır. İlk olarak serilerin logaritmaları alınmış, durağan yapıya kavuşturmak için 
Augmented Dickey-Fuller birim kök testi yapılmış ve uygun gecikme uzunlukları belirlenmiş 
olup analize hazır hale getirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre BIST 100 ile BIST Sigorta 
endekslerinden BIST Banka endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca 
BIST Sigorta endeksinden BIST 100 endeksine doğru ve BIST Banka, BIST Leasing-
Faktoring, BIST 100 ve BIST Sigorta endekslerinden bağımlı değişkenler olan Dolar ve 
Euro’ya doğru tek yönlü ilişki tespit edilmiştir.  Bağımlı değişkenler olarak Dolar ve Euro’dan 
BIST Leasing-Faktoring ve BIST Sigorta endekslerine doğru tek yönlü ilişki bulunmuştur. Bir 
diğer sonuca göre ise bağımlı değişkenler olarak kullanılmış olan Dolar ve Euro ile BIST 
Leasing-Faktoring ve BIST Sigorta endeksleri arasında çift yönlü ilişki bulunmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler- Granger Nedensellik; BIST Endeks; Döviz Kurları 
 
 

ABSTRACT 

With global globalization of the country economies, the financial liberalization process has 
accelerated, and as a result, investors have become more accessible to financial instruments.  
Exchange rates, which is one of these financial instruments, are used as a means of payment in 
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the country's economies, especially in foreign trade, and have a very important structure in 
terms of macroeconomic indicators, while stocks have a very important position in terms of 
shareholders, investors and policy makers. In this study, the relationship between exchange 
rates and stock exchange index values has been examined.  The purpose of the study is to 
establish the causality relationship between exchange rates and stock exchange index prices.  In 
this study, Dollar and Euro are used as dependent variables and are indexed; BIST 100, BIST 
Leasing - Factor, BIST Banka and BIST Insurance are used.  Daily data from 30.04.2019 to 
30.03.2022 was used as a data set for the study.  The causality relationship between variables 
in the study was calculated with the Granger causality Test.  The series has been logarithmated, 
Augmented Dickey-fuller unit root tested to restore it to a stable structure, and appropriate delay 
lengths have been determined and prepared for the analysis.  According to the results of the 
study, BIST 100 has a one-way causality relationship from the BIST Insurance indices to the 
BIST Bank index.  In addition, a one-way relationship from the BIST Insurance Index to the 
BIST 100 index and from BIST Banka, BIST Leasing-Factor, BIST 100 and BIST Insurance 
indices to Dollar and Euro, which are dependent variables, has been identified. As dependent 
variables, a one-way relationship was found from Dollar and Euro to the BIST Leasing-Factor 
and BIST Insurance indices.  In additional results, the Dollar used as dependent variables and 
the bidirectional relationship between Euro and BIST Leasing-Factor and BIST Insurance 
indices were found. 

 
Keywords-  Granger Causality;  BIST Indexs; Foreign Exchange Rates 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı otizmli çocukların ebeveynlerinin gözünden beden eğitimi ve sporun 
çocukları üzerindeki pozitif etkisinin değerlendirilmesidir. Araştırmada yöntemsel model olarak 
fenomolojik araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde 
amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme 
yönteminde araştırmacı ölçüt olarak, en az bir yıl özel beden eğitimi ve spor dersi alan çocukların 
ebeveynleri araştırmacı tarafından belirlenmiştir. Araştırmada toplam 15 veli araştırmanın 
çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama sürecinde katılımcılara ilişkin konu 
ile ilgili olarak bilgi verilmiş daha sonra hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılarak veri toplama işlemi yapılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması cevapların 
doygunluğu üzerine dayandırılmıştır. Buna göre aynı içerikteki verilerin bir birini tekrar etmesi 
ile birlikte veri toplama işlemi tamamlanmıştır. Araştırmada verilerin analiz edilmesi sürecinde 
içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi işlemi sonucunda beden eğitimi ve sporun 
otizmli bireyler üzerinde fiziksel , mental gelişim üzerine pozitif etkilerinin olduğu ayrıca beden 
eğitimi ve spor ile birlikte fiziksel ve mental rahatlamanın yaşandığı tespit edilmiştir. Özel beden 
eğitimi derslerinin çocukların fiziksel yapısının tanınmasına ve sosyalleşme ve içe kapanıklıktan 
kurtarmaya destekçi bir etkisinin olduğu elde edilen bulgular sonucunda tespit edilmiştir. Sonuç 
olarak, otizmli bireylerin toplumsal, fiziksel ve mental kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve bireylerin 
yaşama kazandırılması üzerinde beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin oldukça önemli olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Ebeveyn Tutumu, Otizm, Spor. 
 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate the positive effects of physical education and sports on 
their children from the perspective of parents of children with autism. The phenomenological 
research design was used as a methodological model in the research. In the research, criterion 
sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used to determine the study 
group. In this sampling method, the parents of the children who took special physical education 
and sports lessons for at least one year were determined by the researcher as the research 
criterion. In the research, a total of 15 parents formed the study group of the research. During the 
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data collection process of the research, the participants were informed about the subject, and then 
data collection was carried out using the semi-structured interview form prepared. The collection 
of data in the study was based on the saturation of the answers. Accordingly, the data collection 
process was completed with the repetition of the data in the same content. Content analysis 
method was used in the process of analyzing the data in the research. As a result of the content 
analysis process, it has been determined that physical education and sports have positive effects 
on physical and mental development on individuals with autism, and physical and mental 
relaxation is experienced with physical education and sports. It has been determined as a result 
of the findings that special physical education lessons have a supportive effect on recognizing 
the physical structure of children and recovering them from socialization and introversion. As a 
result, it has been concluded that physical education and sports activities are very important in 
improving the social, physical and mental abilities of individuals with autism and bringing 
individuals into life. 

 
Keywords: Physical Education, Parental Attitude, Autism, Sports. 
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ÖZET 

Araştırmacılar, eğitimciler ve uygulayıcılar öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, 
iletişim, iş birliği, yaratıcılık, yenilikçilik gerektiren becerilerini geliştirme ve 21. yüzyıla 
hazırlamanın önemi konusunda ortak görüşte buluştular. Bu beceriler, en etkili şekilde 
teknolojiyi entegre ederek öğretilebilir ve öğrenilebilir. Bu nedenle, teknoloji entegrasyonu 
özellikle erken çocukluk eğitiminde, eğitimin önemli bir parçası haline gelmiştir. Teknoloji 
teriminin kullanımı günden güne değişmekte ve artık ‘kodlama’, ‘yapay zekâ’ ve ‘robotik’ gibi 
kavramlarla anılmaktadır. Ancak bazı araştırmacılar okul öncesi dönem çocuklarının 
hazırbulunuşluk seviyelerinin bu eğitimler için yetersiz olduğunu ileri sürmektedir. Bunların 
aksine, bazı araştırmacılar ise çocukların bu eğitim için hazır olduklarını, hatta erken yaşta 
kodlama ve diğer eğitimlerin alınmasının daha efektif olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle, bu 
araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının kodlama eğitimi için hazırbulunuşluklarını 
incelemektir. Bu araştırma nitel bir desende düzenlenmiştir. Araştırmada tabletlere yüklenen 
Tufts Üniversitesi'ndeki DevTech Araştırma Grubu, Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) Media Lab'deki Yaşam Boyu Anaokulu Grubu ve Playful Invention Company iş birliği 
ile üretilen ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından da önerilen “ScratchJr: Çocuklar İçin 
Kodlama” programı kullanılmıştır. Veriler, Burdur ilinin devlet okullarında bulunan 
anasınıflarındaki 50 öğrenciden toplanmıştır. Veriler toplanırken 8 hafta boyunca araştırmacılar 
öğrencilere bire bir uygulamayı yaptırmış ve öğrencilerin uygulama esnasındaki tüm 
aşamalarını önceden hazırladıkları ve iki farklı uzman görüşü aldıkları formlara not almışlardır. 
Bunun yanı sıra, öğrencilerin projelerini her seviyede kayıt altına almışlardır. Sonrasında, bu 
veriler ‘kendi amacı doğrultusunda ilerleme’, ‘uygulamaya ilgileri’, ‘kullanma süreleri’, 
‘uygulama sürecindeki merakları’, ‘yönerge dışı aktiviteler’, ‘uygulamanın detaylarını 
keşfetmeleri’ temaları altında analiz edilmiştir. Sonuç olarak, okul öncesi dönem çocuklarının 
uygulamaya ilgilerinin yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmaya ayrılan zamanı fazlasıyla 
kullanan çocuklar, süre bittikten sonra bile uygulamaya devam etme talebinde bulunmuştur. 
Sadece altı çocuk uygulamayı zamanından çok daha önce bitirmek istemiştir. Bunun yanı sıra, 
50 çocuktan 44’ü verilen ilk yönergelerden itibaren sürecin sonuna kadar merak duygusunu 
kaybetmeden, uygulamanın detaylarını keşfederek ve gerçek hayatla ilişkilendirerek verimli bir 
şekilde süreci tamamlamışlardır. Ayrıca, bazı çocukların yönerge dışı uygulamada yeni 
özellikler keşfettiği ve yaratıcılıklarını sergiledikleri ortaya konmuştur. Bu sonuçlar, okul 
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öncesi dönem çocuklarının kodlama eğitimi için hazırbulunuşluk seviyelerinin yüksek 
olduğunu gözler önüne sermiştir. 
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ABSTRACT 

Researchers, educators and practitioners agreed on the importance of developing students' 
critical thinking, problem solving, communication, collaboration, creativity, and innovative 
skills and preparing them for the 21st century. These skills can be taught and learned most 
effectively by integrating technology. Therefore, technology integration has become an 
important part of education, especially in early childhood education. The use of the term 
technology changes day by day and is now referred to with concepts such as 'coding', 'artificial 
intelligence' and 'robotics'. However, some researchers argue that the readiness level of 
preschool children is insufficient for these trainings. On the contrary, some researchers argue 
that children are ready for this education, and that coding and other education at an early age is 
more effective. Therefore, the aim of this study is to examine the readiness of preschool children 
for coding education. This research was organized in a qualitative design. In the research, the 
“ScratchJr: Coding for Children” program, which was produced in cooperation with the 
DevTech Research Group at Tufts University, Lifelong Kindergarten Group at Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) Media Lab, and Playful Invention Company and recommended 
by the Ministry of Education, was used. The data were collected from 50 students in 
kindergartens in public schools in Burdur province. During the 8 weeks while the data were 
collected, the researchers made the students do the one-on-one application and took notes on 
the forms that the students prepared in advance of all stages during the application and received 
two different expert opinions. In addition, they recorded students' projects at all levels. 
Afterwards, these data were analyzed under the themes of 'progress towards their own purpose', 
'interest in practice', 'use times', 'curiosities in the implementation process', 'out-of-directive 
activities', 'exploring the details of the application'. As a result, it has been observed that 
preschool children have a high interest in practice. Children who used the time allotted to the 
research excessively demanded to continue the application even after the time expired. Only 
six children wanted to finish the application much earlier than their time. In addition, 44 out of 
50 children completed the process efficiently by discovering the details of the application and 
associating it with real life, without losing their sense of curiosity from the first instructions 
until the end of the process. In addition, it was revealed that some children discovered new 
features and exhibited their creativity in non-instructional practice. These results revealed that 
the readiness level of preschool children for coding education is high. 
 

Keywords- Early Childhood Education; Coding; Technology Integration; Readiness 
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ABSTRACT 

The Lower Kura Depression (LKD) is part of the South Caspian Basin which holds large oil 
and gas condensate reservoirs beside magnificent mud volcanoes. About 33% of mud volcanoes 
in the world are located in Azerbaijan. In Azerbaijan, mud volcanoes lie on the southern slope 
of the Great Caucasus, in the Lower Kura Depression and western part of the Caspian Sea 
house, with up to 220 mud volcanos recognized. 

Almost all of the areas exploited for hydrocarbon reserves are associated by signs of oil and 
gas mud activity, confirming their intimate link. Mud volcanoes are deeply rooted and penetrate 
oil and gas producing zones, acting as conduits for fluids to reach higher structural levels. Mud 
volcanism is a fascinating process to study. Mud volcanoes vary in terms of gas and oil 
concentration, as well as the gas component. Considering these, the aim of our research is to 
try to explain how mud volcanoes are formed in the Lower Kura Depression, and the factors 
that trigger their activity. For this purpose, we utilize 2D basin modeling calibrated by some 
measured chemical analyzes.  The mud volcanoes in this region have been investigated by many 
scientists, but there are still scientific questions that need to be answered. General understanding 
on the formation of mud volcanoes and the factors that trigger them have been based on high 
gas pressure in the deep earth helping clay-dominated rock to move. However, this is not the 
case in the Lower Kura depression because the hydrocarbon source rock has not yet generated 
gas. Therefore, the origin of the mud volcanoes in this region could not be explained by a 
mechanism where gas is a leading factor. In the master's thesis study, 2D physical models were 
constructed based on boreholes data and seismic data and these models were simulated. 
Modeling results suggest that there is overpressure in the Maykop which is the organic matter-
rich main shaly hydrocarbon source rock in the basin. The burial evolution suggests that fast 
burial for the last three million years have led to over-pressuring in the Maykop shaly interval 
to an extent equal to its fracturing strength. We believe that this fracturing enables mobility of 
the shaly interval through main faults; leading to eruption of mud on the surface sometimes 
carrying oil and/or gas. As our modeling results, supported with field observations, suggest the 
factor triggering the mud volcanoes is the over-pressuring and fracturing of the clay-dominated 
shaly Maykop source rock unit.   
 

Keywords-; South Caspian Basin; Lower Kura Depression; Mud Volcano; Basin Modeling;  
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ÖZET 

Güney Hazar Havzasının Aşağı Kura Bölgesi petrol ve gaz yatakları bakımından zengin 
olduğu kadar çamur volkanları ile de ön plandadır. Dünya’daki çamur volkanlarının %33 kadarı 
Azerbaycan’da bulunmaktadır.  Bu çamur volkanları yoğun olarak Güney Kafkasların 
güneyinde, Aşağı Kura çöküntüsünde ve Hazar Denizinin batısında yer almaktadırlar. 
Toplamda 220 kadar çamur volkanının varlığı bilinmektedir.  

Hemen hemen tüm çamur volkanları ile ilişkili olarak petrol ve/veya gaz çıkışları 
gözlenmiştir. Çamur volkanlarının oluşumu üzerine yaygın kanı çamur volkanlarının oluşumu 
ve gelişiminin kaynak kayada oluşan doğal gaz ve doğal gazın oluşturduğu yüksek basınç ile 
ilişkili olduğu yönündedir. Ancak, Aşağı Kura bölgesinde organik maddece zengin Maykop 
kayalarının gaz oluşturma olgunluğuna erişmediği bölgelerde de çamur volkanlarına 
rastlanmakta ve bu durum varsayılan oşluşum mekanizmasına aykırı düşmektedir. Bu tez 
çalışmasında 2-boyutlu havza modelleme programı kullanarak organik maddece zengin 
Maykop şeyl katmanının gömülme, sıcaklık ve hidrokarbon türüm tarihçesini araştırmak ve 
varsa çamur volkanları ile ilişkilendirmek amacı güdülmüştür. Sismik hat ve kuyu verileri 
kullanılarak oluşturulan 2-boyutlu jeolojik kesitin fgiziksel modeli oluşturulmuş ve programda 
simüle edilmiştir. Kalibre edilmiş model sonuçları Aşağı Kura bölgesinde Maykop kaynak 
kayasının gaz oluşturma olgunluğuna erişemediğini teyit etmiştir. Ancak özellikle son 3 milyon 
yıldaki hızlı gömülme ile kil-baskın litolojiye sahip Maykop şeyl kayasında aşırı basınç 
yükselmesi meydana gelmiştir. Bu basınç kayanın çatlama dayanımının üzerine çıkmaktadır ve 
bu kil-baskın malzemenin faylar vasıtası ile düşey yönde hareket edebileceğine işaret 
etmektedir. Maykop kaynak kayası malzemesinin düşey yönde sığ derinliklere doğru hareketi 
yüzeyde çamur volkanı oluşumlarına neden olmuştur. 
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ÖZET 

Ülkeler arasındaki insan hareketliliğinin artması, siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel 
boyutlarıyla göç olgusunu önemli bir politika alanı haline getirmiştir. Dünyanın hemen hemen 
her ülkesinde vatandaşların eşitliği söz konusudur ve yabancı uyruklular (göçmenler gibi) 
çeşitli ulusal veya uluslararası yasal korumalar altında bazı temel hak ve özgürlüklerden 
yararlanırlar. Bununla birlikte, bazı temel hakların yoksunluğu çeşitli çatışmalara neden 
olmaktadır. Bunu önlemek için, eğitim ve sosyal destek gibi kamu politikası araçlarının yanı 
sıra, özellikle göçmenlere daha iyi bir koruma garantisi için vatandaşlık verilmesi ve temel 
hakların genişletilmesi gibi yasal politikalar kullanılabilir. 

Türkiye hem coğrafi konumu nedeniyle hem de modern siyasal oluşumunun önemli bir 
parçası olarak göç olgusu ile sürekli meşgul olmuştur. Son dönemde göç olgusunun mülteci 
akını ile uluslararası planda ve Türkiye özelinde karmaşıklaşması ve çeşitlenmesi, konunun 
boyutlarını sorun, kriz, uyum, çatışma gibi perspektifler etrafında yeniden incelememize neden 
olmaktadır. Bu yeniden incelemeye yol açan neden, nicelliğin yarattığı öngörülemez 
sorunlardır. Ulusal düzeyde bu sorunların başında en önemlileri iş, eğitim ve sağlık 
olanaklarının veya koşullarının yeterli olmaması gelmektedir. Türkiye, yakın zamana kadar göç 
hareketleri açısından daha çok 'geçiş ülkesi’ iken, göçmenler iş arama veya yasal koruma gibi 
çeşitli nedenlerle ülkeye giderek daha fazla yerleşmektedir. 

Suriye iç savaşı ve mülteci akını nedeniyle kitlesel göç hareketi, 2011'den bu yana 'göç 
krizine' yol açtı. Göç krizi, bir yandan ülkenin ekonomik, sosyo-kültürel ve demografik yapısını 
değiştirmiştir. Diğer yandan Türkiye'nin kamu düzenini ve güvenliğini derinden ilgilendiren 
karmaşık ve çok boyutlu bir konu haline gelmiştir. 

Türkiye tüm tarihsel tecrübesine rağmen son zamanlara kadar göç konusunu kanun 
bağlamında tanımlamaktan kaçınmıştır. Ancak Suriyeli mülteciler bağlamında başlayan ulusal 
tartışmalar, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" ile 
sonuçlanmıştır. Konunun mülteciler açısından uluslararası bir boyutu olmasına rağmen, 
Türkiye'nin Suriye iç savaşındaki 'rolü' ve en önemli sınır komşusu olarak jeopolitik konumu, 
Suriyeli mültecilerin ülkedeki varlığı karmaşık durumuna dönüştürmüştür. Yasanın metni, 
tartışmalarının gölgesi altında yayınlanmıştır. Bir yandan Türkiye çeşitli nedenlerle göç alan 
bir ülke haline gelirken, bu metin Suriye mülteci krizinin istisnai ve öngörülemeyen koşulları 
karşısında kurgulanmıştır. Bu nedenle en önemli yenilik, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 
uluslararası koruma ve ulusal koruma arasında etkin bir eşgüdüm amacından ziyade göç 
politikalarının güvenlik yaklaşımına öncelik veren bir Göç Başkanlığı kurulmasıdır. 
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ABSTRACT 

The increase in human mobility between countries has made the migration phenomenon an 
important policy area with its political, economic and socio-cultural dimensions. In almost 
every country in the world, the equality of citizens is at stake, and foreign nationals (like 
immigrants) enjoy some measure of fundamental rights and freedoms under various national or 
international legal tools. However, the deprivation of certain fundamental rights causes various 
conflicts and misunderstandings. To prevent this, public policy tools such as education and 
social support can be used, as well as legal provisions such as the granting of citizenship and 
the extension of fundamental rights for a better guarantee of protection, in particular by the 
national court. 

Due to its geographical, cultural and political position, Turkey has faced significant 
migration flows throughout history. Its economic growth, relatively stronger in the region where 
there is political instability, Turkey has become an attraction for migratory movements. In this 
context, immigration to this country continues to increase. While Turkey was mostly a 
‘transition country’ in terms of migration movements until recently, immigrants are 
increasingly settling in the country for various reasons, such as seeking employment or legal 
protection. 

However, the massive migratory movement has led to the 'migration crisis' since 2011 due 
to the Syrian civil war and the influx of refugees. This is a complex and multidimensional issue 
that deeply concerns, on the one hand, the economic, socio-cultural and demographic structure 
of the country; on the other hand, the public order and security of Turkey. 

Despite all its historical experience, Turkey has refrained from legally defining the issue of 
immigration until recent times, but the national debates that began in the context of Syrian 
refugees have resulted in an immigration code: Act no. 6458 on “Foreigners and international 
protection” of 4/4/2013 . Although the issue has an international dimension in terms of refugees, 
Turkey's 'role' in the Syrian civil war and its geopolitical position as the most important border 
neighbor have turned the presence of Syrian refugees in the country into a situation of extreme 
complexity. 

The text of the law is created precisely under the shadow of the discussions of that time. On 
the one hand, the country has become a country of destination for immigration for various 
reasons, and on the other hand, this text is built in the presence of the exceptional and 
unforeseeable circumstances of the Syrian refugee crisis. For this reason, the most important 
novelty is the establishment of a migration directorate (Göç Başkanlığı) within the Ministry of 
the Interior, which gives priority to the security approach of migration policies, rather than to 
the intention of effective coordination between international protection and national authorities. 
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ÖZET 

Amaç: Pandemi, genel popülasyona göre koronavirüs enfeksiyonu açısından yüksek risk 
grubuna atfedilen kanser hastalarının yaşamını tehdit etmektedir. Pandemi süreci, kanser 
hastalarında koronavirüs bulaş riski nedeniyle kaygıya ve kısıtlamalar nedeniyle kanser 
sürecinde tıbbi hizmetlere erişmede aksaklıklara yol açmıştır. Bu çalışma ile pandemide kanser 
hastalarının kanser süreci ile koronavirüs kaygı ve farkındalık düzeylerinin incelenmesi 
amaçlandı. 

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan araştırma, 01 Mart-01 Mayıs 2021 tarihleri 
arasında Türkiye’de bir Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirildi. 
Araştırmanın örneklemini dahil edilme ölçütlerine uygun 189 kanser hastası oluşturdu. 
Araştırmanın verileri, Tanıtıcı Bilgiler Formu, Koronavirüs Kaygı Ölçeği ve Koronavirüs 
Farkındalık Ölçeği kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı.  

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen kanser hastalarının koronavirüs enfeksiyonuna bağlı kaygı 
düzeyinin oldukça düşük olduğu ve ortalamanın üzerinde farkındalığa sahip olduğu saptandı. 
Katılımcıların kaygı düzeyleri ile farkındalık düzeyleri arasında negatif yönde bir ilişki olduğu, 
kaygı düzeyinde meydana gelen değişimin %21,5’inin bireylerin farkındalık düzeyleri ile 
açıklandığı belirlendi. Pandemi sürecinde katılımcıların çoğunluğu tedavi planında değişiklik 
olduğunu, kısıtlamalar nedeniyle hastaneye ulaşmada güçlük yaşadığını, hastalığı ile ilgili bilgi 
almaya ve hastaneye ulaşımın sağlanmasına gereksinim duyduklarını, sıklıkla bulaş korkusu ve 
sağlık sorunu olduğunda sağlık kuruluşuna ulaşma sorunu olduğunu bildirdi.  

Sonuç: Türkiye'de COVID-19 pandemisinde bulaş riskini ve sağlık bakım hizmetlerinin 
yükünü azaltmak amacıyla sağlık hizmetlerinde uygulanan kısıtlamaların kanser sürecine 
etkileri olduğu görüldü. Kanser hastalarının pandemi sürecinde tıbbi hizmetlere erişimde sorun 
yaşadıkları ve koronavirüs enfeksiyonu farkındalık düzeylerinin kaygı düzeylerini etkilediği 
bulundu. Halen devam eden pandemi sürecinde ve gelecekte de kanser hastalarının tedavi ve 
bakım devamlılığının sağlanabilmesi için tele-tıp, tele-sağlık, sanal klinik uygulamalar ve 
mobil uygulamaların geliştirilmesine fırsat sunan politikaların uygulanması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler- Kaygı; Farkındalık, Kanser; COVID-19 Pandemisi; Hemşirelik. 
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ABSTRACT 

Introduction: The pandemic threatens the life of cancer patients, who are attributed to the high-
risk group for coronavirus infection compared to the general population. The pandemic process 
has caused anxiety in cancer patients due to the risk of coronavirus transmission and disruptions 
in accessing medical services during the cancer process due to restrictions. In this study, it was 
aimed to examine the cancer process and coronavirus anxiety and awareness levels of cancer 
patients in the pandemic. 

Methods: The descriptive and cross-sectional study was carried out between 01 March and 01 
May 2021 in an Oncology Training and Research Hospital in Turkey. The sample of the study 
consisted of 189 cancer patients who met the inclusion criteria. The data of the study were 
collected through face-to-face interviews using the Introductory Information Form, the 
Coronavirus Anxiety Scale and the Coronavirus Awareness Scale. 

Results: It was determined that the cancer patients included in the study had a very low level 
of anxiety due to coronavirus infection and had above-average awareness. It was determined 
that there was a negative relationship between the anxiety levels of the participants and their 
awareness levels, and 21.5% of the change in the anxiety level was explained by the awareness 
levels of the individuals. During the pandemic, the majority of the participants reported that 
there was a change in the treatment plan, that they had difficulty in reaching the hospital due to 
restrictions, that they needed information about their disease and transportation to the hospital, 
that they often had fear of contagion and that they had problems reaching the health institution 
when there was a health problem. 

Conclusion: It has been observed that the restrictions applied in health services in order to 
reduce the risk of transmission and the burden of health care services in the COVID-19 
pandemic in Turkey have effects on the cancer process. It was found that cancer patients had 
problems in accessing medical services during the pandemic process and their awareness of 
coronavirus infection affected their anxiety levels. It is recommended to implement policies 
that allow the development of tele-medicine, tele-health, virtual clinical applications and mobile 
applications in order to ensure the continuity of treatment and care of cancer patients during the 
ongoing pandemic process and in the future. 

Keywords- Anxiety; awareness; cancer; COVID-19 pandemics; Nursing. 
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ÖZET 

Bireylerin çalışma saatleri ve kişisel ihtiyaçları dışında eğlenmeye, dinlemeye, ilgi alanlarına 
ve kişisel tercihlerini bir araya getiren birçok aktiviteye vakit ayırmaya ihtiyaç duyarlar. Bu 
ihtiyaçların en bilinir olanlarından birisi de turizm faaliyetleridir. Boş zamanlarda yapılan 
turizm faaliyetlerine katılımı etkileyen davranışlar incelenmesi gereken bir konudur. Bu 
bağlamda araştırmanın amacı, sosyal medya kullanan bireylerin tatil satın alma ve tatil 
motivasyonun, tekrar ziyaret etme davranışlarını incelemektir.  

Araştırmanın evrenini Eskişehir’de sosyal medya kullanan bireyler oluşturmaktadır. 
Kolayda örnekleme yöntemi ile Eskişehir ili genelinde Devlet üniversitelerinden 409 kişiye yüz 
yüze ve online form şeklinde ulaşılmıştır. Verilerin toplanması için (İslamoğlu, 2011) 
tarafından geliştirilen Sosyal Medyanın Turistlerin Tatil Kararlarına Etkisi, (Pavlou ve Gefen, 
2004) tarafından geliştirilen Satın Alma Niyeti Ölçeği, (Carrol ve Alexandris, 1997) tarafından 
geliştirilen Turizm Motivasyonu Ölçeği ve son olarak da (Altunışık v.d, 2001) tarafından  
geliştirilen Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 26 
programı kullanılıp analizler yapılmıştır. 

Yapılan bu analizlerde bireylerin sosyal medya kullanımının tatil satın almanın ve tatil 
motivasyonun, tekrar ziyaret etme düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit 
edilmiştir. 
Sonuç olarak sosyal medya kullanan bireylerin tatil satın almaya gösterdikleri yüksek düzeyde 
katılım sosyo-ekonomik durumu ile birlikte tatil motivasyonlarını ve tekrar ziyaret etme 
tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca elde edilen bilgiler turizm 
işletmeleri, seyahat acenteleri ve rekreasyon endüstrisinde hizmet veren işletmeler için yararlı 
olabilir 
 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya - Satın Alma - Tekrar Ziyaret - Motivasyon 
 

ABSTRACT 

Apart from working hours and personal needs of individuals, they need to spend time for 
entertainment, listening, many activities that bring together their interests and personal 
preferences. One of the most well-known of these needs is tourism activities. Behaviors that 

761



  
 
 

2. UluslararasıLisansüstüÇalışmalarKongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 
affect participation in leisure time tourism activities is an issue that needs to be examined. In 
this context, the aim of the research is to examine the holiday buying and holiday motivation, 
revisit behaviors of individuals using social media. 

The population of the research consists of individuals using social media in Eskişehir. With 
the simple random sampling method, 409 people from state universities throughout Eskişehir 
were reached in the form of face-to-face and online forms. In order to collect data, the Effect of 
Social Media on Tourists' Holiday Decisions developed by (İslamoğlu, 2011), Purchasing Intent 
Scale developed by (Pavlou & Gefen, 2004), Tourism Motivation Scale developed by (Carrol 
& Alexandris, 1997) and finally (Altunışık et al. , 2001) were used to use the Revisit Intention 
Scales. In the analysis of the data, the SPSS 26 program was used and correlation analysis was 
performed. 

In these analyzes, a positive and significant relationship was determined between the 
individuals' social media use, holiday purchase and holiday motivation, and revisit levels. 

As a result, it has been concluded that the high level of participation of individuals using 
social media in purchasing a holiday, together with their socio-economic status, positively 
affects their holiday motivations and revisit attitudes. In addition, the information obtained can 
be useful for tourism businesses, travel agencies and businesses serving in the recreation 
industry. 

 
Keywords: Social Media - Purchasing - Revisit - Motivation 
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ÖZET 

Bireylerin çalışma zamanları ve zorunlulukları dışında gönüllü olarak katıldıkları 
dinlenmeye, eğlenmeye ve kendi istekleri doğrultusunda ilgi, bilgi ve beğenilerini içeren bir 
çok aktivite ile vakit geçirmeye gereksinim duyarlar. Bu aktivitelerin en popüler olanlarından 
birisi de kültür turizm faaliyetleridir. Bu çalışmada yapılan kültür turizm faaliyetlerinde 
bireylerin sanal ortamdaki memnuniyet düzeylerinin incelenmesi de gereken önemli bir konu 
olmuştur. Bu bağlamda yapılan araştırmanın amacı, sanal ortamlardan kültürel turistik 
faaliyetlere katılan bireylerin tutumlarının, tercihlerinin ve katılmış oldukları aktiviteler 
sonrasındaki memnuniyet düzeylerini incelemektir. 

Araştırmanın evrenini sanal müze faaliyetlerine katılan bireylerden oluşturmaktadır. 
Kolayda örnekleme tekniği ile Eskişehir ili genelinde Devlet üniversitelerinden 434 kişiye yüz 
yüze bir şekilde ulaşılmıştır. Verilerin toplanması için Teker ve Özer (2016) tarafından 
geliştirilen Sanal Müze Sanal Tur Memnuniyeti Ölçeği ve Bülbül (2012) tarafından geliştirilen 
Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 26 programı 
kullanılıp ilgili analizler yapılmıştır 

Yapılan bu analizlerde bireylerin boş zaman aktivitesi olarak sanal müzeyi tercih etmesinde 
memnuniyet düzeylerinin ve tekrar ziyaret etme düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 
tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak insanların boş zaman aktivitelerine göstermiş oldukları turizm faaliyetlerine 
yöneldiği ve bu faaliyetlerden kültürel aktiviteleri seçtiği karşımıza çıkmaktadır. Bu 
yönelmenin sanal ortama çekilmesinden kaynaklı olarak sanal müzelere katılımlarını ve bu 
katılımdaki memnuniyetlerinin olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Sanal ortamlar 
günümüzde eğitim için kullanılan bir araç haline gelirken aynı zamanda özel sektör kuruluşları, 
kamu kurum ve kuruluşları söz konusu teknolojiden verimli sonuçlar alındığını görmeleri 
sonucunda bu hizmetler endüstriler tarafından daha yaygın kullanılmaya başlanılması ve sosyo-
kültürel alanlarda ilerlemeler gösterecektir. 

 
Anahtar Kelimeler-- Sanal Müze - Memnuniyet - Tekrar Ziyaret - Katılım 
 
 

ABSTRACT 

Apart from working time and necessity of individuals, they need to rest, have fun and spend 
time with many activities that include their interests, knowledge and tastes in line with their 
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own wishes. One of the most popular of these activities is cultural tourism activities. In this 
study, it has been an important issue to examine the satisfaction levels of individuals in the 
virtual environment in the cultural tourism activities. In this context, the aim of the research is 
to examine the attitudes, preferences and satisfaction levels of individuals participating in 
cultural touristic activities from virtual environments. 

The universe of the research consists of individuals participating in virtual museum 
activities. With the convenience sampling technique, 434 people from state universities 
throughout Eskişehir were reached face-to-face. The Virtual Museum Virtual Tour Satisfaction 
Scale developed by Teker and Özer (2016) and the Revisit Intention Scale developed by Bülbül 
(2012) were used to collect the data. In the analysis of the data, the SPSS 26 program was used 
and correlation analysis was performed. 

In these analyzes, a positive and significant relationship was determined between the 
satisfaction levels of individuals preferring the virtual museum as a leisure activity and the level 
of re-visiting in line with this satisfaction. 

As a result, it is seen that people turn to tourism activities that they have shown to leisure 
activities and choose cultural activities from these activities. It has been concluded that this 
orientation has a positive effect on their participation in virtual museums and their satisfaction 
with this participation, due to the fact that they are attracted to the virtual environment. While 
virtual environments have become a tool used for education today, as a result of these 
developments, private sector organizations, public institutions and organizations will see that 
these technologies will be used more widely by industries and will show progress in socio-
cultural areas. 

 
Keywords- Virtual Museum – Satisfaction – Revisit - Participation 
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ÖZET 

Bu boylamsal çalışma, ortaokul öğrencilerinin matematiksel zihniyetlerini belirlemeyi ve 
süreç içinde matematiksel zihniyetlerindeki olası farklılık ve benzerlikleri ortaya çıkarmayı 
amaçlamaktadır. Zira matematiksel zihniyet, bireylerin/öğrencilerin matematiğe yönelik 
düşünce ve tutumlarını açığa çıkaran bir kavramdır ve iki ana başlık altında 
değerlendirilmektedir: gelişim odaklı zihniyet ve sabit odaklı zihniyet. Gelişim odaklı zihniyet, 
matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren, süreç odaklı düşünen, gelişime açık, sorgulayıcı, 
yaratıcı, esnek düşünen, pes etmeyen, çaba gösteren, yapabileceğine inanan ve hatalarından 
ders çıkaran birey/öğrenci yaklaşımını ifade etmektedir. Tersine sabit odaklı zihniyet ise 
matematiğe yönelik olumsuz tutum geliştiren, sonuç odaklı düşünen, gelişime kapalı, 
sorgulamaktan kaçınan, ezbere yatkın, çabuk pes eden, çaba göstermeyen, yapabileceğine 
inanmayan ve hata yapmaktan çekinen birey/öğrenci yaklaşımını temsil etmektedir. Bu 
bağlamda şimdiki çalışma, boylamsal araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın 
katılımcılarını, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir 
şehrin bir ilçe merkezindeki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören ve kolay ulaşılabilir 
örnekleme yöntemi ile belirlenen 24 tane 7. Sınıf öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, 
aynı öğrencilerle bir yıl arayla iki kez (8. Sınıfta okurken) uygulanan açık uçlu sorulardan 
oluşan bir formla toplanmıştır. Verilerin analizi ise anlamsal içerik analizi yöntemiyle 
yapılmıştır. Çalışmanın bir sonucu, öğrencilerin matematiksel zihniyetlerinin 7. Sınıftan 8. 
Sınıfa doğru, gelişim odaklı zihniyetten sabit odaklı zihniyete doğru bir dönüşüme yöneldiğine 
işaret etmektedir. Çalışma bulgularına dayalı olarak ileri araştırmalar için bazı öneriler de 
yapılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler—Matematiksel zihniyet, Gelişim odaklı zihniyet, Sabit odaklı zihniyet, 

Ortaokul öğrencileri, Boylamsal çalışma 
 
 

ABSTRACT 

This longitudinal study aimed to determine the mathematical mindset of middle school 
students and reveal possible differences and similarities in their mathematical mindsets. 
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Because the mathematical mindset is a concept that reveals the thoughts and attitudes of 
individuals/students towards mathematics and is assessed under two main headings: growth 
mindset and fixed mindset. The growth mindset expresses the individual/student approach that 
develops a positive attitude towards mathematics, thinks process-oriented, is open to 
development, curious, creative, flexible, does not give up, makes an effort, believes in what 
(s)he can do and learns from errors. On the contrary, a fixed mindset represents the 
individual/student approach that develops a negative attitude toward mathematics, thinks result-
oriented, is closed to development, avoids questioning, is prone to memorization, gives up 
quickly, does not make an effort, does not believe in what he can do, and is afraid of making 
errors. In this sense, the current study was conducted using the longitudinal research method. 
The participants consisted of 24 Grade 7 students studying in a state middle school in a district 
center of a city in the Southeastern Anatolia Region in the 2020-2021 academic year. They were 
determined by the convenience sampling method. The data were collected with a form 
consisting of open-ended questions administered to the same students twice (while in Grade 8) 
at one-year intervals. The data were analyzed with semantic content analysis. One result of the 
study indicated that students’ mathematical mindsets shift from Grade 7 to Grade 8, from a 
growth mindset to a fixed mindset. Some suggestions for further research were also made based 
on the study’s fındings. 
 

Keywords- Mathematical mindset, Growth mindset, Fixed mindset, Middle school students, 
Longitudinal study 
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ÖZET 

Canlılar yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmek için beslenmeye ihtiyaç duyarlar. 
Beslenme, ihtiyaç olunan maddelerin dışarıdan alınması işlemidir. İnsanlar sağlıklı ve dengeli 
bir beslenme için bu temel besin maddelerini barındıran et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, 
tahıl ve tahıl ürünleri, meyve ve sebzeler, yağlar gibi gıdaları tüketmelidir. Genellikle severek 
tüketilen ve tercih edilen protein kaynağı olan etlerden biri olan tavuk eti; et üretiminin 
%90’ını oluşturmaktadır. 

Tavuk eti, kırmızı ete oranla daha fazla doymamış yağ asidi (oleik, linoleik) içerir. Tavuk 
eti kırmızı ete göre düşük yağ ve kolesterol içerir bu nedenle daha sağlıklı bir gıda olarak 
kabul edilir. Tavuk eti işlenebilir bir hammaddedir ve daha tercih edilebilir bir hal alması için 
yeni ürünler şeklinde tüketime sunulması gerekmektedir. Tavuk etinden sucuk üretilirken 
klasik sucuk üretim aşamaları aynı şekilde uygulanmaktadır. Genellikle yumurta verimi düşük 
tavuk ve hindi etleri tercih edilmektedir. 

Yağ, sucuğun bileşiminde önemli bir bileşendir. Tavuk sucuğu üretiminde farklı yağlar 
kullanılmıştır. Bazı araştırmacılar, bu amaç için tavuk derisini kullanırken diğer araştırmacılar 
başka kökenli yağ kullanımını tercih etmiştir. Frankfurtere % 15 oranında tavuk derisi ilave 
edilmesi tekstür üzerinde önemli olmayan bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Sucuklarda 
sığır böbrek üstü yağlarının kullanılmasının tavuk deri yağlarının neden olduğu sucuk 
yüzeyindeki yağlılık durumunu elimine etmiştir. 

Sucuğun olgunlaşma sırasında yapısı oldukça önemlidir. Sucuk dilimlenebilir bir yapı da 
olmalıdır. Olgunlaşma evresinde sucuğun kıvamı sürekli değişiklik göstermektedir. Ürünün 
pH’sı kurutma aşamaları yapısı için oldukça önemlidir. 

