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CONFERENCE LANGUAGES/ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЙ/ KONGRE DİLLERİ/
ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
The presentations in sessions will be in Turkish, Russian and English languages, therefore if you
will present your paper in one of the conference languages other than English, please make your
Power Point presentation in dual languages one of which to be English, so the all participants of
the conference will benefit from your research.
____________________________________________________________________
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OPENING CEREMONY

19 December 2021
Castival Hotel – Conference Hall
Time: 09. 30-11.00

Moderator: Kaldygul Adilbekova
Welcome Speech: Dr. Mustafa Latif Emek
The President of İKSAD

Keynote Speakers
Dr. Hasan YAVUZ
Ambassador, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey

Prof. Dr. M. A. Aliyev
Director General of the Central Scientific Library of ANAS
Azerbaijan National Science Academy

Assoc. Prof. Tavaldieva Gulbakxar Nishanovna
Tashkent Themical-Technological Institute, Uzbekistan

TURKEY TIME: 11.00am
DATE: 19 Dec

Hall- 1 / SESSION-1

in person session
MODERATOR: Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK

Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK
Zehra KILIÇ
Öğr. Gör. Figen ÖZŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Selman
KIZILKAYA

Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi,
Sağlık Yönetimi Bölümü,
Avrasya Üniversitesi, Sağlık
Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Diş Protez
Teknolojisi
Programı, Trabzon, Dicle
Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Sağlık
Yönetimi Bölümü, Diyarbakır,

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON
ORGANIZATIONAL COMMITMENT (A RESEARCH IN
THE CALL CENTER)

Kamil KAMILLI
Vugar Nazarov
Jamal Hajiyev
Ahadov Vasif

"ATMU, Business
Administration, Department
of Economics, PhD Student in
Economics, Baku, Azerbaijan."

Impact of Economic Growth on Employment by
Economic Sectors in Azerbaijan

Manzura Imamalieva

Tashkent chemicaltechnological institute, the
faculty of Management and
professional
education,

GENERAL VIEWS OF ABU ALI IBN SINA ON
EDUCATION AND UPBRINGING

Tashkent chemicaltechnological institute

VIEWS OF AHMAD YASSAVİ AND YUNUS EMRO

PhD, The head of Department
of Tashkent State Technical
University

TEACHING TECHNICAL DISCIPLINES IN ENGLISH
AS AN EFFECTIVE MECHANISM FOR THE
INTERNATIONALIZATION OF TRAINING
ENGINEERING AND TECHNICAL STAFF

PhD, assoc. prof. Tavaldieva
Gulbakxar Nishanovna

Tashkent chemicaltechnological institute,

ABOUT THE UZBEK TRANSLATION OF YUNUS
EMRO'S WORKS

Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR
Öğr. Gör. Merve MALAK

Afyon Kocatepe Üniversitesi
İİBF Maliye Bölümü.

TÜRKİYE’DE SON 50 YILDA KAMU MALİYESİ
BAĞLAMINDA PATERNALİZM ANLAYIŞI

PhD, assoc. prof. Tavaldieva
Gulbakxar Nishanovna
Mirzaeva Sayyora Toirovna

Shaknoza Adilova

TURKEY TIME: 10.00am
DATE: 19 Dec

Hall-2 / SESSION-1

in person session
MODERATOR: Dr. Hasan YAVUZ
Ph.D. Mammadli Rovshan Ulduz
oglu
Mammadli Khayala Ilham gizi
PhD, Prof. M. A. Aliyev

Reyhan Jafarova

Dr. Hasan YAVUZ
Dr. Giorgi Chubinidze
Dr. Manuchar Shishinashvili
Prof. Dr. Aleksi Burduladze

Deniz Anginer
Anil Donmez
Nejat Seyhun
Ray Zhang

Serik Madina Almaskyzy

"Central Scientific Library of
the Azerbaijan National
Academy of Sciences,
Baku, Electronic Resources
Department"
Director General of the
Central Scientific Library of
ANAS
Azerbaijan National Academy
of Sciences Central Library of
Science
Academy of Public
Administration

Destruction of cultural and religious monuments in
Karabakh as a result of the Armenian occupation

Büyükelçi
TC Dışişleri Bakanlığı

The Phenomenon of Migration and the New
Urbanization Order
in Europe France Example

"Georgian Technical
University, Faculty of
Construction,
Tbilisi, Georgia."

ROAD NETWORK MODERNIZATION IN GEORGIA

Beedie School of Business,
Simon Fraser University
Department of Economics,
Simon Fraser University
Ross School of Business,
University of Michigan
Beedie School of Business,
Simon Fraser University
"Master of Science. Kazakh
National Pedagogical
University named after
Abai. Kazakhstan. Almaty"

POST WAR RESEARCH AND ANALYSIS: THE
KARABAKH WAR IN THE CENTRAL SCIENTIFIC
LIBRARY SYSTEM OF ANAS

KARABAKH WAR IN THE CONTEXT OF
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

Race Differences in Senior Executives’ Access to
Information

DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE SPIRITUAL
AND CULTURAL CENTER OF THE TURKISH WORLD
IN THE CITY OF TURKESTAN

TURKEY TIME: 15.00 pm
DATE: 19 Dec

Hall-1/ SESSION-2

in person session
MODERATOR: Prof. Dr. Aleksandra Karovska Ristovska
Prof. Dr. Aleksandra Karovska
Ristovska
Prof. Dr. Nikola Minov
Prof. Dr. Antonio Jakimovski
Prof. Dr. Marjan Jovanov

Faculty of Philosophy, Ss.
Cyril and Methodius
University
Skopje, Republic of North
Macedonia.

ACCESSIBLE AND DIGITALIZED CULTURAL
HERITAGE FOR PERSONS WITH DISABILITIES

Assoc. Prof. Dr. Marina
APAYDIN

American University in
Cairo, New Caıro, Egypt

"DISRUPTIVE INNOVATION IN EDUCATION:
TURNING CONSTRAINTS INTO
OPPORTUNITIES IN THE PANDEMIC TIMES"

Assoc. Prof. Dr. Elena RIZOVA

Prof. Dr. Svetlana TRBOJEVIK
Assoc. Prof. Dr. Elena RIZOVA
Sofija GEORGIEVSKA
Natasha STANOJKOVSKA
TRAJKOVSKA
Beisembina Aynagul
Yelemesovna

University “Ss Cyril and
Methodius” in Skopje,
Faculty of Philosophy Skopje, Institute of
pedagogy, Skopje, Republic
of Macedonia.
University “Ss Cyril and
Methodius” in Skopje,
Faculty of Philosophy Skopje, Institute
Social Work and Social
Policy, Skopje, Republic of
North Macedonia.
member of the KPSA
Multidisciplinary college at
Kokshetau university
named after Sh.Ualikhanov"

LIFELONG LEARNING CENTERS AS FUTURE
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT IN HIGHER
EDUCATION

CHILD AND SOCIAL PROTECTION SYSTEM
DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF NORTH
MACEDONIA
EFFECTIVENESS OF LANGUAGE ACQUISITION
BASED ON CASE-STUDY TECHNOLOGY

TURKEY TIME: 15.00 pm
DATE: 19 Dec

Hall-2 / SESSION-2

in person session
MODERATOR: Dr. Bülent ÇAVAŞ
Бахыт Мөлдір Бахыткызы

Şermin AÇIK ÇINAR
Bülent ÇAVAŞ

Mohamed El Malki

Nuriye Tuna SUBAŞI

Prof. Asem A. Shehabi

Şermin AÇIK ÇINAR
Bülent ÇAVAŞ

"Магистр наук. Казахский
Национальный
Педагогический
Университет
имени Абая. Казахстан.
Алматы"
"Dokuz Eylül University,
Institute of Marine Sciences
and Technology, Izmir,
Turkey.
Inter-Islamic Network on
Oceanograpgy"
"Mohammed First
University, LaMOn2E,
Department of Physics,
Faculty of Sciences, 60000
Oujda, Morocco."
"Kırsehir Ahi Evran
Üniversity, Faculty of
Engineering and
Architecture, Department
of Food
Engineering, Kırsehir,
Turkey"
Prof. Of Medical
Microbiology
School of Medicine, The
Jordan University
Amman, Jordan
Dokuz Eylül University,
Institute of Marine Sciences
and Technology, Izmir,
Turkey.
Inter-Islamic Network on
Oceanograpgy

"ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GOOGLE
EARTH ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ"

SCIENCE AND INNOVATION IN MARINE SCIENCES:
INTER ISLAMIC NETWORK ON OCEANOGRAPHY
ACOUSTIC BAND GAP EXPLOITATION USING A
DEFECT INSIDE DUAL HELMHOLTZ RESONATORS
STRUCTURE
THE PLACE AND IMPORTANCE OF OXIME
COMPOUNDS IN THE TREATMENT OF
ORGANOPHOSPHATE POISONING

Probiotics in Human Health and Disease

EVALUATING TURKISH PRESERVICE SCIENCE
TEACHERS’ OCEAN LITERACY LEVEL

TURKEY TIME: 1000-1230
DATE: 20.12.2021

HALL-1 / SESSION-1

Meeting ID: 812 2134 1079 | Passcode: 121212
MODERATOR: Dr. Can BIYIK
Selim Taşkaya

Artvin Çoruh University,
Artvin, Turkey

"DISPLAY OF ZONING DIAMETER ACCORDING TO
THE DISTANCE APPROACH TO SPORTS FACILITY
ZONING ISLANDS"

Çağlar Özer

Earthquake Research Centre
and Department of Civil
Engineering, Engineering
Faculty, Ataturk University,
Erzurum, Turkey

INVESTIGATION OF SEASONAL DIFFERENCES OF
HORIZONTAL-TO-VERTICAL SPECTRAL RATIO
(HVSR) METHOD

Rizk M. Rizk-Allah
Mohamed I. Zineldin
Aboul Ella Hassanien

Faculty of Engineering,
Menoufia University, Shebin
El-Kom, Egypt

"Extracting Parameters of photovoltaic cells
utilizing Salp Swarm
Algorithm"

Dr. G.P. Ashwinkumar,
B. Ranjana

Department of Mathematics,
Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University,
Bellary, India.

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

Dr. G.P. Ashwinkumar
P. Nanda

Department of Mathematics,
Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University,
Bellary, India.

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

Department of Mathematics,
Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University,
Bellary, India.

Dual solutions for the unsteady flow of MHD
hybrid nanofluid over a
flat/slandering surface

Dr. G.P. Ashwinkumar

Dr. Yasmina KELLOUCHE
Ayoub ALLANI
Islem Mustapha ZIANE
BOUZIANE
Dr. Ismahane TALEB BAHMED

"Department of Earth Science
and Univers, University
Djilali Bounaama, 44225
KhemisMiliana, Algeria,
Geomaterials Laboratory,
Department of Civil
Engineering, University of
Chlef, Chlef,
Algeria"

PREDICTION OF GEOTECHNICAL PROPERIES OF
LIME STABILIZED SWELLING SOILS USING
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Asist. Prof. Dr. Serap Yiğit
Gezgin
Phd Student. Amina Houimi
Asist Prof. Dr. Yasemin
Gündoğdu
Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç

"Selcuk University, Faculty of
Science, Department of
Physics,
Konya, Turkey"

The determination of photovoltaic values of CZTS
solar cell using SCAPS simulation program

Asst Prof. Dr. Costin ILINCĂ
Asst Prof. Dr. Maria TĂNASE

Petroleum-Gas University of
Ploiesti, Romania

THE INFLUENCE OF WELDING JOINT DEFECTS
ON THE BOTTOM-SHELL JUNCTION FOR A
VERTICAL CYLINDRICAL STORAGE TANK

Duaa BABAT
Dr. Can BIYIK

Ondokuz Mayıs University,
Engineering Faculty, Civil
Engineering, Samsun, Turkey
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi, Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü,

STABILIZATION OF SWELLING SOILS BY WASTE
PLASTIC MATERIALS
Seasonal Dynamics of Mobility in Turkey

TURKEY TIME: 1000-1230
DATE: 20.12.2021

HALL-2 / SESSION-1

Meeting ID: 812 2134 1079 | Passcode: 121212
MODERATOR: Dr. Binyam Zigta
Dr. Binyam Zigta

Wachemo University
College of Natural and
Computational Science,
Ethiopia

Effect of Thermal Radiation and Chemical Reaction
on MHD Flow of Blood in Stretching Permeable
Vessel

P.H. Najafguliyeva

II Department of Surgical
Diseases

THERAPEUTIC ENDOSCOPY IN ACUTE
GASTRODUODENAL HEMORRHAGE

Tülay ÇIKRIK
Mihriban Tuncer

Associate Prof. Dr. Stoyan
Simeonov Novakov
Dr. Nina Ivanova Yotova
Dr. Mahmoud A. Eldeeb
Assoc. Prof. Dr. Eman F. Sanad
Assoc. Prof. Dr. Ahmed Ragab
Prof. Dr. Yousry A. Ammar
Prof. Dr. Khaled Mahmoud
Prof. Dr. Nadia M. Hamdy
Prof. Dr. Mamdouh M. Ali
Handan SARAÇ
Associate Prof. Dr. Burak
TÜZÜN
HASAN DURUKAN
Burak TÜZÜN
HANDAN SARAÇ
AHMET DEMİRBAŞ
Gorgadze Gigi
Khachiasvhili Gvantsa
Koniashvili Otar
Korrapati Naga Harika
Gabunia Luiza

Bilecik Şeyh Edebali
University, Vocational
School of Health
Services,Medical Services
and Techniques, Bilecik,
Turkey
Medical University of
Plovdiv, Medical Faculty,
Department of Anatomy,
Histology and
Embryology, Plovdiv,
Bulgaria
Biochemistry Department,
Genetic Engineering and
Biotechnology Research
Division,
National Research Centre,
Dokki 12622, Giza, Egypt.
Plant and Animal
Production Department,
Technical Sciences
Vocational School of Sivas,
Sivas
Cumhuriyet University,
Plant and Animal
Production Department,
Technical Sciences
Vocational School of Sivas,
Sivas
Cumhuriyet University,
Tbilisi State Medical
University,

ASPIRATION CATHETER WITH SPINNING WHEEL
MECHANISM

TWO CASES OF VASCULAR ABNORMALITIES IN
THE ABDOMINAL CAVITY

“Biochemical activity and docking of new isatin
sulfonamide derivative(s) as potential anticancer
agent(s)”

Determination of the Activities of Horse chestnut
(Aesculus hippocastanum L.) Extract Against Liver
Cancer Proteins

Activities of Dandelion (Taraxacum officinale)
Extract Against Breast Cancer Proteins

Covid-19 and Comorbid Patients

TURKEY TIME: 1000-1230
DATE: 20.12.2021

HALL-3 / SESSION-1

Meeting ID: 812 2134 1079 | Passcode: 121212
MODERATOR: Ass. Prof. Dr. Felicia ANDREI

Gulucag Giray TEKIN

University of Health
Sciences, Vocational School
of Health Services,
Department of Dentistry
Services, Istanbul,
Batman University Faculty
of Dentistry, Batman,
Turkey

Esra ATEŞ YILDIRIM
Mehmet Utku ÖZCAN

Abant İzzet Baysal
Üniversitesi, Diş Hekimliği
Fakültesi, Priodontoloji,
BOLU, TÜRKİYE.

Bike ALTAN
Sevki CINAR

Harmonizing Pink and White Aesthetics with Smile
Design
"DENTAL IMPLANT APPLICATION BY OBTAINING
SUFFICIENT AMOUNT OF BONE WITH LATERAL
ANTROSTOMY METHOD: A CASE REPORT"
AUGMENTATION OF ANTERIOR GINGAL
RETRACTION WITH FREE GINGAL GRAFT

Esra ATEŞ YILDIRIM
Mehmet Utku ÖZCAN

same

AUGMENTATION OF MULTIPLE GINGIVAL
RECESSIONS WITH ENVELOPE FLAP TECHNIQUE
AND CONNECTIVE TISSUE GRAFT

Rodolfo Reda
Alessio Zanza
Maurilio D’Angelo
Dario Di Nardo
Luca Testarelli

Rome, Italy

ULTRASOUND IMAGING IN DENTISTRY: A
LITERATURE OVERVIEW

Ass. Prof. Dr. Felicia ANDREI
Prof. Dr. Anca DRAGOMIRESCU

University of Medicine and
Pharmacy

DERMOCOSMETICS E-COMMERCE IN ROMANIA
DURING THE PANDEMICS

TURKEY TIME: 1000-1230
DATE: 20.12.2021

HALL-4 / SESSION-1

Meeting ID: 812 2134 1079 | Passcode: 121212
MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Merve YILDIRIM

Muntazar Mehdi
Dr. Arshad Ali
Shanzeh Shahrokh

Naghmeh HACHEMPOUR

Melek Yıldız
Dr. Tülay Gümüşer

NUML, Islamabad, Pakistan
"Department of School of
Human and Ecology,
College of Behavioral and
Social Sciences,
Georgia Southern
University, Statesboro, GA,
United States"
Kütahya Sağlık Bilimleri
Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi,
Kütahya, Selçuk
Üniversitesi, Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi, Konya,
Türkiye.

Tülay Gümüşer
Serdar Menek
Melek Yıldız

A Discourse Analysis of the Begging Strategies in
Pakistan A Case Study

THE ART OF VISUALIZING MUSIC

DESIGN PROPERTIES OF PESHKIRS WITH ŞUKUFE
MOTIF IN KOCAELİ ARCHEOLOGY AND
ETHNOGRAPHY MUSEUM
PATTERNS DESIGN OF INTERIOR TEXTILES IN
OTTOMAN MINIATURES

Zakire Aliyeva dok.doç.

"National Academy of
Sciences of Azerbaijan.
Baku. Azerbaijan
Institute of Literature
Nizami Genjevi"

"THE IMPACT OF OIL EXTRACTION SCIENTIFIC
STUDIES ON THE LITERATURE"

Səyyarə Məmmədova

Central Scientific Library of
the Azerbaijan National
Academy of Sciences

CREATION OF THE PROFESSIONAL STANDARD
“TEACHER LIBRARIAN” AND VOCATIONAL
TRAINING OF SCHOOL LIBRARIANS

Mülayim Emirli

Assoc. Prof. Dr. Merve YILDIRIM
Assoc. Prof. Dr. Merve YILDIRIM

Azerbaycan Ulusal Bilimler
Akademisi
Merkez Bilim Kütüphanesi,
baş uzman
Giresun University Faculty
of Fine Arts
Graphic Design
Department/
same

PATRIOTIC PRINCIPLE OF YOUTH POLICY IN THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN
USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ART AND
DIGITAL INSTALLATIONS
Design Transformation of the Object in Digitalism

TURKEY TIME: 1000-1230
DATE: 20.12.2021

HALL-5 / SESSION-1

Meeting ID: 812 2134 1079 | Passcode: 121212
MODERATOR: Doç. Dr. Özgür SAYGIN
Yerzhanova Alma
Dr. Yerzhanov Mukhtar

Kübra Sezen
Asst. Prof. Dr. Murat Yorulmaz

Ahat AVCI
İdris VARICI

Mihai-Florentin Herciu

Elif KARAKAŞ
İdris VARICI

Mariam Chkhaidze
Teona Gogidze

Phd. Iuliana UNGUREANU

Doç. Dr. Özgür SAYGIN
PhD candidate. Karim HUSEYNZADA

"PhD по экономике Турция
(Denklik UAK, Ankara 2021)
Ассоциированный профессор
университета «Туран»,
Республика Казахстан доктор
наук по учету и аудиту,
профессор университета
«Туран», Республика Казахстан"
"Kocaeli University, Institutes of
Natural Sciences, Department of
Occupational Health and
Safety, Master Student, Kocaeli,
Turkey, Kocaeli University,
Maritime Faculty, Maritime
Business Administration,"
Ondokuz Mayıs University,
Institute of Graduate Studies,
Department of Business, Samsun,
Turkey
Alexandru Ioan Cuza University of
Iaşi, Faculty of Economics and
Business
Administration Iaşi, Romania
Niğde Ömer Halisdemir University,
Faculty of Economics and
Administrative Sciences, Business,
Niğde, Turkey Ondokuz Mayıs
University, Faculty of Economics
and Administrative Sciences,
Business, Samsun,

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ
НАЛОГОВОГО АНАЛИЗА

ANALYSIS OF RISKS AND OCCUPATIONAL
ACCIDENTS IN PORT BUSINESSES

RELATED PARTY SALES: AN ANALYSIS ON
THE PROFITABILITY OF BUSINESSES
OPERATING IN THE FOOD INDUSTRY IN
BORSA ISTANBUL
Evolution of regulations on non-financial
reporting at international level

FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING AND
ITS IMPACT ON ACCOUNTING INFORMATION
QUALITY

Georgian Technical University

Artificial Intelligence Algorithm in Banking

Doctoral School of Economics and
Business Administration,
“Alexandru Ioan Cuza”
University of Iasi, Iasi, Romania.

THE EFFECT OF CORRUPTION ON FIRMS: A
BIBLIOMETRIC ANALYSIS

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

Baku State University (Azerbaijan)

7338 SAYILI YASA SONRASINDA BASİT
USULDE VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN
ELEŞTİRİLER
INTERNAL MARKETING ACTIVITIES IN
OUTDOOR TOURISM BUSINESSES

TURKEY TIME: 1300-1530
DATE: 20.12.2021

HALL-1 / SESSION-2

Meeting ID: 812 2134 1079 | Passcode: 121212
MODERATOR: Prof. Dr. M.H. Hamdan
"MİKRODALGA YÖNTEMİ İLE KURUTULAN
PATLICANIN (SOLANOM
MELONGENA) KURUMA DAVRANIŞININ
MATEMATİKSEL MODELLENMESİ"
A RESEARCH ABOUT THE CONTENT AND USAGE
AREAS OF THE MEDLAR PLANT (MESPILUS
GERMANICA L.)
"ASSESSMENT OF CONTAMINATION WITH
HEAVY METALS IN
ENVIRONMENT: WATER, SLUDGE AND SOIL,
AROUND KOSOVO POWER PLANTS"

Saliha ERENTÜRK
Bircan KÖSE
Köksal ERENTÜRK

Atatürk Üniversitesi,Mühendislik
Fakültesi, Kimya Mühendisliği
Bölümü,Erzurum, Türkiye

Saliha Erentürk
Köksal ERENTÜRK

Atatürk Üniversitesi,Mühendislik
Fakültesi

Skender Demaku
Gani Kastrati
Bahrije Dobra
Jeton Halili

University of Pristina “Hasan
Pristina”, University for Business
and Technology, Lagjja Kalabria

Prof. Dr. M.H. Hamdan

Professor, Department of
Mathematics and Statistics
University of New Brunswick

Static Modelling of Oil Retention in Soil and
Beach Sediments

Ümit Muhammet KOÇYİĞİT
Feyza Nur ÇETİN
Ebrar Büşra YILDIRIM

Cumhuriyet Üniversitesi

ACI KAVUN (ECBALLİUM ELATERİUM (L.) A.
RİCH.) BİTKİSİNİN KARBONIK ANHIDRAZ II
IZOENZİM AKTİVİTESİNE ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI

Yasemin GÜNDOĞDU
Serap YİĞİT GEZGİN
Hamdi Şükür KILIÇ

Selçuk Üniversitesi, Kadınhanı Faik
İçil MYO, Bilgisayar Teknolojileri
Bölümü, Konya, TÜRKİYE
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Fizik Bölümü, Konya, TÜRKİYE

Diagnostic Study on Lamb and Calf Colon Tissues
Using Ti:Sapphire Femtosecond Laser Ablation
for Biomedical Applications

Nikolay Tsandev
Alina Furduy
Genadi Kostadinov
Ivaylo Stefanov
Krasimir Kirilov
Angel Vodenicharov

Trakia University, Faculty of
Veterinary medicine, Stara Zagora,
BULGARIA
Trakia University, Faculty of
Medicine, Stara Zagora, BULGARIA
Trakia University, Faculty of
Agriculture, Stara Zagora, BULGARIA

"Embedding of small biological objects into
„NORSODYNE ® “ polyester resin – new
opportunities for permanent preservation,
examination and training"

Gizem KAMÇI
Özlem TONÇER
Suna OZBEK SANLI
Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ
Öğr. Gör. Dr. Nur ÇEBİ

Şırnak University, Faculty of
Agriculture, Department of
Agronomy, Şırnak,Turkey. Dicle
University, Faculty of Agriculture,
Department of
Agronomy,Diyarbakir,Turkey
Yıldız Technical University,
Chemical and Metallurgical
Engineering Faculty, Food
Engineering
Department, İstanbul, Turkey.

Tamer Üstüner
Cebrail Saka

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University, Faculty Of Agriculture,
Plant Protection
Department, Turkey

Elena Skvortsova
Oksana Filinskaya
Anna Bushkareva
Valentina Dorokhova
Aleksandra Mostofina

Candidate of Biological Sciences,
Docent, Head of the Department of
Animal Science, Yaroslavl State
Agricultural Academy, Yaroslavl

Microscopic Observations with Paraffin and
Hand Cutting Method in Nigella damascena
(Black Cumin) Plant
ANALYSIS OF FATTY ACIDS AND STEROL
COMPOSITION OF COLD-PRESSED OILS USING
CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS AND
SPECTROSKOPIC METHODS
DETERMINATION OF THE WEED SPECIES,
DENSITY AND INCIDENCE FREQUENCY IN
WATERMELON FIELDS OF KAHRAMANMARAS

THE EFFECT OF PROBIOTICS ON THE
DIGESTION OF QUAIL OF DIFFERENT AGE
GROUPS

TURKEY TIME: 1300-1530
DATE: 20.12.2021
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Meeting ID: 812 2134 1079 | Passcode: 121212
MODERATOR: Arta Kadriu PhD
Yasemin BAL
Mert BAL

Yıldız Technical University,
Faculty of Economics and
Administrative Sciences,
Yıldız Technical University,
Faculty of Chemical and
Metallurgical Engineering,

THE ROLE OF HR ANALYTICS AND ARTIFICIAL
INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF
DIGITAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Elsana Aqifi
Arta Kadriu

University of Tetova, North
Macedonia

THE IMPACT OF COVID 19 ON UNEMPLOYMENT

Arta Kadriu PhD

University of Tetova, North
Macedonia

Cultural tourism as an important element in tourism
industry

Mahirə Əzizova

AMEA Mərkəzi Elmi
Kitabxana

DYNAMICS OF THE ECONOMIC LIFE OF DERBAND
AFTER THE OCCUPATION OF THE RUSSIAN EMPIRE

Dr. Bülent AYHAN
Arş. Gör. Hasan Kaan
KÜÇÜKERDEM
Kazım TURGUT
Ümran ATAY
Prof. Dr. Hasan Hüseyin
ÖZTÜRK

Adana Zirai Üretim
İşletmesi Tarımsal Yayım
ve Hizmetiçi Eğitim
Merkezi Müdürlüğü
Iğdır Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi, Biyosistem
Mühendisliği Bölümü
Zir.Yük.Müh., GAP Tarımsal
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Çukurova Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi Tarım
Makinaları Ve Teknolojileri
Mühendisliği Bölümü

ENERGY USE IN AGRICULTURAL PRODUCTION IN
EUROPEAN UNION COUNTRIES

Dr. Bülent AYHAN
Arş. Gör. Hasan Kaan
KÜÇÜKERDEM
Kazım TURGUT
Ümran ATAY
Prof. Dr. Hasan Hüseyin
ÖZTÜRK

same

SUSTAINABILITY FOR AGRICULTURAL
PRODUCTION

Sumru KÜÇÜKA
Dr. Farid HUSEYNOV

"Gebze Technical
University, Institute of
Social Sciences, Department
of Management, Gebze,
Gebze Technical University,
Faculty of Business
Administration,
Department of
Management,
Gebze, Kocaeli, Turkey."

ACADEMIC STUDIES ON THE CUSTOMER REVIEWS
IN ONLINE SHOPPING

TURKEY TIME: 1300-1530
DATE: 20.12.2021
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Meeting ID: 812 2134 1079 | Passcode: 121212
MODERATOR: Prof. Mehmet Akif ARVAS
Fatima Zahra Krimech
Prof. G.V. Benemanskaya
Senior Researcher S.N.
Timoshnev
Prof. G.N. Iluridze
Prof. T.A. Minashvili
Dr. K.D. Davitadze
Prof. A.V.Gigineishvili
Mehmet Akif ARVAS
Rafet AKDENİZ
Dr. Joan Jani
Msc Miren Kurtulaj

E.R. Sallam,
H.M. Khairy
M.S. Elnouby
H.A. Fetouh
Yeşim SANİYE KARA
Berna YILDIZ
(poster)
Berna YILDIZ
Yeşim SANİYE KARA
(poster)
Dr. Gamidov Elshad

N.D.Mazouzi
K. Boutemak
A. Haddad
Y. Chegreouche

LBGIM, University Hassan II,
ENS - Casablanca, Casablanca,
Morocco

Structure and dielectric behavior of Bi 1/2 Li 1/2
TiO 3 ceramics

Ioffe Institute of RAS, Russia,
194021, St-Petersburg,
Georgian Technical University,
Georgia,

ELECTRONIC STRUCTURE OF THE ULTRATHIN K
/AlN INTERFACE

Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi

Practical Measurement of Solar Energy Efficiency
for Sustainable Energy

"Department of Physics
Engineering, Faculty of
Mathematics Engineering and
Physics
Engineering, Polytechnic
University of Tirana
Tirana, Albania."
National Institute of
Oceanography and Fisheries
(NIOF), Egypt
b City of Scientific Research
and Technology, Alexandria,
Egypt
c Department of Chemistry,
Faculty of Science, Alexandria
University, Egypt
Kocaeli üniversitesi, Fen Ed.
Fak. Kimya Bl. Kocaeli/Türkiye

Kocaeli üniversitesi, Fen Ed.
Fak. Kimya Bl. Kocaeli/Türkiye
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕ
Functional Analysis
Laboratory, Department of
Process Engineering
University of Saad
dahlab Blida -1-, Algeria.
b Corrosion Laboratory,
Industrial Technology
Research Center, Algiers,
Algeria.