Oleojel, tüketilebilir bir bitkisel yağ içerisinde düşük molekül ağırlığına sahip bir jel ajanın 
kristalleşerek oluşturduğu üç boyutlu sürekli, sürekli ve thermo dönüşümlü jel formu olarak 
tanımlanır. Müsilaj, bitkiler tarafından üretilen yapışkan bir polissakkarittir. Su ile 
çözdürüldüklerinde yapışkan bir yapıya dönüşürler. Müsilaj /oleojel yapı ile ise yapışkan ve 
jel halde kullanılan ürünün yapısını düzenlenmesi hedeflenmektedir. Tavuk sucuğunda kıvam 
artırıcı olarak kullanılması da yapı sorunlarının çözümünü kolaylaştırır. Ayrıca ürünün pH 
aralığını da düzenleyeceği olgunlaşma aşamasındaki pH dengesini sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

Living things need nutrition in order to carry out their vital activities. Nutrition is the 
process of taking the necessary substances from outside. For a healthy and balanced diet, 
people should consume foods such as meat and meat products, milk and dairy products, 
cereals and cereal products, fruits and vegetables, and oils that contain these essential 
nutrients. Chicken meat, which is one of the meats that is generally consumed fondly and is a 
preferred protein source; It accounts for 90% of meat production. 

Chicken meat contains more unsaturated fatty acids (oleic, linoleic) than red meat. Chicken 
meat contains low fat and cholesterol compared to red meat, so it is considered a healthier 
food. Chicken meat is a processable raw material and it must be presented to consumption in 
the form of new products in order to become more preferable. While producing sausage from 
chicken meat, the classical sausage production steps are applied in the same way. Generally, 
chicken and turkey meats with low egg yield are preferred. 

Fat is an important component in the composition of sausage. Different oils are used in the 
production of chicken sausage. While some researchers use chicken skin for this purpose, 
other researchers prefer to use oil of other origin. It was found that the addition of 15% 
chicken skin to Frankfurter had a non-significant effect on the texture. The use of beef adrenal 
oils in sausages eliminated the oiliness on the surface of sausage caused by chicken skin oils. 

The structure of the sausage during ripening is very important. Sucuk should be sliceable. 
During the ripening phase, the consistency of the sausage is constantly changing. The pH of 
the product is very important for the drying stages structure. 

Oleogel is defined as a three-dimensional continuous, continuous and thermo-transformed 
gel form formed by crystallization of a low molecular weight gel agent in a consumable 
vegetable oil. Mucilage is a sticky polysaccharide produced by plants. When dissolved with 
water, they turn into a sticky structure. With the mucilage / oleogel structure, it is aimed to 
regulate the structure of the product used in adhesive and gel form. Its use as a thickener in 
chicken sausage also facilitates the solution of structure problems. It is also thought that it will 
regulate the pH range of the product and provide the pH balance at the ripening stage. 

 
Keywords- mucilage ,oleogel , sucuk 
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ÖZET 

Kentsel açık-yeşil alanlar kentlileri bir araya getirerek; dinlenme, eğlenme gibi çeşitli 
rekreatif ihtiyaçlara cevap vererek, fiziksel ve ruhsal yenilenme sağlayan alanlardır. Bu 
alanlarda oluşan vandalizm örnekleri hem mekânsal kaliteyi hem de alan kullanımını olumsuz 
etkilemektedir. 

Vandalizm, herhangi bir nesneye kasıtlı olarak verilen her türlü zararı kapsamaktadır. 
Vandalizm konusunda kentsel açık-yeşil alanlar üzerinde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Peyzaj mimarlığında kentsel açık-yeşil alanların planlanması, tasarlanması, onarılması ve 
korunmasında, vandalizm de göz önünde bulundurulması gereken bir olgudur. Bu nedenle 
kentsel açık-yeşil alanlarda rastlanan vandalizm örnekleri ve çözüm önerileri üzerinde durmak 
gerekmektedir. 

Araştırmanın amacı; kentsel açık-yeşil alanlarda vandalizm konusundaki mevcut durumu 
tespit etmek, vandalizmin azaltılmasına ve engellenmesine yönelik öneriler getirerek 
kullanıcılar için daha konforlu ve kaliteli mekanlar oluşturmaya katkı sağlamaktır. 

Araştırma alanını, Aydın iline bağlı Söke ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Parkı, Atatürk 
Parkı, Belediye Meydanı, Hükümet Meydanı, Harikalar Diyarı Parkı, Zeytindalı Parkı ve 
Kemalpaşa Parkı oluşturmaktadır. Çalışmaya konu olan park alanları, meydanlar ve 
vandalizmle ilgili literatür taraması yapılmış, mevcut durumu analiz etmek için gözlem formları 
hazırlanmıştır. Alanlarda incelemeler yapılarak ve fotoğraflar çekilerek, donatı elemanlarının 
(aydınlatma elemanları, oturma birimleri, zemin döşemeleri, çöp kutuları, bilgi-iletişim 
levhaları, heykel, çeşme, çocuk oyun alanları ve spor elemanları) mevcut durumu incelenmiştir.  

Araştırma alanlarında özellikle oturma birimlerinde ve oyun ekipmanlarında yazma, çizme, 
kırma gibi vandalizm örneklerine rastlanmıştır. Vandalizmin azaltılmasında ve 
engellenmesinde kullanıcılarda aidiyet duygusu, koruma güdüsü yaratacak ve mekân kimliği 
oluşturacak tasarımların yapılması; doğal çevre koşullarına uyumlu, en az bakım gerektiren, 
dayanıklı malzemelerin seçilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Vandalizm, Kentsel Donatı Elemanı, Kentsel Açık - Yeşil Alan, Söke 
 

ABSTRACT 

Open-green spaces are areas that bring urban people together and provide physical and 
spiritual regeneration by responding to various recreational needs such as rest and fun. 
Examples of vandalism occurring in these areas negatively affect both the spatial quality and 
the use of space. Vandalism covers all types of damage caused intentionally to any object. There 
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are a limited number of studies on urban open-green spaces on the subject of vandalism. 
Vandalism is also a criterion to be considered in planning, designing, repairing and protecting 
urban open-green spaces in landscape architecture. Therefore, it is necessary to focus on the 
examples and solution suggestions found in urban open-green areas. 

The aim of the research is to determine the current situation of vandalism in urban open-
green areas and to contribute to creating more comfortable and high-quality spaces for users by 
providing suggestions for reducing and preventing vandalism. 

Ugur Mumcu Park, Ataturk Park, Municipal Square, Government Square, Wonderland Park, 
Zeytindalı Park and Kemalpaşa Park in the district of Söke in the province of Aydın constitute 
the research area. The literature review related to parking areas, squares and vandalism that 
were the subject of the study was conducted and observation forms have been prepared to 
analyze the current situation. By literature review and taking photographs from areas of 
reinforcement elements (lighting, seating elements, floor coverings, garbage cans, information-
communication boards, sculpture, fountain, children's play areas and sports elements) the 
current state of affairs has been examined. 

Examples of vandalism, such as writing, scratching, breaking, have been found in research 
areas, especially on benches and gaming equipment. In order to reduce and prevent vandalism, 
it is necessary to make designs that will create a sense of belonging, a conservation motive in 
users and create a space identity, choose durable materials that are compatible with natural 
environmental conditions, require minimal maintenance. 
 

Keywords- Vandalism, Urban Reinforcement Element, Urban Open - Green Space, Söke 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacını, Türkiye’de bilgi işlemsel düşünme becerisi ile ilgili yapılmış 
lisansüstü tezlerin incelemesi oluşturmaktadır. Bu amaç kapsamında YÖK (Yükseköğretim 
Kurulu) Ulusal Tez Merkezi veri tabanında “Bilgi işlemsel düşünme” anahtar kelimesi ile 
tarama yapılmış, Ocak 2022’ye kadar yayınlanmış 42 adet tez çalışmasına ulaşılmıştır. Ulaşılan 
tezlerin 5 tanesi İngilizce yazıldığı için araştırmaya dâhil edilmeyip, 24 yüksek lisans ve 13 
doktora olmak üzere toplam 37 çalışma incelenmiştir. Bu araştırma, sistematik derleme 
çalışmalarından olan betimsel içerik analizi deseninde yapılmıştır. Araştırmada, veri toplama 
aracı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizini yapmak için 
içerik analizi kullanılmıştır. Amaç doğrultusunda elde edilen çalışmalar yayın yılı, yayın türü, 
anabilim dalı, araştırmanın yapıldığı üniversite, araştırma konusu, yöntemi ve modelleri, 
örneklem grubu ve büyüklüğü, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri açısından 
incelenmiştir. Taranan tezler içerik analizi ile çözümlenmiş, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

Bilgi işlemsel düşünme bağlamında yapılan tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans tezlerinden 
(%65) oluştuğu görülmüştür. Bilgi işlemsel düşünme bağlamında yapılan çalışmaların 2018 yılı 
öncesinde kompütasyonel düşünme, hesaplamalı düşünme, bilgisayarca düşünme, bilişimsel 
düşünme, bilgi işlemsel düşünme gibi farklı ifadelerle yapıldığı görülmektedir. Bilgi işlemsel 
düşünme bağlamında yapılan tezlerin 2018 yılında başladığı belirlenmiştir. 2019 yılı bilgi 
işlemsel düşünme becerilerinin yüksek lisans düzeyinde en fazla çalışıldığı yıl, 2020 yılı ise 
doktora düzeyinde en fazla çalışıldığı yıl olmuştur. Bilgi işlemsel düşünme bağlamında yapılan 
tezlerin büyük çoğunluğunun (%70) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri anabilim dalında 
yapıldığı tespit edilmiştir. Bilgi işlemsel düşünme bağlamında yapılan tezler üniversiteler 
bazında incelendiğinde en fazla tezin Gazi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiği ve doktora 
tezlerinin sayısının fazla olduğu görülmüştür. Yapılan tezlerde konu olarak bilgi işlemsel 
düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi sıklıkla kullanılmıştır. Tezlerde 
yöntem olarak en fazla nicel yöntem kullanıldığı bunu sırayla karma yöntem, tasarım tabanlı ve 
tasarım geliştirme araştırmaları ile nitel yöntem takip etmiştir. Nicel, nitel ve karma araştırma 
metodolojisi içerisinde en fazla ortaokul öğrencileriyle çalışıldığı, ilkokul, lise, öğretmen 
adayları ve öğretmenlerle gerçekleştirilen araştırmaların ise çok az olduğu tespit edilmiştir. 
Örneklem büyüklüklerinin ise nicel çalışmalarda daha geniş tutulduğu görülmüştür. Bununla 
birlikte ağırlıklı olarak ölçek, görüşme ve gözlem veri toplama araçları kullanılarak toplanan 
verilerin betimsel ve kestirimsel analiz teknikleri doğrultusunda analiz edildiği görülmüştür. 
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Doktora tezlerinin artırılması, ilkokul ve lise örneklem gruplarıyla çalışmaların yapılması, 

nitel veya karma araştırma yöntemlerinin kullanılması, öğretmenlere BİDB anlatılması 
önerilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler— Bilgi işlemsel düşünme; Lisansüstü tezler; İçerik analizi 
 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the postgraduate theses on computational thinking skills 
in Turkey. Within the scope of this purpose, a search was made in the database of YÖK (Higher 
Education Council) National Thesis Center with the keyword "Computational thinking", and 
42 thesis studies published until January 2022 were reached. Since 5 of the theses were written 
in English, they were not included in the research, and a total of 37 studies, 24 of which were 
master's and 13 doctoral, were examined. This research was carried out in the descriptive 
content analysis design, which is one of the systematic review studies. In the research, 
document analysis was used as a data collection tool. Content analysis was used to analyze the 
obtained data. The studies obtained with this the purpose were examined in terms of publication 
year, publication type, department, university, research topic, method and models, sample 
group and size, data collection tools and data analysis methods variables. The scanned theses 
were analyzed by content analysis, and the following results were obtained: 

It was observed that the majority of theses made in the context of computational thinking 
consisted of master's theses (65%). It is seen that the studies conducted in the context of 
computational thinking were made with different expressions before 2018. It has been seen that 
the theses made in the context of computational thinking started in 2018. 2019 was the year in 
which computational thinking skills were studied the most at the master's level, and 2020 was 
the year where the most studied at the doctoral level. It has been seen that the majority (70%) 
of the theses made in the context of computational thinking were made in the Department of 
Computer and Instructional Technologies. When the theses made in the context of 
computational thinking are searched on the basis of universities, it is seen that the most theses 
are realized at Gazi University and the number of doctoral theses is high. Examining 
computational thinking skills in terms of various variables was frequently used as a subject in 
the theses. The most quantitative method was used as a method in theses, followed by mixed 
method, design-based and design development research and qualitative method. It has been 
seen that, within the quantitative, qualitative and mixed research methodology, it is mostly 
studied with secondary school students, and the studies conducted with primary school, high 
school, pre-service teachers and teachers are very few. It was observed that the sample sizes 
were larger in quantitative studies. In addition, it was observed that the data collected by using 
scale, interview and observation data collection tools were analyzed with descriptive and 
predictive analysis techniques. 

It has been suggested to increase the number of doctoral theses, to conduct studies with 
primary and high school sample groups, to use qualitative or mixed research methods, and to 
explain computational thinking to teachers. 

 
Keywords- Computational thinking; Postgraduate theses; Content analysis. 
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ABSTRACT 

Non-interference in the internal affairs of other states has been one of the cornerstone 
principles of China’s foreign policy since the then Chinese Premier Zhou Enlai established the 
five principle of peaceful co-existence during the Bandung Conference in 1955, which is 
primarily based on the respect for sovereignty and territorial integrity of other nations. For 
China there is a tacit assumption of reciprocity behind such a policy. An underlying Chinese 
self-interest permeates the espousal of non-interference. Considering China’s lengthy record of 
human rights violations and suppression of civil rights and media freedom, it is only beneficial 
for Beijing if no other country disrupts its usual business, which China perceives as a threat to 
its sovereignty and regime. However, it does not follow the same rules of “non-interference” 
when it comes to exercising its influence in other nations. The purpose of this paper is to analyse 
China’s hidden and obvious interference in the internal affairs of Myanmar. The study will use 
deductive methods of research to derive inferences as and when required. 

Going against to its own policy of non-interference China has intervened in the domestic 
matters of other states several times. For instance, China financially supported the monstrous 
Khmer Rouge which killed more than 1.5 million people in Cambodia. In Myanmar, China has 
supported the communists, pro-communist groups, and ethnic armed organisations in the 
country, to serve its own interests. Myanmar’s coup of February 02, 2021 is the most recent 
incident giving rise to suspicions about China’s secretive involvement in it. Although the 
Chinese government claims to have had no prior knowledge of the military coup, events around 
the coup and the following arguments suggest otherwise. China is primarily interested in 
Myanmar’s rich natural resources and its strategic location in Southeast Asia. China has 
proposed several projects under China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) – a part of 
China’s flagship Belt and Road Initiative (BRI) scheme. When former State Counsellor of 
Myanmar Aung San Suu Kyi visited China in 2019, her speech reflected her government’s 
desire to take into the concerns of the Myanmar citizens while implementing the BRI projects.  
The democratically elected government wants the projects to be economically, socially, and 
environmentally sustainable. The consequences of which are stalled projects and renegotiated 
deals. On the other hand, the Tatmadaw doesn’t care much about the social and environmental 
assessments. The military regime, especially after increased international sanctions following 
the Rohingya genocide, feels more inclined towards China due to easy Chinese foreign aid and 
political support. China is set to benefit more from the military rule. An example of this is that 
just four months after the coup, the Tatmadaw approved the long stalled USD 2.5 billion Mee 
Lin Gyiang LNG plant; whereas, the NLD government invited a team of American experts who 
helped Myanmar renegotiate the Kyaukphyu deep sea port deal with China and got its cost 
reduced from USD 7.3 billion to USD 1.3 billion along with an additional 15 percent stake. 
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Chances of such incidents of increased Western influence are not even remote if Myanmar has 
a military rule.  

When the Chinese president Xi Jinping visited the country in January 2020, several ethnic 
armed groups of Myanmar welcomed his visit. Before Jinping’s visit, the special envoy of 
China for Asian affairs separately met with the leaders of those groups. Some leaked 
documents, in March 2021, claim that Chinese officials had secret meetings with the Tatmadaw 
members to guarantee the security of their oil pipeline. China’s behaviour after the coup gives 
rise to suspicions about its conspiracy in bringing military rule back in Myanmar. China has 
maintained silence on the coup and on the assaults on the citizens protesting against the coup. 
China blocked the UNSC statement condemning the military coup. Besides, China has decided 
to sever any ties with the members of NLD that won a landslide victory in the elections of 2020. 
Lastly, China continues to indulge the Tatmadaw in economic deals even after the coup. 

The Tatmadaw considers China an eternal friend and is very supportive of the BRI/CMEC 
projects. On the other hand, the NLD government is more inclined towards the US and shows 
more concern for the rights of the Burmese citizens and the environment than for the Chinese 
projects. If the NLD government continued with the democratic progress, it would ultimately 
mean losing Myanmar to the US. Will China ever be ready to lose a country as strategically and 
economically precious as Myanmar to the West. The answer is ‘No.’ 

 
Keywords—China; Myanmar; Tatmadaw; Non-Interference Policy; Military Coup 
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ÖZET 

Tarihi Kentsel Peyzaj Tavsiye Kararı (Paris Tavsiyesi) tarihi kentsel alanların karşı karşıya 
kaldığı iklim değişikliği, kentleşme, küreselleşme, turizm baskısı gibi sorunlar karşısında; 
doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik katmanlarıyla ele alan ve bu katmanların korunmasını, 
kaliteli mekânlar olarak düzenlenmesini ve sürdürülebilir kalkınmasını öngören, buna bağlı 
yaklaşım ve uygulama araçlarını organize etmek üzere 2011 yılında UNESCO Genel 
Kurulu’nda kabul edilen bir dizi tavsiye kararını içermektedir (UNESCO,2011). Bütüncül ve 
doğal, tarihi, kültürel değerleri bünyesinde barındıran tarihi kentsel peyzaj yaklaşımı, tarihsel 
olarak duyarlı ve topluluk temelli sürdürülebilir kentsel gelişim ve koruma çerçevesi 
oluşturulabilmesi konusunda güncel bakış açısı sunmaktadır. Tavsiye kararında tarihi kentsel 
peyzaj tanımı; alanın doğal özelliklerinin yanı sıra çevresi ile etkileşimini, medeniyet ve insan 
eliyle yapılaşmış çevreyi, altyapı, peyzaj alanları, arazi kullanımı gibi kenti tamamlayan bütün 
unsurları içerdiği söylenebilir. Bahsedilen somut mirasa ek olarak sosyo-kültürel ve sosyo-
ekonomik değerleri, farklı yaşam biçimi ve kültürlerin getirdiği çeşitliliği ve kentsel kimliğe 
ilişkin somut olmayan miras değerlerini de içermektedir.   

Tarihi Kentsel peyzaj yaklaşımının uygulanabilmesi için tavsiye edilen kritik adımlar; doğal, 
kültürel ve insan kaynaklarının belirlenmesi, katılım yoluyla hangi değer ve niteliklerini 
korunacağının belirlenmesi, değişim ve gelişime karşı dayanıklılığın değerlendirilmesi, kentsel 
miras değerlerini ve bunların gelişime ve değişime karşı direnç durumlarını dikkate alan 
kalkınma projelerinin planlanması, tasarımı ve uygulanmasına özen gösterilmesini sağlayacak 
kentsel gelişim çerçevesinin oluşturulması, koruma ve gelişim faaliyetleri için önceliklerin 
belirlenmesi, koruma ve geliştirme için belirlenen projelerin her biri için uygun ortaklıklar ve 
yerel yönetim çerçeveleri oluşturmak ve hem kamu hem de özel farklı aktörler arasında çeşitli 
faaliyetlerin koordinasyonu için mekanizmalar geliştirilmesidir (UNESCO,2011a). 

Çalışma alanı olarak seçilen İstanbul Prens Adaları; doğal, tarihi, kentsel, arkeolojik ve 
kültürel miras değerlerini barındıran; iklim krizi, bütüncül koruma planının yapılamaması, 
kentsel altyapı ihtiyaçları, turizm baskısı gibi tarihi kentsel peyzaj yaklaşımı tavsiye kararında 
belirtilen koruma ve gelişim zorluklarının yaşandığı bir alandır. Ülkemiz mevzuatında koruma 
ve gelişimi yönlendirme aracı olan koruma amaçlı imar planı olduğundan İstanbul Prens 
Adaları planlama süreci tarihi kentsel bakış açısıyla incelenecektir.  
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Çalışma kapsamında; İBB tarafından yapılan Adalar İlçesi Strateji Belgesi ve Koruma 

Amaçlı Nazım İmar Planı ve katılım sürecinin tarihi kentsel peyzaj yaklaşımı bakış açısıyla 
değerlendirmesi yapılmaktadır. Yapılan süreç ve içerik analizi ile; UNESCO’nun 2011 yılında 
tarihi kentsel peyzaj alanlarında uygulama için rehber niteliğinde yayınladığı Tarihi Kentsel 
Peyzajlara İlişkin Bir Standart Belirleme Aracına İlişkin Öneriler belgesinde yer alan uygulama 
adımlarına uygun olarak analiz, katılım ve karar oluşturma süreçlerinin gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediği değerlendirilmektedir. 

İstanbul Prens Adaları Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 
31.03.1984 tarih ve 234 sayılı ile ‘‘Marmara Takım Adaları Bütüncül Sit Alanı’’ olarak ilan 
edildiği zamandan itibaren bütüncül planlama ve koruma sürecinin tesis edilemediği bir alandır. 
Koruma amaçlı nazım imar planları farklı zaman dilimlerinde hazırlanarak yürürlüğe girmiş 
olsa da koruma amaçlı uygulama planı hazırlanarak yürürlüğe giremediğinden geçiş dönemi 
yapılaşma koşulları ile uygulama yapılmaktadır. Bu durum koruma ve gelişim faaliyetlerinin 
kontrolsüz olarak gerçekleşmesine sebebiyet vermektedir.  2013 yılında yap-işlet-devret modeli 
ile Yassıada ve Sivriada’da kültürel ve turizm amaçlı yatırım ve hizmetler için planlama, imar 
ve inşaat uygulamalarına izin verilerek, plan değişikliği yapılmış ve uygulama hayata 
geçirilmiştir. Adalara yönelik bütüncül yaklaşım ile koruma planın yapılaması için bir zorluk 
olan bu durumun yanı sıra Adalar günümüzde turizm baskısı, iklim değişikliği, afet riski, 
modern kentsel yaşamın altyapı ve donatı ihtiyaçları gibi zorlukların olduğu bir alandır. 

Tarihi kentsel peyzaj yaklaşımı uygulama adımlarına göre yapılan değerlendirmede; İBB 
tarafından 2020 yılında başlayan ve geniş bir katılım süreci ile yürütülen kamuoyu ile sürecin 
interaktif ve yüz yüze paylaşıldığı Adalar İlçesi Strateji Belgesi ve Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı çalışması katılım sürecinin ülkemizde uygulanabilirliği üzerine anlamlı bir çalışmadır. 
Dayanıklılığın tanımlanması konusunda doğal yapı, tarihi ve kültürel doku, ulaşım, altyapı 
turizm, gibi hemen hemen tarihi kentsel peyzajı ilgilendiren tüm konularda riskler ve 
kırılganlıkların tanımlandığı görülmektedir. Korunan ve yaşayan kültürel miras ana hedefi 
doğrultusunda afet riski altındaki eserlerin öncelikli olarak tespit edilmesi ve projelendirilmesi 
stratejik hedefi doğrultusunda; envanter çalışması, afet riskli korunması gerekli yapıların 
öncelikli tespiti, korumaya yönelik kapasite geliştirme, miras farkındalığı, koruma 
politikalarının uygulanmasına ilişkin yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesine yönelik stratejilerin 
tanımlandığı görülmektedir. Öncelik verilen kısa vadeli hedeflere bakıldığında ise Adaların 
doğal, tarihi ve kültürel mirasının korunması, afet ve risklere dayanıklılığının sağlanması, 
turizm baskısının azaltılması, kentsel yaşam kalitesini artırmaya yönelik içerikleri olduğu 
anlaşılmaktadır. Strateji Belgesinde geliştirilen hedeflerin uygulama paydaşlarının yalnızca 
kamu kurumları, İBB birimleri ve iştirakleri, Adalar Belediyesi birimlerinin belirlendiği 
görülmüştür.  

İBB tarafından hazırlanan Adalar İlçesi Strateji Belgesi ve Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı onaylanamadan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile özel çevre koruma bölgesi olarak ilan 
edilen Adalar’ın plan yapma ve onaylama yetkisi tamamen Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na devredilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler— tarihi kentsel peyzaj, koruma, kentsel planlama, İstanbul Prens 

Adaları 
 

ABSTRACT 

      Historical Urban Landscape Recommendation (Paris Recommendation) in the face of 
problems such as climate change, urbanization, globalization, tourism pressure that historical 
urban areas face; It includes a series of recommendations adopted at the UNESCO General 
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Assembly in 2011, in order to organize the approach and implementation tools related to this, 
which deals with the natural, historical, cultural and archaeological layers of these layers and 
foresees the protection of these layers, their arrangement as quality spaces and their sustainable 
development (UNESCO, 2011). The historical urban landscape approach, which incorporates 
holistic and natural, historical and cultural values, offers a contemporary perspective on creating 
a historically sensitive and community-based sustainable urban development and conservation 
framework. Definition of historical urban landscape in the recommendation; In addition to the 
natural features of the area, it can be said that it includes all the elements that complete the city 
such as its interaction with its environment, civilization and man-made environment, 
infrastructure, landscape areas and land use. In addition to the tangible heritage mentioned, it 
also includes socio-cultural and socio-economic values, diversity brought by different lifestyles 
and cultures, and intangible heritage values related to urban identity. 
      Suggested critical steps for the implementation of the Historic Urban landscape approach; 
an urban development framework that will ensure attention is paid to the planning, design and 
implementation of development projects that take into account the values of urban heritage and 
their resistance to development and change setting priorities for conservation and development 
activities, establishing appropriate partnerships and local government frameworks for each of 
the projects identified for conservation and development, and developing mechanisms for the 
coordination of various activities between different actors, both public and private (UNESCO, 
2011a). 
      Istanbul Prince Islands selected as the study area; containing natural, historical, urban, 
archaeological and cultural heritage values; It is an area where protection and development 
difficulties are experienced, such as the climate crisis, the inability to make a holistic protection 
plan, urban infrastructure needs, and tourism pressure. The planning process of the Istanbul 
Princes' Islands will be examined from a historical urban point of view, as there is a 
conservation-purpose zoning plan, which is a means of directing conservation and development 
in our country's legislation. 
      Scope of work; The Adalar District Strategy Document and the Conservation Master Plan 
and the accession process are evaluated from the perspective of historical urban landscape 
approach. With the process and content analysis, It is evaluated whether the analysis, 
participation and decision-making processes are carried out in accordance with the 
implementation steps in the document Recommendations on a Standard-Setting Tool for 
Historic Urban Landscapes, published by UNESCO in 2011 as a guide for implementation in 
historical urban landscapes. 
      It is an area where a holistic planning and protection process could not be established since 
the date of the Istanbul Prince Islands Immovable Cultural and Natural Heritage High Council 
Presidency's declaration dated 31.03.1984 and numbered 234 as "Marmara Archipelago 
Integrated Protected Area". Although the master development plans for protection purposes 
have been prepared and entered into force in different time periods, since the implementation 
plan for protection cannot be prepared and put into effect, implementation is carried out with 
the construction conditions of the transition period. This situation causes the protection and 
development activities to take place uncontrollably. In 2013, with the build-operate-transfer 
model, planning, zoning and construction practices were allowed for cultural and tourism 
investments and services in Yassıada and Sivriada, and the plan was changed and the 
implementation was implemented. In addition to this situation, which is a challenge for the 
preparation of a protection plan with a holistic approach to the islands, the Islands are an area 
where there are difficulties such as tourism pressure, climate change, disaster risk, infrastructure 
and equipment needs of modern urban life. 
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      In the evaluation made according to the historical urban landscape approach application 
steps; The Adalar District Strategy Document and Conservation Master Development Plan 
study, which started in 2020 by IBB and carried out with a wide participation process, is a 
meaningful study on the applicability of the accession process in our country. In terms of 
defining resilience, risks and vulnerabilities are defined in almost all subjects related to the 
historical urban landscape, such as natural structure, historical and cultural texture, 
transportation, infrastructure, tourism. In line with the strategic objective of identifying and 
projecting works under disaster risk in line with the main objective of protected and living 
cultural heritage; It is seen that strategies are defined for inventory work, priority determination 
of disaster-risk structures to be protected, capacity building for protection, heritage awareness, 
and the development of innovative methods for the implementation of conservation policies. 
Considering the short-term targets given priority, it is understood that they have contents aimed 
at protecting the natural, historical and cultural heritage of the Islands, ensuring their resilience 
to disasters and risks, reducing tourism pressure, and increasing the quality of urban life. It has 
been observed that only public institutions, IBB units and affiliates, and Adalar Municipality 
units are identified as the implementation stakeholders of the objectives developed in the 
Strategy Document. 
      Before the Adalar District Strategy Document and Conservation Master Plan prepared by 
İBB could be approved, the planning and approval authority of the Islands, which was declared 
as a special environmental protection zone by presidential decree, was completely transferred 
to the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change. 
 
Keywords- historical urban landscape, conservation, urban planning, Istanbul Prince Islands 
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ÖZET 

Matematik sayılara ve ölçmeye dayalı bir bilimdir ve fen bilimleri gibi deney ve gözlemlere 
dayanmak yerine mantığa dayanır ve düşünme ürünü olan soyut matematik nesneler arasındaki 
ilişkileri akıl yürütme esasına göre inceler. Bu noktadan hareketle matematik yapmak eylemi de 
akıl yürütme, ilişkilendirme ve problem çözme becerilerinin bütünü olarak tanımlanmaktadır. 
Dolayısıyla matematikte başarılı olmanın temel noktalarından birisinin akıl yürütme olduğu 
açıktır. Akıl yürütmenin matematik başarısı üzerine etkisini inceleyen pek çok çalışma 
bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yapılan matematiksel akıl yürütme çalışmalarını 
incelemektir. Bu amaçla DergiPark ve Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) sitelerinde 
“matematiksel akıl yürütme” anahtar kelimesi ile tarama yapılmış, Elde edilen 38 makale, 29 
yüksek lisans ve 12 doktora tezi, farklı açılardan içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Analiz sonucunda, yayınlar yıllara göre incelendiğinde 2017 yılı itibari ile bir artış dikkati 
çekmektedir. Özellikle 2018,2019 ve 2020 yıllarında toplam 36 çalışma ile en çok sayıda 
yayının bu yıllarda yapıldığı görülmektedir. Çalışmalarda kullanılan veri toplama araçları 
incelendiğinde %38,6 ile en sık olarak başarı testlerinin kullanıldığı görülmüştür, ardından 
sırasıyla %19,6 ile görüşmeler, %13 ile doküman analizi, %11 ile anketler, %9,8 ile gözlem ve 
son olarak %7,6 ile yetenek/ilgi/tutum ölçekleri takip etmektedir. Çalışmalar kullandıkları veri 
analizi yöntemlerine göre incelendiğinde 148 nicel yöntem ve 47 kez nitel yöntemin tercih 
edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Nicel yöntem kullanana çalışmaların analiz detaylarına 
bakıldığında 131 kez betimsel (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, grafikle gösterme vb.) 
analiz kullanılırken, 17 kez kesitirimsel (t-testi, anova, manova) analiz kullanıldığı 
görülmüştür. Son olarak çalışmalarda ele alınan matematik öğrenme alanları incelenmiştir. Bu 
inceleme sonucunda da %25 ile sayılar ve işlemler öğrenme alanı ilk sırada tercih edilirken 
geometri öğrenme alanı %20 ile ikinci sırada tercih edilmiştir. Ardından sırasıyla cebir 
(%19,6), ölçme (%13,9) ve veri analizi ve olasılık (%13,3) gelmektedir. Bu öğrenme alanları 
dışında diğer becerilere odaklanan çalışmalar da %7,6 ile son sırada yer almaktadır.   

Sonuç olarak matematik öğretimi için oldukça önemli olan matematiksel akıl yürütme 
konusunda yapılan çalışmaların son dönemde artış göstermiş olmasına rağmen pandemi 
döneminde 2021ve 2022 yıllarında sayılarının tekrar oldukça düştüğü görülmüştür. 
Çalışmalarda kullanılan öğrenme alanları incelendiğinde çalışmaların yaklaşık yarısında 
(%45,6) sayılar ve işlemler ile geometri öğrenme alanlarına odaklanıldığı görülmüştür. Diğer 
öğrenme alanlarının da matematiksel akıl yürütme çalışmalarında ele alınması öğrencilerin 
farklı bakış açıları kazanmaları açısından önemli görülmektedir.  Ek olarak nitel analiz ile 
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yapılan çalışmaların sayılarının artması da öğrencilerin kendilerini daha açık şekilde ifade 
edebilmelerine fırsat vereceği için önerilmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler—Matematiksel akıl yürütme, muhakeme, matematik eğitimi 

 
 

ABSTRACT 

Mathematics is a science based on numbers and measurement, and instead of relying on 
experiments and observations like science, it is based on logic and examines the relationships 
between abstract mathematical objects, which are the product of thinking, on the basis of 
reasoning. From this point of view, the act of doing mathematics is defined as the whole of 
reasoning, association and problem solving skills. Therefore, it is clear that reasoning is one 
of the key points of being successful in mathematics. There are many studies examining the 
effect of reasoning on mathematics achievement. 

The aim of this study is to examine the mathematical reasoning studies conducted in 
Turkey. For this purpose, the websites of DergiPark and National Thesis Center (YÖKTEZ) 
were searched with the keyword "mathematical reasoning". The obtained 38 articles, 29 
master's and 12 doctoral theses were analyzed from different perspectives by content analysis 
method. 

As a result of the analysis, when the publications are examined according to years, an 
increase draws attention as of 2017. It is seen that the highest number of publications were 
made in these years, with a total of 36 studies, especially in 2018, 2019 and 2020. When the 
data collection tools used in the studies were examined, it was seen that achievement tests 
were used most frequently with 38.6%, followed by interviews with 19.6%, document 
analysis with 13%, questionnaires with 11%, observation with 9.8% and finally 
ability/interest/attitude scales with 7.6%. When the studies were analyzed according to the 
data analysis methods they used, it was concluded that 148 quantitative methods and 47 
qualitative methods were preferred. When we look at the analysis details of the studies using 
the quantitative method, it was seen that descriptive (frequency, percentage, mean, standard 
deviation, graphing, etc.) analysis was used 131 times, while cross-sectional (t-test, anova, 
manova) analysis was used 17 times. Finally, the mathematics learning areas discussed in the 
studies were examined. As a result of this examination, numbers and operations learning area 
was preferred with 25% in the first place, while geometry learning area was preferred in the 
second place with 20%. Algebra (19.6%), measurement (13.9%), and data analysis and 
probability (13.3%) follow, respectively. Apart from these learning areas, studies focusing on 
other skills are also in the last place with 7.6%. 

As a result, although the studies on mathematical reasoning, which is very important for 
mathematics teaching, have increased recently, it has been seen that the numbers have 
decreased again in 2021 and 2022 during the pandemic period. When the learning areas used 
in the studies were examined, it was seen that about half of the studies (45.6%) focused on 
learning areas of numbers and operations and geometry. Considering other learning areas in 
mathematical reasoning studies is considered important in terms of gaining different 
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perspectives for students. In addition, an increase in the number of studies conducted with 
qualitative analysis is recommended as it will allow students to express themselves more 
clearly. 

 
Keywords- Mathematical reasoning, reasoning, mathematics education 
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ÖZET 

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan yüksek mukavemet ve elastikiyet 
özelliklerine sahip hafif kumaşların polimerlerle kombinasyonları, balistik panel ve zırh 
üretiminin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca daha geniş bir malzeme seçimi ve üretim kolaylığı 
onları mühendislik uygulamaları için ideal kılmaktadır. Askeri alanlar başta olmak üzere 
balistik alanında yapılan yatırım, akademik ve askeri çalışmalar, bu konunun önemini ortaya 
koymaktadır.  

Karbon ve aramid fiberler dokuma tezgahında üç katmanlı olarak dokunmuştur. Dokuma 
kumaşlar %100 karbon, %100 aramid, karbon/aramid/karbon ve aramid-karbon-aramid elyaflar 
şeklinde 4 farklı kombinasyonda tasarlanmıştır.  

Matris malzemesi olarak epoksi reçinesi seçilmiş ve 4 farklı kompozit malzeme 
tasarlanmıştır. Gerçekleştirilen dokuma tasarımlarına ait malzeme modelleri MSC/Digimat 
yazılımı kullanılarak hesaplanmış ve gerekli malzeme karakterizasyonları belirlenmiştir. Elde 
edilen malzeme verileri ile tasarlanan kompozit yapılar Sonlu Elemanlar Simülasyonları 
gerçekleştirerek incelenmiştir. Sonuçlar tasarlanan kompozit yapılar için karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler—Karbon; Aramid; 3 Katmanlı Dokuma; Balistik Analiz; Karbon ve 

Aramid Elyaf; Balistik, Sonlu Elemanlar Simülasyonu, Malzeme Modelleme 
 
 

ABSTRACT 

Polymer composite materials have started to be used as alternatives in the manufacturing 
industry instead of steel and other metals. Polymers and polymer matrix composites are 
increasingly used due to their high strength and low density. Additionally, a wider selection of 
materials and ease of production make them ideal for engineering applications.  

Nowadays, polymer matrix composite armors are widely used as an armor material and the 
use of composite armor for ballistic purposes is becoming more and more widespread. The 
combination of lightweight fabrics with high resistance and elasticity, which has emerged with 
the development of technology nowadays, is the basis of ballistic panels and armor production. 
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Additionally, a more comprehensive selection of materials and ease of production make them 
ideal for engineering applications. Investments made in the field of ballistics, especially in 
military fields, and academic and military studies reveal the importance of this claim. 

The 3-layer fiber fabrics used in this study were wovens. Woven fabrics are woven in 4 
ways: 100% carbon fiber, 100% aramid fiber, and carbon-aramid-carbon and aramid-carbon-
aramid fabrics. Epoxy resin was chosen as the matrix material, and four different composite 
materials were designed. The material models of the realized weaving designs were calculated 
using MSC/Digimat software, and the necessary material characterizations were determined. 
Composite structures designed with the obtained material data were examined by performing 
Finite Element Simulations. The results were evaluated comparatively for the designed 
composite structures. 

 
Keywords — Carbon, Aramid; Textile; 3 Layer of Woven Fabric; Ballistic; Reinforcement, 

Finite Element Simulation, Material Modelling 
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ÖZET 

Bu çalışmada üçüncü mertebeden kesirli kısmi diferansiyel denklemin başlangıç-sınır değer 
problemi ele alındı. Bu denklemleri uygun başlangıç ve sınır koşullarıyla birlikte tam çözümünü 
elde etmek  için Laplace dönüşüm metodu ve yaklaşık çözümünü elde etmek için kalanlı kuvvet 
serisi metodu kullanıldı. Kesirli difarensiyel denklemlerin bir çoğunun analitik çözümü 
bulunamadığından yaklaşık ya da sayısal çözümlerinin bulunması için çeşitli yöntemler 
geliştirilmiştir. Kesirli kısmi diferansiyel denklemin tam çözümü bilinen Laplace, Fourier 
dönüşümleri ve Fourier seri çözüm metotları ile bulunabilmesine karşın kullanışlı bir metot olan 
”Kalanlı kuvvet serisi metodu (KKSM)” kullanılmıştır. (KKSM) esasen artık hata fonksiyonu 
olan Taylor serisinin genel formülüne dayanmaktadır. Bu denklemlerin başlangıç ve sınır 
koşullarıyla birlikte nümerik çözümlerini bulmak için, (KKSM) detaylı olarak incelenerek 
verildi. Bir örnek uygulama üzerinde problemlerin sayısal çözümü iki farklı yöntem 
kullanılarak karşılaştırıldı. Burada bahsedilen yöntem, yaklaşık çözümleri (KKSM) ile bulmak 
ve mevcut yöntem aracılığı ile elde edilen çözümleri tam çözüm ile karşılaştırarak hassasiyeti, 
güvenilirliği ve hızlı yakınsama yeteneğini algılamak maksadıyla tasarlanmıştır. Kısmi 
diferansiyel denklemler pek çok bilim dalında uygulama alanına sahiptir. Çeşitli fiziksel, 
kimyasal, biyolojik veya çevresel süreçlerin matematiksel modelleri genellikle klasik olmayan 
koşulları içerir. Bu koşullar genellikle yerel olmayan sınır koşulları olarak tanımlanır ve tanım 
kümesindeki verilerin doğrudan ölçülemediği veya sınır koşulların tanım kümesine bağlı 
olduğu durumları yansıtır. Kısmi diferansiyel denklemlerin tam ve yaklaşık çözümleri için pek 
çok farklı nümerik metot vardır. Uygulamalı problemlerin yorumlanabilmesi için kesirli 
türevlere ihtiyaç duyulur. Uygulamalı bilimlerde bu türevler viskoelastisite, elektrot-elektrolit 
polarizasyonu, ısı iletimi, elektromanyetik dalgalar, difüzyon denklemi ve benzerleri önemli 
uygulama alanlarında bulunan çeşitli sistemleri modellemek için kullanılır. Kesir mertebeli 
türev kavramı üzerine detaylı çalışmalar yapan Liouville, Grünwald, Letnikov ve Riemann teori 
geliştirdiler. Fizik, mühendislik, akışkanlar dinamiği, kontrol teorisi, dinamik sistemler, 
akışkanlar mekaniği, petrol sanayi, ısı transferi gibi birçok alanda yapılan kesir mertebeli 
modellemelerin, bilinen adi türev ile yapılan modellemelere göre süreci daha iyi tanımladığı 
görülür. Kesir mertebeli türev ve integral üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Kesir mertebeden 
türev içeren adi ve kısmi diferansiyel denklemlerin çözümleriyle alakalı genel bir metot 
olmamasına rağmen bu konu üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 
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ABSTRACT 

In this study, the initial-boundary value problem of the third-order fractional partial 
differential equation is discussed. The Laplace transform method was used to obtain the exact 
solution of these equations with appropriate initial and boundary conditions, and the residual 
power series method was used to obtain the approximate solution. Since the analytical solution 
of many fractional differential equations cannot be found, various methods have been 
developed to find approximate or numerical solutions. Although the exact solution of the 
fractional partial differential equation can be found with the known Laplace, Fourier transforms 
and Fourier series solution methods, the useful method "Residual power series method 
(RPSM)" has been used. (RPSM) is essentially based on the general formula of the Taylor 
series, which is the residual error function. In order to find the numerical solutions of these 
equations with initial and boundary conditions, (RPSM) is given by examining in detail. The 
numerical solution of the problems on a sample application was compared using two different 
methods. The method mentioned here is designed to find approximate solutions (RPSM) and 
compare the solutions obtained by the current method with the exact solution to detect 
sensitivity, reliability and fast convergence ability. Partial differential equations have 
applications in many branches of science. Mathematical models of various physical, chemical, 
biological or environmental processes often include non-classical conditions. These conditions 
are often described as nonlocal boundary conditions and reflect situations where the data in the 
domain cannot be measured directly or the boundary conditions depend on the domain. There 
are many different numerical methods for exact and approximate solutions of partial differential 
equations. Fractional derivatives are needed to interpret applied problems. In applied sciences, 
these derivatives are used to model a variety of systems that have important applications in 
viscoelasticity, electrode-electrolyte polarization, heat conduction, electromagnetic waves, 
diffusion equation, and the like. Liouville, Grünwald, Letnikov and Riemann, who made 
detailed studies on the concept of fractional derivative, developed the theory. It is seen that 
fractional modeling in many fields such as physics, engineering, fluid dynamics, control theory, 
dynamical systems, fluid mechanics, petroleum industry, heat transfer defines the process better 
than models made with conventional ordinary derivatives. Many studies have been done on the 
fractional derivative and integral. Although there is no general method for the solution of 
ordinary and partial differential equations containing fractional derivatives, studies on this 
subject continue. 

 
Keywords-Fractional differential equation; Residual power series method; Laplace 

transform; Exact solution; Approximate solution 
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ÖZET 

Dünyayı algılamamızı ve bir yanıt oluşturmamızı sağlayan duyu organlarımız ve duyusal 
sistemlerimizin uyumlu iş birliği sayesinde gün içerisinde her an her dakika maruz kaldığımız 
duyusal uyaranlar işlenip merkezi sinir sistemimize iletilmektedir. İnsanların sinir sistemlerinin 
duyusal işleme süreçlerinde kişisel farklılıkları vardır, bazı kişiler duyusal uyaranlara karşı 
artmış veya azalmış hassasiyet gösterebilir. Kronik ağrının algısal süreçlerle yakından ilişkili, 
sübjektif bir deneyim olması, duyusal entegrasyon sürecindeki bireysel farlılıklarla 
ilişkilendirilmiş ve kronik ağrının bir duyusal modülasyon bozukluğu olabileceği güncel 
literatürde yer almıştır. Bilinen beş temel eksteroseptif duyuya ek olarak, proprioseptif, 
vestibüler ve interoseptif duyular da bulunmaktadır. İnterosepsiyon, vücudun içinden gelen 
duyumların algılanmasıdır. İnteroseptif farkındalığın artışıyla ağrı yoğunluğunun ve algısının 
azaldığı yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Ağrının duyusal ve bilişsel boyutlarına ek olarak 
mekanik boyutu düşünüldüğünde bazı tekrarlı kullanım alışkanlıklarının ağrıya yatkınlığı 
artırdığı bilinmektedir. Müzisyenler, uygun olmayan tekniklerin kullanımı, uzun süren 
provalar, etkin bir şekilde yapılamayan dinlenme araları, uygun egzersiz ve germelerle bedenin 
yeterince desteklenmemesi, uygun vücut mekanikleri ve ergonomik düzenlemelere dikkat 
edilmemesi, gibi pek çok nedene bağlı olarak kas-iskelet sistemi kronik ağrılarını hayatlarının 
önemli bir bölümünde deneyimlemektedirler. Flüt sanatçılarında ise bu durum, asimetrik ve 
unilateral bir enstrüman olması nedeniyle üst ekstremite ve kronik boyun ağrısına olan 
yatkınlığı daha da artırmaktadır. Bireysel veya orkestra içerisinde, sınav veya performans 
sırasında pek çok müzisyenin yaşadığı performans anksiyetesi, kronik ağrı döngüsünün 
tekrarlamasına ve iyileşme potansiyelinin azalmasına da yol açmaktadır. Sanatçılarda kronik 
ağrının yönetimi sürecinde psikolojik ve bilişsel alt yapısı nedeniyle performans kaygısının ve 
kronik stresin kontrolü önemli bir yer almaktadır. 

Bu araştırmanın amacı farklı duyu profillerinin, flüt sanatçılarında beden farkındalığı, kronik 
boyun ağrısı ve müzik performans anksiyetesi üzerine olan etkilerini incelemektir.  
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Yöntem: Konservatuar ve devlet senfoni orkestralarında flüt çalan 18 flüt sanatçısı çalışmaya 
dahil edildi. Demografik bilgiler, önceden geçirilmiş kas-iskelet sistemi yaralanmaları, kronik 
hastalıklar sorgulandı. Duyu profillerinin değerlendirilmesi için erişkin duyu işlemleme profile 
ölçeği(ASPS), boyun ağrısını değerlendirmek için boyun disabilite indeksi(NDI), beden 
farkındalığının değerlendirilmesi için çok boyutlu bedensel farkındalık değerlendirme 
anketi(MAIA-2), müzik performans anksiyetesinin değerlendirilmesi için Kenny Müzik 
Performans Anksiyetesi ölçeği kullanıldı.  

Bulgular: Over responsive duyu profilleri ve boyun ağrı ve disabilitesini değerlendiren NDI 
skorları arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki bulundu (r=0,659, p=0,003). Under 
responsive duyu profilleri ve NDI skorları arasında ilişki bulunamadı (r=-,263, p=0,291). Over 
responsive duyu profilleri ve beden farkındalığını değerlendiren MAIA-2 skorları arasında 
ilişki bulunamadı (r= -,020, p=0,938). Under responsive duyu profilleri ve MAIA-2 skorları 
arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki bulundu (r=0,455, p=0,058). Over responsive duyu 
profilleri ile sanatçılarda müzik performans anksiyetesini değerlendiren Kenny Müzik 
Performans Anksiyetesi anketi skorları arasında ilişki bulunamadı (r=0,147, p=0,562). Under 
responsive duyu profilleri ile Kenny Müzik Performans Anksiyetesi anketi skorları arasında 
ilişki bulunamadı (r= -,144 p=0,569). 

Sonuç: Flütçülerde duyu profillerinin belirlenmesi kronik boyun ağrısı ve disabilitenin 
değerlendirme ve tedavisinde kullanılabilir. Farklı duyu profilleri artmış beden farkındalığı ile 
ilişkili bulunduğundan ağrı ile ilişkili değerlendirmelerde kullanılabilir. Farklı duyu profilleri 
flütçülerde müzik performans anksiyetesi ile ilişkili bulunmadı.  
 
Anahtar Kelimeler: Duyu profili, Müzik performans anksiyetesi, Kronik boyun ağrısı, Beden 
farkındalığı, Flütçüler 
 
 
                                                             ABSTRACT 

Thanks to the harmonious cooperation of our sensory organs and sensory systems, which 
enable us to perceive the world and create a response, the sensory stimuli we are exposed to 
every minute of the day are processed and transmitted to our central nervous system. People 
have individual differences in the sensory processing of their nervous systems, some individuals 
may show increased or decreased sensitivity to sensory stimuli. The fact that chronic pain is a 
subjective experience closely related to perceptual processes has been associated with 
individual differences in the sensory integration process, and it has been included in the current 
literature that chronic pain may be a sensory modulation disorder. In addition to the five known 
basic exteroceptive senses, there are also proprioceptive, vestibular and interoceptive senses. 
Interception is the perception of sensations from inside the body. Studies have reported that 
pain intensity and perception decrease with the increase of interoceptive awareness. 
Considering the mechanical dimension of pain in addition to its sensory and cognitive 
dimensions, it is known that some repetitive use habits increase the susceptibility to pain. 
Musicians consider chronic musculoskeletal pain an important part of their lives due to many 
reasons such as the use of inappropriate techniques, long rehearsals, ineffective rest breaks, 
insufficient support of the body with appropriate exercises and stretching, not paying attention 
to appropriate body mechanics and ergonomic arrangements. experience in the department. In 
flute players, on the other hand, this situation increases the susceptibility to upper extremity and 
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chronic neck pain, since it is an asymmetrical and unilateral instrument. Performance anxiety 
experienced by many musicians, individually or in an orchestra, during exams or performances, 
also leads to the repetition of the chronic pain cycle and a decrease in the healing potential. The 
control of performance anxiety and chronic stress has an important place in the management of 
chronic pain in artists due to their psychological and cognitive infrastructure. 

The aim of this study is to examine the effects of different sensory profiles on body 
awareness, chronic neck pain and music performance anxiety in flute players. 

 
Method: Eighteen flute players playing flute in conservatory and state symphony orchestras 
were included in the study. Demographic information, previous musculoskeletal injuries, 
chronic diseases were questioned. Adult sensory processing profile scale (ASPS) to evaluate 
sensory profiles, neck disability index (NDI) to evaluate neck pain, Multidimensional 
Assessment of Interoceptive Awareness questionnaire (MAIA-2) to evaluate body awareness, 
Kenny Music Performance Anxiety scale to evaluate music performance anxiety used. 

Results: A moderate positive correlation was found between over responsive sensory profiles 
and NDI scores assessing neck pain and disability (r=0.659, p=0.003). No correlation was found 
between under responsive sensory profiles and NDI scores (r=-.263, p=0.291). No correlation 
was found between over responsive sensory profiles and MAIA-2 scores evaluating body 
awareness (r= -.020, p=0.938). There was a moderate positive correlation between under 
responsive sensory profiles and MAIA-2 scores (r=0.455, p=0.058). No correlation was found 
between the over responsive sensory profiles and the scores of the Kenny Music Performance 
Anxiety Questionnaire, which evaluates musical performance anxiety in artists (r=0.147, 
p=0.562). No correlation was found between under responsive sensory profiles and Kenny 
Music Performance Anxiety questionnaire scores (r= -.144 p=0.569). 

Conclusion: Determination of sensory profiles in flutists can be used in the evaluation and 
treatment of chronic neck pain and disability. Since different sensory profiles are associated 
with increased body awareness, they can be used in pain-related assessments. Different sensory 
profiles were not associated with musical performance anxiety in flutists. 
 
Keywords: Sensory profile, Music performance anxiety, Chronic neck pain, Body awareness, 
Flutists 
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ÖZET 

Kauçuk karışımı istenilen özelliklere göre formülize edilmiş kauçuk ve diğer hammaddelerle 
oluşan vulkanize edilebilen bir karışımdır. Bitmiş ürünün çalışacağı ortama uygun özelliklerin 
oluşturulması, hazırlanan karışımın uygulanacağı proses, metod ve makinelere uygun olması 
amacıyla hazırlanan ve birbiriyle oransal bütünlük oluşturan hammaddeler topluluğu reçete, 
formül, formülasyon olarak adlandırılmaktadır.  

Grafen, iki boyutlu, tek atom kalınlığında, altıgen kafes ya da bal peteğine benzer şeklinde 
düzenlenmiş, eşsiz özellikler sunan karbon allotroplarından biridir. Grafen, oda sıcaklığında 
yüksek elektron hareketliliği, yüksek ısıl iletkenlik, yüksek elektriksel iletkenlik, yüksek 
geçirgenlik özelliği, üstün mekanik dayanım, spesifik yüzey alanı ve esneklik gibi kendine özgü 
mükemmel özellikler sergilemektedir. Karbon temelli malzemeler, polimerlerin elektriksel, 
elektronik, mekanik ve termal özelliklerini iyileştirmek amacıyla dolgu maddesi işleviyle 
kullanılmaktadır. Polimerlere az miktarda grafen katılmasıyla karışımların sertlik, kopma 
mukavemeti, elastisite modülü, sürtünme direnci, aşınma direnci gibi özellikleri 
iyileştirilebilmektedir. Yüksek mukavemeti ve mekanik avantajlarından ötürü grafen, kauçuk 
sektörü dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada geleneksel dolgu maddeleri yerine son zamanlarda oldukça önem kazanan 
grafen dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Grafenin bütadien kauçuk ve bütadien 
kauçuk/doğal kauçuk (BR/NR) karışımında 0,1,3,5 phr (per hundred rubber yani "yüz kısım 
kauçuk") kullanılmasıyla mekanik, dinamik, aşınma ve termal özellikleri üzerine etkisi 
araştırılmıştır ve karışıma grafen ilavesiyle bu özelliklerin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca 
seçilen karışımlara SEM analizi yapılmıştır. Grafenin varlığının ve miktarının mekanik, 
dinamik, aşınma ve termal özelliklere etkisini incelemek adına sekiz reçete oluşturulmuştur.  

Her bir karışım için Alpha Technologies RPA 2000 model kauçuk proses analiz cihazı 
kullanılarak vulkanizasyon eğrileri ve dinamik özelliklere ait parametreler elde edilmiştir. 
Testin yürütüldüğü sıcaklıktaki minimum viskozite (mL) ve pişmenin yüzde yüz tamamlandığı 
andaki viskozite (mH) değerlerinden yola çıkılarak karışımların çapraz bağ yoğunluğu tespit 
edilmiştir. BR kauçuklu ve BR/NR karışımlarında grafen miktarı arttıkça çapraz bağ 
yoğunlunun ve depolama modülünün arttığı gözlemlenmiştir. 5 phr grafen ilavesiyle BR 
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kauçuklu karışımın çapraz bağ yoğunluğunun %12,85 arttığı, BR/NR karışımında ise %22,63 
arttığı bulunmuştur. 5 phr grafen ilavesiyle sadece BR içeren karışımda depolama modülü 
yaklaşık %10, bütadien kauçuk/doğal kauçuklu karışımda depolama modülü %17,25 artış 
göstermiştir.  

Her karışım için kopma testleri Zwick Roell Z010 adlı cihazda yapılmıştır. Karışımlardaki 
grafen miktarı arttıkça kopma mukavemeti ve kopma uzaması değerleri de artmıştır. Bütadien 
kauçuklu karışımda 5 phr grafen ilavesiyle kopma mukavemeti %61,5 geliştirilmiştir. Ayrıca 
kopma uzaması %23,75 artmıştır. Bütadien kauçuk/doğal kauçuklu karışımlarda 5 phr grafen 
ilavesiyle kopma mukavemeti değeri 2.39 katına çıkmıştır ve kopma uzaması yaklaşık %49 
artmıştır.  

Bareiss dijital sertlik ölçüm cihazı kullanılarak sertlik değerleri shore A cinsinden 
ölçülmüştür. Sadece bütadien kauçuklu reçetelerde 5 phr grafen ilavesiyle sertlik %6, bütadien 
kauçuk/doğal kauçuklu karışımlarda 5 phr grafen ilavesiyle sertlik %14,6 artmıştır. 

Karışımların sönümleme davranışı Metravib DMA +1000 dinamik mekanik analiz (DMA) 
test cihazı kullanılarak analiz edilmiştir. Grafenin varlığı ve miktarının tan delta ve rijitlik 
değerlerine etkisi incelenmiştir. Karışımlardaki grafen miktarıyla tan delta arasında doğrusal 
bir ilişki kurulamamıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, 5 phr grafen ilavesiyle rijitlik 
modülüsü bütadien kauçukta %18.57, bütadien kauçuk/doğal kauçuk karışımında %24,78 
artmıştır. 

Hazırlanan karışımlar için Perkin Elmer Fourier Transformation Infrared Spectrometer 
Spectrum II adlı FTIR cihazı kullanılarak spektrumlar alınmış olup grafenin bu spektrumlara 
etkisi incelenmiştir. Grafen varlığıyla, bütadien kauçuk ve doğal kauçukta görülen belirgin 
piklerin şiddetinde azalma görülmüştür.  

Aşınma testi Gibitre marka aşınma test cihazıyla yapılmıştır. Kütle kaybından yola çıkılarak 
yüzde aşınma kayıpları bulunmuştur. Karışımlara grafen ilavesiyle aşınma özelliklerinin 
iyileştiği, aşınma kaybının azaldığı görülmüştür. Bütadien kauçuklu karışımlarda kontrol 
reçetesine 1 phr grafen ilavesiyle bile aşınma kaybı %39,62 iyileşmiştir. Bütadien kauçuk/doğal 
kauçuklu karışımlarda yine grafen miktarı arttıkça aşınma kaybı azalmış olup 5 phr grafen 
ilavesiyle aşınma kaybı nerdeyse %6 iyileşmiştir. 

Hazırlanan karışımlardan alınan numuneler Perkin Elmer Termogravimetrik Analiz (TGA 
PYRIS I) cihazında sabit ısıtma hızında 0°C’den 600°C’ye kadar azot ile 600°C- 900°C 
arasında oksijen ile ısıtılarak kütle kayıpları zamanın fonksiyonu olarak kaydedilmiştir. 
Grafenin karışımlardaki termal bozunma sıcaklığına etkisi incelenmiştir. Karışımlardaki grafen 
miktarı arttıkça bozunma sıcaklığının yükseldiği bulunmuştur. Ayrıca Jeol Jsm 7001-F adlı 
cihaz kullanılarak seçilen dört karışım için SEM analizi ile grafenin karışım içerisindeki 
dağılımı incelenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler— Bütadien Kauçuk; Doğal Kauçuk; Grafen  
 
 

ABSTRACT 

A rubber mixture is a vulcanizable mixture consisting of rubber and other raw materials 
formulated according to the desired properties. A collection of raw materials that are prepared 
and form a proportional integrity with each other in order to create characteristics suitable for 
the media in which the finished product will work, to comply with the processes, methods and 
machines in which the prepared mixture will be applied is called a recipe, formula, formulation.  

Graphene is one of the carbon allotropes that offers unique properties, arranged in two 
dimensions, one atom thick, hexagonal lattice or similar to honeycomb. Graphene exhibits 

790



  
 
 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 
excellent properties such as high electron mobility, high thermal conductivity, high electrical 
conductivity, high permeability, superior mechanical strength, specific surface area and 
flexibility at room temperature. Carbon-based materials are used as fillers to improve the 
electrical, mechanical and thermal properties of polymers. By adding small amount of graphene 
to polymers, the properties of mixtures like hardness, tensile strength, friction resistance, 
abrasion resistance can be improved. Due to its high strength and mechanical advantages, 
graphene is used in many industries, including the rubber industry. 

In this study, graphene was used as a filler instead of traditional fillers. The effect of 
graphene on mechanical, dynamic, abrasion and thermal properties of butadiene rubber and 
butadiene rubber/natural rubber (BR/NR) mixture by using 0,1,3,5 phr (per hundred rubber) has 
been investigated and it is aimed to improve these properties by adding graphene. In order to 
study the effect of graphene on mechanical, dynamic, abrasion and thermal properties, eight 
prescriptions have been prepared. 

Vulcanization curves and parameters of dynamic properties were obtained by using Alpha 
Technologies RPA 2000. The crosslink density was determined based on the minimum 
viscosity at the temperature at which the test was carried out and the viscosity values at the 
moment of complete vulcanization. It has been observed that as the amount of graphene 
increases in BR and BR/NR compounds, the crosslink density and storage modulus increase. It 
was found that with the addition of 5 phr graphene, the crosslink density of the BR rubber 
mixture increased by 12.85%, while it increased by 22.63% in the BR/NR mixture. With the 
addition of 5 phr graphene, the storage modulus increased by about 10% in the mixture 
containing only BR rubber, and by 17.25% in the mixture BR/NR.  

The tensile tests were performed on Zwick Roell Z010. As the amount of graphene increased, 
the tensile strength and elongation at break values also increased. With the addition of 5 phr 
graphene in the recipes with BR, the tensile strength was improved by 61.5%. Also, the 
elongation at break increased by 23.75%. As the addition of 5 phr graphene in BR/NR, the 
tensile strength increased by 2.39 times and the elongation at break increased by about 49%.  

Hardness were measured using Bareiss digital hardness measuring device. The hardness 
increased by 6% with the addition of 5 phr graphene only with BR, and 14.6% with the addition 
of 5 phr graphene in BR/NR. 

The damping behavior was analyzed using the Metravib DMA +1000 dynamic mechanical 
analysis tester. The effects of graphene on tan delta and stiffness were investigated. A linear 
relationship couldn’t be established between the amount of graphene and tan delta. When the 
results were examined, the stiffness modulus increased by 18.57% in BR and 24.78% in BR/NR 
with the addition of 5 phr graphene. 

Spectra were taken using Perkin Elmer Fourier Transformation Infrared Spectrometer 
Spectrum II, and the effect of graphene on these spectra was examined. With the presence of 
graphene, the intensity of the prominent peaks seen in BR and NR decreased. 

The abrasion test was done with Gibitre abrasion tester. It was observed that abrasion 
properties were improved and abrasion loss decreased with addition of graphene. Even with the 
addition of 1 phr graphene, the abrasion loss was improved by 39.62% in the mixtures with BR. 
In the mixtures with BR/NR, the abrasion loss decreased as the amount of graphene increased, 
and the abrasion loss improved by almost 6% with the addition of 5 phr graphene. 

The effect of graphene on the thermal decomposition temperature was investigated by using 
Perkin Elmer thermogravimetric analyse device. It was found that the decomposition 
temperature increased as the amount of graphene increased. Distribution of graphene was 
investigated by SEM for selected mixtures using the device named Jeol Jsm 7001-F. 

 
Keywords- Butadiene Rubber; Natural Rubber; Graphene 
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ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen 
Corona virüs Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır. 31 Aralık 2019 da Dünya Sağlık 
Örgütü’ne bildirilen vakanın 3 ay içerisinde diğer ülkelerde de görülmeye başlaması ülkelerin 
acil önlemler almasını gerektirmiştir. Dünya çapında alınan önlemler kapsamında, şehirler ve 
ülkeler arası seyahat yasakları, olağanüstü hâl ilan edilmesi, zorunlu haller dışında dışarıya 
çıkmanın yasaklanarak karantinaya girilmesi, okulların yüz yüze eğitime ara vermesi kararları 
öne çıkmaktadır.     

Geleneksel bir eğitim müfredatına sahip olan Türkiye’de okulların kapatılması eğitim 
sisteminde yapılacak olan birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Yöneticiler, eğitim ve 
öğretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için adımlar atmışlardır (Özer, 2020). Bu 
adımlara örnek olarak ülkemizde uzaktan eğitim süreci 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Eğitim 
Bilişim Ağı (EBA) platformu ile internetten ya da TRT EBA kanalı ile televizyondan 
gerçekleştirilmiştir (MEB, 2020).  

Pandeminin getirdiği yenilikler eğitim sisteminde çeşitli güçlükler ile karşılaşılması okul 
yöneticilerinin de yeterliliklerinde, rollerinde ve görevlerinde farklılıklar olmasını sağlamıştır. 
Günümüz itibariyle hala etkisinde olunan pandemi sürecinin ne zaman biteceği yönündeki 
belirsizlikler devam etmekte iken karşılaşılan güçlüklerin okul yöneticilerinin teknolojik 
liderlik davranışlarının kullanımı ile nasıl çözümler üretilerek üstesinden gelindiğini belirlemek 
araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için okul yöneticileri ile 
yüz yüze görüşmelere dayalı olarak gerçekleşen nitel bir çalışma yürütülmüş olup, çalışma 
durum deseninde modellenmiştir. Çalışma grubunu İstanbul ilinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul 
ve lise seviyelerinde görev yapan 10 okul yöneticisi oluşturmaktadır. 

Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmış olup, elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi 
tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları okul yöneticilerinin benimsediği liderlik anlayışı 
ile teknolojik bir lidere nasıl dönüştükleri, süreç içerisinde hangi sorunlar ile karşılaştıkları ve 
sorunların üstesinden gelmek için nasıl çözümler ürettikleri gibi birçok sorunun cevabını açığa 
kavuşturmuştur. 

Teknolojik liderlik algısı temasına ilişkin olarak okul yöneticileri kendilerini çoğunlukla 
çağdaş liderlik anlayışları içerisinde olmakla bağdaştırmışlardır. En çok sergilenen çeşidin 
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dönüşümcü olarak ortaya çıkması bulgusu, pandemi döneminin eğitimde teknoloji kullanımını 
arttırarak, eğitim sisteminde büyük ölçüde dijital bir dönüşüm yaratması ile ilgili olarak 
değerlendirilebilir. Ulaşılan bulgu, ISTE (2018) eğitim liderleri için geliştirilen standartlar ile 
ilişkilendirilebilir. ISTE (2018) okul yöneticilerinin teknolojik bir lider olarak sürekli gelişen 
ve değişen teknolojiyi takip edebilmek ve okuldaki eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanımını 
artırmak, durağanlıktan çıkıp bir teknolojiye doğru sürekli dönüşüm içerisinde olmaları 
gerektiğini ifade etmektedir. 

Pandemi sürecinde karşılaşılan sorunlar temasına ilişkin olarak ortaya çıkan bulgular çoktan 
aza doğru; yönetimsel sorunlar, teknolojik sorunlar, devamsızlık yapılaması, motivasyon 
eksikliği, velilerin sürece etkisi, dijital güvenliğin sağlanması ve ders içeriklerini dijitalleştirme 
çalışmaları olarak tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına benzer sonuçlara ulaşan Özdoğru 
(2021) pandemi sürecinde yaşanan sorunları, yönetimsel sorunlar, iletişim sorunları, finansman 
sorunu, planlama sorunları, personelle ilgili sorunlar, okul ikliminde yaşanan sorunlar, okul 
sağlığında yaşanan sorunlar ve eğitim-öğretim sürecinde karşılaşılan sorunlar olarak 
belirtmiştir.  

Pandemi sürecinde teknolojik liderlik davranışları ile karşılaşılan sorunların çözümü 
temasına ilişkin olarak teknolojik ihtiyaçların giderilmesi, motivasyon sağlayacak etkinlikler 
düzenlenmesi, eğitim teknolojileri materyaller ofisi biriminin kurulması, etkili iletişim 
sağlanması, iş birliği içinde olma ve EBA kullanımını destekleme bulgularına ulaşılmıştır. 
Keleş, Atay ve Karanfı̇l ’in (2020) araştırmasında da okul müdürlerinin pandemi sürecinde 
karşılaştıkları sorunların öğretmenlere teknolojik destek sağlayarak ve okul paydaşları ile 
iletişim içerisinde olarak çözüme kavuşturdukları bulgusu araştırma bulgularını 
desteklemektedir. 

Pandemi sürecinde teknolojik liderlik davranışları sergilemenin sürece etkisi temasına 
ilişkin olarak ortaya çıkan bulgular; örnek olması, kolaylaştırıcı olması, ulaşılabilirlik 
sağlaması, hızlandırıcı etki yaratması, online olarak gerçekleşebilecek etkinliklerin farkına 
varılması ve geri bildirimlerin hızla alınıp verilmesi olarak sıralanmaktadır. Araştırma 
sorularına verilen yanıtlardan elde edilen bulgular neticesinde teknolojik liderliğin pandemi 
sürecinin eğitim sisteminde yarattığı kriz ortamının yönetiminde pozitif bir etki yarattığı 
sonucuna varılabilir. 

 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Teknolojik liderlik, Okul yöneticileri 
 

 
ABSTRACT 

The Corona virus, which was declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) 
on March 11, 2020, emerged in Wuhan, China. The fact that the case, which was reported to 
the World Health Organization on 31 December 2019, started to be seen in other countries 
within 3 months, required countries to take urgent measures. Within the scope of the measures 
taken around the world, travel bans between cities and countries, declaration of a state of 
emergency, quarantine by prohibiting going out except in compulsory cases, and the decisions 
to suspend face-to-face education in schools come to the fore. 

The closure of schools in Turkey, which has a traditional education curriculum, has brought 
many innovations to be made in the education system. Administrators have taken steps to ensure 
the continuity of education and training activities (Ozer, 2020). As an example of these steps, 
the distance education process in our country has been carried out on the Internet with the 
Education Informatics Network (EBA) platform since March 23, 2020, or on television via the 
TRT EBA channel (MEB, 2020). 
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The innovations brought by the pandemic have caused various difficulties in the education 
system, and school administrators also have differences in their qualifications, roles and duties. 
The aim of the research is to determine how the difficulties encountered are overcome by using 
the technological leadership behaviors of school administrators, while the uncertainty about 
when the pandemic process, which is still under the influence, will end as of today. In order to 
achieve this aim, a qualitative study based on face-to-face interviews with school administrators 
was conducted and the study was modeled in a case pattern. The study group consists of 10 
school administrators working in kindergarten, primary school, secondary school and high 
school in Istanbul. 

A semi-structured interview form developed by the researcher was used to collect the 
research data and the content analysis technique was used to analyze the data obtained. The 
findings of the study revealed the answers to many questions such as how school administrators 
turned into a technological leader with the leadership understanding they adopted, what 
problems they encountered in the process and how they produced solutions to overcome the 
problems. 

Regarding the theme of technological leadership perception, school administrators mostly 
associated themselves with being in contemporary leadership understanding. The finding that 
the most exhibited variety emerges as transformative can be evaluated in relation to the fact that 
the pandemic period has created a digital transformation in the education system by increasing 
the use of technology in education. The obtained finding can be associated with the standards 
developed for educational leaders in ISTE (2018). ISTE (2018) states that school 
administrators, as a technological leader, should be able to follow the constantly developing 
and changing technology and increase its use in educational activities at school, and they should 
be in a constant transformation towards a technology, out of stagnation. 

Findings related to the theme of the problems encountered in the pandemic process are from 
most to few; administrative problems, technological problems, absenteeism, lack of motivation, 
parents' influence on the process, ensuring digital security and digitizing course contents. 
Having reached similar results to the research findings, Özdogru (2021) stated the problems 
experienced during the pandemic process as administrative problems, communication 
problems, financing problems, planning problems, problems with personnel, problems 
experienced in school climate, problems experienced in school health and problems 
encountered in the education-teaching process. Regarding the theme of solving the problems 
encountered with technological leadership behaviors during the pandemic process, the findings 
of meeting the technological needs, organizing activities that will provide motivation, 
establishment of the educational technologies materials office, providing effective 
communication, cooperation and supporting the use of EBA have been reached. In the research 
of Keles, Atay, and Karanfil (2020), the finding that school principals solve the problems they 
face during the pandemic process by providing technological support to teachers and 
communicating with school stakeholders supports the research findings.  

The findings regarding the effect of exhibiting technological leadership behaviors on the 
process during the pandemic process; exemplary, facilitating, providing accessibility, 
accelerating effect, recognizing the activities that can take place online, and giving and 
receiving feedback quickly. As a result of the findings obtained from the answers given to the 
research questions, it can be concluded that technological leadership has a positive effect on the 
management of the crisis environment created by the pandemic process in the education system. 

 
Keywords: Covid-19, Technological Leadership, School Administrator 
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ÖZET 

Bu çalışmada devlet, ideoloji ve eğitim kavramları birbirleriyle ilişkilendirilerek 
açıklanmaktadır. Modern devletler olarak ulus devletlerinin ortaya çıkış süreci ve bu 
devletlerin bir ulus yaratmak amacıyla eğitim ve ideoloji ilişkisini bir araç olarak kullanılması 
incelenmektedir. Devlet, eğitim ve ideoloji ilişkisi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş yıllarındaki milli eğitim ideolojisi ve zaman içerisinde geçirdiği değişiklikler 
açıklanmaktadır. 

Devletler, ideolojileri toplumları belirli düşünce yapısı etrafından şekillendirmek amacıyla 
kullanmaktadır. Böylece devletler, sosyal düzene meşrutiyet kazandırmayı amaçlamaktadırlar. 
Devletlerin bu amacı gerçekleştirmek için kullandıkları en önemli enstrüman ise eğitim olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yani devletler kurmak istedikleri toplumsal düzeni öncelikli olarak 
eğitim aracılığı ile gerçekleştirmeyi hedeflemektedirler. Günümüzdeki modern devlet yapısı 
yani ulus devletlerin ortaya çıkışı ile birlikte eğitime yüklenen temel ideolojik görev ise 
toplumda bir ulus kimliği oluşturmak olmuştur. İmparatorluk bakiyesi üzerine kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti de eğitimi bu temel ideolojik zemin üzerine şekillendirmiştir. Osmanlı 
Devleti’nin son zamanlarında gerçekleştirmeye çalıştığı Batılılaşma hareketini temel alan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin milli eğitim ideolojisine asli olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün 
düşünceleri yön vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
yıllarındaki milli eğitim ideolojisinin oluşmasına şekil verenlerin başında Ziya Gökalp’ta 
gelmektedir. Emile Durkheim’in düşüncelerinden etkilenen Ziya Gökalp eğitimin temel 
işlevini milli fertler yetiştirmek şeklinde tanımlamıştır. Zaman içerisinde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin eğitime yüklediği ideolojik anlamlar değişiklik göstermiş olsa bile eğitim ile 
ulus kimliği yaratma düşüncesi geçerliliğini günümüze kadar korumuştur. 
 

Anahtar Kelimeler—İdeoloji, Ulus Devlet, Modern Devlet, Eğitim, Meşrutiyet, Toplumsal 
Düzen, Ulus Kimliği, Milli Eğitim 

 
ABSTRACT 

In this study, the concepts of state, ideology and education are explained in relation to each 
other. The emergence of nation-states as modern states and the use of these states as a tool to 
create a nation by education and ideology are examined. Within the framework of the 
relationship between the state, education and ideology, the national education ideology in the 
founding years of the Republic of Turkey and its changes over time are explained. 
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States use ideologies to shape societies around a certain mentality. Thus, states aim to 

legitimize the social order. The most important instrument used by states to achieve this goal 
is education. In other words, states aim to realize the social order they want to establish 
primarily through education. With the emergence of today's modern state structure, that is, 
nation-states, the main ideological task assigned to education has been to create a national 
identity in the society. The Republic of Turkey, which was founded on the remnants of the 
empire, also shaped education on this basic ideological ground. The national education 
ideology of the Republic of Turkey, which is based on the Westernization movement that the 
Ottoman Empire tried to realize in its last years, was mainly guided by the thoughts of 
Mustafa Kemal Atatürk. Ziya Gökalp is one of those who shaped the formation of the national 
education ideology in the first years of the Turkish Republic, together with Mustafa Kemal 
Atatürk. Ziya Gökalp, who was influenced by the thoughts of Emile Durkheim, defined the 
main function of education as raising national individuals. Even though the ideological 
meanings attributed to education by the Republic of Turkey have changed over time, the idea 
of creating a nation identity through education has remained valid until today. 
 

Keywords- Ideology, Nation State, Modern State, Education, Constitutionalism, Social 
Order, Nation Identity, National Education 
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ABSTRACT 

Prostate cancer is the most common type of cancer in men globally and in our country. 
Metabolic reprogramming of prostate cancer cells is characterized mainly by decreased 
glycolysis and increased fatty acid oxidation. Some genes are involved in regulating lipid 
metabolism and lipid droplet formation in prostate cancer. PLA2G7 gene encodes 
Phospholipase A2, which hydrolyzes phospholipids into fatty acids and has been found to be 
significantly linked to the altered phospholipid metabolism of prostate cancer. Mitochondrial 
decomposition 2 gene (UCP2) encodes UCP2 protein which is found to be significantly higher 
in prostate tumour tissues and functions as a metabolic switch that promotes fatty acid 
metabolism rather than glucose utilization. Furthermore, NEDD4L, one of the most important 
genes in lipid metabolism, is involved in lipid droplet transfer. Thymoquinone (TQ) is one of 
the bioactive compounds found in Nigella sativa and is one of the most researched natural 
products as an anticancer agent. TQ inhibits cell proliferation, metastasis, and invasion in cancer 
cells. However, there was no study in the literature on the expression of NEDDL4, PLA2G7, 
and UCP2 genes associated with lipid droplet formation of TQ. The main objective of this study 
is to investigate the effect of TQ on PLA2G7, UCP2, and NEDD4L genes involved in lipid 
droplet formation on PC3 and DU 145 human prostate cancer cells. In the first phase of the 
study, PC3 and DU-145 prostate cancer cell lines were proliferated and these cells will be 
treated with different concentrations of TQ. After treating with the appropriate dose of TQ, 
PLA2G7, UCP2, and NEDD4L levels will be measured using the ELISA method.  This study 
will be an important step in determining whether TQ will be a potential agent for the treatment 
of prostate cancer. Moreover, our study will fill the gap in the literature and pave the way for 
further research in this area. 

Keywords- Prostate cancer; Lipid droplet formation; Thymoquinone; NEDD4L; PLA2G7; 
UCP2. 
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ÖZET 

Elastomer yapılı malzemelerin sertlik ve dayanım gibi özelliklerinin iyileştirilmesinde 
genellikle mineral dolgular kullanılır. Dolgu maddesinin kullanılmadığı kauçuk 
formülasyonları incelendiğinde, elastik özelliğe sahip ancak, düşük mukavemette ürünler 
görülecektir. Bu özelliklerin geliştirilmesi, kullanılan malzemelerin parçacık boyutu, dağılım 
oranları, kauçuk zincirlere yapışma derecesi gibi çeşitli parametrelere bağlıdır. Nano ölçekli 
dolgu maddelerinin kullanımı, küçük tanecik boyutuna karşılık yüksek yüzey alanına sahip 
olmaları ve düşük dolgu miktarlarıyla gerekli mekanik özelliklerin sağlanması sebebiyle 
kauçuk bilimcileri tarafından büyük ilgi görmektedir. 

Grafen, tek atom kalınlığında olduğundan iki boyutlu kabul edilen, sp² bağlı karbon 
atomlarının bal peteği örgüsünde kusursuzca dizilmesiyle oluşan bir karbon nano malzeme 
olarak kabul edilmektedir. Bu yapısı ile üstün fiziksel özellikler sunan grafen, kompozit 
malzemelerin mekanik, termal ve elektriksel özelliklerini geliştirmek için iyi bir nano dolgu 
malzemesi olabilmektedir. 

Bu çalışmada farklı miktarlarda grafen katkısının, stiren bütadien kauçuk (SBR) ve SBR’nin 
doğal kauçuk (NR) ile hazırlanan karışımlarında kullanılmasının reolojik, mekanik ve 
termomekanik özelliklere olan etkisi incelenmiştir. SBR, SBR/NR olarak belirlenen kauçuk 
gruplarında kullanılan vulkanizasyon kimyasalları, hızlandırıcılar gibi malzemeler sabit 
tutularak, yalnızca grafen miktarları değiştirilmiş ve bu şekilde oluşturulan sekiz karışım, 
laboratuvar ölçekli açık mil ve laboratuvar tipi mikser kullanılarak hazırlanmıştır. Alpha 
Technologies Process Analyzer 2000 RPA (kauçuk proses analiz) cihazı ile vulkanizasyon 
karakteristikleri belirlenen bileşenler, uygun koşullarda Gibitre SRL Hidrolik preslerde 
vulkanize edilerek elde edilen numunelerin kopma mukavemetleri ve uzamaları Zwick Roell 
Z010 model çekme cihazı ile bulunmuş, aşınma değerleri Gibitre Aşınma analiz cihazı ile 
kıyaslanmıştır. Ayrıca termogravimetrik (TGA) analizleri Perkin Elmer Thermogravimetric 
Analysis cihazı ile, Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi Fourier Transformation 
Infrared Spectrometer Spectrum II ile ve taramalı elektron mikroskopi (SEM) analizleri Joel 
Jsm 7001-F model cihaz ile yapılarak malzemelerin karakterizasyonları incelenmiştir. 

Malzemelerin proses analizlerine bakıldığında, çapraz bağ yoğunluğu ve depolama modülü 
değerlerinin arttığı ancak tand değerlerinde değişiklik olmadığı görülmüştür. Grafen yüklemesi 
1, 3 ve 5 phr (parts per hundred of rubber yani yüz kısım kauçuk için gerekli olan miktar) 
şeklinde arttıkça, SBR GE karışımı için kopma mukavemeti değerleri sırasıyla %7,69 %34,65 
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%73,08 şeklinde ve kopma uzaması değerlerindeki artış ise %48,03 %65,79 %71,71 şeklinde 
hesaplanmıştır. Aynı phr artışlarında SBR/NR karışımları için sonuçlar ele alındığı zaman 
kopma mukavemetlerindeki yüzdeler %46,67 %50 ve %53,33 ve kopma uzamalarındaki 
değerler %6,29 %21,56 ve %30,24 şeklindedir.  