THE MAXWELL DISTRIBUTION OF MOLECULAR
SPEEDS GENERATED BY MONTE CARLO
SIMULATION TECHNIQUES

Sustainable electricity production from seawater
using Spirulina platensis microbial fuel cell
catalyzed by silver nanoparticles-activated carbon
composite prepared by a new modified photolysis
method
4-(SÜBSTİTÜE-FENİL)-6-METİL-3-FENİL-4H-1,2,4OKSADİAZİN-5(6H)-ON BİLEŞİKLERİNİN 13 C NMR
KİMYASAL KAYMA DEĞERLERİ ÜZERİNDE
SÜBSTİTÜENT ETKİ ÇALIŞMASI
6-METİL-3,4-DİFENİL-4H-1,2,4-OKSADİAZİN5(6H)-ON BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ VE YAPISINI
AYDINLATILMASI
КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРНО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО
ПОРЯДКА
Development and characterization of a film based
on Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC)
incorporate by a phenolic extract of feunouil and
reinforced by Magnesium Oxide (MgO). IN VIVO - IN
VITRO

TURKEY TIME: 1300-1530
DATE: 20.12.2021
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MODERATOR: Prof. Dr. Monica GAROIU
Treatment of Marxism and American Depression in
Clifford Odets’s Waiting for Lefty

IRIN SULTANA

Lecturer, Department of
English King Khalid
University, KSA

Dr. Murat KARTAL

İstanbul Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü

EFFECTS OF SYRIAN IMMIGRANTS ON TURKISH
ECONOMY

Prof. Dr. Nurettin GÜLMEZ

Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü

AN EVALUATION ON DEPUTIES OF ERZİNCAN IN
THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY
(1920-2018)
Как исследуется трагедия сталинских лет в
Акмолинской области: задачи и ключевые
вопросы

Professor Amanbay
Seitkasymov

Hafiz CALIL

Academy of Public
Administration of the
Republic of Azerbaijan,
Faculty of Political
Management, International
law, master

FACTOR OF FORCE AND USE OF FORCE IN
INTERNATIONAL LAW IN THE CONTEXT OF THE
SECOND KARABAKH WAR

Zuriya QARAYEVA

Administrative Academy of
Azerbaijan, Political
science, Baku, Azerbaijan.

STRUCTURAL CHANGES IN TURKEY IN
ACCORDANCE WITH THE PRESIDENTIAL SYSTEM

Prof. Dr. Monica GAROIU

University of TennesseeChattanooga, USA

ASSIA DJEBAR: A FEMININE RESPONSE TO
COLONIAL HISTORIOGRAPHY

Knowledge of Master of
International Relations
University of Guilan
University

THE ROOT OF THE AND LOOTING ECONOMY
(POVERTY AND INEQUALITY) IN IRAN AFTER THE
1979 REVOLUTION, FROM THE PERSPECTIVE OF
ACEMEOGLU & ROBINSON THEORY

VORYA SHABRANDI

TURKEY TIME: 1300-1530
DATE: 20.12.2021
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Meeting ID: 812 2134 1079 | Passcode: 121212
MODERATOR: Şəfəq Əliyeva, Fil.ü.f.d.
Çukurova Üniversitesi, Fen
Edebiyat Fakültesi, Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Adana,

SEPARATE WRITTEN FEATURE ON THE
ATEBETU’L- HAKAYIK SAMARKANT COPY “ATEBETL’ L-HAKAYIK TEXT PUBLICATION”WITH
COMPARISON OF FOOTNOTES-

İSTANBUL
AYDIN ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM ENSTİTÜSÜ,
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

A PSYCHOANALYTICAL STUDY ON WILLIAM
SHAKESPEARE’S ANTONY AND CLEOPATRA
THROUGH CARL GUSTAV JUNG’S ARCHETYPES

Şəfəq Əliyeva
Fil.ü.f.d.

AMEA Mərkəzi Elmi
Kitabxana

Book collection of the founder of Azerbaijani
numismatics Yevgeny Alexandrovich Pakhomov - as
a valuable scientific source

Hikmet ZELYURT
Osman OSMANOĞLU

İnönü University, Faculty of
Education, Department of
Basic Education, Malatya,
Turkey

AN EXAMINATION OF HAND-TO-HOME
PRESCHOOL EDUCATION BOOKS ACCORDING TO
TEACHER’S OPINIONS FOR SOME FEATURES

Dr. Metin TAYTAŞ

Ministry of National
Education Hüsrev Pasha
Primary School. Van

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN THE SPECIAL EDUCATION
COMPETENCIES OF GUIDANCE COUNSELORS AND
DECENCY LEVELS

Jamila AKHUNDZADE

Baku State University,
International
communication, Baku,
Azerbaijan

Dr. Melek ÇUBUKCU

AYDİL BAHAR YILMAZ

AHADOVA GUNEL TOFIG GIZI

SAFAROVA AYGUN KAMRAN
GIZI

Master of “Librarianship
and information” faculty of
Baku State University
Chief specialist of the
department “Azerbaijan
studies and National Digital
Memory” of ANAS
CSL, Baku, Azerbaijan
Doctorant of “Librarianship
and information” faculty of
Baku State University
Head of the department
“Azerbaijan studies and
National Digital Memory” of
ANAS CSL

COMPARATIVE ANALYSIS ON IMPACT OF SECOND
KARABAKH WAR ON SOCIAL-CULTURAL AND
LITERATURE ASPECTS
THE ANALYSIS OF TURKISH LITERATURE IN THE
HERITAGE OF TURKOLOGICAL SCIENTISTS
PROTECTED IN THE CENTRAL SCIENTIFIC
LIBRARY (TRADITIONAL AND ELECTRONIC BASE)

THE RELATIONSHIP OF THE CENTRAL SCIENTIFIC
LIBRARY STAFF WITH THE LIBRARIES OF THE
REPUBLIC OF TURKEY ON THE CONTEXT OF THE
DIGITAL PLATFORM

TURKEY TIME: 1600-1830
DATE: 20.12.2021

HALL-1 / SESSION-3

Meeting ID: 812 2134 1079 | Passcode: 121212
MODERATOR: Prof. Dr. Ayşe Gül Mutlu
Sultan Ali
Fakiha Akhtar
Sidra Chaudhry
Muhammad Shahid Mahmood
Rizwan Aslam
Chaudhary Muhammad Ayyub
Mazhar Abbas
Muhammad Nouman Akram
Mujahid Ali
Saqib Ayyub
Uzma Ayaz

Muazzez Tıkırdık, MSc
Prof. Dr. Ayşe Gül Mutlu

Institute of Microbiology,
University of Agriculture,
Faisalabad, Pakistan.

Seroprevalence of Feline Immunodeficiency and
Feline Leukemia Viruses and their Association with
Risk Factors in Cats from Faisalabad, Pakistan

Institute of Horticultural
Sciences, University of
Agriculture, FaisalabadWater Management
Research Farm, Renala
Khurd

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

Department of Plant
Breeding and Molecular
Genetics, University of
Poonch Rawalakot,
Pakistan
Suleyman Demirel
University, Histology and
Embriology, Burdur
Mehmet Akif Ersoy
University, Molecular
Biology and Genetics

Investigation of genetic divergence in local
sunflower hybrids and inbred lines by applying
morphological markers
THE EFFECT OF ELLAGIC ACID ON TELOMERASE
ENZYME ACTIVITY

Prof. Dr. Ayşe Gül Mutlu
Aykut Topal, MSc

same

THE RELATIONSHIP OF “TELOMERASE ACTIVITY –
DOSE” IN TELOMERASE ACTIVITY MODIFICATION
STUDIES

Waqas Ahmad

"Department of Agronomy,
Faculty of Agricultural
Sciences and Technology,
Bahauddin
Zakariya University Multan,
Pakistan. "

Screening of wheat (Ttiticum aestivum L.) cultivars
for terminal heat stress tolerance by using
biochemical pointer

Gülçin AY ÖZKAN
Doç. Dr. Ayşe Gülgün ÖKTEM

Harran Üniversitesi Ziraat
Fakültesi

Yacine Chenene
Sidi Mohamed Ounane

High National School of
Agronomy, Plant
Production Department,
Laboratory for Vegetal
Production, El Harrach,
Algiers, Algeria.

Prof. Dr. Mehmet ÖZ

Bursa Uludag University,
Mustafakemalpasa
Vocational School, 16500
Mustafakemalpasa,
Bursa, Turkey

MISIR BİTKİSİNE (Zea mays L. indentata)
UYGULANAN YARASA GÜBRESİNİN VERİM
UNSURLARINA ETKİSİ
Understanding the interspecific interactions in
durum wheat-chickpea intercrops:productivity
benefits, species complementarity and competition
in different spatial arrangements
EXAMINATION OF PROTEIN, OIL AND FATTY
ACID CONTENTS OF SOME SESAME (SESAMUM
INDICUM L.) GENOTYPES GROWN IN TURKEY

TURKEY TIME: 1600-1830
DATE: 20.12.2021

HALL-2 / SESSION-3

Meeting ID: 812 2134 1079 | Passcode: 121212
MODERATOR: Dr. Simge AKSU
Simge AKSU

Yozgat Bozok Üniversitesi,
İletişim Fakültesi, Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık
Bölümü, Yozgat,

Küresel Pandemi Söylemine Karşın Muhalif
Söylemler: "Her Açıdan" Televizyon Programının
İzleyici Kitlesi Üzerinde Bir İnceleme

Gülistan YALÇIN

Aksaray University,
Education Faculty, Special
Education, Aksaray, Turkey.

"INVESTIGATION of POSTGRADUATE THESES on
INDIVIDUALS with VISUAL IMPAIRMENT in THE
FIELD of SPECIAL EDUCATION in TURKEY"

Ozgur DEMIRTAS
Ebru AYKAN
Sermed DOGAN
Mgr. Maryna KHLOPOK
Dr.ing. Adam KOLINSKI
Ebru AYKAN
Ozgur DEMIRTAS
Sermed DOGAN
Dr. Selçuk GÜRÇAM
Şerife Gülsüm DEMİR
Mehmet RİZELİOĞLU
Turan ARSLAN

Kayseri University, Develi
Faculty of Social Sciences
and Humanities, Health
Management
Department, Kayseri, Turkey
Łukasiewicz Research
Network - Institute of
Logistics and Warehousing,
Poznan, Poland.
same
Iğdır İl Özel İdaresi, Iğdır,
Türkiye
Bursa Uludag University,
Faculty of Engineering,
Department of Civil
Engineering, Bursa, TURKEY

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS FOR THE FIELD OF
ETHICAL LEADERSHIP

CROSS-BORDER E-COMMERCE CHALLENGES
RELATIONSHIP VOICE BEHAVIOR WITH SERVANT
LEADERSHIP
ANOTHER SIDE OF CLIMATE CHANGE: CHILDREN
THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON TRAVEL
PREFERENCES: BURSA EXAMPLE

Akkara Sherine J
Supriya Joseph
Vijayaraj K
Kavitamizh M

Hindustan Institute of
Technology and Science,
English Department,
Chennai, Tamil Nadu, India

Ayşenur Erdil

"Istanbul Medeniyet
University, Faculty of
Political Sciences,
Department of Business,
Istanbul, Turkey"

Data Envelopment Analysis and Its Importance: An
Application in Business

Ayşenur Erdil

same

Sustainability of Wind Energy from Renewable
Energy Sources

Exploring Podcast as an Essential Tool for the Legal
Class to Improve their Speaking Skills

TURKEY TIME: 1600-1830
DATE: 20.12.2021
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Meeting ID: 812 2134 1079 | Passcode: 121212
MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Nadir BENDALI
Arsen Ahmed Mohammed
Doç. Dr. HÜSEYİN DEMİREL

Assoc. Prof. Dr. Nadir
BENDALI

Sinem DULLUC
Cem GOCEN
Ismail AKDAG
Merih PALANDOKEN
Cem GOCEN
Sinem DULLUC
Ismail AKDAG
Merih PALANDOKEN
Ömer Selim YAŞA
Ismail AKDAG
Cem GOCEN
Merih PALANDOKEN
Ömer Selim YAŞA
Ismail AKDAG
Cem GOCEN
Merih PALANDOKEN
Assoc. Prof. Habib GURBUZ
Himmet Emre AYTAC
Huseyin Cahit
HAMAMCIOGLU
RA Husameddin AKCAY
Özgün Ok
İrem Mete
Dr. Muhammet Fatih Ak
Fatma Gül DEDE
Fatih KARPAT
Hakan BİÇER
Hasan Serhan YAVUZ

Electrical department, College
of Engineering, Kirkuk
University,Kerkuk, Iraq.
Kerabuk uni. Engineering
Faculty, Electrical dep
"1Faculty of Science and
Technology, University of
Khemis Miliana, Road of
Theniet El Had,
Khemis Miliana, 44225,
Algeria
2Structural Mechanics
Research Laboratory,
Department of Mechanical
Engineering,
University Blida-1, Algeria."

LOW POWER DESIGN UNIVERSAL CMOS ACTIVE
FILTER

OPTIMAL MOVEMENTS FOR TWO REVOLUTE
PLANAR ROBOT UNDER DYNAMIC CONSTRAINTS
WITH SQP TECHNIQUE

İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi, Mühendislik
Mimarlık Fakültesi, ElektrikElektronik Mühendisliği

SMART FACTORY MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEM

same

2.45 GHz BAND Wi-Fi and IoT APPLICATIONS
ANTENNA DESIGN PREDICTION OF OPERATING
PARAMETERS WITH MACHINE LEARNING
TECHNIQUES

Same

ESTIMATION OF THE RETURN LOSS PARAMETERS
OF UHF RFID READER ANTENNA WITH MACHINE
LEARNING TECHNIQUES

same

GRAPHICAL USER INTERFACE DESIGN AND
IMPLEMENTATION FOR PRODUCT TRACKING
APPLICATION WITH RFID SYSTEM

Süleyman Demirel
Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi, Otomotiv
Mühendisliği Bölümü, Isparta,
Türkiye.