Genel olarak grafen artışının kopma mukavemeti ve kopma uzamasında artışa neden olduğu 
görülmektedir. DMA sonuçlarına bakıldığında rijitlik değerleri 5 phr grafen içeren SBR ve 
SBR/NR karışımları için sırasıyla %30,21 ve %33,65 olarak yükselmiştir. Aşınma testi yapılan 
karışımlarda grafen miktarının fazla olduğu numunelerin daha az aşındığı görülmüştür ve 
grafenin aşınma direncini artırdığı yapılan hesaplarla belirlenmiştir.  Tand değerlerinde ise 
büyük bir farklılık gözlenmemiştir. Karışımlarda grafen oranı arttıkça termal kararlılığın da 
arttığı görülen TGA sonuçlarının yanı sıra FTIR analizleri incelendiğinde grafen yapısının SBR 
ve SBR/NR piklerini örttüğü ve bu piklerin şiddetinin azaldığı gözlemlenmiştir.  
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ABSTRACT 

Mineral fillers are generally used to improve the properties of elastomer materials such as 
hardness and strength. When the rubber formulations in which the filler is not used are 
examined, products with elastic properties but low strength will be seen. The development of 
these properties depends on various parameters such as the particle size of the materials used, 
their distribution ratio, the degree of adhesion to the rubber chains. The use of nano-scale fillers 
is of great interest to rubber scientists because they have a high surface area despite small 
particle size and provide the necessary mechanical properties with low filler amounts. Graphene 
is considered a carbon nanomaterial, which is considered two-dimensional because it is only 
one atom thick, and is formed by the perfect arrangement of sp² bonded carbon atoms in a 
honeycomb lattice. Graphene, which offers superior physical properties with this structure, can 
be a good nano-filling material to improve the mechanical, thermal and electrical properties of 
composite materials. 

In this study, the effect of using different amounts of graphene additives in styrene butadiene 
rubber (SBR) and SBR mixtures prepared with natural rubber (NR) on rheological, mechanical 
and thermomechanical properties was investigated. By keeping materials such as vulcanization 
chemicals and accelerators used in the rubber groups designated as SBR, SBR/NR, only the 
amount of graphene was changed and eight mixtures formed in this way were prepared using a 
laboratory scale open spindle and laboratory type mixer. 

The vulcanization characteristics of the components were determined by Alpha 
Technologies Process Analyzer RPA (rubber process analysis) device, the tensile strength and 
elongation of the samples obtained by vulcanizing in Gibitre SRL Hydraulic presses under 
appropriate conditions were found with the Zwick Roell Z010 model tensile device, and the 
wear values were compared with the Gibitre Wear analyzer. In addition, thermogravimetric 
(TGA) analyzes were performed with Perkin Elmer Thermogravimetric Analysis device, 
Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy with Fourier Transformation Infrared 
Spectrometer Spectrum II and scanning electron microscopy (SEM) analyzes with Joel Jsm 
7001-F model device, and the characterizations of the materials were examined. 

As the graphene loading increased as 1, 3 and 5 phr, the tensile strength values for the SBR 
GE mixture were 7.69% 34.65% 73.08%, and the increase in elongation at break values were 
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calculated as 48.03% 65.79% 71.71% respectively. When the results for SBR/NR mixtures are 
considered at the same phr increments, the percentages in tensile strengths are 46.67%, 50% 
and 53.33%, and the values in breaking elongation are 6.29%, 21.56% and 30.24%. 

In general, it is seen that the increase in graphene causes an increase in tensile strength and 
elongation at break. Considering the DMA results, the stiffness values increased as 30.21% and 
33.65%, respectively, for SBR and SBR/NR mixtures containing 5 phr graphene. It has been 
observed that the samples with high amount of graphene in the mixtures tested for abrasion 
wear less, and it has been determined by the calculations that graphene increases the abrasion 
resistance. 
 

Keywords- Natural Rubber, Styrene Butadiene Rubber, Graphene  
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ÖZET 

İstanbul’da Osmanlı Dönemi’nden Cumhuriyet Dönemi’ne kadar pek çok endüstri tesisi 
kurulmuş ve işletilmiştir. Kentin büyümesi, çevresel sorunlar ve neoliberal politikalar 
çerçevesinde kent merkezlerinde kalan bu sanayi tesisleri, 1980’lerden başlayarak desantralize 
edilmiştir. Bu durum kentin geçmişinde izi olan sosyokültürel değerlere katkı sağlayan ve kent 
kimliğine etkisi olan sanayi alanlarının, endüstri mirası olarak korunmasını gerekli kılmıştır. 

Sanayi tesislerinin korunması, imar planlarında yeniden işlevlendirilmeyle çözülmeye 
çalışılmıştır. İstanbul’da Haliç, Şişli, Kazlıçeşme, Beykoz gibi stratejik sanayi odaklarındaki 
atıl tesislerin, hazırlanan planlar çerçevesinde yeniden işlevlendirme projeleri hazırlanmış ve 
çoğu uygulanmıştır. Sanayi tesislerine yönelik hazırlanan bu projelerde, endüstri mirasının, 
fiziki mekân yapısında değişikler -yapıya ekler yapma (cephe, iç mekân vb.), yeni yapılar 
yapma gibi- yapılarak yeni işlevler kazandırılmış fakat bulunduğu çevre ve kent bütününe etkisi 
bağlamında bir projelendirme yapılmamıştır. Bu anlamda yapılan projelerde, endüstri mirasına 
yönelik parsel bazında ya da yapı bazında kararlar verilmiştir.   

Endüstri mirasına yönelik verilen kararlar, mirasın çevresini ve kenti etkilemektedir. Öyle 
ki, uygulama öncesi ve sonrası yeni yapılaşma koşullarını, çevresel düzenlemeleri, yeni işlev 
alanlarını ve kar amacı güden projeleri ortaya çıkarmaktadır.  Kentsel fiziki mekânda yaşanan 
değişim, sosyokültürel yapıyı da etkileyerek, yeni kullanıcı tipolojilerini ve sosyal sınıfları da 
beraberinde getirmektedir. Endüstri mirasının korunmasını yalnızca yapı ve parsel ölçeğinde 
değerlendirilmesi sonrasında ortaya çıkan bu durum endüstri mirası kimliğini zedelemektedir. 
Dolaysıyla tek başına yapı ölçeğiyle sınırlı kalmayan, endüstri mirası ve kenti, etkileneceği alt 
birimler olarak sosyal, kültürel ve fiziki çevreyi beraber değerlendirilecek yeni yaklaşımlara 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Endüstri mirasını koruma yaklaşımı olarak dünyada ortaya çıkan “post endüstriyel peyzaj 
yaklaşımı”, endüstri mirasının, çok katmanlı kent yapısını etkileyerek, mekânsal bağlantıları 
olan bir dizinin parçasını oluşturduğu, kollektif kimlikte benzersiz bir yeri olduğu ve zamansız 
alan-gevşek yer olarak nitelendirilmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda geçmiş, gelecek ve 
şimdiki zamanın ortak düzleminde, mekânsal ve bağlamsal bağlantılarını etkileyen her 
oluşumun korunması gerektiğini fakat bunu yaparken geçmiş ve bugünden bağımsız ve kentten 
bağımsız kararlar alınamayacağı konusu önemli olmuştur. Endüstri mirasının korunması ve 
buna bağlı olarak yeniden işlevlendirme uygulamalarının, temelde yapı ve parsel bazı yerine 
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kenti bütün olarak ele alınan post endüstriyel peyzaj yaklaşımı bağlamında değerlendirilmesi 
çalışmanın ana olgusudur. Endüstri mirasını sürdürülebilir koruma açısından post endüstriyel 
peyzaj yaklaşımı gelecek uygulamalara da yol gösterici olacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler—Post Endüstriyel Peyzaj; Endüstriyel Miras; Desantralizasyon; 

Yeniden işlevlendirilme 
 

ABSTRACT 

Many industrial facilities were established and operated in Istanbul from the Ottoman Period 
to the Republican Period. These industrial facilities, which remained in the city centers within 
the framework of the growth of the city, environmental problems and neoliberal policies, were 
decentralized starting from the 1980s. This situation necessitated the preservation of industrial 
areas, which contribute to the socio-cultural values that have a trace in the past of the city and 
have an impact on the identity of the city, as industrial heritage. 

The protection of industrial facilities has been tried to be solved by re-functioning in the 
zoning plans. Re-functioning projects of idle facilities in strategic industrial centers such as 
Haliç, Şişli, Kazlıçeşme and Beykoz in Istanbul were prepared within the framework of the 
prepared plans and most of them were implemented. In these projects prepared for industrial 
facilities, new functions have been gained by making changes in the physical space structure of 
the industrial heritage, such as making additions to the building (facade, interior space, etc.), 
but no project has been made in terms of its impact on the environment and the city as a whole. 
In the projects made in this sense, decisions were made on the basis of parcels or buildings for 
the industrial heritage. 

Decisions made regarding the industrial heritage affect the environment of the heritage and 
the city. So much so that before and after the implementation, new construction conditions, 
environmental regulations, new functional areas and profit-oriented projects are revealed. The 
change experienced in the urban physical space also affects the sociocultural structure, bringing 
new user typologies and social classes with it. This situation, which emerged after the protection 
of the industrial heritage was evaluated only at the scale of the building and parcel, damages 
the identity of the industrial heritage. Therefore, there is a need for new approaches that are not 
limited to the scale of the building alone, and that will evaluate the industrial heritage and the 
city, as well as the social, cultural and physical environment as the sub-units that will be 
affected. 

The "post-industrial landscape approach", which emerged in the world as an approach to 
protecting the industrial heritage, is characterized as a timeless space-loose place, where the 
industrial heritage forms a part of a series with spatial connections by influencing the multi-
layered urban structure, has a unique place in the collective identity. In line with this approach, 
it has become important that every formation that affects the spatial and contextual connections 
of the past, future and present time should be protected, but while doing this, it is not possible 
to make decisions independent of the past and present and independent of the city. The main 
phenomenon of the study is to evaluate the protection of industrial heritage and the related re-
functioning practices in the context of the post-industrial landscape approach, which basically 
considers the city as a whole instead of building and parcel basis. In terms of sustainable 
protection of industrial heritage, the post-industrial landscape approach will also guide future 
applications. 

 
Keywords- Post Industrial Landscape; Industrial Heritage; Decentralization; Re-

functioning 
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ABSTRACT 

Earthquakes are exceptional forces against which the buildings must be assured to withstand. 
Turkiye is settled between two fault lines, North and South Anatolian Faults where several 
serious earthquakes occur each year. Therefore, designing earthquake resistant building, 
especially in our country, is significantly crucial.  So, buildings are expected to withstand to 
major earthquakes (that may occur in 475 years  DD2 , Turkish Seismic Design Code 2018-
TSDC-2018) with tolerable damages, at least.   

Damage level can be measured with floor displacement (TSDC-2018). Inertia forces are 
related with stiffness of columns and floor displacement. Stiffness of columns, i.e. inertia 
moment of sections of columns, are inversely proportional to floor displacement. For this 
reasons, structural engineers are expected to decrease storey displacement in order to cope with 
increasing stiffness during the design process of the construction. 

As well known, in structural analysis of buildings, seismic forces are applied in both x and 
y perpendicular axis so that buildings must resist seismic forces in that directions with the same 
stiffness. If column stiffness are the same, the periods and the base shear forces of building in 
that directions are the same in both directions as well. 

In this study, the optimum column orientation criteria , for which building has the same base 
shear force and the storey drift, is investigated. As a result of study, ratio of displacement in x 
and y axis have a right proportion  with  ratio of period in that axis, but ratio of base shear force 
in x and y axis has an inverse proportion  with ratio of period in x and y axis, and ratio of 
displacement in x and y axis. 
 

Keywords—Earthquake design, column orientation, moment of inertia, column stiffness,                    
periods, base shear force. 
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ÖZET 

Prostat kanseri, düzensiz lipid metabolizması ile karakterize edilen yüksek insidanslı bir 
kanser türüdür. Prostat kanseri hücrelerinin, lipidleri lipid damlacıkları şeklinde depoladığı 
ayrıca bu damlacıkları proliferasyon ve büyümeyi kolaylaştırmak için kullandığı 
gözlemlenmiştir. Lipid damlacıkları; lipidlerin alınımı, dağıtımı ve tüketiminde rol oynayan 
dinamik organellerdir. Hücrede enerji üretimi, oksidatif strese karşı koruma veya hücre 
büyümesi sırasında membran biyogenezi gibi farklı işlevlerde görev alır. Lipid 
metabolizmasında ve damlacığının oluşumunda görevli olan PLA2G7 geni; Fosfolipaz A2’yi 
kodlar ve fosfolipitleri yağ asitlerine hidrolize eder. PLA2G7 geninin prostat kanserinin değişen 
fosfolipid metabolizması ile önemli ölçüde bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Mitokondriyal 
ayrışma proteini 2 (UCP2) geni ise, glukoz ve lipid metabolizması ile ilgili fizyolojik ve 
patolojik süreçlerde yer almaktadır. Ayrıca bu genin, glukoz kullanımı yerine yağ asidi 
metabolizmasının teşvik edilmesini sağlayan bir metabolik anahtar olarak işlev gördüğü 
belirtilmektedir. Lipid damlacığı oluşumunda önemli bir diğer gen olan NEDD4L’nin lipid 
damlacık taşınımında görev aldığı gösterilmiştir. Bu genin down regülasyonunun ise 
mitokondriyal oksijen tüketimini arttırdığı ve hücre dışı glutamin alımını azalttığı yapılan 
çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmada prostat kanserinde lipid damlacık oluşumu 
mekanizmasında görev alan PLA2G7, UCP2 ve NEDD4L genlerinin ekspresyon düzeylerini 
incelenecektir. Çalışmanın ilk aşamasında Pc3 ve Du145 metastatik prostat kanseri hücre hatları 
çoğaltıldı. PLA2G7, UCP2 ve NEDD4L genlerinin seviyeleri çoğaltılmış olan hücrelerde 
ELISA yöntemi ile ölçülecektir. Çalışmamızda elde edilecek sonuçlar ile prostat kanserinde 
lipid damlacık oluşumunda ve depolanmasında bu genlerin ekspresyon düzeyleri gösterilerek 
bilimsel bilgi birikiminin artırılması ve ayrıca prostat kanseri tedavisinde yeni terapötik hedef 
olarak belirlenmesine yardımcı olması planlanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, Lipid damlacığı, PLA2G7, UCP2 ve NEDD4L 
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ABSTRACT 

Prostate cancer is a high-incidence cancer characterized in part by dysregulated lipid 
metabolism. Prostate cancer cells store lipids in the form of lipid droplets and use the droplets 
to facilitate proliferation and growth. Lipid droplets are dynamic organelles that play a role in 
the uptake, distribution and consumption of lipids. They have different functions in the cell 
such as energy production, protection against oxidative stress or membrane biogenesis during 
cell growth. PLA2G7 gene which encodes phospholipase A2 and hydrolyzes phospholipids to 
fatty acids is involved in lipid metabolism and droplet formation. Also this gene is  associated 
with the altered phospholipid metabolism of prostate cancer. One of the other lipid metabolism 
gene  mitochondrial uncoupling protein 2 (UCP2), is involved in physiological and pathological 
processes related to glucose and lipid metabolism. This gene has role as a metabolic switch that 
promotes fatty acid metabolism rather than glucose utilization. NEDD4L, another important 
gene in lipid droplet formation, has been shown to be involved in lipid droplet transport. Studies 
have demonstrated that downregulation of this gene, increases mitochondrial oxygen 
consumption and decreases extracellular glutamine uptake. In this study, the expression levels 
of PLA2G7, UCP2 and NEDD4L genes, which are involved in the lipid droplet formation 
mechanism in prostate cancer, will be examined. In the first phase of the study, Pc3 and Du145 
metastatic prostate cancer cell lines were proliferated. The levels of PLA2G7, UCP2 and 
NEDD4L genes will be measured by ELISA method in cells that have been cultured. With the 
results to be obtained in our study, it is planned to increase scientific knowledge by showing 
the expression levels of these genes in lipid droplet formation and storage in prostate cancer, 
and also to help determine it as a new therapeutic target in the treatment of prostate cancer. 
 

Keywords: Prostate cancer, Lipid droplet, PLA2G7, UCP2 and NEDD4L 
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ÖZET 

Isı pompaları düşük sıcaklıkta kurutma uygulamalarında kullanılan sistemlerdir. Bu 
sisteminin en büyük dezavantajı, kurutma işlemi sırasında, kurutma odası sıcaklığıyla 
kondenser sıcaklığı arasındaki farkın azalmasıdır. Böylece kondenser ısıyı atamamakta ve 
basma basıncı artmaktadır. Bunu önlemek ve kurutma odası sıcaklığının daha hassas kontrolü 
amacıyla harici bir kondenser daha yerleştirilir. Bu çalışmada dahili kondenser ve buna seri 
bağlı olarak çalışan bir harici kondensere sahip bir ısı pompası destekli kurutma (IPK) sistemine 
ısı borulu ısı geri kazanım eşanjörü (IBIGKE) yerleştirilmesinin sistem performansına etkisi 
deneysel olarak incelenmiştir.  IBIGKE’ nin kullanımının yanında harici kondenserin devreye 
girmesinin sistem performansına ve kurutma süresine etkileri de araştırılmıştır. IPK sisteminde 
soğutucu akışkan olarak R410A kullanılmakta olup, sistem, kompresör, evaporatör, kısılma 
elemanı, dahili ve harici kondenserlerden oluşmaktadır. Kurutma işlemi süresince, kurutma 
odası sıcaklığı, dahili kondenser yanında harici kondenserin devreye sokulmasıyla hassas bir 
şekilde sağlanmıştır. Deneyler IBIGKE’li ve IBIGKE’ siz olmak üzere 40°C için 
gerçekleştirilmiştir. Kurutulan ürün 5 mm kalınlığında dilimlenmiş ayva olup, her bir deneme 
için tepsilere 3650 gr olarak yerleştirilmiştir. Ürün üzerine gönderilen hava hızı sabit (3 m/s) 
olup, kapalı döngü çalışan bir sistemdir.  5 saatlik kurutma sonunda elde edilen sonuçlara göre, 
IBIGKE’li sistem ile ile kurutma sonunda istenilen şartlara %18 daha kısa sürede ulaşılmıştır. 
Toplam güç tüketimi ise %10 azalırken harici kondenser devreye girdiğinde bu değer %11,1’e 
ulaşmıştır. IBIGKE’li sistemin ortalama COP ve SMER değerleri sırasıyla 2.3 ve 0.44 kg/kWh 
iken, IBIGKE’siz sistemin ortalama COP ve SMER değerleri sırasıyla 1.67 ve 0.40 kg/kWh 
olarak elde edilmiştir. IBIGKE kullanılan IPK sisteminde, harici kondenserin de devreye 
girmesiyle sistemin COP değerinin %58,4 arttığı, SMER değerinin %57 azaldığı belirlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler—Isı Pompası, Kurutma, Isı Borusu 
 
 

ABSTRACT 

Heat pumps are systems used in low temperature drying applications. The biggest 
disadvantage of this system is that the difference between the drying chamber temperature and 
the condenser temperature decreases during the drying process. Thus, the condenser cannot 
discharge the heat and the discharge pressure increases. To prevent this and to control the drying 
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chamber temperature more precisely, an external condenser is placed. In this study, the effect 
of placing a heat pipe heat recovery exchanger (IBIGKE) on a heat pump assisted drying (IPK) 
system with an internal condenser and an external condenser operating in series was 
experimentally investigated. In addition to the use of IBIGKE, the effects of external condenser 
activation on system performance and drying time were also investigated. R410A is used as the 
refrigerant in the IPK system, and the system consists of compressor, evaporator, metering 
device, internal and external condensers. During the drying process, the temperature of the 
drying chamber was precisely maintained by activating the external condenser next to the 
internal condenser. Experiments were carried out with and without IBIGKE at a drying 
temperature of 40 °C. The dried product was 5 mm thick sliced quince and was placed in trays 
as 3650 g for each trial. The air velocity sent over the product is constant (3 m/s) and is a closed-
loop system. According to the results obtained after 5 hours of drying, the desired conditions 
were reached in 18% shorter time with the IBIGKE system. While the total power consumption 
decreased by 10%, this value reached 11.1% when the external condenser was activated. While 
the mean COP and SMER values of the system with IBIGKE were 2.3 and 0.44 kg/kWh, 
respectively, the mean COP and SMER values of the system without IBIGKE were obtained as 
1.67 and 0.40 kg/kWh, respectively. In the IPK system using IBIGKE, it was determined that 
the COP value of the system increased by 58.4% and the SMER value decreased by 57% with 
the activation of the external condenser. 

 
Keywords-Heat Pump, Drying, Heat Pipe 
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ÖZET 

Amaç: Çalışmanın amacı; Bölgesel Amatör Lig’te aktif olarak mücadele eden futbolculara 
uygulanan 6 haftalık reaksiyon ve reaktif çeviklik egzersizlerinin, sürat, aktif sıçrama ve 
çeviklik parametreleri üzerine etkisini araştırmaktır.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma grubunu İstanbul ilinde Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden 
(13 araştırma) ve (13 kontrol) olmak üzere en az 7 yıl lisanslı olarak futbol oynamış 26 erkek 
sporcu oluşturmuştur. Araştırmada yer alan iki gruba başlangıçta ve egzersiz uygulamalarının 
sonunda testler (antropometrik ölçümler, 10-20-30 metre sürat testi, t çeviklik testi, pro çeviklik 
testi, aktif sıçrama testi, eller serbest aktif sıçrama testi) uygulanmıştır. Araştırma grubuna 
futbol antrenmanlarına ek olarak 6 hafta boyunca haftanın 4 günü 25 dakikayı geçmeyecek 
şekilde planlanmış toplam 24 seans reaksiyon ve reaktif çeviklik çalışmalarını içeren 
egzersizler uygulanmıştır. Kontrol grubu ise geleneksel futbol antrenman programlarına devam 
etmiştir. Grupların ortalamalarını ve standart sapmalarını belirlemek için tanımlayıcı istatistik 
kullanılmıştır. Araştırma ve kontrol grupları arasında farklılıkların belirlenmesi adına bağımsız 
örneklem t-testi, ön ve son test sonuçlarının grup içi karşılaştırılmasında ise eşleştirilmiş 
örneklem t- testi kullanılmıştır. (IBM SPSS 26; (p<0,05).   

Bulgular: Çalışma sonuçlarına bakıldığında, 6 haftalık ışıklı reaksiyon egzersizleri ve reaktif 
çeviklik egzersizleri sonucunda araştırma grubunun t çeviklik testi, pro çeviklik testi, 10-20 
metre sürat testi verileri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, araştırma grubunun lehine 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). 30 metre sürat ve aktif sıçrama 
sonuçlarında araştırma ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
görülmemiştir (p>0,05). 

Sonuç: Sonuç olarak araştırmada elde edilen bulguların ışığında, izole reaksiyon süresi ve 
reaktif çeviklik egzersizlerinin, t çeviklik testi, pro çeviklik testi ve 10-20 metre sürat test 
parametrelerine etkisinin anlamlı düzeyde olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler— Reaksiyon süresi, Sürat, Reaktif Çeviklik 
 
 

ABSTRACT 

Purpose: The objective of the practice is to research the effects of a specific 6 week training 
regimen which consists of reaction and reactive agility exersises, on these same parameters in 
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order; Quickness, agility and active jumping. The practice will be conducted ontfootball players 
who actively compete in the regional amateur league. 

Material and Method: The research group consists of (13 control) and (13 research) 26 male 
athletes who have competed as licensed amateurs in the regional amateur league of Istanbul for 
at least 7 years. In addition, the players in the experimental group have been subject to a total 
of 24 sessions (each session lasting no more than 25 minutes) of reaction and reactive agility 
drills and exercises for 6 weeks, 4 days per week. The players in the control group on the other 
hand have followed the traditional practice program. Descriptive statistics have been utilized as 
a tool in order to calculate the means and standard deviations of the two groups. Independent t-
tests were used for the purposes of defining the differences between the control and 
experimental groups, and matched paired t-tests were used in order to compare the pre- and 
post test results within each group. (IBM SPSS 26; (p<0,05).  

Results: Looking at the results of the practice and comparing the research group to the control 
group, at the end of a 6 week training regime which consists of light supported reaction 
exercises and reactive agility exercises, a statistically significant and beneficial difference was 
observed after the post practice T agility tests, pro agility tests and 10-20 meter sprint tests. (p 
<0,05) There was no statistically significant difference between the results of the 30 meter 
quickness and active jumping tests of the research group and the control group (p>0,05). 

Conclusion: In light of the results observed in this experiment, it could be stated that isolated 
reaction time and reactive agility exercises have significant effects on the following parameters: 
t agility tests, pro agility tests and 10-20m speed tests. 

Keywords- Reaction Time, Speed, Reactive Agilty 
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ÖZET 

Amaç: Postmenopozal dönemdeki kadınların fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek ve fiziksel 
aktivite düzeyinin depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi, yorgunluk ve uyku kalitesiyle ilişkisini 
incelemektir.  

Yöntem: Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri postmenopozal 
dönemde bulunan, çalışmaya katılmaya gönüllü 60 kadın katılımcıdan  elde edilmiştir. Veriler 
demografik bilgi formu, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Uzun form, SF-36 Yaşam 
Kalitesi Anketi, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Yorgunluk Şiddet Ölçeği, 
Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi tanımlayıcı 
istatistikler, spearman korelasyon ve çoklu regresyon analizi ile yapılmıştır.  

Bulgular: Çalışmada erken postmenopozal dönemde (menopoz sonrası 1-4. yıl) bulunan 
kadınların fiziksel aktivite seviyelerinin, postmenozal geç dönemdeki kadınlardan (menopoz 
sonrası 5-8. yıl) yüksek olduğu belirlenmiştir. Fiziksel aktivite düzeyi ile postmenopozal süre 
arasında negatif, anlamlı ve zayıf düzeyde bir ilişki görülmüştür. Fiziksel aktivite skoru ile 
yaşam kalitesi ölçeğinin emosyonel rol güçlüğü alt parametresi arasında olumlu, anlamlı ve 
zayıf düzeyde ilişki gözlenmiştir. Menopoz sonrasında geçen süre uzadıkça fiziksel aktivite 
düzeyi azalmaktır. Ayrıca postmenopozal kadınların fiziksel aktivite düzeyiyle depresyon 
arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Postmenopozal kadınlarda fiziksel aktivite düzeyinin 
düşüklüğü depresyon skorunu yükseltmekteydi. Fiziksel aktivite düzeyiyle anksiyete, 
yorgunluk ve uyku arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.  

Sonuç: Postmenopozal kadınlarda menopoz sonrası süre arttıkça fiziksel aktivite düzeyi 
azalmaktadır. Postemenopozal dönemdeki kadınların düşük fiziksel aktivite düzeyleri 
depresyon skorunda artma meydana getirmektedir. Postmenozal dönemde düşen fiziksel 
aktivite düzeyi kadının yaşam kalitesini azalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler— Fiziksel Aktivite; Postmenopoz; Yaşam Kalitesi 
 

ABSTRACT 

Purpose: To determine the physical activity levels of women in the postmenopausal period and 
to examine the relationship of physical activity level with depression, anxiety, quality of life, 
fatigue and sleep quality. 
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Method: Relational screening model was used in the study. Study data were obtained from 60 
postmenopausal female participants who volunteered to participate in the study. Data were 
collected with demographic information form, International Physical Activity Questionnaire-
Long form, SF-36 Quality of Life Questionnaire, Beck Depression Scale, Beck Anxiety 
Inventory, Fatigue Severity Scale, Pittsburgh Sleep Quality Index. Evaluation of the data was 
done with descriptive statistics, spearman correlation and multiple regression analysis. 

Results: In the study, it was determined that the physical activity levels of women in the early 
postmenopausal period (1-4 years after menopause) were higher than those of women in the 
late postmenopausal period (5-8 years after menopause). There was a negative, significant and 
weak correlation between physical activity level and postmenopausal time. A positive, 
significant and weak correlation was observed between the physical activity score and the 
emotional role difficulty sub-parameter of the quality of life scale. As the time passes after 
menopause, the level of physical activity decreases. In addition, a significant correlation was 
found between the physical activity level of postmenopausal women and depression. The low 
level of physical activity in postmenopausal women increased the depression score. There was 
no significant relationship between physical activity level and anxiety, fatigue and sleep. 

Conclusion: As the postmenopausal period increases in postmenopausal women, the level of 
physical activity decreases. Low physical activity levels of postmenopausal women cause an 
increase in depression score. The decrease in physical activity level in the postmenozal period 
reduces the quality of life of women. 

Keywords- Physical Activity; Postmenopause; Quality of life. 
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ÖZET 

Türkiye OECD ekonomileri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biridir. Son 15 yılda, kişi 
başına düşen GSYİH %3 dolayında artmıştır. Verimlilik artışı da bu orana yakındır. Türkiye 
GSYİH'sının %1,12'sini Orta Doğu'ya insani yardıma ayırmaktadır.  Türkiye, çevresel 
zorlukları ele almak için kurumsal çerçevesini güçlendirmeye çalışmaktadır. Türkiye, ulusal ve 
yerel planlamaya entegre olma konusunda bazı Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerine (SGH) 
erişim konusunda oldukça olumlu edim göstermektedir. Ayrıca Sürdürülebilir Gelişim için bazı 
eğitim hedeflerine erişime de yakın gözükmektedir.  Ne var ki Ekonomik büyümenin faydaları 
eşit olarak paylaşılmamaktadır. Çalışanların ortalama kazancı OECD ortalamasından düşüktür 
ve üstelik işsizlik oranı yüksektir.  Ayrıca, sosyal koruma kapsamı kısıtlı, vergiler nedeniyle 
yoksul yanlısı büyüme hedefine uzaktır hatta yüksek yoksulluk sınırına yakındır. Azınlıklar, 
gençler ve kadınlar için ulusal fırsatlarda eşitlik sağlanamamaktadır. Türkiye'nin temel 
sorunlarından birisi toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Kadınlar ne kamusal ne de ekonomik 
alanlarda yeterince temsil edilebilmektedir. Türkiye, insan kaynaklarının gelişimi ile ilgili 
hedeflerden de uzaktır. Eğitim çıktıları yetersizdir. Erken çocukluk çağındaki nüfusun okul 
öncesine erişimi %25’e ulaşamamaktadır. 2018 PISA matematikte,15 yaşındakilerin ancak % 
63'ünün 2. Seviyeye ulaştığı görülmektedir. Eğitim sonuçlarında bölgeler arası, cinsiyetler 
arası, toplumsal katmanlar arasında büyük eşitsizlikler vardır. 16-65 yaş arası nüfusun yarısı 
aritmetik ve okuryazarlık konusunda temel yeterlilikten yoksundur. Türkiye’deki gençlerin ve 
yetişkinlerin Bilişim ve İletişim Teknolojileri becerileri yeterli değildir. Dahası yetersiz 
beslenme ve aşırı tütün tüketimi insan sağlığına meydan okumaktadır. Times Higher Education 
üniversiteleri Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerine (SGH) göre 
değerlendirmektedir. Sıralama, özenle belirlenmiş 4 ölçüte göre yapılıyor: Araştırma, yönetim, 
sosyal yardım ve öğretim. 2022 Etki Sıralamasında 106 ülkeden 1406 üniversite yer almaktadır. 
Bu çalışmada Türkiye’nin Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri konusundaki konumu ile 
Türkiye’deki 58 Üniversitenin SGH öncelikleri ilişkilendirilerek değerlendirilmektedir.   
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ABSTRACT 

Turkey is one of the fastest growing countries among OECD economies. In the last 15 years, 
GDP per capita has increased by around 3%. Productivity growth is also close to this rate. 
Turkey devotes 1.12% of its GDP to humanitarian aid to the Middle East. Turkey is trying to 
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strengthen its institutional framework to address environmental challenges. Turkey has been 
positive about accessing some Sustainable Development Goals (SGH) in terms of integrating 
into national and local planning. It also seems close to achieving limited number of educational 
goals for Sustainable Development. However, the benefits of economic growth are not shared 
equally. The average earnings of employees are lower than the OECD average and the 
unemployment rate is high. In addition, social protection coverage is limited, far from the pro-
poor growth target due to taxes, and even close to the high poverty line. There is no equality in 
national opportunities for minorities, young people and women. One of the main problems of 
Turkey is gender inequality. Women are adequately represented in neither public nor economic 
spheres. Turkey is also far from the goals related to the development of human resources. 
Training outcomes are inadequate. Pre-school access of the early childhood population does 
not reach 25%. In 2018 PISA mathematics, only 63% of 15-year-olds are in the 2nd grade. It 
appears to have reached the level. There are huge inequalities in educational outcomes between 
regions, between genders and social layers. Half of the population between the ages of 16 and 
65 lacks basic proficiency in arithmetic and literacy. The Information and Communication 
Technologies skills of young people and adults in Turkey are not enough. Moreover, 
malnutrition and excessive tobacco consumption challenge human health. Times Higher 
Education evaluates universities according to the United Nations Sustainable Development 
Goals (SGH). The ranking is based on four carefully defined criteria: research, management, 
outreach and teaching. The 2022 Impact Ranking includes 1406 universities from 106 countries. 
In this study, I try to evaluate the position of Turkish Higher Education on Sustainable 
Development Goals in terms of the SDG priorities of 58 Universities in Turkey. 
 

Keywords- Sustainable Development Goals, Development indicators, Higher education, 
University rankings, Development  
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ÖZET 

Avrupa kıtasının güneybatı ve Balkan yarımadasının kuzeybatı tarafında yer alan Bosna 
Hersek’in küçük bir ülke olmasına rağmen zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu 
söylemek mümkündür. Bosna Hersek, yıllar içerisinde farklı iktidarlar tarafından 
yönetilmiştir, ayrıca bulunduğu konum itibariyle farklı milletlerin geçtikleri ya da yaşadıkları 
önemli bir merkez hâline gelmiştir ve bu etkileşim birçok kültür alışverişinin yaşanmasına 
neden olmuştur. Bu sebeplerden dolayı ülke kültürü, âdet, gelenek ve törenler açısından 
zengindir. 

Bosna Hersek, küçük bir devlet olmasının yanı sıra aynı ırktan ancak farklı dine mensup üç 
milletin iç içe yaşadığı bir yerdir. Bu durum, geleneklerde çeşitliliğe sebep olmuştur. İnsan 
hayatının şablonunu çizen geçiş dönemi âdetlerinin her bölgede uygulanan bazı özellikleri 
vardır ve bunlar çoğunlukla benzer geleneklerdir. Bu geleneklerin asıl güzelliği birtakım 
değişime uğrasa da günümüze kadar gelmesi ve insanların önemli günlerde bunları 
uygulamasıdır. İnsan hayatında çok önemli bir rolü bulunan bu âdetlerin bir kısmı da düğün 
âdetleridir. Yapılan çalışmada, Orta Bosna Kantonu'nda yaşayan Boşnak Müslümanların 
tarihî dönem içerisinden başlayarak günümüze kadar ulaşan ve uyarlanmış hâlleriyle modern 
düğünlerde uygulanan evlilik âdetleri incelenmiştir. Bölgede yaşatılmasına özen gösterilen bu 
evlilik âdetlerinin çoğu İslam dini ile gelmiş ve ülkenin yerel özellikleriyle bütünleşerek 
uygulanmıştır. Çalışmada, genç erkek ve kızların tanışma yoluyla başlayan evlilik 
merasiminde uygulanan tüm gelenekler incelenmiştir. Yapılan bu çalışmada, insanların nasıl 
ve nerelerde görüştükleri, kız isteme ve nikâh sırasında neler uyguladıkları vb. konularda 
zaman içerisindeki farklılıkları görmek mümkündür. Yapılan çalışma, yazılı kaynaklardan 
edinilen bilgiler ve belirtilen alanda yapılan derleme araştırmasının sonucudur. 
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ABSTRACT 

Despite being a small country it is possible to say that Bosnia and Herzegovina, which is 
located in the southwest of the European continent and the northwest of the Balkan peninsula, 
has a rich cultural heritage. Over the years Bosnia and Herzegovina has been governed by 
different powers and in addition, due to its location the country has became an important 
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center where different nations pass or live, and due to this interaction many cultural 
exchanges have occured. Because of these reasons, the culture of the country is rich in terms 
of customs, traditions and ceremonies. 

 Besides being a small state, Bosnia and Herzegovina is a place where three nations of the 
same race but different religions live together. This situation has led to diversity in traditions. 
The transitional customs that set the template for human life have some features that are 
practiced in every region, and they are mostly similar traditions. The real beauty of these 
traditions is that although they have undergone some changes, they have survived to the 
present day and people still practice them on important days in their lives. Some of these are 
also a wedding customs, which have a very important role in human life. Marriage customs of 
Bosnian Muslims living in the Central Bosnian Canton that have been applied in modern 
weddings starting from the historical period including their adapted forms, have been 
examined in this study. Most of these marital customs, which are taken care of in the region 
during time, came with the religion of Islam and were later applied after integration with the 
local characteristics of the countr. All the traditions applied in the marriage ceremony starting 
with the meeting ways of young boys and girls were examined. Ways of meeting with people, 
their actions until and during the marriage, proposing and asking for a girls hand and etc. are 
shown in this paper. The study is the result of the information obtained from written sources 
and the compilation research carried out in the specified field. 

 
Keywords: Bosnia and Herzegovina, Transition Period, Marriage, Custom, Tradition 
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ABSTRACT 

'House' and 'Home' are two distinct meanings for the words. One is a physical structure that 
provides shelter and security, whereas the latter includes cultural practice, social relations, and 
psychological dimensions (Lawrence 1987; Bourdie, 1991, De Certeau, 1987; Abdelmonem, 
2012; Petridou, 2001) The concept of 'home' encompasses a wide range of perceptions and can 
extend beyond “fixed physical built form” of a house (Rapport,1995; Petridou,2001). In 
Malaysia, scholars rarely address studies on 'home and the use of home', as many discourses 
emphasize the issues of excessive home modification and personalization of home, forming 
disparity and imbalance architecture to the housing landscape (Mohidin et all, 2022; Veronica, 
2021; Md Zohri, 2012; Hashim & Rahim, 2010; Razali and Talib, 2013). This study will 
examine how Malaysian families define 'home,' how they use home to facilitate their practice, 
and how the practice delineates the tension between private and public spaces as they define 
the meaning and use of 'home’. This research employs qualitative research, a narrative method, 
data analysis techniques from observational, literature studies, surveys, and interviews to 
elucidate the utilization of spaces in a home and its relationships to the daily routine, spatial 
practice, and social interaction between members of the household, with a focus on the man 
and woman of the house. The selected case study will look into three house typologies using 
terrace house, semi-detached house, and multi-story house in an urban city named Putrajaya, 
the administrative capital of Malaysia. To preserve the portrayal of architectural identity of the 
housing and neighborhood landscape in Putrajaya, excessive home modifications are unlikely 
permissible (Rahman & Dzaharudin, 2013). This constraint forms a main research question of 
how Malaysians interpret physical spaces to facilitate their everyday practices. The research 
outcome will inform a new knowledge of a unique spatial design pattern between social and 
personal spaces in a home that responds to Malaysian perceptions of ‘home’ within its 
multigeneration and multicultural context. It thus extends the new body of knowledge in the 
discourse of Malaysian architectural identity policy (DASIK, 2017) concerning ‘Society and 
Culture’ as the first core concerning national housing identity, where it will greatly be 
benefitting governments, developers, and architects to develop future ‘homes’ for the people. 

 
Keywords— space utilization, spatial practice, home interpretation, Malaysian home 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; egzersiz yapan bireylerin e- sağlık okuryazarlıkları ile egzersizde 
davranışsal düzenlemeleri arasındaki ilişkiyi test etmektir. Ayrıca egzersiz yapan bireylerin e- 
sağlık okuryazarlıkları ile egzersizde davranışsal düzenlemeleri düzeylerini, farklı değişkenler 
açısından karşılaştırmak da bu çalışmanın bir diğer amacıdır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada ilişkisel tarama metodu ile kullanılmıştır. Çalışmaya yaşları 
18-57 arasında değişen (Ortyaş = 30.91 ± 8.72) haftada 1 ila 7 gün  (Ortsüre = 3.31± 1.36) egzersiz 
yapan 272 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara “ Norman ve Skinner’in e- sağlık 
Okuryazarlığı Ölçeği” ve “Egzersizde Davranışsal Düzenlemeler Ölçeği-2” (içsel düzenleme, 
içe atımla düzenleme, dışsal düzenleme ve güdülenmeme) uygulanmıştır. Verilerin analizi için 
betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t testi, ve Pearson korelasyon analizi yöntemleri 
kullanılmıştır. 