AN EXPERIMENTAL STUDY ON STORING EXHAUST
WASTE HEAT ENERGY OF A SI ENGINE USING
PHASE CHANGE MATERIAL

Antalya Bilim University,
Engineering Faculty,
Industrial Engineering,
Antalya, Türkiye

Manufacturing Process Improvement Using Lean
Manufacturing Tools: A Case Study in an
Automotive Company

Bursa Uludag University,
Faculty of Engineering,
Mechanical Engineering,
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, MühendislikMimarlık Fakültesi,
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü,

A REVIEW ON STEEL-COMPOSITE HYBRID GEARS
IMAGE STICHING BY USING SIFT, SURF, ORB and
BRISK

TURKEY TIME: 1600-1830
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Meeting ID: 812 2134 1079 | Passcode: 121212
MODERATOR: Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
Zohre Kurt
Ariel Grey
Jose Fabrega
Alexander Coles

Mustafa F. Hasan
Hanifi Canakci

Prof. Dr. Rıfat Akbıyıklı
Gökalp KARAÇAM

Onur Dönmez
Mehmet Turan Demirci

INDICASAT Panama ,
Universidad Technologia de
Panama,
Florida State University of
Panama, Middle East
Technical University
Turkey
"Department of Civil
Engineering, Erbil
Polytechnic University,
44001, Erbil, Iraq
2 Department of Civil
Engineering, Gaziantep
University, 27310,
Gaziantep, Turkey"
Duzce University, Faculty of
Engineering, Department of
Civil Engineering, Duzce,
Turkey.
Selçuk University, Institute
of Science And Technology,
Metallurgical and Materials
Science
Engineering, Konya,
Turkey.

İrem PALABIYIK
Gökben ERYILMAZ

FG Tekstil Konfeksiyon San.
Tic. A.Ş. / R&amp;D Center,
İzmir, Turkey.

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin
DEMİREL
Eng. ZHIYAR TAHIR

Karabük University,
Engineering Faculty,
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ÖZET
Çalışanlar örgüte kabul edilirken kendi öz sermayesi olan bilgi, beceri ve tecrübelerini ortaya koyar ve örgüt
yararına kullanırlar. Bunun karşılığında ise ücret, yan haklar ve terfi beklentisi içine girerler. Ayrıca
çalışanların adalet algısı bununla sınırlı değildir. Ortaya koydukları emek, iş gücü, sermaye gibi girdilerin
karşılığı olan çıktılar ve bu çıktıların karşılaştırılarak eşitliğin sağlanıp sağlanmamasıyla ilgilidir. Örgütlerde
bireylerin etkin ve verimli faaliyet gösterebilmeleri için örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık algısına
pozitif yönlü bir etkisi olmalıdır. Örgüt içinde algılanan adalet sisteminde yaşanan eşitsizliklere şahit olan
çalışanların çalışma arkadaşlarına amirlerine ve işe olana bakış açıları değişmektedir. Bunun sonucunda da
çalışan devri artacak ve işten ayrılmalar yaşanacaktır. Bu durum örgütlerin yararına olmamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, çağrı merkezindeki çalışanların örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılığa etkisinin
belirlenmesidir. Öncelikle alan yazım araştırması örgütsel adalet kavramının alt başlıkları olan dağıtımsal,
işlemsel ve etkileşimsel adalet üzerinde durulmuştur. Devamında örgütsel adalet kavramının etki ettiği
örgütsel bağlılık kavramı ve alt kavramları olan normatif, duygusal ve devam bağlılık üzerinde durulmuştur.
Çalışmanın son kısmında ise araştırmanın hipotezleri oluşturulmuştur.
Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi uygulanmıştır. Araştırma verilerinin toplanabilmesi için Ankara'da
faaliyet gösteren 350 çalışanı bulunan bir çağrı merkezindeki personel üzerinde anket uygulaması
yapılmıştır. Çalışmada 234 kişiden elde edilen veriler betimleyici ve açıklayıcı istatistik yardımı ile
yordanmıştır.
Sonuç olarak örgütsel adalet algılamasının örgütsel bağlılık üzerinde yordayıcı bir etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir. Bunun yanında örgütsel adalet algılaması içerisinde yer alan işlemsel adaletin örgütsel bağlılığın
alt boyutları olan duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık üzerinde pozitif yönde ve anlamlı
düzeyde bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırma da ayrıca, etkileşimsel adalet algılamasının
örgütsel bağlılığın alt boyutlarını yordadığı tespit edilmiştir. Son olarak dağıtımsal adaletin duygusal
bağlılığı, devam bağlılığını ve normatif bağlılığı pozitif yönde ve anmalı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çağrı Merkezi, Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık
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ABSTRACT
While being accepted to the organization, employees reveal their own knowledge, skills and experiences and
use them for the benefit of the organization. In return, they expect wages, fringe benefits and promotion. In
addition, the perception of justice of the employees is not limited to this. It is about the outputs that
correspond to the inputs such as labor, labor, capital, and whether these outputs are compared and whether
equality is achieved. In order for individuals to operate effectively and efficiently in organizations, the
perception of organizational justice should have a positive effect on the perception of organizational
commitment. Witnessing the inequalities experienced in the perceived justice system within the organization,
the perspectives of the employees towards their colleagues, supervisors and work are changing. As a result,
employee turnover will increase and there will be layoffs. This situation does not benefit the organizations.
Relational screening method was used in the research. The aim of this study is to determine the effect of
organizational justice perceptions of call center employees on organizational commitment. First of all, the
literature research focused on distributive, procedural and interactional justice, which are the sub-titles of the
concept of organizational justice. Afterwards, the concept of organizational commitment, which the concept
of organizational justice affects, and its sub-concepts, normative, affective and continuance commitment, are
emphasized. In the last part of the study, the hypotheses of the research were formed.
In order to collect the research data, a questionnaire was applied to the personnel in a call center with 350
employees operating in Ankara. In the study, the data obtained from 234 people were predicted with the help
of descriptive and explanatory statistics.
As a result, it has been determined that organizational justice perception has a predictive effect on
organizational commitment. In addition, it has been determined that procedural justice, which is included in
the perception of organizational justice, has a positive and significant effect on affective commitment,
continuance commitment and normative commitment, which are sub-dimensions of organizational
commitment. In the study, it was also determined that the perception of interactional justice predicted the
sub-dimensions of organizational commitment. Finally, it has been determined that distributive justice
affects affective commitment, continuance commitment and normative commitment positively and at a
significant level.
Keywords: Call Center, Organizational Justice, Organizational Commitment
GİRİŞ
Bireyler, istek ve arzularını gerçekleştirmek için maddi bir kaynağa ihtiyaç duyarlar. Bu kaynağa
ulaşabilmek adına örgütlere girerler ve bir parçası olurlar. Çalışanlar örgüte kabul edilirken kendi öz
sermayesi olan bilgi, beceri ve tecrübelerini ortaya koyar ve örgüt yararına kullanırlar. Bunun karşılığında ise
ücret, yan haklar ve terfi beklentisi içine girerler. Ayrıca çalışanların adalet algısı bununla sınırlı değildir.
Ortaya koydukları emek, iş gücü, sermaye gibi girdilerin karşılığı olan çıktılar ve bu çıktıların
karşılaştırılarak eşitliğin sağlanıp sağlanmamasıyla ilgilidir.
Örgüt, çalışanın verdiği emeğin karşılığını hak ettiği ölçüde vermediği durumda adil olmama sorunu ortaya
çıkmaktadır. Örgütsel adalet, “örgüt içerisinde ücretlerin, ödüllerin, cezaların ve terfilerin nasıl yapıldığı, bu
tür kararların nasıl alındığı ya da alınan bu kararların çalışanlara nasıl söylendiğinin, çalışanlarca, algılanma
biçimi” olarak ifade edilebilir (Bağcı, 2013:165).
Adams’ın eşitlik teorisi ile başlayan örgütsel adalet ile ilgili çalışmalara göre çalışanların tatmin olma
derecesi ce iş başarısı çalışanın çalıştığı iş yerine karşı duyduğu eşitlik veya eşitlikle ile ilişkilidir. Başka bir
deyişle çalışan kendi çalıştığı kurum ile benzer kurumları karşılaştırır ve diğer kurumdaki kişilerin elde ettiği
kazanım ile kendi elde ettiği kazanımın farkına göre örgüte, yöneticiye ve işletmeciye karşı bir tutum
geliştirir. Bunun sonucunda da çalışanın örgüte karşı adalet duygusu ön plana çıkar (Cihangiroğlu, 2011; 53:
9-16)
Örgütsel adalet kavramı kendi içerisinde dağıtım adaleti, süreç adaleti ve etkileşim adaleti olarak üç boyuta
ayrılmaktadır (Kılıçaslan, 2010:1).

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
2

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey

Dağıtımsal Adalet
Algılanan adaleti ifade eden dağıtımsal adaletin konusu çalışanların aldıkları tazminat miktarı, usul adaleti ve
bunları belirlemek için kullanılan yöntemlerdir (Folger ve diğ. 1989: 115). Dağıtımsal adalete göre çalışan
örgüte kazandırdıkları ile örgütün bunun karşısında kendine sunduklarını oranlayarak karşılaştırır. Eğer bu
karşılaştırma sonucunda sonuçlar birbirine eşitse çalışanın örgüte karşı adalet duygusu gelişir. Eğer eşit
değilse bu da çalışanda eşitsizlik durumunu ortaya çıkarır (Kılıçaslan, 2010: 2).
İşlemsel Adalet
Dağıtımsal kararlar alındığında çalışanlar alınan kararların adaletine inandıklarında bu kararların adil olarak
işletilmesini beklerler. Bu kararların adil olarak işletilmesi çalışanlar tarafından benimsenmesine yardımcı
olacaktır. Çalışanlar ve yönetici açısından farklı değerlendirilen prosedür adaleti iki alt boyutta
incelenmektedir. Bunlar (Bülbül, 2010: 11).
Formel (Biçimsel) Prosedürler: Örgüt ile ilgili kararlar alınırken yöneticiler tarafından çalışanların
fikirlerinin sorulması, görüşlerinin değerlendirilmesi gibi demokratik uygulamalar içeren prosedürleri
kapsamaktadır.
İnformal (Biçimsel Olmayan) Prosedürler: Bu boyutta diğer prosedürün tam tersi bir davranış ortaya
konmaktadır. Örgüt karar alırken tek başına alır ve çalışanların görüşleri dikkate alınmaz.
Etkileşimsel Adalet
Örgütlerde alınan kararların insani rahatsızlıklara sebep vermeden uygulatılmasını konu almaktadır.
Çalışanlara saygılı ve kibar olunması örgütlerde arzulanmaktadır. Örgütsel adaletin bir diğer alt boyutu olan
etkileşimsel adalet; örgüt içi uygulamaların insani yanıyla ilgilenmektedir. Etkileşimsel adalet, örgüt içi
uygulamaları yürüten kişilerin çalışanlara karşı sergiledikleri tutum ve davranışlarla ilgilendiği için süreç
adaletine bağlı bir ek boyut olarak gelişmiştir (Kılıçaslan 2010: 57).
Etkileşimsel adalet konusunda dört kural belirlenmiştir. Bunlar şu şekilde ifade edilebilir (İçerli 2010: 86).
Saygı (kaba olmaktan ziyade kibar olma),
Kurallara uygunluk (uygun olmayan sorular sormaktan ve önyargılı yorumlarda bulunmaktan sakınma),
Dürüstlük (aldatmaktan ziyade dürüst olma),
Doğruluk (kararlar hakkında açık ve uygun açıklamalarda bulunma).
Örgütsel Bağlılık
Örgüte bağlılık “bir örgütün amaç ve değerlerine, bireyin amaç ve değerlerine göre belirlenen rolünden ve
salt çıkara dayalı değerinden ayrı olarak hissedilen örgütsel bir taraftarlık ve duyuşsal bir bağlanmadır”
seklinde tanımlanmaktadır (Duygulu vd. 2007: 62).
Örgütsel bağlılık, çalışan bağlılığının en önemli yapısı olarak kabul edilir. Meyer ve Allen (1991) örgütsel
bağlılığı, çalışanların kendi örgütlerinde çalışmaya devam etme arzusu olarak tanımlarlar. Örgütsel bağlılığın
çalışan davranışı ve performansı ile güçlü bir bağlantısı vardır
Örgüte karşı bağlılık duygusu gelişen çalışanlar örgütün değerlerine ve amaçlarına daha sıkı bir şekilde
inanır ve yapacağı görevleri ve emirleri daha gönüllü yapar. Ayrıca bu çalışanlar kendisinden istenen görevi
gerçekleştirmek için kendisinden beklenenin üstünde bir emek gösteri ve örgütte devam etmek için çaba
gösterir. (Bayram 2005: 126).
Meyer ve Allen 1984’te yapmış oldukları çalışmada örgütsel bağlılığın duygusal bağımlılık ve devam
bağımlılığı olarak iki boyutta incelenmesini önermişlerdir. Daha sonra ise Meyer ve Allen 1990 yılında
yapmış oldukları çalışmada bu iki boyuta normatif bağımlılığı ekleyerek örgütsel bağılılığın üç boyutta
incelenmesini önermişlerdir (Allen ve Meyer, 1990: 63).
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Çalışanların Sağlığı ve Refahı

Şekil 1: Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Modeli
Kaynak: Meyer ve Diğerleri. (2002). Affective, Continuance, and Normative Commitment to the
Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Concequences, Journal of Vocational
Behavior, 61, 20-52.
Örgütsel bağlılık konusunda geliştirilen bu üç boyutlu modelin geliştirilmesindeki en temel unsur çalışan
devri ile negatif yönlü bir ilişki içinde olmasıdır. Ancak buna karşın diğer davranışlar ile (örgütsel
vatandaşlık, iş performansı ve hazır bulunma) olan ilişkilerinin farklı olmasıdır. Bu üç boyutlu modelde
istenilen durum çalışan davranışları üstünde duygusal bağlılığın etkili olmasıdır (Seyhan, 2014: 33).
Duygusal Bağlılık
Meyer ve Allen 1991’e göre duygusal bağlılıkla en güçlü bağ çalışanların iş deneyimleridir Çalışanların
örgüt içindeki deneyimleri kendilerinin beklentileriyle tutarlıdır. Ayrıca çalışanlar, temel ihtiyaçlarını
gidermek için daha az doyum sağlayıcı deneyimlerden çok, örgüte daha güçlü bir şekilde duygusal bağlılık
geliştirmelerini sağlayıcı deneyimlere yönelimlidirler (Gündoğan 2009: 48). Yousef (2017)’a göre de
duygusal bağlılık, güçlü duygusal bağlılığa sahip çalışanların örgütte kalmak istedikleri için örgütte
kalmaları anlamında, örgütle özdeşleşme, katılım ve duygusal bağlılık anlamına gelir.
Örgüte karşı duygusal bağlılığı yüksek olan çalışanlar ekonomik nedenlerden ziyade örgüte kendini ait
hissettiği ve örgütün değerlerini kendine uygun bulduğu ve örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için örgütte
devam etmek isterler. Bunun sonucunda çalışan örgütün başarısını kendi başarısı sayarak kendi çıkarlarını
arka planda tutup örgütün çıkarlarını daha çok önemser (Seyhan 2014: 34). Bu sebeple çalışanlarına karşı iyi
davranan, onları destekleyen, çalışanların duygularını ve düşüncelerini önemseyen kurumlarda çalışma
ortamına bağlılık daha fazla gelişmiş olur (Wolowska 2014: 130).
Devam Bağlılığı
Devam bağlılığı, bir çalışanın örgütten ayrılmanın bir analiz maliyetinden sonra örgüte üyeliğini devam
ettirmeye yönelik amaçlı niyeti olarak tanımlanabilir. Çalışanın örgütten ayrılması durumunda feda edeceği
faydaların (kariyer ilerleme fırsatları, katılımcı karar verme ve tarafsız performans değerlendirmesi gibi)
analiz edildikten sonra örgütte kaldığı hesaplı bir bağlılık türüdür. Devam bağlılığı, katılımcı liderlik ile
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Örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi, devam bağlılığına sahip bir çalışanın gelecekteki faydaları
için liderinden tanınmasını sağlamak için rasyonel olarak örgütsel vatandaşlık davranışını içerecek şekilde
yönetir. Devam bağlılığına sahip çalışanlar, liderin samimiyeti ve güvenilirliği konusunda emin olmak için
güveni kullanırlar (Bhatti vd., 2019: 2).
Normatif Bağlılık
Meyer ve Allen (1997)’e göre normatif bağlılık çalışanların ahlaki bir görev duygusuyla örgütten
ayrılmamanın gereğine inandıkları için kendilerini örgüte bağlı hissetmeleridir. Çalışanların örgüte karşı
bağlılık hissetmelerinde yaptıklarının ahlaki olduğuna kendilerine inandırmalarıdır. Normatif bağlılık
çalışanların kendini örgüte karşı sorumlu ve yükümlü hissetmesi bundan dolayı kendilerini örgütte devam
etmek zorunda kalmasına dayanan bir çerçeve üzerine inşa edilmiştir (Başol ve diğ. 2009: 5). Normatif
bağlılık, çalışanın kendilerine yatırım yapan firmaya karşı sorumluluk hissetmesi durumunda ortaya çıkar
(Noraazian ve Khalip 2016: 21). Kısaca, normatif bağlılık eğilimi gösteren çalışanlar örgüte karşı sadakatin
önemli olduğunu düşünmekte ve ahlaki bir tavır sergilemektedir.
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın temel amacı, elde edilen verilerle çağrı merkezi sektöründe faaliyette bulunan bir işletmenin
çalışanlarının örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılık düzeyine etkilerinin araştırılmasıdır. İfade edilen bu
amaç doğrultusunda, çalışanların örgütsel adalet (dağıtımsal, prosedürel ve etkileşimsel) algılaması ortaya
konmuş ve bu algılamanın bağlılık (duygusal, devam ve normatif bağlılık) üzerinde herhangi bir etkiye sahip
olup olmadığı ortaya konmuştur.
Yukarıda ifade edilenler doğrultusunda, aşağıdaki hipotezler sistematiğe dökülmüş ve doğruluğu
araştırılmıştır:
Ana Hipotez: H1: Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılığa etkisi vardır.
H1.1: İşlemsel adalet algısının duygusal bağlığa etkisi vardır.
H1.2: İşlemsel adalet algısının devam bağlılığa etkisi vardır.
H1.3: İşlemsel adalet algısının normatif bağlılığa etkisi vardır.
H1.4: Dağıtımsal adalet algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır.
H1.5: Dağıtımsal adalet algısının devam bağlılığına etkisi vardır.
H1.6: Dağıtımsal adalet algısının normatif bağlılığa etkisi vardır.
H1.7: Etkileşimsel adalet algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır.
H1.8: Etkileşimsel adalet algısının devam bağlılığına etkisi vardır.
H1.9: Etkileşimsel adalet algısının normatif bağlılığa etkisi vardır.
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada ilişkisel bir tarama modeli kullanılmıştır. Bilindiği üzere ilişkisel tarama modellerinde
araştırmaya konu olan değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkisi ortaya konur. Bu çalışmada çalışanların
örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık algıları üzerindeki etkisinin ortaya konması, bu araştırmayı ilişkisel
modele yöneltmiştir.
Araştırmaya konu olan çalışanların örgütsel adalet algılamaları dağıtımsal, prosedür ve etkileşimsel; örgütsel
bağlılık algılamasına ilişkin düşünceleri de duygusal, devam ve normatif olmak üzere 3 alt boyutta ele
alınmıştır.
Şekil 1: Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine Yönelik Oluşturulan Model
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ÖRGÜTSEL ADALET

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

DAĞITIMSAL ADALET

DUYGUSAL BAĞLILIK

İŞLEMSEL ADALET

DEVAM BAĞLILIĞI

ETKİLEŞİMSEL ADALET

AHLAKİ BAĞLILIK

Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Ankara ili çağrı merkezi sektöründe çalışanları oluşturmaktadır. Sözü edilen firmada
çalışan kişi sayısı 350’dir. Araştırmanın örneklemini basit tesadüfi örnekleme seçimi ile seçilen çalışanlar
oluşturacaktır. Araştırmanın örneklemi ise ana kütlenin belirli olduğu durumlarda kullanılan formül
kullanılarak 99 bulunmuştur. Araştırmada çalışmaya katılan 234 çalışandan alınan veriler ile analizler
yapılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada verileri toplamak için anket yöntemi uygulanmıştır. Anketler katılımcılar ile yüz yüze görüşülerek
toplanmıştır. Kullanılan anket Eğilmezkol’un (2011) yapmış olduğu yüksek tezinden alınmıştır. Anket
içerisinde üç bölüm yer alırken toplamda 45 soru bulunmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik
bilgileri yer alırken, ikinci bölümde örgütsel adalet ölçeği yer almaktadır. Son olarak üçüncü bölümde ise
örgütsel bağlılık ölçeği yer almaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde SPSS 25 paket
programı (Statistical Package for the Social Science) kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu
Kişisel bilgi formunda 6 soru bulunurken bunlar; cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi, unvan, çalışma süresi ve
medeni durumdur.
Örgütsel Adalet Ölçeği
İkinci bölümde yer alan örgütsel adalet ölçeği 21 ifadeden oluşmakta olup ölçek içerisinde; 1-5. Sorular
Dağıtımsal Adalet boyutunu; 6-10. Sorular Prosedür Adaleti ve 11-21. ifadeler ise Etkileşimsel Adalet
boyutunu ortaya koymak amacıyla oluşturulmuştur. Ölçek içerisinde “İşe yönelik üstlendiğimiz
sorumluluklarımızın karşılığını adil bir biçimde alırız.”, “İşe yönelik sahip olduğumuz deneyimlerimizin
karşılığını adil bir biçimde alırız.” ve “Bu işyerinde işini iyi yapmayana tolerans (hoşgörü) gösterilmez.” gibi
ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeler, kesinlikle katılmıyorumdan kesinlikle katılıyoruma doğru 5’li likert
olarak şekillenmiştir. Örneğin “Bu sektördeki diğer kurumlarda çalışan meslektaşlarımın ücretleri ile
kıyasladığımda kendi ücretimin adil olduğunu düşünüyorum.” ölçek ifadesi için katılımcılar, 1. Kesinlikle
Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Kararsızım, 4. Katılıyorum ve 5. Kesinlikle Katılıyorum cevaplarında
bulunmuşlardır.
Örgütsel Bağlılık Ölçeği
Toplam 18 ifadeden oluşan üçüncü bölümde yer alan örgütsel bağlılık ölçeğinde, 1-5. Sorular Duygusal
Tükenmişlik boyutunu; 6-10. ifadeler Duyarsızlaşma ve 11-15. ifadeler ise Başarısızlık boyutunu ortaya
koymak amacıyla oluşturulmuştur. Ölçek içerisinde “Meslek hayatımın geri kalanını bu kurumda
geçirmekten mutluluk duyarım.”, “Şu an bu kurumdan ayrılmak istediğime karar verirsem yaşantım büyük
oranda alt üst olur.” ve “Bu kurumdan şuan ayrılamam çünkü buradaki insanlara karşı sorumluluk
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duyuyorum.” gibi ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeler için de katılımcıların, hiçbir zaman ile her zaman arası
bir seçenek sunmaları sağlanmıştır. Örneğin “Çalıştığım kuruma çok şey borçluyum.” ölçek ifadesi için
katılımcılar, 1. Kesinlikle Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Kararsızım, 4. Katılıyorum ve 5. Kesinlikle
Katılıyorum cevaplarında bulunmuşlardır.
Araştırmanın Sınırlılıkları ve Varsayımları
Bu araştırma Ankara’daki çağrı merkezi sektöründe
araştırmanın, çalışanların örgütsel adalet algılamalarının
ortaya çıkarmaya yönelik yeterli ve güvenilir bilgiler
Araştırmaya katılan çalışanların, ölçme aracındaki
varsayılmaktadır.

çalışanları kapsamaktadır. Hazırlanacak olan
örgütsel bağlılık algılamaları üzerindeki etkiyi
toplayacak nitelikte olacağı düşünülmektedir.
soruları samimi olarak cevaplandıracakları

BULGULAR
Tablo 1. Katılımcılara Ait Genel Betimsel İstatistikler

Evli
Bekar
Boşanmış
Toplam

Cinsiyet
N
73
161
234
Medeni Durum
N
78
145
11
234

Lise

Eğitim Durumu
N
72

%
30,8

54
95
10

23,1
40,6
4,3

3
234

1,3
100,0

Erkek
Kadın
Toplam

Yüksekokul
Üniversite
Yüksek
Lisans
Doktora
Toplam

%
31,2
68,8
100,0
%
33,3
62,0
4,7
100,0

22-26 yaş
27-31 yaş
32-36 yaş
37-41 yaş
42-46 yaş
Toplam
Müşteri
Temsilcisi
Takım Lideri
Supervisor
Operasyon
Müdürü
Diğer
Toplam

6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üzeri
Toplam

Yaş
N
99
88
35
11
1
234
Unvan
N
206

%
42,3
37,6
15,0
4,7
,4
100,0
%
88,0

17
8
1

7,3
3,4
,4

2
234
Çalışma Süresi

,9
100,0

N
34
160
31
9
234

%
14,5
68,4
13,2
3,8
100,0

Katılımcıların cinsiyet dağılımlarında %31,2’si erkek ve %68,8’i ise kadın olduğu ortaya çıkmıştır.
Katılımcıların yaş dağılımlarında %42,3’ünün 22-26 yaş; %37,6’sının 27-31 yaş; %15’inin 32-36 yaş;
%4,7’sinin 37-41 yaş ve %0.4’ünün 42 yaş ve üstünde olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların %33.3’ünün
evli, %62’sinin bekar ve %4.7’sinin ise boşanmış olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların %30.8’inin lise,
%23.1’inin yüksekokul, %40.6’sının üniversite, %4.3’ünün yüksek lisans ve %1.3’ünün ise doktora mezunu
olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların %88’inin müşteri temsilcisi, %7.3’ünün takım lideri, %3.4’ünün
Supervisor, %0.4’ünün operasyon müdürü ve %0.9’unun ise diğer unvanlı olduğu ortaya çıkmıştır.
Katılımcıların %14.5’inin 6-10 yıl, %68.4’ünün 11-15 yıl, %13.2’sinin 16-20 yıl ve %3.8’inin 21 yıl ve
üzerinde çalışma süresine sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
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Tablo 2. Tüm Boyutların Ortalama ve Standart Sapma Sonuçları
Dağıtımsal Adalet

Prosedür Adaleti

Etkileşimsel Adalet

Örgütsel Adalet

Ort.

3,23

3,51

3,89

3,64

SS

1,007

,983

,899

,828

Duygusal Bağlılık

Normatif Bağlılık

Devam Bağlılığı

Örgütsel Bağlılık

Ort.

3,55

3,42

2,97

3,31

SS

,958

,915

,805

,766

Tablo 4’de çalışanların örgütsel adalet algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeylerine ait ortalama ve standart
sapma değerleri yer almaktadır. Bu kısımda ortalamanın değerlendirilmesinde1,00-1,79 aralığında çok
düşük; 1,80-2,59 aralığında düşük; 2,60-3,39 aralığında orta; 3,40-4,19 aralığında yüksek ve 4,20-5,00
aralığında çok yüksek düzeyli olmasına dikkat edilmiştir (Ajiwibawani ve ark., 2017: 445).
Tablo 4’den de görüldüğü üzere, örgütsel adalet algıları genel olarak yüksek düzeydedir (Ort.= 3.64).
Örgütsel adalet algılarına alt boyutları bağlamında baktığımızda çalışanların “dağıtımsal adalet” alt
boyutunda orta (3.23); “prosedür adaleti” alt boyutunda yüksek (3.51); “etkileşimsel adalet” alt boyutunda
yüksek (3.89) düzeyde görüş bildirdikleri görülmektedir.
Çalışanların örgütsel bağlılıklarına baktığımızda ise bu algının genel olarak orta düzeyde olduğu ortaya
çıkmıştır (Ort.=3.31). Örgütsel bağlılık düzeyine alt boyutları bağlamında baktığımızda çalışanların
“duygusal bağlılık” alt boyutunda yüksek (3.55); “normatif bağlılık” alt boyutunda yüksek (3.42); “devam
bağlılığı” alt boyutunda ise orta (2.97) düzeyde görüş bildirdikleri ortaya çıkmıştır.
Hipotezlerin Test Edilmesi
Araştırmanın bu kısmında, oluşturulan hipotezlerin sonuçları yer almaktadır. Buna göre katılımcıların
örgütsel adalet algılamalarının örgütsel bağlılık üzerinde herhangi bir etkiye sahip olup olmadığının tespit
edilmesinde regresyon analizine yer verilmiştir. Burada regresyon analizi öncesinde örgütsel adalet ile
örgütsel bağlılık arasındaki ilişki korelasyon analizi ile ortaya konmuştur. Kullanılan bu analizin
değerlendirilmesinde ise aşağıdaki değer aralıkları kabul edilmiştir:
0,70-1,00 arasında olması “yüksek”;
0,70-0,30 arasında olması, “orta”;
0,30-0,00 olması ise “düşük” düzeyde bir ilişki (Büyüköztürk, 2002: 31).
Tablo 3. Araştırmada Yer Alan Değişkenler Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi Sonuçları
Örgütsel
Bağlılık