Bulgular: Bağımsız gruplar için yapılan t testi sonuçlarına göre cinsiyet değişkeninde e-sağlık 
okuryazarlığı ve egzersizde davranışsal düzenlemeler alt boyutları arasında katılımcıların 
ortalama puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>.05). 
Katılımcıların medeni durum değişkenine göre egzersizde davranışsal düzenlemeler ölçeği içsel 
düzenleme (t=-2,476; p<.01) alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği 
bulunmuştur. Erkek katılımcıların ortalama puanları kadın katılımcılardan daha yüksektir. 
Yapılan Pearson Momentler Korelasyon analizi sonuçları e-sağlık okuryazarlığı ile egzersizde 
davranışsal düzenlemeler alt boyutu içsel düzenleme (r=.238; p<.01) arasında anlamlı ve 
pozitif, e- sağlık okuryazarlığı ile dışsal düzenleme (r=-.309; p<.01) ve güdülenmeme (r=-.295; 
p<.01) alt boyutları arasında ise anlamlı ve negatif bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Sonuç: Sonuç olarak, çalışma bulgularında 129 kadın 143 erkek katılımcının katıldığı 
cinsiyetler arası, e-sağlık okuryazarlığı ve egzersizde davranışlar düzenlemeleri alt boyutları 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Bununla birlikte, medeni durumun ( evli 131 bekar 141) 
içsel düzenleme üzerinde ve erkek cinsiyet  ortalama puanlarının farklılık gösterdiği 
söylenebilir. Analiz sonuçlarında e-sağlık okuryazarlığı ve egzersizde davranışsal düzenlemeler 
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ile içsel düzenleme alt boyutu pozitif bir ilişki gösterirken, e-sağlık okuryazarlığı ve dışsal 
düzenleme ve güdülenmeme alt boyutları arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. 
Bunun sonucunda analizler ile bağlantılı olarak, e-sağlık okuryazarlığının içsel motivasyonu 
artırdığı ve dışsal motivasyonu azalttığı söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler—E-sağlık okuryazarlığ; Egzersizde davranışsal düzenlemeler;  Egzersiz 
 

 
ABSTRACT 

Purpose: The aim of this study individuals who exercise e - health literacy is to test the 
relationship between behavioral regulation in exercise. In addition, it is another purpose of this 
study to compare the levels of e-health literacy of individuals who exercise and their behavioral 
regulation in exercise in terms of different variables. 

Materials and Methods: Relational screening method was used in this study. 272 people aged 
between 18-57 (Average = 30.91 ± 8.72) who exercised 1 to 7 days a week (Average time = 
3.31± 1.36) voluntarily participated in the study. “Norman and Skinner's e-Health Literacy 
Scale” and the Scale of Behavioral Regulations in Exercise-2 (internal regulation, introjective 
regulation, extrinsic regulation and amotivation) were administered to the participants. 
Descriptive statistics, t-test for independent groups, and Pearson correlation analysis methods 
were used for data analysis. 

Results: According to the t-test results for independent groups, no statistically significant 
difference was found in the mean scores of the participants between the sub-scale of e-health 
literacy and behavioral regulation in exercise in the gender variable (p>.05). According to the 
marital status variable of the participants, it was found that there was a statistically significant 
difference in the behavioral regulation scale in exercise (t=-2,476; p<.01) sub-scale. Average 
scores of male participants are higher than female participants. The results of Pearson Moments 
Correlation analysis were significant and positive between e-health literacy and behavioral 
regulation in exercise sub-scale internal regulation (r=.238; p<.01), e-health literacy and 
external regulation (r=-.309; p<.01). .01) and unmotivated (r=-.295; p<.01) sub-scales show a 
significant and negative relationship. 

Conclusion: As a result, there is no significant difference between genders, e-health literacy 
and behavioral regulation in exercise sub-scales, in which 129 female and 143 male participants 
participated in the study findings. However, it can be said that marital status (married 131, 
single 141) on internal regulation and male gender mean scores differ. In the results of the 
analysis, e-health literacy and behavioral regulations in exercise showed a positive relationship 
with the internal regulation sub-scale, while a negative relationship was found between e-health 
literacy and the external regulation and motivation sub-scale. As a result of this, it can be said 
that e-health literacy increases intrinsic motivation and reduces extrinsic motivation in 
connection with the analyses. 
 
Keywords- E-health literacy; Behavioral regulations in exercise;  Exercise 
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ABSTRACT 

The Combus Lab (Combustion Laboratory) software has been developed for the study, 
testing and analysis of combustion systems powered by solid, liquid, and gaseous fuels. The 
software has been developed entirely on Python platform due to its versatility and widespread 
use in developer communities. Combus Lab allows a very high degree of configurability in 
terms of defining fuel components, in addition, it can solve a wide variety of combustion cases 
such as: 

 Complete combustion 
 Combustion under stoichiometric mixture 
 Incomplete combustion (with defect or excess of air) 
 Combustion with dry or wet oxidant 
 And it can be solved the problems in prediction mode (all combustion parameters are 

known) and in diagnostic mode (all or part of the combustion parameters are unknown). 
 
Combus Lab was developed for use in an educational environment: laboratories and 

classrooms, it is easy to use for teachers, researchers, and students, and it is optimized to carry 
out multiple tests in the shortest possible time. It presents a single frame with a simple layout. 
The definition of the problems it solves is carried out in phases whose content is shown 
progressively as the definition of the problem to be solved is completed. The software allows, 
among other tasks, modification, control, creation of new analyzes and exporting data for 
further analysis or comparison with other tools. 

Below, for demonstration purposes, a simple example solved with Combus Lab is presented, 
which allows graphical and sequential visualization of the software's working mode: it is 
required to burn methane CH4 in a complete stoichiometric combustion process with dry air at 
25ºC. 

The successive images show the steps corresponding to (1) Fuel configuration, in the 
example it is 100% methane; (2) Oxidant configuration, in this case, since it is treated as dry 
air, the molar fraction of water in the air is specified as zero, (3) Combustion chamber 
configuration, the stoichiometric mixture parameter is set equal to one, and since it is complete 
combustion, the combustion parameters are specified equal to one; (4) Results, where the results 
of the combustion stoichiometry are shown. In this phase, the information can be displayed by 
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the smoke sensors, if any, and a percentage diagram for a verification of the coherence of the 
test. 
 

 

 

 
 

Keywords—Combustion Laboratory; Combustion Stoichiometry; Smoke Analysis; 
Educational software. 
 

(1) Fuel configuration (2) Oxidant configuration 

(3) Combustion chamber configuration  (4) Results 

4.1) Results: Sensor data  4.2) Results: Percentage diagram  
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ÖZET 

Amaç: Karbonik anhidraz enzim ailesi (EC 4.2.1.1), CO2 hidrasyonunu katalize ederek HCO3
- 

ve H+ üreten Zn+2 bağımlı metalloenzimlerdir. CA enzim ailesi, metabolizma ve tümör oluşumu 
için anahtar role sahiptir. CA-IX, katı tümörlerin pH’sının düzenlenmesini sağlayan CA ailesine 
ait hücre yüzey glikoproteinidir. CA-IX kanserin metastazı, ilerlemesi ve terapötik yanıtı ile 
ilişkilidir. Melanom, epidermisdeki melanin üreten melanosit hücrelerinin tümörleşmesi ile 
oluşan, mortalitesi yüksek kanser türüdür. CA-IX, melanomdaki asidik mikroçevre ile 
ilişkilidir. CA-IX enzim aktivitesi, tümör mikroçevresini daha hipoksik yapar. Hipoksik 
ortamda melanom hücre hatlarında CA-IX ekspresyonun daha yüksek olduğu bildirilmiştir. 
Lactarius deliciosus mantar türünün antioksidan ve antikanser etkisi gözlemlenmiştir. Bu 
çalışmanın amacı, melanom hücre hatlarında L. deliciosus mantar ekstraktının, CA-IX enzim 
düzeyi üzerine etkisinin araştırılmasıdır. 

Yöntem: Bu çalışmada, L. deliciosus mantarının ekstraktı hazırlanmıştır. Kontrol grubu için 
CA-IX’un bilinen inhibitörü asetazolamid kullanılmıştır. L. deliciosus mantar ekstraktı ile 
asetazolamidin WM115 (primer) ve SKMEL30 (metastatik) hücre hatlarındaki sitotoksik 
etkileri, WST-1 yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş ve IC50 değerleri hesaplanmıştır. 
Asetazolamid ve mantar ekstraktının CA-IX enzim düzeyi üzerine etkileri ELISA testi ile 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Asetazolamid ve L. deliciosus mantar ekstraktı için IC50 değerleri sırasıyla 21,41 
μmol/L ve 55,29 μL olarak belirlenmiştir. Asetazolamid uygulanması, CA-IX enzim düzeyi 
üzerine anlamlı bir inhibisyon etkisi göstermiştir. L. deliciosus mantar ekstraktının CA-IX 
enzim düzeyini anlamlı bir şekilde artırdığı SEK-MEL-30 ve WM115 melanom hücre 
hatlarında tespit edilmiştir (p<0,0001). 

Sonuç: Çalışmamız ile melanom hücre hatlarında L. deliciosus mantar ekstraktının, CA-IX 
enzimi üzerine etkisi ilk kez araştırılmış olup sonuçlarımız literatüre katkı sağlayacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Antikanser, karbonik anhidraz IX, Lactarius deliciosus, melanom 
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ABSTRACT 

Objective: The carbonic anhydrase enzyme family (EC 4.2.1.1) are Zn+2 dependent 
metalloenzymes that produce HCO3

- and H+ by catalyzing the hydration of CO2. The CA 
enzyme family has a key role in metabolism and tumorigenesis. CA-IX is a cell surface 
glycoprotein belonging to the CA family that regulates the pH of solid tumors. CA-IX is 
associated with cancer metastasis, progression, and therapeutic response. Melanoma is a type 
of cancer with a high mortality rate that occurs as a result of the tumorigenesis of melanocyte 
cells that produce melanin in the epidermis. CA-IX is associated with the acidic 
microenvironment in melanoma. CA-IX enzyme activity makes the tumor microenvironment 
more hypoxic. It has been reported that CA-IX expression is higher in melanoma cell lines in a 
hypoxic environment. Also, antioxidant and anticancer effects of Lactarius deliciosus 
mushroom species were observed. This study aims to determine the effect of exerting L. 
deliciosus mushroom extract in melanoma cell lines on the level of the CA-IX enzyme. 

Method: In this study, an extract of L. deliciosus mushroom was prepared. Acetazolamide 
known as an inhibitor of CA-IX was used for the control group. The cytotoxic effects of L. 
deliciosus mushroom extract and acetazolamide in WM115 (primary) and SKMEL30 
(metastatic) cell lines were evaluated using the WST-1 method and IC50 values were 
calculated. Effects of acetazolamide and mushroom extract on CA-IX enzyme levels were 
evaluated by ELISA test. 

Results: The IC50 values for acetazolamide and L. deliciosus mushroom extract were 
determined as 21.41 μmol/L and 55.29 μL, respectively. As a result of the treatment of 
acetazolamide, it showed a significant inhibition effect on the CA-IX enzyme level. It was 
determined that L. deliciosus mushroom extract statistically increased the CA-IX enzyme level 
in SEK-MEL-30 and WM115 melanoma cell lines (p<0,0001).  

Conclusions: The findings from this study make several contributions to the current literature 
and provide a new understanding of the effect of L. deliciosus mushroom extract on the CA-IX 
enzyme in melanoma cell lines. 
 
Keywords: Anticancer, carbonic anhydrase, Lactarius deliciosus, melanoma 
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ÖZET 

Kestane dal kanseri Cryphonectria parasitica’nın neden olduğu bir mantar enfeksiyonudur. 
Hastalığın Avrupa’da biyolojik kontrol ajanı olarak Cryphonectria parasitica hipovirülent suşu 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Virulent C. parasitica’nın pozitif çift iplikli RNA (dsRNA) 
virüsü (Cryphonectria hypovirus -1) ile enfekte edilmesi ile fungusun enfeksiyon gücünde 
azalma olmakta ve hipovirulent suş oluşmaktadır. Virüs kılıf proteinine sahip değildir. 
Konakçıdan zar vesikülleriyle çevrelenmiştir. dsRNA’nın bulunması fungusta sporulasyonu 
azaltmakla beraber seksual çoğalmayı da engellemektedir. Kestanede dal kanserine neden olan 
fungus Cryphonectria parasitica (virulent izolat) hipovirulent izolatı ile bir araya geldiğinde 
hipovirulens geliştiği bilinmektedir. 

Projedeki amacımız kestane dal kanseri etkeni Cryphonectria parasitica’nın hipovirulens 
geliştirmesinde bulunduğu topraktaki fulvik ve humik asit konsantrasyonunun etkisinin 
moleküler düzeyde araştırılarak bu konuda daha yaygın etkili bir biyolojik mücadele sistemi 
geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla öncelikle virulent ve hipovirulent 
Cryphonectria parasitica suşları PDA agar besiyerine ekilerek ve 24 ± 2°C’de 7 gün karanlıkta 
inkübe edilmiştir. Hipovirulent ve virulent suşlar fenotipik gözlemlerin yanısıra Bavendamm 
besiyerine ekimi yapılarak değerlendirilmiştir. Hiovirulent suşun virulent suşu dönüştüme 
etkisini ve bu dönüşümde fulvik ve humik asit konsantrasyonlarının etkisini incelemek üzere 
virulent ve hipovirulent suşlar aralarında 0,3 cm boşluk olacak şekilde farklı 
konsantrasyonlarda humik ve fulvik asit içeren selofanlı PDA besiyerlerine ekilmiştir. 14 
günlük inkübasyon sonrasında hücreler toplanarak RNA ve proteinizolasyonları 
gerçekleştirilmiştir. Hipovirulent dönüşümünü dsRNA varlığı ile kontrol edilmiştir. dsRNA 
analizi için NORGEN BİOTEK Plant/Fungi Totat RNA Purificaiton Kit kullanılmıştır. 
Dönüşümü moleküler düzeyde format dehidrogenaz enziminin yanıtı ışığında incelemek total 
protein izolasyonu yapılmıştır. Farklı konsantrasyonlarda humik ve fulvik asit içeren 
ortamlarda büyüyen virulent ve hipovirulent Cryphonectria parasitica’daki format 
dehidrogenaz aktivitesinin analizi çalışmaları devam etmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler— Kestane Dal Kanseri; Hipovirulent; Cryphonectria parasitica; Humik 

Asit, Fulvik Asit 
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ABSTRACT 

Chestnut blight is a fungal infection caused by Cryphonectria parasitica. The hypovirulent 
strain of Cryphonectria parasitica is widely used as the biological control agent of the disease 
in Europe. Virulent Cryphonectria parasitica is infected with positive double-stranded RNA 
(dsRNA) virus (Cryphonectria hypovirus -1), there is a decrease in the infectious power of the 
fungus and a hypovirulent strain is formed. The virus does not have a sheath protein. It is 
surrounded by membrane vesicles from the host. Although the presence of dsRNA reduces 
sporulation in the fungus, it also prevents sexual reproduction. It is known that hypovirulence 
develops when combined with the hypovirulent isolate of the fungus Cryphonectria parasitica 
(virulent isolate), which causes branch cancer in chestnut. 

Our aim in the project is to contribute to the development of a more widespread effective 
biological control system in this regard by investigating the effect of fulvic and humic acid 
concentration in the soil on hypovirulence development of chestnut blight agent Cryphonectria 
parasitica. For this purpose, virulent and hypovirulent Cryphonectria parasitica strains were 
first inoculated on PDA agar medium and incubated at 24 ± 2°C for 7 days in the dark. 
Hypovirulent and virulent strains were evaluated by cultivation in Bavendamm medium as well 
as phenotypic observations. In order to study the effect of hiovirulent strain on virulent strain 
transformation and the effect of fulvic and humic acid concentrations on this transformation, 
virulent and hypovirulent strains were planted on cellophane PDA media containing humic and 
fulvic acid at different concentrations with a deciency of  0,3 cm between them. After 14 days 
of incubation, the cells were collected and RNA and protein isolates were performed. 
Hypovirulent transformation has been controlled by the presence of dsRNA. For the analysis 
of dsRNA, the NORGEN BIOTEK Plant/Fungi Totat RNA Purification Kit was used. Total 
protein isolation was performed to study the transformation at the molecular level in the light 
of the response of the format dehydrogenase enzyme. Total protein isolation was performed to 
study the transformation at the molecular level in the light of the response of the format 
dehydrogenase enzyme. Studies are underway to analyze the activity of format dehydrogenase 
in virulent and hypovirulent Cryphonectria parasitica growing in media containing humic and 
fulvic acid in different concentrations. 

 
Keywords- Chesnut Blight; Hypovırulent; Cryphonectria parasitica; Humic Acid; Fulvic 
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ÖZET 

Rasgeleliğin mümkün olmadığı gözlemsel çalışmalarda deney ve kontrol gruplarındaki ortak 
değişkenlerin farklılık göstermesinden dolayı deney gruplarına atama yapmada dengesizlik 
oluşmaktadır. Bu dengesizlik, deneyin etkinliğinin belirlenmesinde yanlılığa neden olmaktadır. 
Eğilim skorlarını elde etmek için en sık kullanılan yöntemlerden biri lojistik regresyon 
yöntemidir. Bu çalışmada, yanlılığın azaltılması amacıyla eğilim skoru eşleştirmede amaç, 
deney ve kontrol birimlerindeki benzer birimler eşleştirilir, diğer birimler çalışmadan çıkarılır. 
Böylece homojen gruplar elde edilerek yanlılık azaltılmış olur. Yanlılığın azaltılması amacıyla 
eğilim skoru eşleştirme yöntemlerinden en yakın komşu (1:1), caliper ve tabakalı eşleştirme 
yöntemleri ile dengeleme skorları göz önüne alınmış ve  gerçek bir veri seti üzerinde  uygulama 
çalışması yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.  

Bu çalışmada 2015 Maden Kanunun etkisini incelemek amacıyla Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü sistem kayıtlarından elde edilen 2014 yılı ve 2016 yılında aktif olan ruhsatlar 
kullanılmıştır. 2014 ve 2016 yıllarındaki toplam 39.280 adet ruhsattan 21.457 adeti kontrol 
grubunu,17.823 adeti ise deney grubunu oluşturmaktadır. Bağımlı değişkeni 2015 Kanunu 
(öncesi/sonrası) olan 39.280 adet ruhsata ait 6 ortak değişken bulunmaktadır. R paket programı 
yardımıyla lojistik regresyon yöntemiyle eğilim skorları tahmin edilmiştir. Tahmin edilen 
eğilim skorlarıyla en iyi eşleştirme yöntemi elde edilmiştir.  

Uygulanan eşleştirme yöntemlerinden, en yakın komşu eşleştirmesi, caliper eşleştirme ve 
tabakalı eşleştirme arasında en iyi eşleştirme yöntemi belirlenmiş ve minimum yanlılık 
sağlanmıştır. 2015 Maden Kanunun etkisinin değerlendirilmesinde, kanun öncesi (kontrol) ve 
kanun sonrasına (deney) ait ortak değişkenler bakımından ortaya çıkan farklılıklar minimuma 
indirilmiş ve benzer dağılıma sahip deney ve kontrol birimleri oluşturulmuştur. Böylece elde 
edilen yeni örnekleme ait deney ve kontrol grupları arasında karakteristik özellikler birbirine 
benzemiş ve sistematik hata azalmıştır. Bu sayede ortak değişkenlerin ruhsat sayıları üzerindeki 
etkisinin minimuma indirilmesi sağlanarak 2015 kanunun ruhsat sayılarındaki azalmada 
anlamlı bir farklılık yarattığı ortaya çıkmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler—Eğilim Skoru; Lojistik Regresyon; Eşleştirme; Yanlılık 
 
 

ABSTRACT 

In observational studies where randomness is not possible, there is an imbalance in assigning 
the experimental groups due to the differences in the common variables in the experimental and 
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control groups. This imbalance causes bias in determining the effectiveness of the experiment. 
One of the most commonly used methods to obtain trend scores is the logistic regression 
method. In this study, similar units in the aim, experiment and control units are matched in 
propensity score matching in order to reduce bias, and other units are excluded from the study. 
Thus, homogeneous groups are obtained and the bias is reduced. In order to reduce the bias, the 
nearest neighbor (1:1), caliper and stratified matching methods and balancing scores were taken 
into consideration from the propensity score matching methods, and the results were evaluated 
by conducting an application study on a real data set. 

In this study, licenses active in 2014 and 2016, obtained from the system records of the 
General Directorate of Mining and Petroleum Affairs, were used to examine the effect of the 
2015 Mining Law. Out of a total of 39,280 licenses in 2014 and 2016, 21,457 constitute the 
control group and 17,823 constitute the experimental group. There are 6 common variables 
belonging to 39,280 licenses, the dependent variable of which is the 2015 Law (before/after). 
Propensity scores were estimated by logistic regression method with the help of R package 
program. The best matching method was obtained with the predicted propensity scores. 

Among the applied matching methods, the best matching method was determined between 
nearest neighbor matching, caliper matching and stratified matching, and minimum bias was 
achieved. In the evaluation of the impact of the 2015 Mining Law, the differences in the 
common variables of pre-law (control) and post-law (experiment) were minimized and 
experimental and control units with similar distribution were created. Thus, the characteristic 
features between the experimental and control groups of the new sample obtained were similar 
and the systematic error was reduced. In this way, it was revealed that the effect of common 
variables on the number of licenses was minimized, and the 2015 law made a significant 
difference in the decrease in the number of licenses. 
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ÖZET 

Barbitürat veya oksim grubu içeren hidrazon türevleri, biyolojik önemlerinin yanı sıra çok 
çeşitli farmakolojik aktivitelere sahiptir. Bu tür bileşikler, reaksiyon koşullarına bağlı olarak 
oksijen veya imin azotları ile reaksiyona girebilen ve tipik olarak üç dişli, iki dişli veya tek dişli 
bileşikler olarak davranan hidrazon-barbitüratlar ve hidrazon-oksimler olarak adlandırılmıştır. 
Hidrazon, barbitürat ve oksim grupları içeren bu moleküllerin sentezi literatürde geniş olarak 
yer almasına rağmen, antimikrobiyal, antitüberküler, antikonvülzan, antitümör ve 
antiinflamatuar etkileşimleri nedeniyle hala ilgi çekici bir çalışma alanıdır.  

Bu çalışma yapısında 5-asetil-1,3 dimetilbarbitürik asit ve iki farklı isonitrosoasetofenon 
türevi (-Cl ve-CH3) içeren yeni hidrazon türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik 
aktivitelerini içermektedir. Bileşiklerin yapısı çeşitli spektroskopik yöntemlerin yanında tek 
kristalli X-ışını kırınım tekniği kullanılarak araştırılmıştır. Her iki hidrazon türevinin çeşitli 
kanser hücreleri üzerindeki in vitro sitotoksik aktiviteleri MTT yöntemi kullanılarak test 
edilmiştir. Yapısında klor grubu bulunan hidrazon bileşiğinin SH-SY5Y nöroblastoma hücre 
hatları üzerinde daha etkili olduğu gözlemlenirken; yapısında metil grubu bulanan hidrazon 
bileşiğinin ise A549 akciğer karsinomu hücre hatları üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler—Hidrazon; Oksim; Sentez; Tek kristal; Sitotoksisite 
 
 

ABSTRACT 

Hydrazone derivatives containing barbiturate or oxime groups have a wide variety of 
pharmacological activities besides their biological importance. Such compounds have been 
named hydrazone-barbiturates and hydrazone-oximes, which can react with oxygen or imine 
nitrogens depending on the reaction conditions and typically behave as tridentate, bidentate, or 
monodentate compounds. Although the synthesis of these molecules containing hydrazone, 
barbiturate and oxime groups is widely covered in the literature, it is still an interesting field of 
study due to its antimicrobial, antitubercular, anticonvulsant, antitumor and antiinflammatory 
interactions. 
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This study includes the synthesis, characterization and biological activities of new hydrazone 

derivatives containing 5-acetyl-1,3 dimethylbarbituric acid and two different 
isonitrosoacetophenone derivatives (-Cl and -CH3). The structure of the compounds was 
investigated using single crystal X-ray diffraction technique as well as various spectroscopic 
methods. The in vitro cytotoxic activities of both hydrazone derivatives on various cancer cells 
were tested using the MTT method. It has been observed that the hydrazone compound, which 
has a chlorine group in its structure, is more effective on SH-SY5Y neuroblastoma cell lines; 
the hydrazone compound, which has a methyl group in its structure, was found to be effective 
on A549 lung carcinoma cell lines. 
 

Keywords- Hydrazone; Oxime; Synthesis; Single crystal; Cytotoxicity 
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ÖZET 

Bu çalışmada üç boyutlu Nikel kaplamalar elektro kaplama yöntemi ile üretilmiştir. 
Kaplamaların morfolojisi incelendiğinde poroz ve bal peteği yapısına sahip olduğu 
görülmüştür. Yüzey alanı büyük, poroz malzemeler katalizör, enerji alanında ve sensör olarak 
kullanılabilmektedir. Fakat bu malzemelerin hazırlanması için uzun ve pahalı proseslere gerek 
duyulmaktadır. Elektro kaplama prosesinde katotta açığa çıkan H2 gazı kaplamanın 
morfolojisinde önemli değişiklikler meydana getirebilmektedir. Katotta açığa çıkan bu H2 

balonları dinamik gözenek oluşturucu olarak kullanılabilmekte, gözenekli ve bal peteği 
yapısında kaplamalar üretilebilmektedir. Metal ve metal alaşımları elektro kaplama yöntemi ile 
kompozisyonu,  morfolojisi ve gözenek miktarı kontrol edilerek üretilebilmektedir. Bu yöntem 
ile üretilen nano yapılar, ilk yatırım maliyetinin düşük olması ve hızlı bir üretim yöntemi olması 
nedeniyle literatürde ilgi görmektedir. Kaplamalar üretilirken Doğru Akım (DC) güç kaynağı 
kullanılmıştır. Anot olarak platinize titanyum kullanılmıştır. Katot olarak ise Kalem Grafit 
Elektrot (PGE) seçilmiştir. Çalışmalarda elektrolit Nikel konsantrasyonu, NH4Cl 
konsantrasyonu, kaplama süresi ve akım yoğunluğu gibi parametreler incelenmiştir. 
Kaplamaların morfolojik karakterizasyonu için SEM kimyasal karakterizasyonu için EDX ve 
XRD teknikleri kullanılmıştır. Kaplama süresi arttıkça oluşan yapı homojen olmakla beraber 
gözenek boyutunun büyüdüğü ve kaplama kalınlığının arttığı görülmüştür. Elektrolite eklenen 
NiSO4 miktarı 0.1M’ı geçtiğinde pürüzsüz, çatlaksız ve homojen kaplamalar üretilmiştir. 
Kaplama üretilirken uygulanan akım yoğunluğu arttığında ise kaplamaların çatlak yoğunluğunu 
arttığı görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler—Nikel;  Elektro kaplama; Poroz kaplama;  

 
 

ABSTRACT 

In this study, three-dimensional Nickel coatings were produced by electroplating method. 
When the morphology of the coatings was examined, it was seen that the structure was porous 
and honeycomb-like porous structure. High specific surface area materials can be used as 
catalysts, energy, and sensors. However, long and expensive processes are required for the 
preparation of these materials. In the electroplating process, the H2 gas released at the cathode 
that can cause significant changes in the morphology of the deposit. These H2 bubbles exposed 
at the cathode can be used as dynamic pore templates, and porous and honeycomb structured 
coatings can be obtained by this technique. Electrodeposition has been used to create 
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nanostructures with controlled shape and size, morphology and composition. Nanostructures 
produced by this method are of interest in the literature due to their low initial investment cost 
and being an easy production method. Direct Current (DC) power supply was used in 
experiments. Platinized titanium was used as the anode. Pencil Graphite Electrode (PGE) was 
chosen as the cathode. In the studies, parameters such as electrolyte Nickel concentration, 
NH4Cl concentration, coating time, and current density were investigated. SEM was used for 
the morphological characterization, EDX and XRD techniques were used for the chemical 
characterization of the coatings. With the increment of the electrodeposition time, the resulting 
structure was homogeneous and the thickness of the coating increased. Smooth, crack-free, and 
homogeneous coatings were produced when the amount of NiSO4 exceeded 0.1M. It was 
observed that the crack density of the coatings increased with the increment of the applied 
current density. 

 
Keywords—Nickel; Electrodeposition; Morphology; Porous coating 
 
 
 

 
 
 
 
 

830



 

 
 
 
 

                                              IGSCONG’22 -08-11 June 2022 

 

Akuakültür Ağları İç n Çevre Dostu Ant foul ng Kaplamalar 
Eco-Friendly Antifouling Coatings for Aquaculture Nets 

Cengizhan DAĞ1, Levent ÇAVAŞ*,2

*: levent.cavas@deu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2136-6928 
1: Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

2: Fen Fakültesi/Kimya, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye 
 
 

ÖZET 

Sucul ekosistemlerde yapay yüzeylerin fouling organizmalar tarafından kaplanmasına 
biyofouling denir. Biyofouling, akuakültür endüstrisi için istenmeyen sonuçlara neden 
olmaktadır. Kültür balıkçılığı ağlarının biyofouling oluşturan canlılara sağladığı geniş yaşam 
alanı, fouling organizmaların bu yüzeye istilasına neden olur. Biyofouling nedeniyle kafes 
ağlarının gözenekleri kapanır, toplam kütle ve hidrodinamik sürtünme artar ve kafes sistem 
taşıyıcılarına zarar verir. Antifouling teknolojiler, biyofoling’in neden olduğu zararlı etkilerden 
korunmak için uygulanmaktadır. Literatür araştırıldığında, akuakültür ağlarını biyofouling 
canlılardan korumak için yapılan çalışma sayısının yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Bu 
çalışmada, çevre dostu antifouling boyaların geliştirilmesinde farklı biyositlerin antifouling 
etkinlikleri akuakültür ağları üzerinde test edilmiştir. Çalışma kapsamında biyosidal ajan olarak 
econea, diuron ve irgarol kullanılmıştır. Seçilen biyositler, lanolin, paraffin wax, sitiren-akrilik 
kopolimer ve rosin matriksleri içine %3 (w/w) oranında eklenerek antifouling kaplamalar 
üretilmiştir. Üretilen antifouling kaplamalar dip-coat metodu ile akuakültür ağları üzerine 
kaplanmıştır. Alan testleri Ağustos – Eylül 2021 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. İlk alan 
denemesinden elde edilen sonuçlara göre rosin ve lanolin matrikslerin biyosit içermeyen 
formülasyonlarında diğer matrikslere göre antifouling etkinlik saptanmıştır. Ek olarak, ilk alan 
testi sonrası akuakültür ağları üzerinde tutunan biyofouling canlılar incelenmiş ve Balanus 
amphitrite, Ulva lactuca, Hydroides elegans ve Bugula neritina türlerinin yüksek yoğunlukta 
olduğu tespit edilmiştir. İlk alan testinde antifouling etkinlik gösteren rosin ve lanolin 
matriksleri olarak ikinci alan testinde biyosit ilaveli olacak şekilde kullanılmıştır. Çalışma 
sonucuna göre, en yüksek antifouling etkinlik econea ile elde edilmiştir. Diuron ve Irgarol 
biyositleri antifouling performanslarına göre ikinci ve üçüncü sıraya yerleşmiştir. Sonuç olarak, 
akuakültür ağlarının biyofouling organizmaların neden olduğu zararlı etkilerden korumak için 
econea isimli biyositin bu alanda kullanılabilirliği önerilmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler— Akuakültür, antifouling, biyofouling, , koruyucu kaplamalar 
 
 

ABSTRACT 

 The fouling of artificial surfaces by fouling organisms in aquatic ecosystems is called 
biofouling. Biofouling has undesirable consequences for the aquaculture industry. The large 
habitat provided by aquaculture nets to biofouling organisms causes fouling organisms to 
invade this surface. Due to biofouling, the pores of the cage nets are closed, the total mass and 
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hydrodynamic friction increase and damage the cage system carriers. Antifouling technologies 
are applied to protect against harmful effects caused by biofoling. When the literature was 
searched, it was observed that the number of studies to protect aquaculture nets from biofouling 
organisms was insufficient. In this study, the antifouling activities of different biocides were 
tested on aquaculture nets in the development of environmentally friendly antifouling paints. 
Within the scope of the study, econea, diuron and irgarol were used as biocidal agents. 
Antifouling coatings were produced by adding selected biocides to lanolin, paraffin wax, 
styrene-acrylic copolymer and rosin matrices at a percenrage of 3% (w/w). The produced 
antifouling coatings were coated on aquaculture nets by dip-coat method. Field tests were 
carried out in Izmir in August – September 2021. According to the results obtained from the 
first field test, antifouling activity was determined in biocide-free formulations of rosin and 
lanolin matrices compared to other matrices. In addition, after the first field test, biofouling 
organisms attached to the aquaculture nets were examined and it was determined that Balanus 
amphitrite, Ulva lactuca, Hydroides elegans and Bugula neritina species were found in high 
density. In the first field test, rosin and lanolin matrices, which showed antifouling activity, 
were used with the addition of biocides in the second field test. According to the results of the 
study, the highest antifouling activity was obtained with econea. Diuron and Irgarol biocides 
ranked second and third according to their antifouling performance. As a result, it is suggested 
that a biocide called econea can be used in this field to protect aquaculture nets from the harmful 
effects of biofouling organisms. 

 
Keywords— Aquaculture, antifouling, biofouling, protective coatings 
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ÖZET 

 Dünya nüfusu hızla artmakta kaynaklarımız ise bir o kadar hızlı azalmaktadır. Gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir dünya bırakmak için sürdürülebilir yaşam 
gereklidir. Sürdürülebilir yaşam ise doğayı korumayı ve kaynakları verimli kullanmayı, birey, 
çevre ve toplum etkileşimini gerektirir. Bu doğrultuda Fen Bilimleri Dersi Öğretim 
Programı’nın özel hedeflerinden biri de birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi 
fark ettirmek; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini 
geliştirmektir. Doğayı koruyarak, verdiğimiz zararı en aza indirgeyen çözümler üretmeyi 
amaçlayan biyomimikri bilim alanı doğadan ilham alan sürdürülebilir tasarım ve teknolojiler 
üretir. Biyomimikri terimi biyo ve mimikri kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. 
Biyo doğa, hayat, yaşam anlamlarına gelirken, mimikri taklit etmek anlamındadır. Doğayı taklit 
eden teknolojiler oluşurken gözlem yapma, soru sorma, araştırma, sınıflama, üretme, buluş 
yapma gibi bilimsel süreç becerilerini kullanmak gerekmektedir. Biyomimikri eğitimi Fen 
Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın da geliştirmeyi hedeflediği bilimsel süreç, yaşam, 
mühendislik ve tasarım becerilerini geliştirmektedir. Bu becerilerin geliştirilmesinde ve 
geleceğe yön verecek çocukların yetiştirilmesinde görev alan öğretim programları 
doğrultusunda, disiplinlerarası bir yaklaşımla oluşturulan Biyomimikri eğitim çalışmalarına, 
okullarda yaygınlaşmakta olan STEM eğitimi içerisinde veya bir alternatif olarak yer verilmesi 
önemli katkılar sağlayacaktır. Doküman incelemesine dayalı olarak oluşturulan bu araştırmada 
biyomimikri biliminin eğitimde yerine, Fen Bilimleri dersi özel hedefleriyle tutarlılığına, 
STEM ile olan bağlantısına değinilmiş ve yurt içi ve dışında okullarda yapılmış Biyomimikri 
uygulamalarından örneklere yer verilmiştir. 
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ABSTRACT 

The world's population is increasing rapidly, and our resources are declining as quickly. A 
sustainable life is necessary in order to leave a world where future generations can meet their 
needs. Sustainable life requires protecting nature and using resources efficiently, interacting 
with the individual, environment and society. In this respect, one of the specific objectives of 
the Science Curriculum is to make people realize the mutual interaction between the individual, 
the environment and the society; to develop awareness of sustainable development regarding 
society, economy and natural resources. The field of biomimicry, which minimize the damage 

833



  
 
 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 
we do by protecting nature, aims to produce solutions that  produces sustainable designs and 
technologies inspired by nature. The term biomimicry comes from the combination of the words 
bio and mimicry. While bio means nature, life; mimicry means to imitate. It is necessary to use 
scientific process skills such as observing, asking questions, researching, classifying, producing 
and inventing while technologies that imitate nature are being developed. Biomimicry 
education develops the scientific process, life, engineering and design skills that the Science 
Curriculum aims to develop. It will make important contributions to include Biomimicry 
education studies, which are created with an interdisciplinary approach, in line with the 
curricula that are involved in the development of these skills and raising children who will shape 
the future, within the STEM education that is becoming widespread in schools or as an 
alternative. In this research, which was created based on document review, the place of 
biomimicry in education, its consistency with the specific objectives of the Science course, its 
connection with STEM were mentioned, and examples of Biomimicry applications made in 
schools in Turkey and abroad were included. 

 
Keywords-  Biomimicry; Sustainability; Design; Technology; Practice example 
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ÖZET 

Ülkelerin ihracat ve ithalat değerleri her zaman merak edilir. İhracatın ithalatı karşılama 
oranı makro ekonomik göstergelerden önemlilerden biridir. Bu çalışmada, Türliye’nin 
ihracatının ithalatı karşılama oranları zaman serileri ve kestirim açıdan incelenmiş olup, 
ihracatın ithalatı karşılama oranı (Ocak 2013-Aralık 2021) aylık zaman serisi, ihracatın ithalatı 
karşılama oranı(1950-2021) yıllık zaman serisi analizlerde kullanılmıştır. İnceleme sonucunda, 
İhracatın ithalatı karşılama oranı (Ocak 2013-Aralık 2021) aylık zaman serisi AR(1) modeli ile 
Üstel Düzgünleştirme modeli elde edilmiş olup,  kestirim değeri, Üstel Düzgünleşme için daha 
iyi sonuç vermiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı (1950-2021) yıllık zaman serisinde AR(1) 
modeli için kestirim değeri, ihracatın ithalatı karşılama oranı (1950-2021) yıllık zaman serisi 
Üstel Düzgünleştirme modeli için  daha iyi sonuç vermiştir. Bu sonuçlara göre, İhracatın ithalatı 
karşılama oranı (Ocak 2013-Aralık 2021) aylık zaman serisi, (1950-2021) yıllık zaman serisine 
göre, kestirimde daha iyi sonuçlar verdiği tesbit edilmiştir. 

Yapılan analizlerin sonuçlarını elde ederken serilere öncelikle durağanlık araştırması 
yapılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak serilerin grafikleri incelenmiş, serilere ait ACF VE PACF  
grafiklerine göre yorumlamalar yapılmış ardından hipotezler oluşturulmuştur. Kurulan 
hipotezlerden sonra durağanlığın tespiti için Augmented Dickey-Fuller Birim Kök Analizi 
yapılmıştır. Elde edilen bu analizler sonucunda serilere uygun modellerin tespiti yapılmış olup 
Birim kök testi yapılan serilere kestirimler yapılıp öngörülerde bulunulmuştur. Elde edilen 
sonuçlar grafiksel olarak da incelenmiştir. 
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ABSTRACT 

 The countries’ export and import data is an intriguing analysis subject. In particular, the 
ratio of imports to exports prevails as one of the most important macroeconomic indicators. 

In this study, it is aimed to Turkey's exports to import coverage ratios were examined in 
terms of time series and estimation, and the monthly time series of exports to imports coverage 
(January 2013-December 2021) and the export to import coverage ratio (1950-2021) were used 
in annual time series analysis. As a result of the examination, the exponential smoothing model 
was obtained with the monthly time series AR(1) model for the export to import coverage ratio 

835



  
 
 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 
(January 2013-December 2021), and the predictive value gave better results for the Exponential 
Smoothing. Exports to imports coverage ratio (1950-2021) annual time series also gave better 
results for AR(1) model, while exports to imports coverage ratio (1950-2021) annual time series 
gave better results for the Exponential Smoothing model. According to these results, it has been 
determined that the monthly time series of exports to imports coverage ratio (January 2013-
December 2021) gives better results in estimation than the annual time series (1950-2021). 

While obtaining the results of the analyzes, first of all, the stationarity research of the series 
was carried out. First, the graphs of the series were examined then interpretations were made 
according to the ACF and PACF graphs of the series, and then hypotheses were formed. After 
the hypotheses established, Augmented Dickey-Fuller Unit Root Analysis was carried out to 
determine the stationarity. As a result of these analyzes, the models suitable for the series were 
determined, forecasts were made on the series with the unit root test, and predictions were made. 
The results of all these studies  were also analyzed graphically. 