Duygusal
Bağlılık

Devam
Bağlılığı

Normatif
Bağlılık

Örgütsel Adalet

.66

.71

.38

.58

Dağıtımsal Adalet

.57

.62

.31

.51

İşlemsel Adalet

.58

.65

.27

.55

Etkileşimsel
Adalet

.57

.60

.37

.48
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p<.01
Tablo 5’den de görüldüğü üzere, çalışanların örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık düzeyleri (duygusal,
normatif ve devam bağlılığı dahil) arasında pozitif yönlü, orta şiddette ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya
çıkmıştır.
Çalışanların dağıtımsal adalet algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeyleri (duygusal, normatif ve devam
bağlılığı dahil) arasında pozitif yönlü, orta şiddette ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.
Çalışanların işlemsel adalet algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeyleri (duygusal, normatif ve devam
bağlılığı dahil) arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu ilişkinin düzeyine baktığımızda ise
işlemsel adaletin örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık ve normatif bağlılıkla “orta” şiddette; devam
bağlılığıyla “düşük” şiddette ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır.
Çalışanların etkileşimsel adalet algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeyleri (duygusal, normatif ve devam
bağlılığı dahil) arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu ilişkinin düzeyine baktığımızda ise
etkileşimsel adaletin örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığıyla “orta”
şiddette ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır.
Tablo 4. Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları
Örgütsel Adalet

β

t

R

R2

Düzeltilmiş
R2

F

p

Örgütsel Bağlılık

.709

13.234

.66

.430

.428

175.131

.00

Örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık arasında pozitif bir ilişki vardır. t değerinden bu ilişkinin
istatistiksel açıdan anlamlı olduğu anlaşılmaktadır (t= 13.234, p =.00). Burada örgütsel bağlılık düzeyine
ilişkin toplam değişimin %43’ü örgütsel adalet algısı ile açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle örgütsel adalet
algılamasının, çalışanların örgütsel bağlılıklarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (R²=0,430,
p<0,01).
Tablo 5. İşlemsel Adalet Algısının Duygusal Bağlığa Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları
İşlemsel Adalet

β

t

R

R2

Düzeltilmiş
R2

F

p

Duygusal
Bağlılık

.672

13.178

.654

.428

.426

173.649

.00

İşlemsel adalet algısı ile duygusal bağlılık arasında pozitif bir ilişki vardır ve bu ilişki istatistiksel açıdan
anlamlıdır (t= 13.178, p =.00). Burada duygusal bağlılık düzeyine ilişkin toplam değişimin %42.8’i işlemsel
adalet algısı ile açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle işlemsel adalet algılamasının, çalışanların duygusal
bağlılıklarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (R²=0,726, p<0,01).
Tablo 6. İşlemsel Adalet Algısının Devam Bağlılığa Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları
İşlemsel Adalet

β

t

R

R2

Düzeltilmiş
R2

F

p

Devam Bağlılığı

.328

4.238

.27

.072

.068

17.960

.00

İşlemsel adalet algısı ile devam bağlılığı arasında pozitif bir ilişki vardır ve bu ilişki istatistiksel açıdan
anlamlıdır (t= 4.238, p =.00). Burada devam bağlılığı düzeyine ilişkin toplam değişimin %7.2’si işlemsel
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adalet algısı ile açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle işlemsel adalet algılamasının, çalışanların devam
bağlılıklarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (R²=0,072, p<0,01).
Tablo 7. İşlemsel Adalet Algısının Normatif Bağlılığa Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları
İşlemsel Adalet

β

t

R

R2

Düzeltilmiş
R2

F

p

Normatif
Bağlılık

.587

9.938

.55

.299

.296

98.771

.00

İşlemsel adalet algısı ile normatif bağlılık arasında pozitif bir ilişki vardır ve bu ilişki istatistiksel açıdan
anlamlıdır (t= 9.938, p =.00). Burada normatif bağlılık düzeyine ilişkin toplam değişimin %29.9’u işlemsel
adalet algısı ile açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle işlemsel adalet algılamasının, çalışanların normatif
bağlılıklarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (R²=0,299, p<0,01).
Tablo 8. Dağıtımsal Adalet Algısının Duygusal Bağlılığa Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları
Dağıtımsal
Adalet

β

t

R

R2

Düzeltilmiş
R2

F

p

Duygusal
Bağlılık

.656

12.177

.62

.390

.387

148.273

.00

Dağıtımsal adalet algısı ile duygusal bağlılık arasında pozitif bir ilişki vardır ve bu ilişki istatistiksel açıdan
anlamlıdır (t= 12.177, p =.00). Burada duygusal bağlılık düzeyine ilişkin toplam değişimin %39’u dağıtımsal
adalet algısı ile açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle dağıtımsal adalet algılamasının, çalışanların duygusal
bağlılıklarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (R²=0,390, p<0,01).
Tablo 9. Dağıtımsal Adalet Algısının Devam Bağlılığına Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları
Dağıtımsal
Adalet

β

t

R

R2

Düzeltilmiş
R2

F

p

Devam Bağlılığı

.387

4.960

.31

.096

.092

24.598

.00

Dağıtımsal adalet algısı ile devam bağlılığı arasında pozitif bir ilişki vardır ve bu ilişki istatistiksel açıdan
anlamlıdır (t= 4.960, p =.00). Burada devam bağlılığı düzeyine ilişkin toplam değişimin %9.6’sı dağıtımsal
adalet algısı ile açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle dağıtımsal adalet algılamasının, çalışanların devam
bağlılıklarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (R²=0,096, p<0,01).
Tablo 10. Dağıtımsal Adalet Algısının Normatif Bağlılığa Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları
Dağıtımsal
Adalet

β

t

R

R2

Düzeltilmiş
R2

F

p

Normatif
Bağlılık

.561

9.029

.51

.260

.257

81.526

.00
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Etkileşimsel adalet algısı ile normatif bağlılık arasında pozitif bir ilişki vardır ve bu ilişki istatistiksel açıdan
anlamlıdır (t= 13.234, p =.00). Burada normatif bağlılık düzeyine ilişkin toplam değişimin %23’ü
etkileşimsel adalet algısı ile açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle etkileşimsel adalet algılamasının, çalışanların
normatif bağlılıklarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (R²=0,230, p<0,01).
Tablo 11. Etkileşimsel Adalet Algısının Duygusal Bağlılığa Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları
Etkileşimsel
Adalet

β

t

R

R2

Düzeltilmiş
R2

F

p

Duygusal
Bağlılık

.567

11.548

.60

.365

.362

133.354

.00

Etkileşimsel adalet algısı ile duygusal bağlılık arasında pozitif bir ilişki vardır ve bu ilişki istatistiksel açıdan
anlamlıdır (t= 11.548, p =.00). Burada duygusal bağlılık düzeyine ilişkin toplam değişimin %36.5’i
etkileşimsel adalet algısı ile açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle etkileşimsel adalet algılamasının, çalışanların
duygusal bağlılıklarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (R²=0,365, p<0,01).
Tablo 12. Etkileşimsel Adalet Algısının Devam Bağlılığına Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları
Etkileşimsel
Adalet

β

t

R

R2

Düzeltilmiş
R2

F

p

Devam Bağlılığı

.411

6.031

.37

.136

.132

36.369

.00

Etkileşimsel adalet algısı ile devam bağlılığı arasında pozitif bir ilişki vardır ve bu ilişki istatistiksel açıdan
anlamlıdır (t= 6.031, p =.00). Burada devam bağlılığı düzeyine ilişkin toplam değişimin %13.6’sı
etkileşimsel adalet algısı ile açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle etkileşimsel adalet algılamasının, çalışanların
devam bağlılıklarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (R²=0,136, p<0,01).
Tablo 13. Etkileşimsel Adalet Algısının Normatif Bağlılığa Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları
Etkileşimsel
Adalet

β

t

R

R2

Düzeltilmiş
R2

F

p

Normatif
Bağlılık

.471

8.326

.48

.230

.227

69.315

.00

Etkileşimsel adalet algısı ile normatif bağlılık arasında pozitif bir ilişki vardır ve bu ilişki istatistiksel açıdan
anlamlıdır (t= 13.234, p =.00). Burada normatif bağlılık düzeyine ilişkin toplam değişimin %23’ü
etkileşimsel adalet algısı ile açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle etkileşimsel adalet algılamasının, çalışanların
normatif bağlılıklarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (R²=0,230, p<0,01).
Tablo 14. Hipotezlerin Değerlendirilmesi
Ana Hipotez: H1: Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılığa etkisi
vardır.
H11: İşlemsel adalet algısının duygusal bağlığa etkisi vardır.
H12: İşlemsel adalet algısının devam bağlılığa etkisi vardır.
H13: İşlemsel adalet algısının normatif bağlılığa etkisi vardır.
H14: Dağıtımsal adalet algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır.
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H15: Dağıtımsal adalet algısının devam bağlılığına etkisi vardır.
H16: Dağıtımsal adalet algısının normatif bağlılığa etkisi vardır.
H17: Etkileşimsel adalet algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır.
H18: Etkileşimsel adalet algısının devam bağlılığına etkisi vardır.
H19: Etkileşimsel adalet algısının normatif bağlılığa etkisi vardır.

KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL

TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışma, çağrı merkezi çalışanları özelinde örgütsel adalet algılamalarının örgütsel bağlılık üzerinde
herhangi bir etkiye sahip olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bu
amaçla, veri toplama tekniklerinden anket yöntemine başvurulmuştur. Anketler katılımcılara yüz yüze olacak
şekilde uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
Çalışanların örgütsel adalet algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeyleri (duygusal, normatif ve devam bağlılığı
dahil) arasında pozitif yönlü, orta şiddette ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Benzer şekilde Işık,
Uğurluoğlu ve Akbolat (2012)’nin de yapmış oldukları çalışmada örgütsel adaletin örgütsel bağlılığın alt
boyutlarından duygusal ve normatif bağlılık üzerinde pozitif yönde etkisi bulunmuştur. Bal, (2014)’te
yapmış olduğu çalışmada örgütsel adalet ile devam bağlılığı arasında bir ilişki bulamazken, örgütsel adalet
ile duygusal ve normatif bağlılık alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulmuştur.
Çalışanların dağıtımsal adalet algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeyleri (duygusal, normatif ve devam
bağlılığı dahil) arasında pozitif yönlü, orta şiddette ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Akgündüz ve
Güzel, (2014) de yapmış oldukları çalışmada dağıtımsal adaletin örgütsel bağlılığı pozitif olarak etkilediğini
belirlemişlerdir.
Çalışanların işlemsel adalet algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeyleri (duygusal, normatif ve devam
bağlılığı dahil) arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu ilişkinin düzeyine baktığımızda ise
işlemsel adaletin örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık ve normatif bağlılıkla “orta” şiddette; devam
bağlılığıyla “düşük” şiddette ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Aynı şekilde Eğilmezkol, (2011)’in yapmış olduğu
çalışmada da işlemsel adalet ile örgütsel bağlılığın üç alt boyutu olan devam, normatif ve duygusal bağlılık
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bağcı, (2013)’de yapmış olduğu çalışmada işlemsel
adaletin örgütsel bağlılığın üç boyutunu da etkilediğini bulmuştur.
Çalışanların etkileşimsel adalet algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeyleri (duygusal, normatif ve devam
bağlılığı dahil) arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu ilişkinin düzeyine baktığımızda ise
etkileşimsel adaletin örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığıyla “orta”
şiddette ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Şahin ve Kavas, (2016)’da yapmış olduğu çalışmada etkileşimsel adalet
algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulmuştur.
Çalışmada örgütsel adalet algılaması ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin yanında örgütsel adaletin
örgütsel bağlılığı yordayıp yordamadığı da tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir:
Örgütsel adalet algılamasının örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı düzeyde bir etkisi olduğu tespit edildi.
Örgütsel adalet algılaması içerisinde yer alan işlemsel adaletin örgütsel bağlılığın alt boyutlarından olan
duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık üzerinde pozitif düzeyde anlamlı bir etkiye sahip
olduğu tespit edildi.
Araştırmada elde edilen bir diğer bulguda, dağıtımsal adaletin, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve
normatif bağlılık üzerinde anlamlı düzeyde ve pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu kaydedildi.
Son olarak, etkileşimsel adaletin örgütsel bağlılığın alt boyutlarını anlamlı düzeyde yordadığı tespit edildi.
Çalışmada elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
Çalışmanın sadece Ankara ilinde gerçekleşmesinden yola çıkarak, farklı örneklem kitleleri üzerinde yeni
çalışmalar yaparak araştırmada elde edilenlerin genellenebilirliği sağlanabilir.
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Araştırmanın çağrı merkezi çalışanları özelinde gerçekleştiği hususu ön planda tutulduğu takdirde,
gelecekteki araştırmalarda farklı sektörlerde çalışmalar yapılabilir. Bu bağlamda, farklı sektör çalışanlarının
örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık düzeylerinin karşılaştırılması yapılabilir.
Araştırmada, örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin tespitinde nicel analiz yöntemi tercih
edilmiştir. Gelecekteki araştırmalarda çalışanların adalet algılamasının örgütsel bağlılık üzerinde herhangi bir
etkiye sahip olup olmadığı ile ilgili nitel analiz yöntemlerine başvurulabilir.
Gelecekteki araştırmalarda, çalışanların bazı demografik özellikleri baz alınarak örgütsel adalet ve örgütsel
bağlılık düzeylerinin karşılaştırılması yapılabilir. Bu noktada, çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden biri
olan Çift Yönlü Varyans (MANOVA) analizine başvurulabilir. Böylelikle örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık
düzeyinin söz konusu demografik özelliklere göre karşılaştırılması yapılmış olur.
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ABSTRACT
One of the most severe problems that COVİD-19 has caused is a decreasing trend in the number of people
employed. A contraction in the GDP and employment indicates that Azerbaijan has not managed to escape
the damages of the pandemic. The negative effects of the coronavirus pandemic have urged the Azerbaijani
government to take certain steps to alleviate hardships. It took necessary actions to provide more effective
social and job security. Even in normal economic circumstances, employment issues matter. The situation
caused by the pandemic, increases the importance of employment and other major economic phenomena.
Drawing a parallel between the GDP and employment is necessary if we want to better understand the labor
market, to learn among which subgroups employment problems are severe, and to identify in which sectors
there is a need for structural reforms. Impact of economic growth on the unemployment rate, rate of labor
force participation and employment-to-population rates has been a reason of heated economic debates among
economists. However, the GDP-to-employment comparison is not so pervasive. That is why the authors
assumed that a comparison between the latter would be more innovative in terms of economic research. The
main purpose of the study is to identify employment intensity to the GDP and to discover in which economic
sector this intensity is seen more clearly. This paper investigates the impact of annual GDP growth on the
number of persons employed in Azerbaijan, first. Then, we conduct the same analysis to see the respective
changes in GDP compared to employment figures in main economic sectors. Our findings show that there is
a positive correlation between changes in GDP and changes in the number of persons employed. The GDP
and employment growth in the economy displays itself more strongly in the services sector. The study in the
elasticity of employment by the main economic sectors will help to evaluate to what extent structural
changes have been taken place.
Keywords: Employment, elasticity, economic growth, GDP, Azerbaijan.

INTRODUCTION
Employment-related indicators are useful for looking through a country’s overall macroeconomic
performance. Frequently, both national statistics organizations of countries and ILO publish employment
figures of the total population and essential subgroups of people, such as youth, women, etc. Employment, or
more exclusively unemployment issues continue to be one of the principal areas of economic research.
However, a strong majority of economic studies focus on unemployment rates, employment-to-population
ratios, and the labor force participation rate rather than the employment elasticity of growth, let alone
employment elasticity of economic growth by sexes, age groups, or, as in our case, economic sectors Despite
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this lack of interest from most economists a few professionals have been involved in collecting data,
developing new methodologies, and explaining trends on the matter. In his seminal work, Okun (1962)
paved the way for further economic investigations concerning the relationships between economic growth
and unemployment. Afterwards, many related works emerged (Gilbert 1973) (Prachowny 1993) (Ball et. al.
2012) (Lee et. al. 2020). According to the law, there is a negative correlation between economic growth and
the unemployment rate. The researchers of the above-mentioned papers find that the relationship holds for
most times, but it is weaker in the developing world than in the advanced one. Padalino and Vivarelli (1997)
looked at Okun’s coefficient for G7 countries and came to certain conclusions: the law still holds;
employment-growth elasticity has been strong for a long time and this relationship in manufacturing is
stronger than for total economy. In a study of Okun’s coefficient for all OECD countries, despite instabilities
at times, GDP growth has an impact on employment (Lee 2000). Döpke (2001) made the analysis for Europe
and found that employment-growth elasticity is affected by country-level wage settings, span of the services
sector and flexibilities in labor market. He concludes that for European countries, lower real labor costs, less
volatility in exchange rates and greater labor market flexibility strongly influence employment intensity of
growth. Studies suggest that unemployment rates shoot up more quickly in high employment-intensive
countries (developed ones) than in low employment-intensive countries (developing group) whilst it also
bounces back to previous level more quickly when conditions are normalized (Bernal-Verdugo et. al. 2012a)
(Crivelli et. al. 2012).
These findings attracted a lot of attention from the economic world to the employment elasticities and further
studies follow. In his famous work, Kapsos (2005) measures employment elasticities for the entire world by
total output growth, gender and age subgroups, and economic sectors for three five-year periods between
1991-2003. He finds out that in those periods for 1 percentage point of global GDP growth, the percentage
point growth in the number of persons employed was around 0.3 and 0.38. This means that two-thirds of
economic growth between 1991 and 2003 owes its success to labor productivity and one-third to labor
supply. Furthermore, Kapsos approved the positive relationship between employment elasticities and
services sector employment growth. However, he leaves the door ajar for further investigations to determine
if this is because of the services sector’s agility and flexibility or tendency to provide lower-quality jobs. His
findings are very crucial in a way that aftermath not just growth in the number of people, but productivity too
was brought to the spotlight.
We agree with the fact that rapid economic growth is essential in terms of expanding productive capacity of
total and sectoral employment. If there is only growth in quantity not in quality of labor, we will experience
diminishing marginal return and gains we achieved so far will be worn out. Achieving both simultaneously
would be useful in terms of structural transformation, trajectory, and development of the economies.
Therefore, we should maintain economic and productivity growth eventually (Khan 2007) (Basnett and Sen
2013).
Which economic sector is of greatest importance in absorbing employment growth and generating valueadded for the economy has also been the focus of economic debates over the past two decades.
Manufacturers with low-skilled labor are no longer the main drivers of the job creation process, and as the
world economy becomes increasingly unpredictable, the transition from agriculture to manufacturing is not a
smooth one anymore (Melamed et. al. 2011). On aggregate economic growth, industry, and services sectors
have become crucial while labor productivity rather than labor supply leads to greater rises in GDP and
value-added figures. It is not a secret that the advanced economies are both highly industrialized and active
in services (ILO 2013: 100). Broad evidence suggests that the services and industry sectors are more
employment-intensive compared to agriculture (Crivelli et. al. 2012) (Kapsos 2005) (Basnett and Sen 2013).
All these investigations stress the importance of employment elasticities for the whole economy and its
sectors. While they are useful in terms of methodology and seeing the global picture, it is equally important
to study country-level elasticity, productivity growth, and sectoral transformation. It is a common trend to
see structural change in economies if they reach a certain level of national income. When countries enter the
level of middle-income countries, we observe a transition in the number of people employed and a share in
GDP from agriculture to industry and services. One of the main aims of the paper is to assess this
relationship and to see if this is really the case for Azerbaijan. In economic literature, we did not come across
a single study of Azerbaijan’s employment elasticity let alone elasticities by economic sectors. Statistic
Committee of Azerbaijan publishes changes in the number of persons employed overall and for economic
www.izdas.org

izdascon@gmail.com
16

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
sectors but the relationship of these figures with GDP and value-added growth is yet to be investigated.
Taking into consideration the factors we mentioned above, our research is novel, and we hope, will attract
enough attention.
METHODOLOGY AND DATA USED
We are taking a ten-year period (2010-2019) in our analysis of employment elasticities by using data from
the Azerbaijan State Statistics Committee (AZSC) and World Bank. From AZSC, we take total and sectoral
number of people employed and from World Bank the rest. For total employment elasticity, we need a total
number of people employed and real GDP and our point elasticity equation takes this shape:
ln Et = b0 + b1 ln Yt + u

(1)

where Et is the number of all the people employed at a t time and Yt is GDP for the same period.
By means of OLS estimation method, we calculate slope of the equation (b1) and it will be our employment
elasticity of GDP growth.
When it comes to estimating employment elasticities for each specific sector Equation 2 will be used:
ln Et = b0 + b1 ln Vt + u

(2)

Where Et is the number of people employed in a specific sector at a t time and Vt is the value-added of the
sector for the same period.
For estimating elasticity of a sector, again, OLS estimates will be used to find the slope of the equation.
The ‘arc’ method of elasticity is the basic one, but it shows instabilities at times and this is why the point
method is commonly used by researchers. To avoid complications we too use the point elasticity method.

RESEARCH AND FINDINGS
Equation 1 is used for estimating total employment elasticity. In so doing, we take the total number of people
employed from Table 1 and the real GDP of the country for the same period from Table 2. We are finding
that the employment elasticity of growth for the period of 2010-2019 is 0.83. Our regression model takes the
following shape:
ŷ = 0.82532x + 11.98526

(3)

where ŷ is the estimated employment for the whole economy and x – total real GDP of the economy.
years
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Total
4,329,100
4,375,200
4,445,300
4,521,200
4,602,900
4,671,600
4,759,900
4,822,100
4,879,300
4,938,500

Agriculture
1,655,015
1,657,326
1,673,655
1,677,365
1,691,566
1,698,594
1,729,747
1,752,833
1,769,234
1,777,860

Industry
593,952
616,028
635,233
650,149
658,214
656,827
682,093
692,935
718,233
730,404

Services
2,080,133
2,101,846
2,136,411
2,193,686
2,252,659
2,316,179
2,348,058
2,376,331
2,391,832
2,430,730

Table 1. Number of people employed (source: www.stat.gov.az)
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Then, with the help of Equation 2, we are keen to estimate the employment elasticities for the three main
economic sectors in Azerbaijan. For our purposes, the number of people employed in a specific sector figure
from Table 1 and value-added of the sector from Table 2 are used. For agriculture, our simple regression
model becomes:
ŷ = 0.21685x + 9.60274 (4)
where ŷ is estimated dependent variable (employment for the sector), x – independent variable (value-added
for the sector).
For industry, it is:
ŷ = -1.16127x + 41.12309

(5)

where ŷ – employment for the industrial sector, x - value-added for the sector.
For services:
ŷ = 0.31281x + 7.21852 (6)
ŷ – employment for the services sector, x – value-added for the services sector.
Again, using the OLS, we are finding the slopes for the sectors which also correspond to elasticity. Our
elasticity for the agricultural sector is 0.22, for industry, -1.16, and for services it is 0.31.
years
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

GDP (constant 2015 billion USD)
47.987
47.232
48.273
51.094
52.523
53.074
51.448
51.527
52.301
53.598

GDP annual growth rate (%)
4.79
-1.57
2.2
5.84
2.8
1.05
3.06
0.15
1.5
2.48

Table 2. Real GDP figures (source: www.data.worldbank.org)
According to Kapsos (2005), if our employment elasticity is between 0 and 1 and our output (or valueadded) is growing we should be observing a positive employment and productivity growth in the economy;
when it is smaller than 0 and we are experiencing a negative GDP growth employment should be in increase
and productivity in decrease.
years
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Agriculture
2.67 (-2.182)1
2.824 (5.778)
3.011 (6.612)
3.158 (4.89)
3.076 (-2.586)
3.279 (6.587)
3.364 (2.604)
3.506 (4.204)
3.667 (4.595)
3.936 (7.336)

Industry
24.835 (3.865)
23.472 (-5.49)
23.273 (-0.847)
24.343 (4.598)
24.393 (0.204)
23.826 (-2.323)
22.821 (-4.218)
22.019 (-3.511)
21.862 (-0.716)
22.071 (0.956)

Services
14.44 (8.818)
15.459 (7.057)
16.823 (8.825)
18.273 (8.621)
20.117 (10.091)
21.575 (7.248)
21.281 (-1.361)
22.323 (4.895)
23.469 (5.133)
24.418 (4.043)

Table 3. Value-added by sectors (Constant 2015 billion USD) (source: www.data.worldbank.org)
When we look at the total employment elasticity for the period between 2010 and 2019, it is around 0.83
which means every 1 percent increase in GDP results in 0.83 percent growth in employment. This finding
*1

Percentage (%) change with respect to the previous year.
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implies that growth in the economy was mainly because of labor supply while labor productivity is just
responsible for a fifth of GDP growth. From the economic theory perspective, this is not a perfect sign for a
middle-income country and makes increasing the productive capacity of the economy a priority.
On the other hand, employment elasticities of agriculture and services sectors might be considered a good
sign because we are finding employment elasticity of value-added growth around 0.22 which means labor
supply is just responsible for a fifth of value-added growth in the sector and the rest is related to labor
productivity. In services, signs are also positive in a way that elasticity 0.31 which implies that two-thirds of
growth in the value-added is thanks to productive improvements.
years
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Agriculture
1,640.371 (-3.96)2
1,730.749 (5.51)
1,822.473 (5.3)
1,904.474 (4.5)
1,837.177 (-3.534)
1,945.833 (5.91)
1,960.761 (0.767)
2,016.712 (2.854)
2,088.701 (3.57)
2,251.119 (7.78)

Industry
42,521.018 (-5.6269)
38,702.404 (-8.9805)
37,118.514 (-4.0925)
37,877.125 (2.0438)
37,439.146 (-1.1563)
36,566.546 (-2.3307)
33,730.285 (-7.7564)
32,043.56 (-5.0006)
30,677.127 (-4.2643)
30,728.324 (0.16689)

Services
7,059.166 (9.76)
7,470.735 (5.83)
7,977.89 (6.79)
8,426.602 (5.62)
9,020.143 (7.04)
9,389.996 (4.1)
9,137.419 (-2.69)
9,472.722 (3.67)
9,889.125 (4.4)
10,215.384 (3.3)

Table 4. Value-added per worker (Constant 2015 USD) (source: www.data.worldbank.org)
After the elasticity estimations, productivity of each sector in the form of value-added per worker is looked
upon in Table 4. By looking at value-added per worker, we want to make sure that the employment growth is
followed by productive growth of each sector. We observe that productivity in agriculture has increased, on
average, by 3.78%. For the services sector, it is 4.79 and for the industrial, -3.7.

Elasticities

Total

Agriculture

Industry

Services

0.83

0.22

-1.16

0.31

Table 5. Elasticities computed through Equation 1 and Equation 2.

CONCLUSION
As is the case with most economies, we see a structural transformation in Azerbaijan’s in a way that share of
the services sector is increasing. The number of people employed in the services sector has been increasing
for the period between 2010 and 2019, and it has not affected the productive capacity of the sector in a bad
way which has also tended to be rapidly increasing (4.79% on average). The services sector is the biggest
absorber of labor too and it suggests that in order to increase the labor participation rate in Azerbaijan
government should focus on the services sector. In agriculture, signs are also positive since in the quantity
and the quality of production a positive trend is observed. Positive elasticity is the smallest in agriculture
which means productive advancements have been made the strongest in this sector. Industry is the only
sector that shows a negative sign in the period because employment elasticity, total value-added and valueadded per worker figures have been shrinking in the period between 2010 and 2019.
Crivelli et. al. (2012) suggests that structural and macroeconomic policies should follow one another since
both macroeconomic policies implemented to reduce macroeconomic volatility and structural policies done
for reducing government size and increasing labor and product market flexibility have a positive influence in
employment elasticities. To assess if these policy factors should be addressed to reverse the negative trend in
labor productivity in the industrial sector is a topic of further studies.