 
Keywords: Time Series, Forecasting, ADF Test, The Ratio of Exports to Imports 
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ÖZET 

Genetik olarak kodlanmış biyosensörler, farklı metabolik ve sinyal yolakları arasındaki 
ilişkiyi eş zamanlı araştırmak için önemli araçlardır. Fakat, spektral olarak farklı özelliklere 
sahip biyosensörler, hedef molekül için farklı hassasiyete sahip olabilir ve bu durum 
biyosensörlerin farklı hücre lokasyonlarına hedeflenmesinden kaynaklanabilir. Diğer yandan, 
tek renkli biyosensörler belirli bir hücrenin çeşitli hücre lokallerinde ilgili hedef molekülün aynı 
anda görselleştirilmesini önler. Bu sınırlamaların üstesinden gelmek için, farklı hücre 
lokasyonlarında tek renkli biyosensörlerden yararlanan ve "birlikte kültüre dayalı 
multiparametrik görüntüleme tekniği" anlamına gelen (COMPARE IT) olarak adlandırdığımız 
yeni bir yaklaşım geliştirdik. Model organizma olarak zor ifade edilen endotel hücrelerini 
(EA.hy926) kullandık ve farklı hücre organellerine hedeflenmiş (nükleus, sitozol ve 
mitokondri) GFP tabanlı HyPer7 biyosensörlerini ifade eden üç kararlı hücre hattı oluşturduk. 
Homojen olarak dağılmış hücre popülasyonları elde etmek için her bir hücre hattı aynı oranda 
karıştırılarak birlikte kültürlendi. Bu yaklaşım, aynı floresan kanalında ve tek bir mikroskobik 
alanda üç farklı lokalde hedeflenmiş hücre hattını gözlemlememizi sağladı. Eksojen H2O2 
uygulanması, endotel hücrelerinin bazal mitokondriyal H2O2 seviyelerinde, nükleus ve sitozolik 
H2O2 seviyelerine kıyasla çarpıcı farklılıklar gösterdi. Ayrıca yaklaşımımız, nükleus ve sitozol 
hedefli HyPer7 sinyallerinin, mitokondri hedefli HyPer7 sinyallerine kıyasla önemli ölçüde 
daha yavaş platoya ulaştığını gösterdi. COMPARE IT, spektral olarak özdeş hedeflenmiş 
biyosensörler kullanılarak ilgilenilen hedef molekülün farklı hücre lokallerinde aynı anda 
görselleştirilmesine izin veren basit ama güvenilir multiparametrik canlı hücre görüntüleme 
tekniğidir. Bu teknik, yüksek içerikli ilaç taramasında uygun olan tek veya çok renkli sensör 
kombinasyonu oluşturma potansiyeline sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Endotel hücreleri; HyPer7; Hidrojen peroksit; Birlikte görüntüleme; 
Multiparametrik görüntüleme.  

 
ABSTRACT 

Genetically encoded biosensors are valuable tools to simultaneously investigate the 
relationship between different metabolic and signaling pathways. However, spectrally distinct 
biosensors may have different sensitivities to their target molecules, sometimes caused by 
differential targeting to distinct cellular locales. In contrast, single-colored biosensors prevent 
simultaneous visualization of the analyte of interest in various cell locales of a given cell. To 

837



  
 
 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 
overcome these limitations, we generated a novel approach that exploits single-colored 
biosensors in different cell locations, which we termed COMPARE IT. This acronym stands 
for "a co-culture-based multiparametric imaging technique." We used the hardly transfectable 
endothelial cells (EA.hy926) as a model organism and generated three stable cell lines 
expressing differentially targeted (nuclear, cytosolic, or mitochondria) GFP-based HyPer7 
biosensors. Stable cell lines were co-cultured by mixing each cell line in the same ratio to obtain 
homogeneously dispersed cell populations. This approach allowed us to observe three 
differently targeted cell lines in a single microscopic field and the same fluorescence channel. 
Cell treatment with exogenous H2O2 showed striking differences in endothelial cells' basal 
mitochondrial H2O2 levels compared to nuclear and cytosolic H2O2 levels. Moreover, our 
approach unveiled that nuclear- and cytosolic-targeted HyPer7 signals plateaued significantly 
slower compared to mitochondrial HyPer7 signals. COMPARE IT is a simple but robust 
multiparametric live-cell imaging technique allowing simultaneous visualization of the analyte 
of interest in different cell locales using spectrally identical targeted biosensors. This technique 
has the potential to be established for any single or multi-colored probe combination potentially 
suitable for high-content drug screening.  

Keywords: Endothelial cells; HyPer7; Hydrogen peroxide; Co-imaging; Multiparametric 
imaging 
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ÖZET 

İlerleyen yıllarda insanoğlunun karşılaşacağı en büyük sıkıntılardan birinin gıda kıtlığı 
olması beklenmektedir. Gıda kıtlığının önüne geçebilmek için tüketimin azaltılarak üretimin 
daha verimli hale getirilmesi gerekmektedir. Dünya nüfusuna yetebilecek miktarda üretim 
sağlayabilmek için minimum ekili alandan maksimum verim alınması bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Üretimi ve üretim verimini etkileyen sayısız faktör bulunmasına rağmen bu faktörler 
doğru şartlar altında düzenlenirse elde edilecek verim maksimuma yakın olacaktır. Gün 
geçtikçe önemi artan tarım alanlarındaki ürün verimliliğinin ve ürün çeşitliliğinin maksimuma 
ulaşmasını amaçlayan bir takım çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmaların bir kısmını da üretim 
öncesinde, sırasında veya sonrasında kullanılan tarım tekstillerindeki yenilikler 
oluşturmaktadır. Tarım tekstillerinin kullanımı ve bu alanda yapılan çalışmalar giderek önem 
kazanmaktadır ve artmaktadır. Tarım tekstillerinin hasat öncesinden son tüketiciye ulaşana 
kadar geçen her bir basamakta görevi bulunmaktadır. Tarım tekstilleri; toprak nemini korumak, 
toprağın sıcaklığını düzenlemek, bulunduğu yüzeyleri yeşillendirmek, zararlı otların oluşmasını 
engellemek, doğru gübreleme programının uygulanmasını sağlamak, üretim sırasında ürünü 
güneş, rüzgar, dolu gibi çeşitli iklim koşullarından korumak, üretim sonrasında da taşıma,  
ambalajlama gibi birçok görevi üstlenmektedir. Tarım tekstillerinden genel olarak; güneş 
ışınlarına ve UV ışınlara dayanım, suyu tutma, buharlaştırmayı azaltma, dış etkenlere karşı 
koruma, kolay taşınabilme, ekonomik ve çevreci olma gibi özellikler beklenmektedir. Hiç 
şüphesiz tarım tekstillerinin kullanımı ve yaygınlaşması arttığında, ürün verimliliğinin ve ürün 
çeşitliliğinin de artacağı açıktır. Ürün verimliği ve ürün çeşitliliğinin artması, gıda krizine doğru 
sürüklenen küresel ekonomide dış ticareti önemli ölçüde etkileyen bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Küresel tarım tekstilleri pazar büyüklüğü 2020’de 9.05 milyar ABD Doları 
değerini bulmuş ve 2021'den 2028'e kadar ise %4,7'lik yıllık bileşik büyüme oranında (CAGR) 
büyümesi beklenmektedir. Hindistan ve Endonezya gibi gelişmekte olan ülkeler, bölgelerinde 
sürdürülebilir uygulamaları teşvik eden olumlu hükümet politikalarıyla, Çin ise daha yüksek 
tarımsal üretkenlik hedefiyle bu pazardaki çalışmalarını arttırmış ve Asya Pasifik bölgesel 
pazarında öne çıkan ülkeler arasında yerlerini almışlardır. Türkiye’nin ise katma değeri yüksek 
ve yenilikçi tarım tekstili ürünleri ile dünya ticaretindeki payını arttırması gerekmektedir. Bu 
çalışma kapsamında, tarım tekstilleri alanında yapılan son gelişmeler incelenerek bunlardan 
bazılarına yer verilmiştir. Bu çalışmalar arasında farklı materyallerden üretilen tarım 
tekstillerinin yer aldığı görülmektedir. Bu yapıların arasında kontrollü gübre salımı yapan 
dokusuz yüzeyler yer almaktadır. Bu yapılar, kontrollü gübre salımı yapmasının yanı sıra, 
çevreye zararsız olması ve çok amaçlı bir yapıda olması gibi özellikler taşımaktadır. Bir başka 
ürün çeşidi ise bitki gelişimi ve bitkinin besin alımı üzerinde etkisi olan malçlama materyalidir. 
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Bunlara ek olarak zararlı böcekleri kovucu etkiye sahip tarım tekstilleri, taşımada kullanıma 
uygun, dayanıklı tarım tekstilleri, çürümeyi engelleyen tarım tekstilleri, rüzgar, don ve güneş 
gibi iklim şartlarından koruyan tarım tekstilleri sayılabilir. İncelenen diğer çalışmalar 
kapsamında, bu konu üzerine yapılan çalışmaların artması ve tarım tekstil ürünlerinin 
kullanımının yaygınlaştırılmasıyla toplam tarım alanı 38,06 milyon hektar olan Türkiye 
ekonomisine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler—Tekstil, Tarım, Dokusuz Yüzey  
 

 
ABSTRACT 

It is expected that one of the biggest problems that mankind will face in the coming years 
will be food scarcity. In order to prevent food shortages, consumption should be reduced and 
production should be made more efficient. It has become a necessity to obtain maximum 
efficiency from the minimum cultivated area in order to provide sufficient production for the 
world population. Although there are numerous factors affecting production and production 
efficiency, if these factors are regulated under the right conditions, the yield will be close to the 
maximum. There are a number of studies aiming to maximize product productivity and product 
diversity in agricultural areas, which are becoming more important day by day. 
Some of these studies are innovations in agricultural textiles used before, during or after 
production. The use of agricultural textiles and studies in this field are gaining importance and 
increasing. Agricultural textiles have a role in each step from pre-harvest to reaching the final 
consumer. Agricultural textiles; It undertakes many tasks such as protecting the soil moisture, 
regulating the temperature of the soil, greening the surfaces, preventing the formation of 
harmful weeds, ensuring the application of the correct fertilization program, protecting the 
product from various climatic conditions such as sun, wind and hail during production, 
transportation and packaging after production. In general, from agricultural textiles; Features 
such as resistance to sunlight and UV rays, water retention, reduction of evaporation, protection 
against external factors, easy transportation, being economical and environmentalist are 
expected. Undoubtedly, when the use and spread of agricultural textiles increases, it is clear 
that product productivity and product diversity will also increase. The increase in product 
efficiency and product diversity is a factor that significantly affects foreign trade in the global 
economy that is drifting towards the food crisis. The global agricultural textiles market size 
reached US$9.05 billion in 2020 and is expected to grow at a CAGR of 4.7% from 2021 to 
2028. Developing countries such as India and Indonesia have increased their efforts in this 
market with the positive government policies that encourage sustainable practices in their 
regions, while China has increased its efforts in this market with the aim of higher agricultural 
productivity and they have taken their places among the countries that stand out in the Asia 
Pacific regional market. Turkey, on the other hand, needs to increase its share in world trade 
with high value-added and innovative agricultural textile products. 
 

Key words—Textile, Agriculture, Nonwoven  
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ÖZET 

Seller sık yaşanan meteorolojik kökenli afetlerden biridir. Doğal afetlerin oluşmasını 
durdurmak mümkün olmasa da, bazı önlemler alınarak olumsuz etkilerini azaltmak 
mümkündür. Son yıllarda sel olayları giderek artmaktadır. Sellerin artmasında küresel iklim 
değişikliği yanında, arazi örtüsündeki/kullanımındaki değişikliklerin de etkili olduğu 
bilinmektedir. Bu çalışma arazi örtüsündeki değişikliklerin Samsun şehir sellerine etkilerini 
incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma alanı, Samsun şehrinin Kürtün Çayı ile Mert 
Irmağı arasındaki bölümünü kapsamaktadır. Çalışma zaman yönünden, son yirmi yıl (2000-
2020) ile sınırlandırılmıştır.  

Çalışmada, doğrudan arazi gözlemleri ve Uzaktan Algılama (UA) yöntemleri birlikte 
kullanılmış; elde edilen bulgular Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamında ve Arc-GIS 10.5 
yazılımı ile değerlendirilmiştir. Çalışmada Landsat-8 uydusunun 4. ve 5. band 
kombinasyonları kullanılmıştır. Arazi örtüsündeki değişim beşer yıllık aralıklarla ve kontrollü 
sınıflandırma yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada bitki örtüsü değişimini incelemek 
amacıyla Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI) kullanılmıştır. Ayrıca, 
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi ile de, sel riski analizi yapılmıştır.  

Araştırma sahası yaklaşık 33,4 km2’lik bir alan kaplamaktadır. Yapılan analizlere göre, 
2000 yılında yerleşim alanları 8,9 km2 alan kaplamaktaydı. Son 20 yılda yerleşim alanları 
hızla genişlemiş ve 2020 yılında 15,9 km2’ye ulaşmıştır. Buna karşılık, yerleşim alanı 
dışındaki araziler 24,5 km2’den 17,5 km2’ye gerilemiştir. Çalışma alanının güney kısımlarına 
doğru gidildikçe yükselti artmakta ve yerleşim alanları seyrekleşmektedir. Bu nedenle 
araştırma sahasının güney kesimlerinde taşkın riski orta ve düşük çıkmıştır. Buna karşılık, 
kıyıya yakın bölgelerde ve vadi tabanlarında taşkın riski yüksek çıkmıştır. 

Araştırma sahası son yirmi yılda, hızlı ve kontrolsüz bir şehirleşmeye maruz kalmıştır. Bu 
süreçte, toprak zeminler beton ve asfaltla kaplanmış, sızma azalmış ve yüzeysel akışa geçen 
su miktarı artmıştır. Bu da taşkın riskini artırmıştır. Öte yandan, şehirsel alan genişlerken, 
tarım alanları azalmıştır. Bu süreç, Samsun şehrinin Atakum ve Tekkeköy gibi çalışma alanı 
dışındaki bölümlerinde de gözlenmektedir.  Taşkın riski yüksek olan bölgelerde, giriş seviyesi 
altındaki katlara oturum izni verilmemelidir. Ayrıca, olası bir afet durumunda ulaşımın 
aksamaması için önlem alınmalı ve şehrin belirli bölgelerinde afet toplanma bölgeleri 
oluşturulmalıdır. 

 
Anahtar Kelimeler: Şehir selleri; Arazi örtüsü değişimi; Doğal afet; Samsun. 
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ABSTRACT 

Floods are one of the most common meteorological disasters. Although it is not possible to 
stop the occurrence of natural disasters, it is possible to reduce their negative effects by taking 
some precautions. Flood events have been increasing in recent years. It is known that besides 
global climate change, changes in land cover/use are also effective in the increase of floods. 
This study was prepared to examine the effects of land cover changes on Samsun city floods. 
The study area covers the part of Samsun city between the Kürtün Creek and the Mert River. 
The study is limited to the last twenty years (2000-2020) in terms of time. 

In the study, field observations and Remote Sensing (UA) methods were used together. 
The findings were evaluated in the Geographic Information System (GIS) environment and 
with Arc-GIS 10.5 software. The 4th and 5th band combinations of the Landsat-8 satellite 
were used in the study. The change in the land cover was examined at five-year intervals and 
with the controlled classification method. In the study, Normalized Difference Vegetation 
Index (NDVI) was used to examine vegetation change. In addition, flood risk analysis was 
performed with the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. 

The research area covers an area of approximately 33.4 km2. According to the results of 
the analysis, residential areas covered an area of 8.9 km2 in 2000. In the last 20 years, 
residential areas have expanded rapidly and reached 15.9 km2 in 2020. On the other hand, the 
lands outside the residential area decreased from 24.5 km2 to 17.5 km2. As you move towards 
the southern parts of the study area, the altitude increases and the residential areas become 
sparse. For this reason, flood risk in the southern parts of the research area was found to be 
medium and low. On the other hand, flood risk was found to be high in the coastal areas and 
valley floors. 

The research area has been exposed to rapid and uncontrolled urbanization in the last two 
decades. In this process, soil floors were covered with concrete and asphalt, seepage 
decreased and the amount of water entering the surface flow increased. This increased the risk 
of flooding. On the other hand, while the urban area has expanded, agricultural areas have 
decreased. This process is also observed in parts of Samsun city outside the study area such as 
Atakum and Tekkeköy. In areas with high flood risk, residence permits should not be granted 
to floors below the entrance level. In addition, in the event of a possible disaster, measures 
should be taken to prevent disruption of transportation and disaster assembly zones should be 
established in certain parts of the city. 

 
Keywords: City floods; Land cover change; Natural disasters; Samsun. 
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ABSTRACT 

The chemical structure of DNA, the carrier of genetic information, is the same for all 
organisms, but there are differences in the order of base pairs. Sequences of base pairs are 
important to identify species, populations, and even individuals.  Environmental DNA (eDNA) 
is the organism DNA that can be found in the environment. Therefore, it is not isolated from a 
particular organism. Environmental DNA is formed by cellular material poured into water or 
terrestrial environments by organisms through skin, feces, mucus, and gametes, etc., and can 
be examined by using molecular methods.  eDNA may be nuclear or mitochondrial. It can also 
be detected in cellular or noncellular (dissolved DNA) forms. When the eDNA molecule is 
released into the environment, its fate could be followings: metabolism by bacterial and fungal 
exonucleases, persistence in the environment, or natural transformation. eDNA analysis has 
great potential not only to track common species, but also in early detection of invasive species, 
to genetically identify other existing species, and to determine the ongoing presence of native 
species which are considered extinct or otherwise under threat of extinction. In addition, eDNA 
is used to obtain information about populations and communities, to contribute to studies on 
biodiversity, to test new hypotheses about ecological processes and to determine the most 
important biochemical functions through the analysis of coding genes. 

 
Keywords- Environmental DNA, eDNA, DNA 
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ÖZET 

Prostat kanseri dünyada ve ülkemizde erkeklerde en fazla görülen deri dışı kanser tipidir 
(Torre et al., 2015). Diğer tüm kanser tiplerinde olduğu üzere prostat kanserinde de alternatif 
tedaviler son yıllarda ön plana çıkmaktadır. Zerdeçal bitkisinin en önemli bileşeni olan 
kurkumin kanser tedavisinde öne çıksa da (Demain and Vaishnav, 2011) zayıf emilimi ve 
vücuttan hızlı eliminasyonu kullanımını kısıtlamaktadır. (Anand et al., 2007) Bu nedenle 
kurkuminin analogları geliştirilmiştir ve en çok öne çıkan ise EF24 (3,5-bis (2-florobenziliden) 
piperidin-4-on) molekülü olmuştur (Adams et al., 2004). EF24’ün etkisi çok sayıda kanser 
hücre hattında bakılmıştır ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Prostat kanser hücrelerinin 
proliferasyonunu azalttığı, apoptoza yönelmelerini sağladığı ve kanser metabolizmasını inhibe 
ettiği göstertilmiştir. (Adams et al., 2005) (Yang et al., 2013) (Thomas et al., 2008). Fakat, EF24 
molekülünün prostat kanser hücrelerindeki metastaz mekanizması üzerine etkisine 
bakılmamıştır. Bu kapsamda, Pc3 ve Du145 prostat kanseri hücre hatlarının kültürleri yapılmış 
bulunmaktadır. Devamında MTT testi ile EF24 molekülünün bu hücre hatlarının proliferasyonu 
ne düzeyde inhibe ettiği test edilip, prostat kanser tedavisinde genel olarak kullanılan docetaxel 
molekülünün etkisi ile kıyaslanacaktır. Devamında hücrelere EF24 uygulandıktan sonra 
apoptozda gözlemlenen DNA fragmentasyonuna bakılacaktır. Son olarak ise EF24’ün metastaz 
üzerindeki etkisini ölçmek için yara iyileşme testi gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar 
zerdeçalın analoğu olan EF24 molekülün prostat kanser tedavisinde kullanımı için yeni bilgiler 
edinmemizi sağlayacaktır.   

 
Anahtar Kelimeler- Prostat kanseri; Kurkumin, EF24 (3,5-bis (2-florobenziliden)-4-

piperidon), Proliferasyon, Apoptoz, Metastaz. 
 

 
ABSTRACT 

Prostate cancer is the most common type of non-cutaneous cancer in men in the world and 
in our country (Torre et al., 2015). As in all other cancer types, alternative treatments in prostate 
cancer have come forward in recent years. Although curcumin, the most important component 
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of the turmeric plant, is prominent in the treatment of cancer (Demain and Vaishnav, 2011), its 
poor absorption and rapid elimination from the body limit its use. (Anand et al., 2007) 
Therefore, analogues of curcumin have been developed, and the most prominent is the EF24 
(3,5-bis (2-fluorobenzylidene)-4-piperidone) molecule (Adams et al., 2004). Its effect has been 
examined in many cancers cell lines and promising results have been obtained. It has been 
shown to reduce the proliferation of prostate cancer cells, to induce apoptosis, and to inhibit 
cancer metabolism. (Adams et al., 2005) (Yang et al., 2013) (Thomas et al., 2008). However, 
the effect of the EF24 molecule on the metastasis mechanism in prostate cancer cells has not 
been studied. In this context, cultures of Pc3 and Du145 prostate cancer cell lines have been 
cultured. Subsequently, with the MTT test it will be tested the extent to which the EF24 
molecule inhibits the proliferation of these cell lines and will be compared with the effect of 
the docetaxel molecule, which is generally used in the treatment of prostate cancer. Next, the 
DNA fragmentation, which is observed in apoptosis, after EF24 administration to cells will be 
examined. Finally, a scratch assay will be performed to measure the effect of EF24 on 
metastasis. These studies will provide us with new information for the use of EF24 molecule, 
which is an analogue of turmeric, in the treatment of prostate cancer. 

 
Keywords- Prostate cancer; Curcumin, EF24 (3,5-bis (2-fluorobenzylidene)-4-piperidone), 

Proliferation, Apoptosis, Metastasis  
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ABSTRACT 

Discret software has been developed on an ultralight and portable Hewlett-Pack platform 
and on any computer equipped with an emulator. Discret allows you to solve common 
engineering problems using the Finite Element Method (FEM), a methodology that can be 
applied in several areas of engineering to provide solutions by approximation to continuum 
problems such as: structural problems, plastic strain mechanics, fluid-mechanics, heat 
conduction or electromagnetism among others. 

Discret is focused on helping to learn the FEM, being an alternative to other methods and 
software that are either complex to learn or hide some calculation phases that must be 
considered for correct traceability of the results obtained. 

Discret provides the following typologies of problems that can be analyzed using the T3 (3-
node triangular) and C4 (4-node quadrangular) discretization of the domain: 

 Thin shells (plane stress), 
 Thick shells (plane strain), 
 Revolution surfaces, 
 Pure and simple torsion, and 
 Heat conduction problems in steady state 

Due to its design, the software presents a simple menu that facilitates the management and 
entry of data, at the same time it provides step-by-step results of the resolution process, relying 
on a minimum number of optimized windows. 

In addition, as is well known, analyzing a problem using FEM is generally long and tedious, 
and it may happen that an expert user does not need to go step by step in solving problems. In 
this sense, Discret presents a design that adapts to the level of training user through its 
concatenated individual modules, so that the user can evaluate a problem up to the 
module/phase that they want or evaluate studies only from intermediate phases. 

In order to demonstrate the functionality of the software, the resolution process, grouped in 
phases, of a plane stress problem in shells under a T3 discretization is shown graphically. 
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(2) Resolution of the problem in phase I  

(0) Discretization of the problem 

(1) Initial configuration  
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Keywords—Educational software, FEM, plane stress, plane strain, torsion, heat conduction 
 
 

(3) Resolution of the problem in phase II  

(4) Resolution of the problem in phase III  
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ÖZET 

Non Fungible Token (NFT) yani Türkçe karşılık olarak değiştirilemez token son yıllarda 
ciddi bir sektör haline gelmiştir. NFT’ler sadece bir koleksiyon değil aynı zamanda gerçek 
dünyada kullanma olasılığını sahip değerlerdir. Bir NFT’nin sahip olduğu değeri ölçmek için 
genellikle 3 faktörden bahsedilmektedir. Bunlar, nadirlik, kullanım alanı ve somutluk olarak 
ifade edilmektedir. Geliştirilen bir NFT’nin nadirlik faktörü altında da yüzlerce farklı yapıda 
faktörler yer almaktadır. Nadirlik faktörü bir NFT’yi diğerlerinden ayıran temel özellikleri 
içerir. Yeni üretilecek olan bir NFT’nin nadirlik özelliği ya da tam tersi benzerlik özellikleri 
kullanılarak fiyatlandırılması son derece önemli bir konudur. Bu bağlamda ilgili faktörlerin 
belirlenmesi için https://opensea.io/ üzerinden satışa sunulan NFT’lerden 132340 adet NFT’ye 
ait tasarım bilgileri “web scraper” ile kayıt altına alındı. Elde edilen veri seti farklı tipte üretilen 
NFT’leri içermektedir. Toplamda 27 farklı tipte NFT’ler içerisinden sadece insan (#human) 
etiketli olan toplamda 25047 veri incelenmiştir. İlk incelemede toplamda 101 farklı başlık 
altında NFT’lerin özellikleri kayıt altına alındı. Ön inceleme işleminde ise verilerdeki eksik 
gözlemler temizlendikten sonra kayıp verisiz 11 faktör belirlendi. NFT’nin fiyatı hem ETH hem 
de USD olarak kayıt altına alındı fakat analiz sürecinde sadece ETH değerleri kullanıldı. Analiz 
sonucunda 11 faktör ile fiyat tahminlemesinde model R2 değeri 0,712, MAE değeri 0,015, MSE 
değeri 0,002, RMSE değeri 0,032 olarak elde edildi.  

Anahtar Kelimeler—NFT; Makine Öğrenmesi; Fiyat Tahmini 
 
 

ABSTRACT 

Non-Fungible Token (NFT), that is, the Turkish equivalent of the non-changeable token, has 
become a serious industry in recent years. NFTs are not just a collection, but also values that 
have the potential to be used in the real world. Three factors are usually mentioned to measure 
the value of an NFT. These are expressed as rarity, usage area and tangibility. There are 
hundreds of different structures under the rarity factor of a developed NFT. The rarity factor 
includes the key features that distinguish an NFT from others. It is an extremely important issue 
that a newly produced NFT is priced using the rarity feature or vice versa. In this context, to 
determine the relevant factors, the design information of 132340 NFTs for sale on 
https://opensea.io/ were recorded with a "web scraper". The resulting data set includes NFTs 
produced in different types. In total, 25047 data with only the human (#human) label among 27 
different types of NFTs were examined. In the first review, the properties of NFTs were 
recorded under a total of 101 different titles. In the preliminary examination, after the missing 
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observations in the data were extracted, 11 factors were determined. The price of NFT was 
recorded as both ETH and USD, but only ETH values were used in the analysis process. As a 
result of the analysis, the model R2 value was 0.712, MAE value was 0.015, MSE value was 
0.002, RMSE value was 0.032 in price estimation with 11 factors. 

 
Keywords- NFT; Machine Learning; Price Forcasting 
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ÖZET 

2019 yılı Aralık ayında Çin’in bildirmiş olduğu Covid -19, birkaç hafta içerisinde tüm 
dünyayı etkisi altına alan bir pandemi boyutuna ulaşmıştır. (WHO, 2020)  Pandemi süreci, tüm 
ülkelerin özellikle eğitim kurumları başta yer almak üzere birçok alanda acil kararlar almalarını 
gerektirmiştir. Bu kapsamda 16 Mart 2020 tarihi itibariyle ülkemizde de üniversitelerin 2020–
2021 bahar dönemini uzaktan eğitimle sürdürmeleri kararı alınmıştır. (YÖK, 2020). 

Uzaktan eğitim uygulamaları bir süredir hayatımızda yer alan bir kavramdır. (Cojocariu, 
Lazar, Nedeff ve Lazar, 2014; Moore ve Kearsey, 2005). Bundan yaklaşık bir yıl öncesine kadar 
eğitim süreçlerine dahil olmak isteyen bireyleri desteklemek amacıyla uygulanmaktayken 
günümüzde ise devam etmekte olan ve eğitim dahil olmak üzere pek çok hizmetin normal 
şartlara dönmesine engel olan COVID-19 süreci nedeniyle birçok eğitim kademesinde 
uygulanır hale gelmiştir. (Elitaş, 2017: 85)Yüz yüze eğitime dair uygulamaların uzaktan eğitim 
aracılığı ve teknolojik araçlarla sağlanması mevcut durumda önem arz etmektedir. (Doğan ve 
arkadaşları, 2012).  Bu nedenle gerçekleştirilen uygulamaların incelenerek geliştirilmesi 
elzemdir. (Atıcı B. ve Gürol B.,2001). 

Bu çalışmada, Türkiye’deki üniversitelerin Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitim 
uygulamalarının ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan farklı üniversitelerden 
85 üniversite öğrencisinin söz konusu uzaktan eğitim sürecinin teknolojiyi kullanım sıklığına 
ilişkin etkisi incelenmiştir. Söz konusu çalışmada üniversite öğrencilerinin COVID-19 
pandemisi nedeniyle acil bir çözüm olarak yükseköğretim kurumlarınca geçiş yapılan uzaktan 
eğitim ve teknoloji kullanımlarına ilişkin deneyimlerini saptamak, bu süreçte karşılaşılan 
sorunları görmek ve süreçteki uzaktan eğitimin teknoloji bağımlılığıyla ilintili olarak 
geleceğine yönelik farkındalığının artırılması amaçlanmıştır. Araştırmada gönüllülük esasına 
göre ulaşılan öğrencilerin cinsiyetlere göre dağılımının %62,4’ünü kadın ve %37,6'sını erkek 
öğrenciler oluşturmuştur.  

Bu amaç doğrultusunda nicel yöntemlerden tarama modeli kullanılmıştır. Öğrencilerden 
veriler çevrimiçi olarak belirli ölçme aracı ile toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak 
araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve buna ek olarak Uzaktan Eğitim 
Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri, Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim 
Ortamlarının Kullanımına İlişkin Tutum Ölçeği ve Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa 
Formu Ölçeği’dir. Elde edilen verilerin analizinde, betimsel istatistikler kullanılmıştır. Bu 
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ölçeklerden elde edilen veriler ile cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre farklar 
araştırılmıştır. Buna ek olarak uzaktan eğitime yönelik algı ve teknolojik araçlar düzeyleri 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma neticesinde, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime 
yönelik algı düzeyi yüksek düzey iken e- öğrenmeye karşı hazır olma düzeyleri orta düzey 
olarak bulunmuştur. Cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre uzaktan eğitime yönelik 
algı ve e- öğrenmeye karşı hazır olma durumları arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. 
Elde edilen veriler çözümlenerek her bir anket maddesi ile ilgili olarak üniversite öğrencilerinin 
görüşlerinin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler— Uzaktan eğitim, covid -19, algı, teknoloji bağımlılığı, öğrenci 

görüşleri. 
 

ABSTRACT 

Covid -19, which was reported by China in December 2019, has reached the size of a 
pandemic that has affected the whole world in a few weeks. (WHO, 2020) The pandemic 
process has required all countries to take urgent decisions in many areas, especially in 
educational institutions. In this context, as of March 16, 2020, it has been decided that 
universities in our country will continue the 2020-2021 spring semester with distance education. 
(YÖK, 2020). 

Distance education applications are a concept that has been in our lives for a while. 
(Cojocariu, Lazar, Nedeff & Lazar, 2014; Moore & Kearsey, 2005). While it was implemented 
to support individuals who want to be involved in education processes until about a year ago, 
today it has become applicable in many education levels due to the ongoing COVID-19 process, 
which prevents many services, including education, from returning to normal conditions. 
(Elitaş, 2017: 85) In the current situation, it is important to provide applications regarding face-
to-face education through distance education and technological tools. (Doğan et al., 2012). For 
this reason, it is essential to examine and develop the applications carried out. (Atici B. and 
Gürol B., 2001). 

In this study, the effect of distance education practices of universities in Turkey during the 
Covid-19 process on the frequency of technology use of the said distance education process by 
85 university students from different universities who received associate, undergraduate, 
graduate and doctorate education was examined. In this study, it was aimed to determine the 
experiences of university students regarding distance education and technology use, which were 
transferred by higher education institutions as an emergency solution due to the COVID-19 
pandemic, to see the problems encountered in this process and to increase their awareness of 
the future of distance education in relation to technology addiction in the process. In the study, 
62.4% of the gender distribution of the students reached on a voluntary basis were female and 
37.6% were male students. 

For this purpose, scanning model, one of the quantitative methods, was used. Data from 
students were collected online with a specific measurement tool. The Personal Information 
Form prepared by the researcher as the data collection tool and in addition to this, the Opinions 
of Distance Education Students towards Distance Education, the Attitude Scale for the Use of 
Distance Education Environments in the Pandemic Process and the Young Internet Addiction 
Test Short Form Scale. In the analysis of the obtained data, descriptive statistics were used. The 
data obtained from these scales and the differences according to the variables of gender, age 
and education level were investigated. In addition, the relationship between perception and 
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technological tools levels towards distance education was examined. As a result of the research, 
while the perception level of university students towards distance education is high, the level 
of readiness for e-learning was found to be moderate. According to the variables of gender, age 
and education level, no significant difference was found between the perception of distance 
education and the readiness for e-learning. By analyzing the data obtained, the frequency (f) 
and percent (%) values of the opinions of university students regarding each questionnaire item 
were calculated. 

 
Keywords- Distance education, covid -19, perception, technology addiction, student 

opinions 
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ÖZET 

Amaç: Sağlık okuryazarlığı bireylerin kendi sağlıkları üzerindeki farkındalığını arttırmaktadır. 
Günümüzde özellikle teknolojinin de gelişmesi ile bir sağlık sorunu ile karşılaşıldığında ilk 
başvurulan kaynaklardan biri internet olmaktadır. Bu nedenle internet üzerinde doğru bilgiye 
ulaşmanın önemi bir kat daha önemli hale geldi. Bu çalışmada sporcuların e-sağlık 
okuryazarlıklarının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Çalışmaya 8 erkek futbolcu ve 10 erkek basketbolcu olmak üzere toplamda 18 sporcu 
dahil edildi(n=18).Tüm sporcuların e-sağlık okuryazarlık durumları e-sağlık okuryazarlık 
anketi ile belirlendi. Veriler SPSS 21.0 paket programı kullanılarak analiz edildi. Verilerin 
normal dağılıma uygun olmadığı Shapiro-Wilk Testi ile belirlendi(p<0,05). Futbolcu ve 
basketbolcuların e-sağlık okuryazarlığı puanları Mann-Whitney U Testi ile karşılaştırılarak 
incelendi. 

Bulgular: Çalışmaya katılan basketbolcuların yaş ortalamaları 22.1, kilo ortalamaları 87.2 kg 
ve boy uzunluğu ortalamaları 193.2 cm olarak bulundu ve çalışmaya katılan futbolcuların yaş 
ortalamaları 19.62, kilo ortalamaları 76.25 kg ve boy uzunluğu ortalamaları 184.3 cm olarak 
bulundu. Yapılan Mann-Whitney U Testi sonucunda iki sporcu grubu arasındaki e-sağlık 
okuryazarlığı puanları karşılaştırmasında anlamlı bir fark bulunmadı(p>0,05). 

Sonuç: Sporcular için her zaman üst sevide performans göstermek önemlidir. Bundan dolayı 
sağlıkla ilgili bir sorun yaşadıklarında doğru kaynağa hızlı şekilde ulaşmak ve performans kaybı 
yaşamamak isterler. Bu çalışmada sporcuların e-sağlık okuryazarlıkları arasında anlamlı bir 
fark bulunmamış olmasına rağmen hem sağlıkla ilgili farkındalığı geliştirmek hem de doğru 
bilgiye ulaşmak için sağlık okuryazarlığının değerlendirilmesinin önemli olduğu 
düşünülmektedir. Bunların yanı sıra çalışmaya dahil edilen sporcu sayısının henüz az 
olmasından dolayı karşılaştırmanın sonucu net bir şekilde bildirilememektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sporcu, E-Sağlık Okuryazarlığı 

 

ABSTRACT 

Objective: Health literacy increases the awareness of individuals on their own health. Today, 
especially with the development of technology, one of the first resources to refer to when a 
health problem is encountered is the internet. For this reason, the importance of accessing the 
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right information on the internet has become even more important. In this study, it is aimed to 
compare the e-health literacy of the athletes. 

Method: E-health literacy status of all athletes was determined by e-health literacy 
questionnaire. The data were analyzed using the SPSS 21.0 package program. Shapiro-Wilk 
Test determined that the data were not suitable for normal distribution (p<0.05). E-health 
literacy scores of football players and basketball players were compared with the Mann-
Whitney U Test. 

Results: The average age of the basketball players participating in the study was 22.1, their 
average weight was 87.2 kg, and their average height was 193.2 cm. As a result of the Mann-
Whitney U Test, no significant difference was found in the comparison of e-health literacy 
scores between the two athlete groups (p>0.05). 

Conclusion: It is important for athletes to always perform at a high level. Therefore, when they 
have a health problem, they want to reach the right source quickly and not experience loss of 
performance. Although there was no significant difference between the e-health literacy of the 
athletes in this study, it is thought that it is important to evaluate health literacy in order to both 
raise awareness about health and reach the right information. In addition to these, due to the 
small number of athletes included in the study, the result of the comparison cannot be reported 
clearly. 

Keywords: Athlete, E-Health Literacy 
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ÖZET 

Giriş: Hastaneye yatmak hem çocuk hem ebeveyn için zorlu bir işlemdir. Çocuğun yaşı, kişisel 
özellikleri, daha önceden yaşamış olduğu deneyimler gibi faktörler bu süreci daha da 
zorlaştırmaktadır. Hastane ortamının çocuk için kısıtlayıcı olmakla beraber korkutucu 
olmasının en büyük sebebi bilinmeyen durumlar ve ağrılı işlemlerdir. Hastane sürecinde 
özellikle damar yolu, aşı gibi iğneli işlemler çocuklarda daha çok anksiyete ve korku nedenidir. 
İntravenöz işlemler hastanede yatan çocuklarda uygulanan yaygın bir girişimdir ve taburcu 
olana kadar uygulanır. Bu işlem esnasında çocuklar ağrı ve korku yaşarlar. Bu durum psikolojik 
ve fizyolojik olarak sıkıntılı bir durumdur. Çocuklarda iğne fobisi gelişmektedir. Bu olumsuz 
anılar yetişkinlik sürecinde de devam etmektedir. 

Amaç: Araştırma, çocuk cerrahi kliniklerinde tedavi görmekte olan 3-12 yaş grubu çocuklarda 
periferik damar yolu açma girişiminin çocukların anksiyete düzeyine etkisini değerlendirmek 
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.  

Yöntem: Araştırma, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Çocuk Cerrahisi Servisi’nde tedavi görmekte olan çocuk hastaları ile 2022 Ocak- 2022 Mayıs 
tarihleri arasında uygulanmıştır.Araştırmanın evrenini 2022 Ocak- 2022 Mayıs tarihleri 
arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Çocuk Cerrahisi 
Servisi’nde tedavi görmekte olan hasta çocuklar oluşturmuştur.  Örnekleme 125 çocuk 
alınmıştır. Veriler, Çocuk Cerrahisi Servisi’nde yatan hastaların tanımlayıcı bilgilerini içeren, 
araştırmacı tarafından hazırlanan, “Aile ve Çocuğu Bilgilendirme ve Tanıtım Formu” ve 
çocukların anksiyete düzeylerini ölçmek için “Çocukların Duygusal Dışa Vurumunu 
Değerlendirme Ölçeği” ve “Çocuklar İçin Duygusal Görünüm Ölçeği” kullanılarak 
toplanmıştır. Damar yolu açma işlemi öncesi “Çocukların Duygusal Dışa Vurumunu 
Değerlendirme Ölçeği” ve “Çocuklar İçin Duygusal Görünüm Ölçeği” uygulanmıştır.  

Bulgular: Çocukların yaş ortalamasının 6.85±2.56 (3-13) olduğu, %73.5’inin erkek, %47.1’i 
ilkokul öğrencisi, %27.5’inin sünnet olmak amacıyla hastaneye başvurduğu ve belirlenmiştir. 
Çocukların hastanede en çok korktukları uygulamanın (%70.6) kan alma işlemi olduğu tespit 
edilmiştir.  
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Sonuç: Periferik damar yolu açma girişiminin çocukların anksiyetesi üzerine etkisinin 
Çocukların Duygusal Dışa Vurumunu Değerlendirme Ölçeği/Çocuklar İçin Duygusal Görünüm 
Ölçeği puan ortalamalarının 10.26±1.12 (5-22) olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler—çocuk; damar yolu açma; anksiyete; çocuk hemşiresi 

 
 

ABSTRACT 

Introduction: Hospitalization is a challenging process for both the child and the parent. Factors 
such as the child's age, personal characteristics, and previous experiences make this process 
more difficult. The biggest reason why the hospital environment is restrictive and frightening 
for the child is unknown situations and painful procedures. In the hospital process, especially 
needle procedures such as vascular access and vaccination are the cause of anxiety and fear in 
children. Intravenous procedures are a common intervention in hospitalized children and are 
performed until discharge. During this procedure, children experience pain and fear. This is a 
psychologically and physiologically distressing situation. Needle phobia develops in children. 
These negative memories continue into adulthood. 

Objective: The study was conducted as a descriptive study to evaluate the effect of peripheral 
vascular access on the anxiety level of children aged 3-12 years who are being treated in 
pediatric surgery clinics. 

Method: The research was carried out with pediatric patients who were being treated in 
Zonguldak Bülent Ecevit University Research and Application Center Pediatric Surgery 
Service between January 2022 and May 2022. 

The population of the study consisted of sick children who were being treated in the Bulent 
Ecevit University Research and Application Center Pediatric Surgery Service between January 
2022 and May 2022. 125 children were taken as the sample. 

The data were collected using the “Family and Child Information and Introduction Form” 
prepared by the researcher, which contains the descriptive information of the patients 
hospitalized in the Pediatric Surgery Service, and the “Emotional Expression Scale for 
Children” and the “Emotional Appearance Scale for Children” to measure the anxiety levels of 
children. . “Children's Emotional Expression Evaluation Scale” and “Emotional Appearance 
Scale for Children” were applied before the vascular access procedure. 

Results: It was determined that the mean age of the children was 6.85±2.56 (3-13), 73.5% were 
boys, 47.1% were primary school students, 27.5% were admitted to the hospital to be 
circumcised. It was determined that the most feared practice of children in the hospital (70.6%) 
was bloodletting. 

Conclusion: The effect of peripheral vascular access on children's anxiety was determined to 
be 10.26±1.12 (5-22) on the Children's Emotional Expression Assessment Scale/Emotional 
Appearance Scale for Children. 

Keywords- child; vascular access; anxiety; pediatric nurse 
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ÖZET 

Fen eğitiminde kavramların doğru öğrenilmesi sonraki bilgilerin zihinde daha sağlam yer 
edinebilmesi için çok önemlidir. Literatüre bakıldığında öğrencilerin fen bilimleri dersinde en 
çok zorlandıkları ve kavramları somutlaştıramadıkları konuların fizik konuları olduğu, özellikle 
de elektrik akımı ve elektrik enerjisi gibi konularda çeşitli alternatif kavramları zihinlerinde 
oluşturdukları görülmektedir.  

Elektrik konularının anlaşılması ve anlatılması zor kavramlar içermesi sebebiyle bu 
çalışmada öncelikle 7. sınıf öğrencilerinin elektrik devreleri ünitesinde yaşadıkları kavramsal 
zorlukları tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla farklı tecrübe yıllarına sahip olan 13 fen 
bilimleri öğretmeniyle mülakat gerçekleştirilmiş, söz konusu mülakatlarda öğrencilerin elektrik 
devreleri ünitesinde anlamakta zorlandıkları kavramların neler olduğu, sebeplerinin neler 
olabileceği öğretmenlere yöneltilen sorular ile tespit edilmeye, sahip oldukları kavram 
yanılgılarının ne kadar farkında oldukları belirlenmeye çalışılmıştır.    

Bu amaçla öğretmenlere alanyazında yaygın olarak tespit edilen kavram yanılgılarını içeren 
seçeneklerin olduğu iki soru sorulmuş ve öğrencilerin bu sorularda hangi seçenekleri tercih 
edeceklerini tahmin etmeleri istenmiştir.  Öğretmenlere sorulan sorular Ağrı ilinde bu 
çalışmanın araştırmacılarından birinin çalıştığı okulda öğrenim görmekte olan öğrencilere 
sorulmuştur.  Öğretmenlerin verdikleri cevaplarla, öğrencilerin cevapları karşılaştırılmış, 
öğretmenlerin öğrencilerde var olması muhtemel kavram yanılgıları ile ilgili tespitlerinin doğru 
olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Öğretmenler sınıfta ders anlatımı esnasında 
öğrencilerin konuyu ne kadar ve nasıl öğrendiklerini çeşitli ölçme araçlarıyla ya da gözlemler 
yaparak hızlıca tespit edebilir ve gerekli düzeltmeleri zaman kaybetmeden öğrenciye 
aktarabilir. Ancak öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarını gidermek öğretmenin en 
önemli görevlerindendir ve öğretmen öğrencilerin sahip olabileceği kavram yanılgılarını doğru 
tespit edip buna göre ders içeriklerini hazırlamalı, zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarıyla 
öğrenciye bunları sunmalıdır. Böylece sağlıklı bir öğretim ortamı oluşturulmuş olunur. Bu 
çalışmanın sonunda öğretmenler ile değişik konularda bu tarz çalışmaların yapılması 
önerilmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler- Elektrik Devreleri; Kavram Yanılgıları; Fen Bilimleri Öğretmenleri 
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ABSTRACT 

     In science education, it is very important to learn the concepts correctly so that the next 
information can have a stronger place in the mind. When we look at the literature, it is seen that 
the subjects that the students have the most difficulty in the science lesson and cannot embody 
the concepts are the physics subjects, and they create various alternative concepts in their minds, 
especially in the subjects such as electric current and electric energy.  
     In this study, it is aimed to determine the conceptual difficulties experienced by 7th grade 
students in the unit of electrical circuits, since electrical subjects contain concepts that are 
difficult to understand and explain. For this purpose, interviews were conducted with 13 science 
teachers who have different years of experience, and it was tried to determine what the concepts 
were difficult for students to understand in the unit of electrical circuits and what the reasons 
might be, through the questions asked to the teachers. So, two questions were asked to the 
teachers, which include options for misconceptions that are commonly identified in the 
literature, and they were asked to guess which options students would prefer in these questions. 
Also, the questions were asked to the students who study in the school where one of the 
researches of this study worked in Ağrı province. The answers given by the teachers were 
compared with the answers of the students, and it was tried to understand whether the teachers' 
determinations about possible misconceptions in the students were correct. Teachers can 
quickly determine how much and how students have learned the subject during lectures with 
various measurement tools or by making observations and can transfer the necessary corrections 
to the students without wasting time. However, eliminating the misconceptions of the students 
is one of the most important duties of the teacher, and the teacher should correctly identify the 
misconceptions that the students may have, prepare the course content accordingly, and present 
them to the students with enriched learning environments. Thus, a healthy teaching environment 
is created. At the end of this study, it is recommended to carry out such studies with teachers 
on different subjects. 
 
     Keywords- Electric Circuits; Misconceptions; Science Teachers 
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ÖZET 

Amaç: Hepatoselüler Karsinom, çoğunlukla kronik karaciğer hastalığı ve sirozu olan hastalarda 
ortaya çıkan en yaygın primer karaciğer malignitesidir.  Glutatyon Peroksidaz enzimi (GPx; EC 
1.11.1.9), hücrelerin sitoplazmasında bulunup H2O2 (hidrojen peroksit)’den kaynaklanan 
oksidatif hasara karşı hücreleri koruyan antioksidan enzimdir. GPx enziminin, anjiyogenez ve 
tümör hücrelerinin proliferasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir. Ayrıca GPx enziminin, immün 
aracılı mekanizmalarla hepatoselüler karsinom oluşumunu önlediği ve ilerlemesini baskıladığı 
da bilinmektedir. GPx enziminin inhibisyonunun hücrede programlanmış ölüme neden olduğu 
bilidirilmiştir.Bor elementi vücuda içme suyu ve bitki kaynaklı gıdalardan alınır, gastrointestinal 
sistemde neredeyse tamamen emilir ve kanda borik asit (BA) olarak dolaşır. Çalışmalarda borik 
asitin doza bağlı olarak bazı kanser türlerinde, hücre proliferasyonunu inhibe ettiği ve apoptozu 
indüklediği göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, hepatoselüler karsinom hücre hattında  borik 
asitin  glutatyon peroksidaz enzim aktivitesi üzerine etkisinin araştırılmasıdır. 

Yöntem: Bu çalışmada, HepG2 hücre hattı kullanılarak hücre kültürü hazırlanmıştır. Borik asit 
uygulamasının HepG2 (metastatik) hücre hattındaki sitotoksik etkileri WST-1 yöntemi 
kullanılarak değerlendirilmiş ve IC50 değerleri hesaplanmıştır. 

Bulgular: Borik asit uygulamasında elde edilen IC50 değeri 236.7 olarak belirlenmiştir. Borik 
asit uygulaması, GPx enzim aktivite düzeyi üzerinde anlamlı inhibisyon etkisi göstermiştir. 
HepG2  hücre hattında GPx enzim düzeyinin anlamlı artışı elde edilen bulgular ile tespit 
edilmiştir (p<0,0001). 

Sonuç: Çalışmamız, hepatoselüler karsinom hücrelerinde borik asitin GPx enzim aktivitesi 
üzerinde  elde edilen anlamlı sonuçları ile literatüre katkı sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Glutatyon Peroksidaz, Hepatoselüler Karsinom, Antikanser, Borik Asit  
 
 

ABSTRACT 

Objective: Hepatocellular Carcinoma is the most common primary liver malignancy, mostly 
occurring in patients with chronic liver disease and cirrhosis. Glutathione Peroxidase enzyme 
(GPx; EC1.11.1.9) is an antioxidant enzyme found in the cytoplasm of cells and protects cells 
against oxidative damage caused by H2O2 (hydrogen peroxide). The GPx enzyme has been 
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shown to inhibit angiogenesis and proliferation of tumor cells. It is also known that the GPx 
enzyme prevents the formation of hepatocellular carcinoma and suppresses its progression by 
immune-mediated mechanisms. It has been known that the inhibition of the GPx enzyme causes 
programmed death in the cell. Boron element is taken into the body from drinking water and 
food of plant origin, is almost completely absorbed in the gastrointestinal tract and circulates in 
the blood as boric acid (BA). Studies have shown that boric acid dose-dependently inhibits cell 
proliferation and induces apoptosis in some types of cancer. The aim of this study is to 
investigate the effect of boric acid on glutathione peroxidase enzyme activity in hepatocellular 
carcinoma cell line. 

Method: In this study, cell culture was prepared using the HepG2 cell line. Cytotoxic effects 
of boric acid application on HepG2 (metastatic) cell line were evaluated using WST-1 method 
and IC50 values were calculated. 

Results: The IC50 value obtained in boric acid application was determined as 236.7. Boric acid 
application showed significant inhibition effect on GPx enzyme activity level. A significant 
increase in the GPx enzyme level in the HepG2 cell line was determined by the findings 
(p<0.0001). 

Conclusion: Our study will contribute to the literature with the significant results obtained on 
the GPx enzyme activity of boric acid in hepatocellular carcinoma cells. 

Keywords: Glutathione Peroxidase, Hepatocellular Carcinoma, Anticancer, Boric A 
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ÖZET 

AMAÇ 

 Çalışmamız transtibial amputasyon sonrası erken dönem protez uygulamasının ve protez 
rehabilitasyonunun ağrı, kas kuvveti, eklem hareket açıklığı ve yaşam kalitesine etkisini 
araştırmayı amaçlamaktadır. 
 
YÖNTEM  

Çalışmamıza 34 yaşında, 3 ay önce rabdomyosarkom sebebiyle sağ transtibial amputasyon olan 
daha önce protez kullanmamış erkek birey dahil edilmiştir. İstanbul Medipol Üniversitesi 
Protez Ortez Araştırma Merkezi (POMER)’ne başvuran olgu için prostetist ve fizyoterapist 
tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında total temaslı soket, aktif vakum süspansiyon 
sistemi ve karbon ayak uygulanması uygun görülmüştür. Protez uygulaması sürecinde ise 
olgunun haftada iki gün fizyoterapist eşliğinde protez rehabilitasyonu alması planlanmıştır. Test 
soketi uygulaması ve rehabilitasyon programı aynı zamanda başlatılmıştır.  
Değerlendirmeler rehabilitasyon programının başlangıcında ve 6 haftalık rehabilitasyon 
programından sonra yapılmıştır. Mezura ile antropometrik ölçümler, gonyometre ile eklem 
hareket açıklığı ölçümü ve manuel kas testi ile kas kuvveti değerlendirmesi yapılmıştır. Ağrı 
değerlendirmesi için Vizuel Analog Skala (VAS), yaşam kalitesi değerlendirmesi için ise Short 
Form - 36 (SF-36) kullanılmıştır. Ayrıca protez memnuniyetini belirlemek için test soketi 
uygulandığında ve Trinity Amputasyon ve Protez Deneyim Ölçeği (TAPES) ve Protez 
Memnuniyeti Anketi (PMA) kullanılmıştır. 
Protez rehabilitasyon programı; germe egzersizleri, kas kuvvetlendirme egzersizleri, ağırlık 
aktarma egzersizleri ve yürüme eğitiminden oluşmaktadır. Seanslarda uygulanan egzersizler ev 
programı olarak da verilmiştir. 
 
BULGULAR 

 Çalışmamızda uygulanan protez rehabilitasyonundan sonra eklem hareket açıklığında ve kas 
kuvvetinde artış bulunmuştur. Protez rehabilitasyonundan önce VAS değeri 8 iken 6 haftalık 
rehabilitasyondan sonra 2 olarak bulunmuştur.  
Rehabilitasyondan önce SF - 36 fiziksel fonksiyon puanı  10, fiziksel ve emosyonel problemler 
nedeniyle olan kısıtlanma puanları 0, enerji/yorgunluk puanı 25, emosyonel iyilik hali puanı 
56, sosyal fonksiyon puanı 37.5, ağrı puanı 12.5 ve genel sağlık algısı puanı ise 55’tir. 
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Rehabilitasyondan önce SF – 36 fiziksel fonksiyon puanı 55, fiziksel ve emosyonel problemler 
nedeniyle olan kısıtlanma puanları 100, enerji/yorgunluk puanı 80, emosyonel iyilik hali puanı 
92, sosyal fonksiyon puanı 87.5, ağrı puanı 67.5 ve genel sağlık algısı puanı ise 55 olarak 
bulunmuştur. SF – 36 puanlarının öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında genel sağlık puanı 
dışındaki tüm bölümlerdeki puanlarda artış olduğu gözlemlenmiştir.  
Rehabilitasyondan önce TAPES ile yapılan değerlendirmede psikososyal uyum puanı 47, 
aktivite kısıtlama puanı 22, protez memnuniyet puanı ise 43 olarak bulunmuştur. 
Rehabilitasyondan sonra ise psikososyal uyum puanı 53, aktivite kısıtlama puanı 6, protez 
memnuniyet puanı ise 60 olarak bulunmuştur. PMA puanı ise 34 olup, olgunun protez 
memnuniyeti %75,5 olarak bulunmuştur. Literatürdeki yapılan bir çalışmada ortalama 16 yıl 
süre protez kullanan bireylerin PMA puanları ortalama %77.3 olarak bulunmuştur. 
 
SONUÇ 

 Erken dönem protez uygulaması ve protez rehabilitasyon programının transtibial amputelerde 
ağrı, kas kuvveti, eklem hareket açıklığı, yaşam kalitesine ve protez memnuniyetine olumlu 
etkisi olduğu düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler— Amputasyon; Protez Rehabilitasyonu; Transtibial Protez 
 
 

ABSTRACT 
AIM 

 Our study aims to investigate the effects of early prosthesis application and prosthesis 
rehabilitation on pain, muscle strength, range of motion and quality of life after transtibial 
amputation. 
 
METHOD 

 34 year old male individual who had a right transtibial amputation due to rhabdomyosarcoma 
3 months ago, who did not use a prosthesis before, was included in our study. Total contact 
socket, active vacuum suspension system and carbon foot application were deemed appropriate 
for the case who applied to Istanbul Medipol University Prosthesis Orthotics Research Center 
(POMER) in the light of the evaluations made by the prosthist and physiotherapist. During the 
prosthesis application process, the patient was planned to receive prosthesis rehabilitation with 
a physiotherapist two days a week. Test socket application and rehabilitation program were 
started at the same time. 
Evaluations were made at the beginning of the rehabilitation program and after the 6-week 
rehabilitation program. Anthropometric measurements with tape measure, joint range of motion 
measurement with goniometer, and muscle strength evaluation with manual muscle test were 
performed. Visual Analogue Scale (VAS) was used for pain assessment and Short Form - 36 
(SF-36) was used for quality of life assessment. In addition, the test socket was applied and the 
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Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scale (TAPES) and the Prosthesis Satisfaction 
Questionnaire (PSQ) were used to determine prosthesis satisfaction. 
Prosthetic rehabilitation program; stretching exercises, muscle strengthening exercises, weight 
transfer exercises and walking training. The exercises applied in the sessions were also given 
as a home program. 
 
RESULTS 

 After the prosthesis rehabilitation applied in our study, an increase in joint range of motion and 
muscle strength was found. While the VAS value was 8 before prosthetic rehabilitation, it was 
2 after 6 weeks of rehabilitation. 
Before rehabilitation, the physical function score of SF - 36 was 10, the scores of limitation due 
to physical and emotional problems were 0, the energy/fatigue score was 25, the emotional 
well-being score was 56, the social function score was 37.5, the pain score was 12.5, and the 
general health perception score was 55. 
Before rehabilitation, SF-36 physical function score was 55, limitation due to physical and 
emotional problems was 100, energy/fatigue score was 80, emotional well-being score was 92, 
social function score was 87.5, pain score was 67.5, and general health perception score was 
55. When the before and after SF-36 scores were compared, it was observed that there was an 
increase in the scores in all sections except the general health score. 
In the evaluation with TAPES before rehabilitation, the psychosocial adjustment score was 47, 
the activity restriction score was 22, and the prosthesis satisfaction score was 43. After 
rehabilitation, the psychosocial adjustment score was 53, the activity restriction score was 6, 
and the prosthesis satisfaction score was 60. The PSQ score was 34, and the prosthesis 
satisfaction of the case was found to be 75.5%. In a study in the literature, the average PSQ 
score of individuals who used prostheses for an average of 16 years was found to be 77.3%. 
 
CONCLUSION 

 It is thought that early prosthesis application and prosthesis rehabilitation program have 
positive effects on pain, muscle strength, range of motion, quality of life and prosthesis 
satisfaction in transtibial amputees. 

 
Keywords- Amputation, prosthesis, rehabilitation transtibial 
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ÖZET 

AMAÇ 

Pedobarografi; bireyin statik ve dinamik olarak plantar basınçlarının ölçüldüğü aynı zamanda 
vücut postür, denge ve stabilizasyonunun değerlendirildiği sistemdir. Çalışmamızda sağlık 
bireylerin cinsiyetleri, beden kitle indeskleri ve pedobarografik analizleri arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışmaya 17 erkek, 18 kadın toplam 35 gönüllü dahil edilmiştir. Çıplak ayak ile yapılan statik 
analizler her bir katılımcı için 10 saniye sürmüştür.  Analizde her bir katılımcının ayak açısı 
maksimum ve ortalama değerleri ile ön ayak ve arka ayak için; yüklenme, yüzey alanı aynı 
zamanda total ayak yüklenme, yüzey alanı ve maksimum basınç değerleri kaydedilmiştir. Ayak 
plantar basıncı verilerinde sağ ve sol arasındaki asimetriyi değerlendirmek için Asimetri İndeksi 
kullanılmıştır. Çalışmamızda pedobarografik analizler Sensor Medica cihazı- FreeStep yazılımı 
ile gerçekleştirildi. Analizler İstanbul Medipol Üniversitesi Protez Ortez Merkezi 
(POMER)’nde yapıldı. Verilerin analizinde IBM SPSS Version 22.0 kullanıldı. 

BULGULAR 

Bireylerin yaş ortalaması 27 ve beden kitle indeksi 24,3 olarak tespit edildi. Ayak açısı 
ortalaması kadınlarda 6,61, erkeklerde 8,47 olarak hesaplanmıştır.  Statik analiz verileri 
incelendiğinde veriler ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p >0,05). Statik 
analiz verileri ile beden kitle indeksi arasında korelasyon olmadığı görülmüştür (p >0,05). 

SONUÇ 

Cinsiyetin ve beden kitle indeksinin ayak açısı, ayak yüklenme ve basınç parametreleri üzerine 
değişikliğe neden olabileceği hipoteziyle yaptığımız çalışmamızda anlamlı sonuçlara 
ulaşılamamıştır. Çalışmaya dahil edilen bireylerin hiçbiri tabanlık kullanıcısı değildi. Ancak 
tabanlık kullanımının ayak sağlığı açısından önemi hakkında bilgilendirme ve farkındalığın 
arttırılması gerektiği görüşüne varılmıştır. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION 

Pedobarography; It is a system in which the plantar pressures of the individual are measured 
statically and dynamically, and body posture, balance and stabilization are evaluated at the same 
time. In our study, it was aimed to examine the relationship between the genders, body mass 
indexes and pedobarographic analyzes of health individuals. 

METHOD 

A total of 35 volunteers, 17 male and 18 female, were included in the study. Static analyzes 
with bare foot took 10 seconds for each participant. In the analysis, with the maximum and 
mean values of the foot angle of each participant, for the forefoot and the rearfoot; loading, 
surface area as well as total foot loading, surface area and maximum pressure values were 
recorded. Asymmetry Index was used to evaluate the asymmetry between the right and left foot 
plantar pressure data. In our study, pedobarographic analyzes were performed with the Sensor 
Medica device - FreeStep software. Analyzes were performed at Istanbul Medipol University 
Prosthetic Orthotics Center (POMER). IBM SPSS Version 22.0 was used in the analysis of the 
data. 

RESULT 

The mean age of the individuals was 27 and the body mass index was 24.3. The mean foot angle 
was found 6.61 for women and 8.47 for men. When the static analysis datas were examined, no 
significant relationship was found between the datas and gender (p >0.05). There was no 
correlation between static analysis data and body mass index (p >0.05). 

CONCLUSION 

In our study with the hypothesis that gender and body mass index may cause changes on foot 
angle, foot loading and pressure parameters, significant results could not be reached. None of 
the individuals included in the study were insoles users. However, it was concluded that it is 
necessary to inform and raise awareness about the importance of using insoles in terms of foot 
health. 

Keywords: Foot Analysis; Pedobarography; Plantar Pressure 
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ÖZET 

Hidrokolloidler veya gamlar, doğada bulunabilen, kimyasal modifikasyonla ya da 
mikrobiyal fermantasyonla elde edilen, kıvam artırıcı ve jelleştirici bir etki vermek için 
gıdalarda kullanılan suda dağılabilen veya çözünebilen polimerik maddelerdir. Ksantan ve 
keçiboynuzu gamının sinerjik etkisi olduğu bilinmektedir fakat bilinen bu sinerjik etkiden 
faydalanmak için iki gamın ayrı ayrı karıştırılarak kullanımı, farklı hazırlanma koşulları 
içermesi, karıştırma sonrası jelleşmenin hızlı görülmesi ve farklı hidrasyon sıcaklıklarına sahip 
olmaları gibi özelliklerinden dolayı gıda sektörü için etkin bir çözüm olmamaktadır. Bu 
çalışmada, ksantan gam ve keçiboynuzu gamının %0,5 konsantrasyonda %50-%50 oranda 
karıştırıldıktan sonra farklı yöntemler uygulanarak kurutulması sonucunda iki hidrokolloidin 
sinerjik etkilerinden yararlanarak daha etkili tek gam üretilmesi amaçlanmıştır. Uygulanan 
yöntemler karıştırma işleminden sonra etil alkol ile çöktürdükten sonra kurutma (E), 
karıştırdıktan sonra direk kurutma (N) ve karıştırdıktan sonra dondurarak kurutma (D) 
metotlarıdır. Bu çalışmada farklı metotlarla üretilen bu gamların yatışkan faz reolojik 
özellikleri, viskoelastik özellikleri, üç aralıklı tiksotropi özellikleri (3ITT), fourier transform 
kızılöte (FT-IR) spektrumu ve elde edilen jellerin tekstürel özellikleri belirlenmiştir. Yatışkan 
faz reolojik analiz sonuçlarına göre sabit kesme hızı değerinde E örneği en yüksek görünür 
viskozite değerine sahipken, sıralama en yüksek E örneği, daha sonra N örneği, en düşük D 
örneği şeklindedir. Bu analiz sonuçlarına göre tüm örneklerde depolama modülü (G’) kayıp 
modülünden (G’’) daha yüksek bulunmuştur. G’ değerinin en yüksek olduğu örnek E örneği 
olurken jel-elastik özelliği gösterme sıralaması en yüksek E örneği, daha sonra D örneği, en 
düşük N örneği şeklindedir. Üç aralıklı tiksotropi özellikleri analizi sonucunda geri kazanım 
hesabı yapılmıştır ve yüksek kesme gerilimi sonucu eski yapısına en çok dönebilen E örneği 
olmuştur. E örneği için %86,97, N örneği için %86,3 ve D örneği için ise %74,07 geri kazanım 
elde edilmiştir. Elde edilen gamların tekstürel özelliklerinin analizi için 50oC-60oC-70oC’lerde 
hazırlanan numunelerin sertlik ve yapışkanlık özellikleri araştırılmıştır. E örneği 70oC’de 230,0 
g değeri ile en yüksek sertlik özelliği göstermiştir. Bunun yanında aynı sıcaklıkta D örneği 
221,23g, N örneği ise 218,29 g sertlik değerindedir. Sıcaklık düştükçe, sertlik değerinde azalma 
görülmüşken sıralamada bir değişiklik gözlemlenmemiştir. Fourier transform kızılöte (FT-IR) 
spektrumu analizi incelendiğinde ise kontrol örneklerine göre karışımlarda daha fazla O-H ve 
C-H grupları gözlemlenmiştir. Bu çalışma sonucunda farklı metotlar ile üretilen yeni gam 
karışımlarının sinerjik etkiden yararlanılarak daha yüksek jel özellikleri gösterdiği görülmüştür. 

867



  
 
 

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 
Bu şekilde, ürün reçetesinde daha az gam kullanımı ile aynı etkilerin sağlanması mümkündür. 
Bu durum ile ekonomik kazanç sağlamanın yanında daha az girdi ile daha az katkı içeren 
ürünlerin geliştirilmesi de sağlanmış olacaktır.  
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ABSTRACT 

Hydrocolloids or gums are water-dispersible or soluble polymeric substances found in 
nature, obtained by chemical modification or microbial fermentation, and used in foods to 
impart a thickening and gelling effect.It is known that xanthan and locust bean gum have a 
synergistic effect. However, mixing the two gums separately in order to benefit from this known 
synergistic effect is not an effective solution for the food industry due to their features such as 
different preparation conditions, rapid gelation after mixing and different hydration 
temperatures.In this study, it was aimed to produce a more effective and single gum by taking 
advantage of the synergistic effects of the two hydrocolloids as a result of mixing xanthan gum 
and locust bean gum at 0.5% concentration, 50-50% ratio, and drying by applying different 
methods. The applied methods are drying (E) after precipitation with ethyl alcohol after mixing, 
direct drying (N) after mixing, and freeze drying (D) after mixing. In this study, steady phase 
rheological properties, viscoelastic properties, three-range thixotropy properties (3ITT), fourier 
transform infrared (FT-IR) spectrum and textural properties of the gels obtained were 
determined. According to the results of the steady-phase rheological analysis, while the E 
sample has the highest apparent viscosity value at constant shear rate, the order is the highest E 
sample, then N sample, and lowest D sample. According to the results of this analysis, the 
storage modulus (G') was found to be higher than the loss modulus (G'') in all samples. The 
sample with the highest G' value is the E sample, while the order of showing gel-elastic property 
is the highest E sample, then D sample, and lowest N sample. As a result of the three-interval 
thixotropy properties analysis, the recovery calculation was made, and the E sample was the 
most able to return to its former structure as a result of high shear stress. Recovery was 86.97% 
for E sample, 86.3% for N sample and 74.07% for D sample. In order to analyze the textural 
properties of the obtained gums, the hardness and stickiness properties of the samples prepared 
at 50oC-60oC-70oC were investigated. Sample E showed the highest hardness with a value of 
230.0 g at 70oC. In addition, at the same temperature, the D sample has a hardness value of 
221.23 g, and the N sample has a hardness value of 218.29 g. As the temperature decreased, the 
hardness value decreased, but the order did not change. When the Fourier transform infrared 
(FT-IR) spectrum analysis was examined, more O-H and C-H groups were observed in the 
mixtures compared to the control samples. As a result of this study, it was observed that the 
new gum mixtures produced showed higher gel properties by benefiting the synergistic effect. 
In this way, it is possible to achieve the same effects with the use of less gum in the product 
recipes. With this situation, besides providing economic gain, it will also be possible to develop 
a cleaner product with less inputs and less additives.  
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ABSTRACT 

With the Large Hadron Collider (LHC) becoming a top quark factory, the charge-parity sym-
metry (CP) violating new physics researches in high energies are getting more and more 
interesting. In the absence of a new CP-violating model that affects top quark, the most 
fundamental step is to examine the lowest dimension operators that can create the desired effect. 
The dominant process for top pair production in proton-proton collisions at the LHC is the gluon 
fusion. Therefore, the chromo-electric dipole moments (CEDM) of top quarks are one of the most 
crucial concepts that needs to be studied. There are a number of studies in the literature on the 
search for CP-violating signals in top quark productions at the LHC. In most of these studies, 
CEDM of top quarks is bounded either by deviations from the Standard Model (SM) cross sections 
or by T-odd asymmetries in di-muon channels. However, the required precision and accuracy of 
these studies are far beyond what ATLAS and CMS experiments can reach. This work is aimed to 
search for CEDM of top quarks with triple product asymmetries in semi-leptonic decays of top 
pairs. Since asymmetries are defined as ratios, they are relatively less affected by the systematical 
errors in experiments. Additionally, in order to distinguish semi-leptonic top pair events from the 
background, a classifier based on Deep Neural Network is used instead of the conventional cut 
and count method. With this approach, it is ensured that the final state momenta to be used in 
constructing asymmetry parameters are coming from semi-leptonic decay of top pairs hence 
mitigating the background dilution effect on the asymmetry values. In this proceeding, the 
investigation of CEDM based asymmetries in lepton+jets channels of top pair decays is planned 
as an extension of T-odd asymmetries in ATLAS and CMS experiments. First time ever, the most 
promising signals and their statistical significance in the detector level are determined by using 
MadGraph5, Pythia8, Delphes software, and machine learning techniques. 
 

Keywords- chromo-electric dipole moment ; top quark ; charge-parity symmetry ; machine 
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ÖZET 

Bu araştırmanın konusu olan Oldboy filminin, yönetmenliğini Park Chan-Wook'un yaptığı; 
başrollerinde Min Choi, Yoo Jie-Tae ve Hye-Jeong Kang’ın oynadığı 2003 yapımı bir Kore 
filmidir. Yazarlar, başrol oyucusu Oh Dae Su’nun rolüne hipnozu, bilinçaltını, oedipusu, idi 
içeren psikanalizi; sosyal öğrenme kuramını ve logoterapiyi gözle görülür şekilde katmıştır. 
Yapılan doküman analizinde ana karakter Oh Dea Su’nun kızına aşık olmasıyla oedipus 
kompleksiyle hareket ettiğini, içindeki yıkıcı duyguyla da psikanalitiğin saldırganlık 
dürtüsünü yaşadığını, bilinçaltına yerleştirilen telkinlerle hipnozun etkisinde kaldığını ve 
hiçbir eğitim almadan gözlem yoluyla boks tekniklerini öğrenmesi psikolojik açıdan 
incelenmesini mümkün kılmıştır. Sonuç olarak bu çalışma ‘Oldboy’ filminin belirlenen 
kuramlar çerçevesinde analiz edilebileceğini göstermiştir. 

 Sinema, kurgusal olanı merkezde tuttuğu gibi, sanatın diğer unsurlarını da kendine 
katmıştır. İnsan yaşamı içinde de gün boyu kurgulara maruz kalır. Yaşadığı deneyimler ise bu 
kurgularla sürekli alışveriş içerisindedir. Kurgunun insan yaşamındaki önemini, etkisini 
anlamak için bunun nasıl ortaya çıktığına bakmak gerekiyor. Birçok yorumcuya göre kökeni 
mitolojik öncüllerle birlikte Shakespeare’le ifade bulan bir kurgu bu. Daha sonra ise modern 
roman ile modern romanı çok iyi kullanan sinema bu kurguyu yaratıyor. Dolayısıyla 
geçmişten günümüze sinema ve psikoloji ile birçok yapım için birlikte çalışılmıştır. Sinema, 
psikoloji alanından, karakterlerini ve öğelerini oluştururken yararlanmış; psikoloji de kendini 
ifade ederken somutlaştırma gereği duyduğunda sinemadaki görsellerden faydalanmıştır. 
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ABSTRACT 

The subject of this research, Oldboy, directed by Park Chan-Wook; is a 2003 Korean 
movie starring Min Choi, Yoo Jie-Tae, and Hye-Jeong Kang. The authors feature 
psychoanalysis involving hypnosis, the unconscious, the oedipus, the id, for the role of lead 
actor Oh Dae Su; He has visibly incorporated social learning theory and logotherapy. In the 
document analysis, the main character Oh Dea Su acted with an oedipus complex when he fell 
in love with his daughter, he experienced the aggressive impulse of psychoanalysis with his 
destructive emotion, he was under the influence of hypnosis with suggestions placed in his 
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subconscious, and learning boxing techniques through observation without any training made 
it possible to examine it psychologically. As a result, this study showed that the movie 
'Oldboy' can be analyzed within the framework of the determined theories. 

 Cinema, keeping the fictional in the center, has also added other elements of art to itself. 
In human life, he is exposed to fictions throughout the day. His experiences, on the other 
hand, are in constant exchange with these fictions. In order to understand the importance and 
impact of fiction in human life, it is necessary to look at how it emerged. According to many 
commentators, this is a fiction that finds its origins in Shakespeare with mythological 
premises. Afterwards, the cinema, which uses the modern novel and the modern novel very 
well, creates this fiction. Therefore, from past to present, cinema and psychology have worked 
together for many productions. Cinema has benefited from the field of psychology while 
creating its characters and elements; When psychology felt the need to embody it while 
expressing itself, it benefited from the visuals in the cinema. 
 

Keywords- Oldboy, movie analysis, psychological review 
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ÖZET 

Covid-19 Pandemisi, bazı sektörlerin önemi arttırırken bazı sektörleri de zarara uğratmıştır. 
Lojistik sektörünün bu noktadaki konumu ise pandemi döneminde e-ticaretin artmasıyla kargo 
ve taşımacılık bölümlerini olumlu yönden etkilerken, ulaşım konusunda kişilerin sokağa çıkma 
yasağı getirilmesinden, ülkelerarası ve şehirlerarası ulaşım yasaklarından dolayı pandemi 
döneminde olumsuz yönde en çok etkilenen sektörlerden biri olmuştur. Bu çalışma ile 
amaçlanan Borsa İstanbul (BIST)’ de Lojistik Sektörü içinde yer alan 6 adet lojistik işletmesinin 
2018-2020 yıllarına ait finansal verileri ile Covıd-19 pandemisinin etkilerini incelemektir. Bu 
amaç doğrultusunda çalışmada oran analizleri kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 
Yöntemi olan Criteria Importance Through Intercriteria Correlation (CRITIC) ve Preference 
Ranking Organization Method for Encrichment Evaluations (PROMETHEE) yöntemleri ile 
çalışmanın analizi gerçekleştirilmiştir. CRITIC yöntem ile amaçlanan ÇKKV problemlerinde 
bulunan kriterlerin önem ağırlıklarının objektif olarak belirlenmesidir. Bir diğer yöntem olan 
PROMETHEE ise alternetiflerin kısmi sıralaması yönünden PROMETHEE-1 ve alternatiflerin 
tam sıralaması yönünden PROMETHEE-2 olarak literature kazandırılmıştır. Çalışmada 
PROMETHEE-1 yönteminde yalnızca pozitif ve negatif verilerin kıyaslanması yapılarak 
üstünlükleri belirlenmektedir. Çalışmada ise 2018 yılı PROMETHEE-1 kısmi sıralamaya göre 
ortaya çıkan bulgular değerlendirildiğinde Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN)’in 
diğer işletmelere göre daha üstün olduğu ortaya çıkmıştır. 2019 yılı Promethee-1 kısmi 
sıralamaya göre ortaya çıkan bulgular değerlendirildiğinde ise Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 
(PGSUS)’nin diğer işletmelere göre daha üstün olduğu ortaya çıkmıştır. 2020 yılında ise 
Promethee-1 kısmi sıralamaya göre ortaya çıkan bulgular değerlendirildiğinde tekrardan 
TLMAN’ nin diğer işletmelere göre üstün olduğu ortaya çıkmıştır. Ardından PROMETHEE-2 
yardımıyla gerçekleştirilen tam sıralama, işletmelerin sıralamalarını daha net şekilde 
belirlemektedir. Yukarıda kullanılan yöntemler sonucunda elde edilen bulgular 
değerlendirildiğinde ise 2020 pandemi döneminde yükseliş gösteren işletmeler ilk üç sırada 
bulunan TLMAN, RYSAS, THYAO iken, yine pandemi sürecinin olumsuz yönlerinin daha 
fazla etkisinde kalarak son üç sıralara düşen PGSUS, CLEBI ve GSDDE işletmeleri olduğu 
sonucuna varılmıştır.  
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ABSTRACT 

While the Covid-19 Pandemic increased the importance of some sectors, it also damaged 
some sectors. The position of the logistics sector at this point, on the other hand, has positively 
affected the cargo and transportation departments with the increase in e-commerce during the 
pandemic period, while it has been one of the most negatively affected sectors during the 
pandemic period due to the curfew of people on transportation and inter-country and intercity 
transportation bans. The aim of this study is to examine the financial data of 6 logistics 
companies in the Logistics Sector in Borsa Istanbul (BIST) for the years 2018-2020 and the 
effects of the Covid-19 pandemic. For this purpose, the analysis of the study was carried out 
with the Criteria Importance Through Intercriteria Correlation (CRITIC) and Preference 
Ranking Organization Method for Encrichment Evaluations (PROMETHEE) methods using 
ratio analysis in the study. The aim of the CRITIC method is to objectively determine the 
importance weights of the criteria in MCDM problems. Another method, PROMETHEE, has 
been brought into the literature as PROMETHEE-1 in terms of partial ranking of alternatives 
and PROMETHEE-2 in terms of complete ranking of alternatives. In the study, the advantages 
of the PROMETHEE-1 method are determined by comparing only the positive and negative 
data. In the study, when the findings that emerged according to the 2018 PROMETHEE-1 
partial ranking were evaluated, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN) turned out to be 
superior to other businesses. When the findings emerged according to the 2019 Promethee-1 
partial ranking are evaluated, Pegasus Hava Taşımacılık A.Ş. (PGSUS) turned out to be superior 
to other businesses. In 2020, when the findings that emerged according to the Promethee-1 
partial ranking were evaluated, it was again revealed that TLMAN was superior to other 
businesses. Then, the full ranking performed with the help of PROMETHEE-2 determines the 
rankings of the enterprises more clearly. When the findings obtained as a result of the methods 
used above were evaluated, it was concluded that while the companies that showed an increase 
in the 2020 pandemic period were TLMAN, RYSAS, and THYAO, which were in the first 
three places, PGSUS, CLEBI and GSDDE companies fell in the last three places, again affected 
by the negative aspects of the pandemic process.  
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ABSTRACT 

Global food demand rises because of the steady increase in the human population and the 
effort to meet food demand mainly relies on production of staple crops such as wheat. Thus, 
producing enough food for feeding the population has vital importance for supporting the 
welfare of society. However, climate changes and improper agricultural practices often 
aggravate abiotic stresses which cause yield and quality losses. Therefore, investigating the 
effects of abiotic stresses on wheat is critical for predicting future yield projections precisely 
and accurately. 

Piriformospora indica (P. indica) is an endophytic fungus which colonizes plant roots and 
promotes plant growth even under non-optimal environmental conditions. In this study, durum 
and bread wheat were treated with salinity stress and boron (B) toxicity at the same time. P. 
indica was used as inoculant. Inoculated and non-inoculated wheat plants were compared to 
reveal that usage potential of P. indica as a microbial inoculant which may ameliorates the 
destructive effects of salinity stress and B toxicity. To assess the effects of inoculation under 
combined salinity stress and B toxicity, activities of major antioxidant enzymes, mineral 
concentrations and yield parameters of wheat were measured. 

The result showed that P. indica inoculation enhances shoot biomass, tiller number and 
thousand-grain weight. Moreover, Na concentration was reduced by inoculation. In addition, 
oxidative membrane injury was decreased, and activities of catalase (CAT) was increased by 
inoculation. 

Wheat is commonly produced in arid and semi-arid regions where salinity stress and B 
toxicity are commonly accompanied together. Thus, it is important to study how to mitigate 
salinity stress and B toxicity in wheat. In this study, we show that P. indica seems to be a suitable 
candidate to alleviate the detrimental effects of combined salinity stress and B toxicity. 
Therefore, we propose that P. indica has potent to use as a microbial inoculant to develop 
environmentally friendly and sustainable agricultural practices when it is used sufficiently and 
properly. 
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ÖZET 

Günümüz şartlarında, seramik ürün arzının artması, kapasitelerin artmasına ve dolayısıyla 
ürünlerin daha hızlı bir şekilde üretilmesi ve sinterlenme sürelerinin kısaltılması gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. Sinterlenme süresinin kısalması ve enerji maliyetleri sebebiyle sinterlenme 
için gereken sıcaklıklara ulaşılamaması seramik yer karolarında siyah çekirdek problemi 
meydana gelmektedir. Yer karolarında yaşanan siyah çekirdek probleminin oluşmasına yol 
açan nedenler araştırılmış; kesit kalınlığı arttıkça, siyah çekirdek oluşma olasılığı ve oluşan 
çekirdeğin kalınlığının arttığı görülmüştür. Bu çalışmada, kalın kesit yer karolarında oluşan 
siyah çekirdek problemi ince kesit karolarda simüle edilerek oluşum kinetiğinin anlaşılması 
hedeflenmekte ve yapay olarak oluşturulan siyah çekirdeklerin yok edilmesine çözüm olacak 
yaklaşımlar geliştirmektir. Veli Akgün Seramik fabrikasının reçetesi ile hazırlanan masseler; 
kalınlığın etkisinin araştırılması için farklı kalınlıklarda (6.1 mm, 10.4 mm, 12.6 mm), organik 
hammadde etkisinin araştırılması için ağırlıkça farklı oranlarda karbon ilaveleri (0.01 – 0.06 g) 
ile 150 bar basınç altında 55x80x6 mm boyutlarında preslenerek standart rejimde (1192°C) 48 
dakika süresince sinterlenmiştir. Sinterlenen numunelerin iç yapı görüntülemesi için Taramalı 
Elektron Mikroskobu (SEM), sinterleme öncesi hammaddelerden gelen fazların ve sinterlenme 
sonrasında oluşan fazların minerolojik analizi için X-ışınları Florasans Spektrometresi (XRF), 
siyah çekirdek oluşan ve oluşmayan bölgelerdeki elementel farklılıkları ortaya koymak için X-
ışınları Difraksiyon analizi (XRD) yöntemi kullanılmıştır. Siyah çekirdek oluşan bölgelerin 
SEM görüntülerinde, yeterli derecede sinterlenmiş bölgelere göre daha fazla porozite oluştuğu 
görülmüştür. Hammaddelerin XRF analizlerinde görülen karbon ve yanı sıra Fe3O4 fazının 
sinterlenme sonrası Fe3O4 olarak kalmış, siyah çekirdek oluşan bölgelerde ise indirgenerek 
FeCO3 (siderit) fazını oluşturduğu görülmüştür. Kalınlık ve hammaddeden gelen organik 
miktarı arttıkça sinterlenen numunelerde siyah çekirdek görünümü artmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler—Black core; Seramik karo; Sinterlenme; Organik hammadde 
 
 

ABSTRACT 

In recent years, the increase in the supply of ceramic products has revealed the necessity of 
increasing the capacities, thus producing the products faster and shortening the sintering times. 
Black core problem occurs in ceramic floor tiles when the required temperatures for sintering 
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cannot be reached due to the shortening of the sintering time and energy costs. The reasons 
leading to the black core problem in floor tiles were investigated; as the section thickness 
increased, the probability of black core formation and the thickness of the formed core 
increased. In this study, it is aimed to understand the formation kinetics by simulating the black 
core problem in thick section floor tiles and to develop approaches that will solve the artificially 
created black cores. Masses prepared with the recipe of Veli Akgün Ceramic Factory; in order 
to investigate the effect of the thickness, it was pressed in different thicknesses (6.1 mm, 10.4 
mm, 12.6 mm), in order to investigate the effect of organic raw materials, carbon was added at 
different weights (0.01 – 0.06 g) and samples were pressed as size 55x80x6 mm dimensions 
under 150 bar pressure, sintered in standard regime (1192°C)  during 48 minutes. Scanning 
Electron Microscopy (SEM) for microstructure imaging of sintered samples, X-ray 
Fluorescence Spectrometer (XRF) for mineralogical analysis of phases from raw materials 
before sintering and phases formed after sintering, X-rays Diffraction to reveal elemental 
differences in regions with and without black cores analysis (XRD) method were used. In the 
SEM images of the regions with black cores, it was observed that more porosity was formed 
than the sufficiently sintered regions. In the XRF analyzes of the raw materials, the carbon as 
well as the Fe3O4 phase remained as Fe3O4 after sintering, and it was observed that it was 
reduced in the black core regions to form the FeCO3 (siderite) phase. As the thickness and the 
amount of organic from the raw material increased, black core appearance increased in the 
sintered samples. 
 

Keywords- Black core; Ceramic tile; Sintering; Organic raw materials 
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ÖZET 

Hastalıklar hem nicelik hem de nitelik bakımından emek stokunu aşındırıcı özelliklere 
sahiptirler. Bu doğrultuda, hastalıkların artması beşeri sermaye stokunu ve emek verimliliğini 
azaltmakta, bu durumun sonucunda da önemli oranlarda gelir ve çıktı kayıpları meydana 
gelmektedir. Bulaşıcı olmayan hastalıklar dünyada ve ülkemizde en fazla ölüm ve sakatlığa 
sebep olan, yaşam kalitesini etkileyen ve yüksek sağlık harcamalarına yol açan sağlık 
sorunlarının başında gelmektedir. Kronik hale de dönüşebilen bu hastalıkların artmasının 
beşeri, sosyal ve iktisadi alanda ciddi ölçüde olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla 
da kronik hastalıklara karşı yapılan önleyici ve iyileştirici çalışmalar, tüm ülkeler için kritik 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye’de 1990-2019 dönemleri için 
seçilmiş bulaşıcı olmayan hastalıkların ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 
Bu çalışmada makroekonomik çalışmalarda yaygın olarak kullanılan yaşam beklentisi, bebek 
ölüm oranı, hasta sayısı, veya belirli hastalıklar için kullanılan prevalans oranı vb. sağlık 
göstergeleri yerine 1993 yılında Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve 
engelliliğe göre ayarlanmış yaşam yılı (DALY) olarak adlandırılan küresel bir sağlık 
göstergesinden yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında; söz konusu hastalıklarla ekonomik 
büyüme arasındaki ilişkiler panel veri analizleri yardımıyla test edilmiştir. Yapılan analiz 
neticesinde, bu hastalıkların kontrolüne yönelik politika önerileri sunulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler—Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, DALY (Engelliliğe Ayarlanmış Yaşam 

Yılları), Ekonomik Büyüme, Beşeri sermaye. 
 
 

ABSTRACT 

Diseases have the characteristics of corrosive to the labor stock both in terms of quantity and 
quality. In this direction, the increase in diseases reduces the human capital stock and labor 
productivity, and as a result of this situation, significant income and output losses occur. Non-
communicable diseases are among the health problems that cause the most death and disability 
in the world and in our country, affect the quality of life and cause high health expenditures. It 
is known that the increase in these diseases, which can also turn into chronic, has a serious 
negative impact on human, social and economic fields. Therefore, preventive and curative 
efforts against chronic diseases are of critical importance for all countries. In this context, the 
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aim of the study is to investigate the effects of selected non-communicable diseases on 
economic growth in Turkey for the 1990-2019 period. In addition to the health indicators that 
are commonly used in macroeconomic studies such as life expectancy, infant mortality rate, 
number of patients, or prevalence rate, a global health indicator, which is called as disability-
adjusted life years (DALY) and recommended by the World Bank and the World Health 
Organization in 1993, was used in this study. Hence, the existence of potential statistical 
relationship between such diseases and economic growth were tested with the help of panel 
data analysis. Policy recommendations for the control of these diseases are also presented. 
 

Keywords- Non-Communicable Diseases, DALY (Disability Adjusted Life Years ), Economic 
Growth, Human Capital. 
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ÖZET 

Bu çalışma, dayanıklı bir regresyon modeline dayalı olarak hisse senedi getirisinin 
değişkenliğini doğru bir şekilde tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Finansal piyasalardaki ve 
araçların fiyatlanmasındaki değişimler, yatırımcılar için yatırım kararlarını almada önemli rol 
oynamaktadır. Hisse verisinde, ortalama getiriyi tahmin etmek kadar fiyat değişkenliğini de 
tahmin etmek önemlidir. Tahminleme çalışmalarında kullanılan regresyon; otoregresif (AR) 
model ve diğer zaman serisi analizlerinde hata kare ortalaması kullanılmaktadır, fakat bu hata 
modeli aykırı değerlere karşı hassasiyet göstermektedir. Huber farkı fonksiyonu ise piyasada 
gözlemlenen aykırı değerlere karşı daha dayanıklı olduğu için tercih edilmektedir. Temel amaç; 
klasik regresyon analizinde sapan gözlemlerin varlığı nedeniyle standart varsayımların 
sağlanmaması durumunda en küçük kareler yöntemine alternatif olarak sunulan dayanıklı 
regresyon yöntemlerinin getiri değişkenliği tahminindeki performansın incelenmesidir. Tercih 
edilen dayanıklı regresyon modeli, AR modelindeki hata kare ortalamasının Huber kayıp 
fonksiyonu ile değiştirilmesiyle geliştirilmiştir. Huber hata fonksiyonu ile Regresyon ve Zaman 
Serisi Analizini yüksek frekanslı Borsa İstanbul BİST100 hisse kapanış fiyatı zaman serilerine 
uyguladık. Elde edilen sonuçları hata kare ortalaması kullanılan AR modeli ile kıyasladık. 
Ampirik sonuçlar, Huber hata fonksiyonu kullanılan modelin, farklı veri periyotları ve tahmin 
ufukları için hata kare ortalaması kullanılan AR modeline kıyasla önemli ölçüde daha doğru 
tahmin sağladığını göstermektedir. Bir varlık tahsisi perspektifinden, bir ortalama-risk 
yatırımcısı, önerilen model tarafından üretilen değişkenlik tahminlerine dayalı olarak portföy 
seçiminde riski daha iyi tahmin ederek portföy performansını iyileştirebilir. Bu durum, 
örneklem dışı portföy performansı karşılatırması ile teyit edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler—Huber kayıp fonksiyonu; Dayanıklı Regresyon; Hisse Fiyat 
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ABSTRACT 

This template has been prepared to provide the necessary features for the authors to prepare 
the abstracts they will send for the 2nd International Graduate Studies Congress 
(IGSCONG’22) in electronic form. 
This study aims accurate estimation of stock return volatility based on a robust regression 
model. Volatility in financial markets and asset prices are important factors affecting investor 
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decisions. In the analysis of stock returns, estimation of price volatility is crucial besides the 
accurate prediction of asset returns. The common error model in commonly used methods in 
time series analysis such as regression or autoregressive (AR) models is mean square error, 
which causes sensitivity to outliers. Huber error function, on the other hand, is preferred for 
obtaining models more robust against outliers observed in the market. The main objective is to 
analyze performance of robust regression models in predicting stock return volatility where 
assumptions of classical regression analysis fails due to outliers. The robust regression preferred 
uses the Huber loss function instead of mean squared error in an AR model. Time series analysis 
with Huber error function based regression is conducted on high frequency Borsa İstabul 
BİST100 stock closing prices, and results are compared to mean square error based AR model. 
Empirical results indicate that the Huber error based AR model outperforms mean squared error 
based AR in prediction accuracy for different data periods and prediction horizons. From an 
asset allocation perspective, a mean-risk investor can improve portfolio performance by more 
accurate prediction of the risk based on the model suggested. This is confirmed by out-of-
sample portfolio performance comparisons. 
 

Keywords—Huber loss function; Robust Regression; Stock Price Volatility; Asset Allocation 
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ABSTRACT 

Protein kinases are involved in many cellular processes such as cell proliferation, growth, 
survival, and motility in cancer by phosphorylating nuclear and cytosolic targets. The 90 kDa 
Ribosomal S6 Kinase family is a special group of the protein kinase family that structurally 
regulates various types of cancer because they have two different binding kinase domains in 
the same polypeptide chain functionally. The expression level of RSK isoforms changes to 
cancer types. The RSK-1 isoform is involved in among the promising therapeutic targets. 
Therefore, there is need to develop new and effective small molecule inhibitors for RSK-1 
target. In silico studies which reduce the cost and increase the quality of time, allow the 
screening of thousands of molecules in the computer environment and the determination of 
inhibitors that may be effective. Indoles are involved in the structures of biologically active 
compounds such as pharmaceuticals, alkaloids etc.. The presence of the indole nucleus, which 
is an active pharmacophore in medicinal compounds, contributes to the increase in the 
biological activities of candidate molecules. Therefore, the studies on the development of 
indole-derived drugs are increasing.  

In this study, indole compounds were screened in silico by using RSK-1 selective inhibitor. 
The potential molecules for the RSK-1 target were determined by molecular docking. 
CDOCKER, CDOCKER interaction energies and binding energies (kcal/mol) between target 
protein and small molecule ligands were calculated following the molecular docking study. In 
conclusion, potential indole derivatives for RSK-1 targeted cancer therapy have been identified 
for in vitro studies. These molecules may contribute to the design of new targeted inhibitors. 

 
Keywords—90 kDa Ribosomal S6 Kinase, Indole Scaffold, Molecular Docking 
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ÖZET 

Bu çalışmada, ısıya duyarlı yeni bir polimer olan poly (stiren co akrilonitril co metakrilik 
asid co n-butilü akrilat co divinil benzen)(SAMB) polimeri çözelti polimerizasyonu yöntemiyle 
sentezlenmiştir. Çapraz bağlayıcı olarak divinil benzen, başlatıcı olarak ise benzoil peroksit 
kullanmak suretiyle Stiren, akrilonitril, metakrilik asit, n-butil akrilat monomerlerinin 
polimerizasyonu ile SAMP polimeri sentezlenmiştir. Bu polimerin hidroksilamin hidroklorür 
ile amidoksimlenmesiyle de poly (stiren co akrilamidoksim co metakrilik asit co n-butil akrilat 
ve divinil benzene) (SAMB-Aox) hazırlanmıştır. Öncelikle SAMB ve SAMB-Aox’in kimyasal 
yapısı FTIR spektrometresi ile karakterize edilmiştir. Bu polimerlerin morfolojileri SEM ve 
XRD ile termal özellikleri ise DSC ve DMA ile belirlenmiştir. Son olarak bu polimerlerin şekil 
hafıza özellikleri ise bending test yöntemini kullanarak SAMB 65 ℃’de ve SAMB-Aox ile 75 
℃ ‘de analiz edilmiştir. Sonuç olarak polimer amidoximlendiği zaman 2241 cm-1’deki pikin 
kaybolması akrilonitrilin tamamen amidoksimlendiğini göstermektedir. Amidoksimlenme 
sonrası gözenekli yapıda bir polimer elde edilmiştir. Amorf yapıdaki polimerin şekil hafıza 
programlanması sonucu gözenekli bir yapıya dönerken, kristalline yapıya sahip bir polimerin 
şekil hafıza programlanması sonrası daha düzgün bir yüzeye sahip olduğu görülmüştür. Polimer 
yapısına giren zincirler arası hidrojen bağlarının kristalin yapıyı desteklerken uyaran olarak sulu 
ortamda ısıtalan bir polimerin yüzeyinin tamamen değiştiği gözlenmiştir. Polimerlerin camsı 
geçiş sıcaklıkları SAMB için -10 ℃ olarak belirlenmiş, SAMB-Aox’in ise   -17 ℃ olarak  
belirlenmiştir. SAMB polimerinde mevcut olan amorf yapıların erime sıcaklıkları 47.5 ℃, 
65℃, 80℃ olarak belirlenmişken amidoksimlenen polimerin ise 70 ℃ olarak belirlenmiştir. 
Amidoksimlenen polimerin termal dayanımının artığı gözlemlenmiştir.Şekil hafıza özelliği 
SAMB 9 saniyede Rf değeri % 76 iken, SAMB-Aox’in Rf değeri 42 saniyede %  33,3 olarak 
ölçülmüştür. Polimerin amidoksimlenmesi sonrasında zincirler arası hidrojen bağlarının etkisi 
nedeniyle şeklin geri kazanım değerinin düşmüş olduğu gözlemlenmiştir.  
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ABSTRACT 

In this study, a novel thermosensitive polymer poly(styrene co acrylonitrile co methacrylic 
acid co n-butylacrylate co diviniyl benzene)(SAMB) is synthesized by solvent polymerization 
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and by copolymerization of styrene, acrylonitrile, methacrylic acid, n-butylacrylate as a 
monomer, divinyl benzene as crosslinking agent and benzoyl peroxide as a initiator  and 
poly(styrene co acrylamidoxime co methacrylic acid co n-butylacrylate co diviniyl 
benzene)(SAMB-Aox) is synthesized by amidoximation of hydroxilamine hydrochloride, 
NH2OHꞏHCl. Firstly, The structure of SAMB and SAMB-Aox is characterized by FTIR and 
The Morphology of these polymers is determined by SEM and XRD. Thermal properties of 
SAMB and SAMB-Aox also is specified by DSC and DMA and finally shape memory 
properties of these polymers were analyzed by bending test SAMB in 65 degrees celsius and 
SAMB-Aox at 75 decrees celc. As a resut, The emergence of NH2 peak and the complete 
dissapperence of stretching peak at 2241,55 cm-1 indicate that SAMB was sccessfully 
amidoximated. After amidoximation, polymer was obtained in a porous and spongy surface. As 
a result of shape memory programming, while the amorphous polymer turns into a porous 
structure, it has been observed that a polymer with a crystalline structure has a smoother surface 
after shape memory programming. It has been observed that the surface of a polymer, which is 
heated in an aqueous medium as a stimulus, completely changes while interchain hydrogen 
bonds entering the polymer structure support the crystalline structure. Glass transition 
temperatures of the polymers were determined as -10 ℃ for SAMB and -17 ℃ for SAMB-Ao 
x. The melting temperatures of the amorphous structures present in the SAMB polymer were 
determined as 47.5 ℃, 65 ℃, and 80 ℃, while the amidoximated polymer was determined as 
70 ℃. It has been observed that the thermal resistance of the amidoximed polymer has 
increased. The shape memory property of SAMB has an Rf value of 76 percent in 9 seconds, 
while the Rf value of SAMB-Aox was measured as 33.3 percent in 42 seconds. It was observed 
that shape recovery value decreased due to the effect of interchain hydrogen bonds after 
amidoximation of the polymer. 

Keywords: Shape Memory Polymer, Thermosentive, Acrylonitrile, Styrene, N-Butylacrylate, 
Methacrylic Acid, Divinylbenzene, Amidoximation, 
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ÖZET 

    Fosil yakıt kaynaklarının azalması, Yeryüzünün ısınması ve enerjiye erişim maliyetindeki 
artış insanların en önemli endişelerinden biri haline gelmiştir. 1995 ile 2011 yılları arasındaki 
nüfus artışı, çok fazla karbondioksit gazının üretimine sebep olmuştur. Binalar başına dünya 
enerjisinin %40’ından fazlasını tüketmekten sorumludur. Isıtma ve soğutma için kullanılan 
enerji, tüm binanın tüketti enerjinin %60’ını kapsamaktadır. Soğutma ve ısıtma için enerji 
tüketiminin azaltılması, maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir; bu durum enerji tüketimini 
azaltan teknolojilere bireylerin yönelmelerine yol açabilir. Düşük enerji kullanımı, düşük enerji 
mimarisi olarak adlandırılan bir mimarlık dalının meydana gelmesine yol açmıştır. Rüzgâr, 
sürdürülebilir mimari amaçları için kullanılabilecek özgür ve değerli bir güçtür. 
     Binaların ısınma ve soğutulmasında in aktif sistemlerin kullanılmasının önemine rağmen, 
rüzgâr kuleleri mimarların ilgisizliği ile karşı karşıya kalmıştır, ayrıca aşırı araştırma maliyetleri 
ve hükümetlerin ilgisi bu bölüme çok az ve önemsizdir. Günümüzdeki kanıtlar, özellikle sıcak 
ve kuru bölgeler için geleneksel rüzgâr bacalarının modern biçimde kullanımı konusunda 
yeterli araştırma yapılmadığını göstermektedir. Ortadoğu ve özellikle İran’ın sıcak 
bölümlerinde yer alan ve doğal enerjilerle bu binalarda geçmişte yaşayan insanlara konfor 
sağlayan rüzgâr baca fikrini modern binalara taşıma ve gelişmiş bir şekilde günümüzde olan 
binalarda bu sistemlerden faydalanmak, bu makalenin temel konusunu ve amacını 
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, rüzgâr bacalarının Tanımı, konumu, çalışma ilkeleri ve 
tipolojileri bu çalışma kapsamında araştırılacaktır, ayrıca tasarlan modern rüzgâr baca üzerinde 
yapılan bir dizi deney ve sayısal analizler neticesinde, geleneksel rüzgâr baca fikrini, 
günümüzdeki binalara uyarlanmasına çalışılmıştır.  
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ABSTRACT 

The decrease in fossil fuel resources, the warming of the Earth and the increase in the cost 
of access to energy have become one of the most important concerns of people. between 1995 
and 2011 resulted in the production of a lot of carbon dioxide gas. It is responsible for 
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consuming more than 40% of the world's energy per building. The energy used for heating and 
cooling covers 60% of the energy consumed by the entire building. Reducing energy 
consumption for cooling and heating can significantly reduce costs; This may lead individuals 
to turn to technologies that reduce energy consumption. Low energy use has led to the 
emergence of a branch of architecture called low energy architecture. Wind is a free and 
valuable force that can be used for sustainable architectural purposes. Despite the importance 
of using inactive systems for heating and cooling buildings, wind towers have faced a lack of 
interest from architects, as well as excessive research costs and government attention to this 
section. Current evidence indicates that there is not enough research on the modern use of 
traditional wind catchers, especially for hot and dry climates. The main purpose of the study is 
that today’s many problems that have become environmental problems have solutions in 
traditional architecture so, it aims to use the idea of wind catchers, which is a system based on 
architectural solutions and works with natural energy sources for air conditioning in traditional 
buildings in the Middle East and especially in the hot regions of Iran, and benefiting from these 
systems in today's modern buildings in an advanced way. In this direction, the definition, 
location, working principles and typologies of wind chimneys will be investigated within the 
scope of this study. In addition, as a result of a series of experiments and numerical analyzes 
on the designed modern wind chimney, it has been tried to adapt the traditional wind chimney 
idea to today's buildings. 
 

Keywords- Traditional architecture, Wind catchers, Energy 
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ÖZET 

Rüzgâr bacaları, İran'ın sıcak ikliminde yer alan geleneksel binaların vazgeçilmez 
bileşenlerinden biridir. Bu mimari ögeleri, tarih boyunca yenilenebilir rüzgâr enerjisini 
kullanarak binalarda, düzenli bir soğutma ve havalandırma akışını sağalmışlardır. İran 
mimarlığının sembollerinden biri olan rüzgâr bacalarının tarihçesi ve kullanımının arka planı 
hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır; bunun asıl sebebi bu mimari elemanların binadaki 
ilk zarar gördüğü bölüm olan konumları (binaların en üst noktası) ile doğrudan bağlantılıdır, 
ayrıca bu yapıların strüktürlüleri binalara sonradan eklenmiş olup, böylece doğal afetler ve 
şiddetli hava koşullarına karşı, binaların birleşik ve ana strüktürleri gibi davranmakta eksik 
kalmış, daha fazla zarar uğramışlardır. Bu makalede, tarihi belgeler ve arkeoloji kazı 
sonuçlarından yararlanarak, tarih boyunca İran'da rüzgâr bacalarının geçmişini araştırarak, İran 
mimarisinin kültürel-tarihsel kimliğini daha bilimsel bir biçimde tanıtılmasına çalışmıştır; tarihi 
metinlerden ve belgelerden yararlanarak İran topraklarında, rüzgâr bacası kullanımının, Fars 
Körfezi etrafında yer alan Arap ülkelerinden daha önce gerçekleştiği kanıtlanmıştır. 
Araştırmanın ana kurgusu betimleme ve çözümsel çalışmaya dayandırmış olup, sonuçları tarihi 
belge ve metinlerden hareketle elde edilmiştir. 

Rüzgâr bacalarının İran’daki tarihi geçmişi ile ilgili yapılan saha çalışmaları ve tarihi 
belgelerin incelenmesinin sonucunda elde edilmiştir. İran topraklarında rüzgâr bacalarının M.Ö 
dördüncü ve altıncı yüzyıllarda var olduğunu gösteren iki önemli kanıt bulunmaktadır.  Birincisi 
İchi Masuda’nın Çakmak tepesinde (MÖ. 4) yapmış olduğu arkeolojik kazılar sonucu baca 
olduğu düşünülen bulgular ve Kirman kentindeki tarihi Bam kalesinde (MÖ. 4-6) yer alan o 
döneme ait rüzgâr bacalarıdır, ayrıca dünya çapında rüzgâr bacalarının tarihçesi üzerinde 
yapılan araştırmaların sonucunda bu elamanların yapılış tarihçesini MÖ olduğunu ispatlamıştır, 
ancak ilk kez hangi toplum tarafından yapıldığı konusunda kesin bir kant yoktur. Mısır papirüs 
resimlerinin MÖ. 1500 yılına ait olduğu ve Masuda'nın Çakmak tepesindeki yapmış olduğu 
kazı sonuçları göz önüne alındığında, İran'da rüzgâr bacalarının yapılış tarihi MÖ. 4000'e kadar 
uzanıyor ve bu, rüzgâr bacalarının ilk kez İran topraklarında yapıldığına dair en önemli kant 
olabilir, çünkü Orta Doğu'nun hiçbir yerinde rüzgâr baca kullanımına dair böyle bir kayıt 
bulunmamaktadır.  Diğer yandan, rüzgâr bacalarının ilk kez İran topraklarında yapılmasını 
gösteren başka önemli neden, eski Arap şairlerin şiirlerinde rüzgâr bacalardan Badheng, 
Badahang, Badgher olarak bahsedilmiştir ki bu kelemler Fars kökenlidirler, ayrıca rüzgâr 
bacaları İran dışında Irak (Badgir/بادجير), Afganistan (Badkhor/بادخور), Mısır  (Badheng/بادهنج) 
ülkelerde görülmüştür ki yine bu adların hepsi Fars kökenlidir. 
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ABSTRACT 

    Wind catchers are one of the indispensable components of traditional building in Iran's hot 
climate. Throughout history these architectural elements have provided a regular cooling and 
ventilation flow in buildings by using renewable wind energy. There is not much information 
about the history of wind catchers (one of the symbols of Iranian architecture) and the 
background of their usage. The main reason is that these architectural elements are directly 
related to their location (the top point of the buildings), which is the first part of the building 
where they are damaged. In addition, the building of these structures were added to the buildings 
later, so they failed to act as the combined and main structures of the buildings against natural 
disasters and severe weather conditions, so they suffered more damage. In this article, it has 
tried to introduce the cultural-historical identity of Iranian architecture in a more scientific way 
by researching the past of wind catchers in Iran throughout history, making use of historical 
documents and archaeological excavation results; Using historical texts and documents, it has 
been proven that the use of wind catchers in Iran took place before the Arab countries around 
the Persian Gulf. The main setup of the research was based on descriptive and analytical work, 
and the results were obtained from historical documents and texts. 
    In this article, by using the researches of two fields of archeology and literature, an attempt 
has been made to prove its belonging to Iran by mentioning the reasons for using this 
architectural element in Iranian architecture. In recent years, the Arabs have been trying to 
establish a background for themselves and falsifying the name of the Persian Gulf to the Arabian 
Gulf or claiming to have invented the wind catcher has been one of these futile attempts to 
establish an identity. The Grand Prize for Architecture in Dubai, known as the "Golden 
Windshield", is awarded to architects who express special creativity in using wind catchers. 
The present study has been carried out by presenting the following two hypotheses:  1- The 
background of using wind catchers in Iran dates back to pre-Islamic times.  2- Iranians used 
wind cathers before the Arabs in the Persian Gulf. In this way, the literary and historical texts, 
the Travelogues and the results of the archaeological excavations were among the most 
important factors examined in order to illuminate the history of wind catchers in Iran. 
    In the first step of the research, the drawings and narratives of famous travelers such as Marko 
polo, Nâsır-ı Hüsrev, Garcia de Silva Figueroa and Jean Chardin, who had visited Iran in 
different periods of history, were discussed and analyzed in detail. Then, the results of the 
archaeological excavations in Iran about wind catchers in Shahroud and Çakmak hill were 
examined from different sources. Furthermore, the existence of wind catchers in the poems of 
famous poets such as Rudaki Samarqandi, Ebu Şekur Belhi, Kesai Mervezi, Abu Tahir 
Kosrovani were investigated. The origin of the word wind catcher and its common name in 
historical, literary texts and books written in different periods were evaluated in this lecture. 
     Finally, information obtained from these sources, the documents from Iranian Ministry of 
Cultural Heritage and Iranian historical archive files have been compared and important results 
have been obtained regarding the existence and history of wind catchers in Iran. On the other 
hand, according to the researches, addresses the first application of wind catchers to the 
Mochica Indians tribe (200 BC, living in Peru). However, comparing this date with the result 
of the archaeological excavations made by İçi Masouda in Iran (the construction history of the 
vertical gaps found in the excavations and estimated as wind catcher, 4000' BC) it can be 
observed that the name of wind catchers were built with the meanings of words of Persian origin 
in outside of Iran, It has been concluded that these magnificent structures were built in Iran for 
the first time in the world and their construction date extends up to 40th century BC. 
 

Keywords- Iranian architecture; Wind catchers; History 
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ÖZET 
Yeryüzünde yer alan ve bölgelere yerleşen insanlar, kültürlerin oluşumuna sebep 

olmuşlardır. Kültürün içinde yer alan ve onu meydana getiren her millet için özel olan 
unsurlardan birisi de halk oyunlarıdır. Bir milletin yaşatılmasının en önemli olaylarından biri 
olan halk oyunlarının nesillerden nesillere aktarılarak devam ettiği bilinmektedir. Günümüzde 
insanların dil, din, ırk, vb. gibi kavramları önemsemeden bir araya gelmelerini sağlayan ve bu 
etkinlikler sayesinde bir araya gelebildikleri ve toplumları birbirine etkileşimini sağladığı 
gerçeklerden birisi olan Halk oyunları olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, Türk halk oyunları 
tanımlanmaya çalışılmış halk oyunlarının tarihçesinden bahsedilmiştir. Türklerde oyun 
kavramlarına yer verilirken, dinsel niteliklerden söz edilerek yararlanılmıştır. Türk halk 
oyunlarının ilk günden gelişim aşamalarından söz edilerek bahsedilmiştir. Türk halk 
oyunlarının gruplandırılması ile Halay, Bar, Horon, Yallı, Karşılama ve Zeybek adlarıyla 
türlere ayrılması üzerinde durulmuş ve bu adlandırmalardan olan Halay bölgesi oyunlarının 
yörenin kültürünü yansıtan karakteristiği üzerinden söz edilmiştir.Bu bağlamda halk 
oyunlarının Türk toplumu üzerinde öneminden söz edilmeye çalışılarak Türk halk oyunları 
türleri arasında yer alan Halay bölgesinin Tunceli yöresi halk oyunları üzerine yapılan 
çalışmalardan söz edilmiştir. Türk oyun kültürünün kaynağı, Türk oyun kavramları gibi temel 
kavramlar üzerine durularak Tunceli yöresi halk oyunlarından bahsedilmiştir. Bu bağlamda 
Tunceli yöresi halk oyunları da bölgenin kültürünü yansıtan halkbilim unsurlarından olduğu 
bildirilmiştir. Tunceli yöresinin de yer aldığı halk oyunları, temel özellikleri bakımından 
tanıtılmaya çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 

People on earth and settled in regions have caused the formation of cultures. Folk dances 
are one of the elements that take place in the culture and are special for every nation that 
creates it. It is known that folk dances, which are one of the most important events of the 
survival of a nation, continue by being transferred from generation to generation. Today, 
people's language, religion, race, etc. It is known that there are folk dances, which are one of 
the facts that enable them to come together without caring about concepts such as these and 
enable them to come together and interact with each other thanks to these activities. In this 
study, Turkish folk dances have been tried to be defined and the history of folk dances has 
been mentioned. While giving place to the game concepts in Turks, religious qualities were 
mentioned and benefited. The developmental stages of Turkish folk dances from the first day 
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were mentioned. The grouping of Turkish folk dances and their division into genres with the 
names Halay, Bar, Horon, Yallı, Karşılama and Zeybek were emphasized, and the 
characteristics of the dances of the Halay region, which are among these namings, were 
mentioned over the characteristics of the region's culture. In this context, the importance of 
folk dances on Turkish society was tried to be mentioned. It is mentioned about the studies on 
the folk dances of Tunceli region of Halay region, which is among the types of folk dances. 
Folk dances of Tunceli region are mentioned by emphasizing the basic concepts such as the 
source of Turkish game culture and Turkish game concepts. In this context, it has been 
reported that the folk dances of the Tunceli region are among the folklore elements that reflect 
the culture of the region. Folk dances in Tunceli region were tried to be introduced in terms of 
their basic features. 

 
Keywords: Play, Folk Dance, Turkish Folk Dance, Halay, Tunceli. 
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ÖZET 

Çocuk cerrahisinde operasyon gerektiren hastalıklar en fazla inguinal bölge ile alakalı 
olmaktadır. Hidrosel, inguinal herni ve inmemiş testis inguinal bölge hastalıklarının başında 
gelmektedir. Bu hastalıklara sahip çocuklar benzer şikayetlere sahip olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu şikayetler doğrultusunda toplanan veriler, veri bilimi alanında da 
kullanılmaktadır. 

Veri madenciliği çeşitli algoritmik yöntemler aracılığıyla veriler arası ilişkileri tespit ederek 
karşılaşılan probleme göre tahminleme yapılması imkân vermektedir. Her geçen yıl 
teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayarların veri depolama kapasiteleri artmakta ve büyük 
miktarda veriler depolanabilmektedir. Veri madenciliği bu muazzam miktardaki verilerden 
çeşitli analizler yaparak veri içerisinden keşfedilmemiş örüntü ve bağlantıları tespit eder ve 
karar verme mekanizmasına katkı sağlar. Tahmin edileceği üzere en fazla veriye sahip 
alanlardan birisi de sağlık sektörüdür. Her geçen gün binlerce hastanın farklı türden verileri 
kayıt altına alınmaktadır. Veri madenciliği bu çeşitli verilerden anlamlı sonuçlar elde ederek 
hastalıkların teşhis sürecinde devrim niteliğinde fayda sağlamaya başlamıştır.  

Bu çalışma ile hastaların hemogram testi sonuçlarının denetimli makine öğrenmesi 
yöntemleri aracılığıyla analiz edilip yukarıda adı geçen bu üç hastalığın birbirinden ayrılması 
amaçlanmaktır. Bunun için çocuk cerrahisi bölümünden alınmış 15.533 hasta verisi arasından 
2.871 hastanın laboratuvar sonuçları kullanılmıştır. Veri setinden aykırı değerler tespit edilerek 
çıkartılmış ve MATLAB programı aracılığıyla makine öğrenmesi teknikleri uygulanmıştır. 
Verilerin %30’u test için ayrılırken %70’i makine öğrenmesi modellerinin eğitimi için 
kullanılmışkulanğitim aşamasında 10 katlamalı çapraz doğrulama tekniği kullanılmıştır.  

Veri madenciliğinde farklı modellerden çıkan sonuçlar karşılaştırılarak optimum sonuç 
veren modeller belirlenmiştir. Bu çalışma ile tespit edilmiş modeller göz önünde 
bulundurularak ilgili hastalıklarla alakalı diğer çalışmalara ışık tutulması ümit edilmektedir.  
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ABSTRACT 

Diseases requiring surgery in pediatric surgery are most relevant to the inguinal region. 
Hydrocele, inguinal hernia and undescended testicle are the leading diseases of the inguinal 
region. Children with these diseases have similar complaints. The data collected in accordance 
with these complaints are also used in the field of data science. 

Data mining by Deciphering the relationships between the data through various algorithmic 
methods, it is possible to make predictions according to the problem encountered. With the 
development of technology every year, the data storage capacity of computers is increasing. 
But what is valuable is to get meaningful purpose-oriented information from these data piles. 
Data mining methods contribute to the decision-making mechanism by performing various 
analyzes from this enormous amount of data and detecting unexplored patterns and connections 
in the data. Predictably, one of the areas with the most data is the health sector. Every day, 
thousands of different kinds of data of patients are recorded. Data mining has started to provide 
revolutionary benefits in the process of diagnosing diseases by obtaining meaningful results 
from these various data.  

With this study, it is aimed to analyze the hemogram test results of the patients through data 
mining methods and to distinguish these three diseases mentioned above from each other. For 
this purpose, 2.871 patients had laboratory results. It is determined by the SQL program and 
edited in the corresponding Microsoft Excel program. Outliers were detected and removed from 
the data set. Machine learning techniques were applied through the MATLAB program. %30 
of the data is reserved for testing and %70 of the data was used for training machine learning 
models. 10-fold cross-validation technique was used in the training phase.  

By comparing the results obtained from different models in data mining, models that give 
optimal results were determined. It is hoped that this study will shed light on other studies 
related to related diseases by considering the models identified with this study. 

 
Keywords— Data Mining; Diseases of the Inguinal Region; MATLAB; Classification  
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ÖZET 

Bu çalışmada ortaokul yedinci sınıf Fen Bilimleri dersi “Maddenin Tanecikli Yapısı ve Saf 
Maddeler” konularına yönelik araştırmacılar tarafından geliştirilen Jigsaw ve Artırılmış 
Gerçeklikle Zenginleştirilmiş Jigsaw etkinliklerinin öğrencilerin Jigsaw tekniğine yönelik 
görüşlerine etkisi incelenmiştir. Çalışma, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desene 
uygun olarak yürütülmüştür. Çalışmanın katılımcı grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 
İstanbul ilindeki bir ortaokulun üç farklı şubesinde öğrenim gören 109 öğrenci oluşturmuştur. 
Grupların rastgele seçildiği çalışmada konularının öğretimi; deney I grubunda (N=37) Jigsaw, 
deney II grubunda (N=36) Artırılmış Gerçeklikle Zenginleştirilmiş Jigsaw ve kontrol 
grubunda (N=36) MEB tarafından onaylı Fen Bilimleri Ders Kitabında (Seyrek, Türker, 
Bozkaya ve Üçüncü, 2019) yer alan etkinliklerle gerçekleştirilmiştir. Uygulama süreci 18 ders 
saatini (1 ders saati=40 dakika) kapsamaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Şimşek 
(2007) tarafından geliştirilen “Jigsaw Görüş Ölçeği” öntest-sontest olarak tüm gruplara 
uygulama öncesinde ve sonrasında uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket 
programı kullanılmıştır. Jigsaw Görüş Ölçeğinden elde edilen bulgulara göre; uygulanan 
etkinliklerin yalnızca deney gruplarında son test lehine anlamlı farklılık yarattığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Uygulanan etkinliklerin deney gruplarındaki etki büyüklüklerine bakıldığında, 
deney I ve deney II grubunun her ikisinde de orta düzeyde etki değerine sahip oldukları 
görülmüştür. Son olarak, tüm grupların öntest-sontest ortalama puanlarına bakıldığında ise, 
jigsaw etkinliklerinin uygulandığı deney I grubundaki öğrencilerin, kontrol ve deney II 
grubundaki öğrencilere kıyasla jigsaw tekniğine yönelik daha fazla düzeyde olumlu görüşler 
geliştirdikleri görülmüştür.  

 
Anahtar Kelimeler—Artırılmış gerçeklik, jigsaw tekniği, öğrenci görüşleri, maddenin 

tanecikli yapısı. 
 

ABSTRACT 

In this study, the effects of Jigsaw and Augmented Reality Enriched Jigsaw activities 
developed by researchers on the subjects of "Particulate Structure of Matter and Pure 
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2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress  
(IGSCONG’22) 

 
Substances" in the secondary school seventh grade Science course on the students' views on 
the Jigsaw technique were examined. The study was carried out in accordance with the quasi-
experimental design with pretest-posttest control group. The participant group of the study 
consisted of 109 students studying in three different branches of a secondary school in 
Istanbul in the 2019-2020 academic year. In the study in which the groups were randomly 
selected, the teaching of the subjects was carried out with Jigsaw activities in the experimental 
I group (N=37), with Augmented Reality Enriched Jigsaw activities in the experimental II 
group (N=36), and with the activities in the Science Textbook approved by the Ministry of 
Education (Seyrek, Türker, Bozkaya ve Üçüncü, 2019) in the control group (N=36). The 
application process covers 18 lesson hours (1 lesson hour = 40 minutes). As a data collection 
tool in the research; “Jigsaw Opinion Scale” developed by Şimşek (2007) was applied to all 
groups as pretest-posttest before and after the application. SPSS package program was used to 
analyze the data. According to the findings obtained from the Jigsaw Opinion Scale; It was 
concluded that the applied activities made a significant difference in favor of the post-test 
only in the experimental groups. When the effect sizes of the applied activities in the 
experimental groups were examined, it was seen that they had a moderate effect value in both 
the experimental I and the experimental II groups. Finally, when the pretest-posttest average 
scores of all groups were examined, it was seen that the students in the experimental group I, 
in which jigsaw activities were applied, developed more positive views about the jigsaw 
technique compared to the students in the control and experimental group II. 
 

Keywords- Augmented reality, jigsaw technique, student views, particulate structure of 
matter 
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