2

Percentage (%) change with respect to the previous year.
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Measurement of elasticities for the economy and for the economic sectors is useful to see if economic growth
in an economic sector generates new jobs for the population. Our findings in this paper show that economic
growth in Azerbaijan creates new jobs for the population. In the industrial sector, new jobs emerge at the
expense of labor productivity. However, both productivity and growth complement one another in the
services and agriculture sectors.
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ÖĞRETİM VE EĞİTİM ÜZERİNE ABU ALİ İBN SINA GENEL GÖRÜNÜMLER
GENERAL VIEWS OF ABU ALI IBN SINA ON EDUCATION AND UPBRINGING
Manzura ANVAROVNA İMAMALİYEVA
Taşkent Kimya Teknolojisi Enstitüsü, İşletme ve Mesleki Eğitim Fakültesi, Özbek Dili ve Mesleki Eğitim Bölümü,
Taşkent, Özbekistan
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ÖZET
Makale, dünyaca ünlü büyük düşünür ve bilgin Ebu Ali bin Sina'nun bilimsel mirasının önemini, eğitim ve
yetişme konusundaki görüşlerinin gençlerin eğitimindeki rolünü ve modern pedagojideki önemini
vurgulamaktadır.
İbn Sina, dünya bilim tarihinde ansiklopedik bir bilgin olarak tanındı ve ünlendi, zamanının hemen hemen
tüm bilimleriyle uğraştı ve bunlar üzerine eserler yazdı.
İbn Sina eserlerinde aydınlanma, cesaret, dostluk, dayanışma, sabır gibi evrensel duyguları öne çıkarmış,
gençleri ilim tahsil etmeye ve meslek edinmeye davet etmiştir. Bu açıdan âlim, eserlerinde hayatı, güzelliği,
ilmi teşvik etmiş, ona ulaşmanın yolunu göstermiş, nasihat etmiş, cehaleti ve insana karşı her türlü şiddeti
kınamıştır. Bu makale aynı zamanda ebeveyn rolünde düşünürün rolünü, çocukların görevlerine ilişkin
örnek tavsiyeleri ve günümüzde ebeveynlik konusundaki sözlerinin hikmetini tartışmaktadır.
Ebu Ali bin Sina ilim sahasındaki büyük hizmetlerinden dolayı büyük bir âlim olarak insanlık tarihinde
parlak bir iz bırakmıştır. Bilime, aydınlanma ve kültüre yaptığı büyük katkılardan dolayı "Şeyh ür-Reis",
"Şerefülmülk", "Hakim el-Vezir", "Filozofların Sultanı", "Hekimlerin Kralı" olarak bilinir. Doğu ve Batı.
Bu bakımdan Ebu Ali bin Sina'nın mirası evrensel bir malıdır. Ebu Ali bin Sina'nun eserlerinin el
yazmalarının Türkiye'deki kütüphanelerde ve müzelerde muhafaza edilmesi de halkımızın onun kişisel ve
manevi mirasına gösterdiği büyük ilginin kanıtıdır.
Anahtar Kelimeler: İbn Sina, düşünür, ansiklopedi bilimcisi, bilim, eğitim, bilim ve bilgi, eğitim ve görgü
kuralları, "Şeyh ür-Reis", "Filozofların Sultanı", "Hakim el-Vezir".

ABSTRACT
The article highlights the importance of the world-renowned great thinker and scientist Abu Ali ibn Sino's
scientific heritage, the role of his views on education and upbringing in the education of young people, their
importance in today's pedagogy.
In the history of world science, Ibn Sina was recognized and famous as an encyclopedic scientist, the
scientist was engaged in almost all the sciences that existed in his time and wrote works on them.
In his works, Ibn Sina promoted universal sentiments such as knowledge, courage, friendship, solidarity,
patience, and called on young people to study science and acquire a profession. From this point of view, the
scholar in his works propagated life, beauty, enlightenment, showed the ways to achieve it, gave advice,
condemned ignorance, all oppression against man. This article also discusses the role of the thinker in the
role of parents, exemplary advice on the duty of children, the wise sayings of child rearing today.
Abu Ali ibn Sina left a bright mark in the history of mankind as a great scholar for his great services in the
field of science. The scholar is known as “Sheikh ur-Rais”, “Sharaf al-mulk”, “Hakim al-wazir”, “Sultan of
philosophers”, “King of physicians” due to his great contribution to the science, enlightenment and culture of
the East and the West.
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In this sense, the legacy of Abu Ali ibn Sina is a universal property. The fact that the manuscripts of Abu Ali
ibn Sino's works are kept in Turkish libraries and museums also testifies to the great attention of our peoples
to his personal and spiritual heritage.
Keywords: Ibn Sina, thinker, encyclopedic scientist, education, upbringing, science, ethics, “Sheikh urRais”, “Sultan of Philosophers”, “King of Physicians”.
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AHMED YASSAVİ VE YUNUS EMRO'NUN GÖRÜŞLERİ
VIEWS OF AHMAD YASSAVİ AND YUNUS EMRO
Tavaldieva Gülbaхar NIŞANOVNA
PhD, Assoc. Prof., Taşkent Kimya Teknolojisi Enstitüsü, İşletme ve Mesleki Eğitim Fakültesi, Özbek Dili ve Mesleki
Eğitim Bölümü, Taşkent, Özbekistan
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8547-9636

Mirzayeva Sayyora TOYIROVNA
Taşkent Kimya Teknolojisi Enstitüsü, İşletme ve Mesleki Eğitim Fakültesi, Özbek Dili ve Mesleki Eğitim Bölümü,
Taşkent, Özbekistan

ÖZET
Yessaviye mezhebinin tüm öğretileri, Ahmed Yessavi'nin ana eseri Hikmat'ta ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
12 yüz yıl Türk şiirinin büyük bir örneği ve sonraki Türk edebiyatı üzerinde büyük bir etkisi olan Hikmet,
Yassaviye'nin saflığı, dürüstlüğü, bütünlüğü, şefkati, özgüveni, alın derisi ve dürüst çalışmasına
dayanmaktadır.Gelişmiş evrensel değerler, İnsanın içsel ve dışsal gelişimi gibi, onun yolunda ifade edilir.
Hoca Ahmed Yesevi, Orta Asya'daki ilk mistik mezhebin Yassaviye'nin kurucusudur. Yunus Emro, Türk
edebiyatı üzerinde büyük etkisi olan bir şair ve mutasavvıftır. Efsaneye göre Türkiye'de gezgin bir şarkıcı,
derviş ve milli şairdi. Bu makalede, Ahmed Yesevi'nin tasavvufi lirik mirasına ve bunun Yunus Emro da
dahil olmak üzere sonraki Türk yazarlarının şiirlerine etkisine bakacağız.
Anahtar Kelimeler: Ahmed Yesevi, Yunus Emro, Tasavvuf, aşk, hikmet, lirik miras, Yassavi, sülük, ilahi
aşk.
ABSTRACT
All the teachings of the Yassavi sect are described in detail in the main work of Ahmad Yassawi "Hikmat".
Hikmat, is a fine example of 12th century Turkic poetry and having a great influence on later Turkic
literature and based on the purity, honesty, decency, compassion, self-sufficiency, forehead skin and honest
work of Yassavia. Advanced universal values, such as the inner and outer improvement of a person, are
expressed in his path. Khoja Ahmad Yassavi is the founder of the first mystical sect in Central Asia,
Yassavia. Yunus Emro is a poet and Sufi who greatly influenced Turkish literature. The Legend says, that he
was an itinerant singer, dervish and national poet in Turkey. In this article, we look at the Sufi legacy of
Ahmad Yassawi and its influence on the poetry of later Turkic writers, including Yunus Emro.
Keywords: Ahmad Yassavi, Yunus Emro, sufism, wisdom, lyrical heritage, Yassavya, leech, poet.
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EĞİTİM MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNİK PERSONELİN ULUSLARARASILANMASININ ETKİLİ
BİR MEKANİZMASI OLARAK İNGİLİZCE TEKNİK DİSİPLİNLERİN ÖĞRETİMİ
TEACHING TECHNICAL DISCIPLINES IN ENGLISH AS AN EFFECTIVE MECHANISM FOR THE
INTERNATIONALIZATION OF TRAINING ENGINEERING AND TECHNICAL STAFF
Şahnoza RAHİMOVNA ADİLOVA
PhD, Bölüm Başkanı, Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi, Uygulamalı İngilizce Bölümü, Taşkent, Özbekistan
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8357-6405

ÖZET
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının "2030 yılına kadar yüksek öğretim sisteminin geliştirilmesi
kavramının onaylanması üzerine" Kararnamesi uyarınca, ilgili Kavram, yatırım çekiciliğini artırma,
yükseköğretim kurumlarının uluslararası tanınırlığını ve rekabet gücünü sağlama konusundaki acil sorunu
tanımlamaktadır. Özbekistan'daki eğitim sistemi, mühendislik ve teknik eğitim alanındaki öğrenci
birliklerinin genişletilmesi bağlamında yabancı dillerde eğitim ile uzmanlık ve eğitim alanlarının oranındaki
artış da dahil olmak üzere.
Makelamizde, yakın gelecekte ekonomik, politik ve sosyal ilişkilerin küresel konfigürasyonunu halihazırda
önemli ölçüde dönüştüren ve dönüştüren modern zorluklara yeterli bir yanıt sağlamak için eğitim sistemini
iyileştirme ihtiyacına değindik. birbirine bağlı. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve genel
müdürü Klaus Schwab'a göre, küresel diyalog modunda aşağıdaki teknik çözümleri aramak gerekiyor:
Teknolojik gelişme: etik ilkeleri ve tanınan değerler sistemine tabi olmayı sağlamak için yapay zeka, gen
düzenleme gibi yeni teknolojilerin yaratılması için ilkelerin tanımlanması ihtiyacı.
Siber güvenlik: 4IR inovasyonunun ve teknolojik otoyolun güvenini ve güvenliğini sürdürmek için toplu
çabaları koordine etmek.
Endüstriyel sistemlerin dijitalleştirilmesi: sağlık, enerji, iletişim, ulaşım ve diğer alanlarda erişilebilirliğin
artırılması ve hizmetlerin sağlanmasının genişletilmesi.
Dolayısıyla, bir yanda diyaloğun küreselliği kavramının kendisi, diğer yanda yaşamın çeşitli alanlarındaki
değişimlerin bir teknolojisi olarak dijitalleşmenin bariz baskınlığı, gerçek ve sanal olarak uluslararası bir
etkileşim dilinin seçimini gerektirir. ortamlar. Bu dil bugün İngilizcedir. Sonuç olarak, geleceğin çığır açan
teknolojilerini sağlayan teknik uzmanlık öğrencileri arasında yabancı dil yeterliliğinin oluşturulması,
şüphesiz modern yükseköğretim kurumlarının son derece acil ve önemli bir görevidir ve Cumhuriyet bilimsel
ve pratik çevrimiçi konferansının düzenlenmesi “Teknik disiplinlerin yabancı dilde öğretiminde yenilikçi
yaklaşımlar” Özbekistan uluslararası öneme sahiptir. Ayrıca cumhuriyet, teknik üniversitelerde yabancı dil
öğretimi için özgün metodolojik yaklaşımlar geliştirmiştir
Anahtar Kelimeler: uluslararasılaşma, teknik disiplinler, dil öğretimi, terminoloji

ABSTRACT
In accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On approval of the concept of
development of the higher education system until 2030", the relevant Concept defines the urgent problem of
increasing investment attractiveness, ensuring international recognition and competitiveness of the higher
education system in Uzbekistan, including through an increase in the proportion of specialties and areas of
education with training in foreign languages in the context of expanding the contingent of students in the
field of engineering and technical education.
In our article [1], we touched on the need to improve the education system to ensure an adequate response to
modern challenges, which have already significantly transformed and transforms in the near future the global
configuration of economic, political and social relations that are closely interconnected. According to the
founder and executive director of the World Economic Forum in Davos, Klaus Schwab, it is required to
search for the following technical solutions in the global dialogue mode:
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Technological development: the need to define the principles for creating new technologies, such as artificial
intelligence, gene editing, to ensure ethical principles and subordination to a system of recognized values.
Cybersecurity: coordinating collective efforts to maintain the trust and security of the 4IR innovation and
technological highway.
Digitalization of industrial systems: increasing accessibility and expanding the provision of services in the
spheres of healthcare, energy, communications, transport and others.
Thus, on the one hand, the very concept of the globality of dialogue, and on the other, the obvious dominant
of digitalization as a technology of changes in various spheres of life, presupposes the choice of an
international language of interaction in real and virtual environments. This language today is English. As a
result, the formation of foreign language competence among students of technical specialties, providing
breakthrough technologies of the future, is undoubtedly an extremely urgent and important task of modern
higher educational institutions, and the very holding of the Republican scientific and practical online
conference "Innovative approaches to teaching technical disciplines in a foreign language" Uzbekistan is of
international importance. Moreover, the republic has developed original methodological approaches to
teaching foreign languages in technical universities
Keywords: internationalization, technical disciplines, language teaching, terminology
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YUNUS EMRO'NUN ESERLERİNİN ÖZBEK ÇEVİRİSİ HAKKINDA
ABOUT THE UZBEK TRANSLATION OF YUNUS EMRO'S WORKS
Tavaldieva Gülbaхar NIŞANOVNA
PhD, Assoc. Prof., Taşkent Kimya Teknolojisi Enstitüsü, İşletme ve Mesleki Eğitim Fakültesi, Özbek Dili ve Mesleki
Eğitim Bölümü, Taşkent, Özbekistan
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8547-9636

ÖZET
Yunus Emre Türk halkının kültüründe, Türk tasavvuf edebiyatında özel bir yeri olan büyük bir Türk halk
şairidir.
Yunus Emro, Türk şiir tarihinde sözde "aşık şiiri"nin kurucusudur. Yunus Emro eserlerinde dil, din ve ırk
gözetmeksizin tüm insanlığa hitap etmiş, insana ve doğaya olan sevgisini, kardeşlik ve barış duygularını
seslendirmiştir.
Bilim ve eğitim kurumlarında yaygın olarak araştırılan Özbekistan'da günümüzde Türk edebiyatına ve
sanatına artan bir ilgi var. Halkımız Mevlana Celaliddin Rumi, Yunus Emre, Ahmed Paşa, Saydi Ali Rais,
Taşlıalı Yahya ve Hamdi Kalabi gibi büyük şairlerin eserlerini okumayı çok seviyor.
Özbek okurlar Yunus Emro'nun Khurshid Davron, Mirzo Kenjabek, Azim Suyun, Jamol Kamol, Tahir
Qahhor, Yuldosh Eshbek, Nasriddin Muhammad, Fayzi Shohismoil, Nafisa Sultankulova, Davronbek
Tojialiev tarafından tercüme edilen şiirlerini okudu.
1987-yılında Hurşid Davron tarafından Türkçeden Özbekçeye çevrilen eser, Yunus Emro'nun şiirlerinin ilk
Özbekçe çevirisidir. Bu şiirler daha sonra 1989-tarihli Kırk Aşıklar Kitabı kitabına dahil edildi.
Özbekistande "Türk edebiyat hazinesi" adlı 100 ciltlik kitap serisinin yayınına başladı. Sadece Türkiye'nin
değil tüm İslam dünyasının ateşli şairi Yunus Emro'nun 2020-yılında özbekçe'de "Ölümsüz yürek" adlı yeni
kitabı yayımlandı.
Makalede ayrıca, önemli tasavvufi edebiyat araştırmacısı Profesör İbrahim Haqqul, oryantalist Jumaali
Shabanov, Türk âlimi Adhambek Alimbekov ve Mukaddas Abdurahmanova'nın Yunus Emro'nun eseri
üzerinde özbek bilginlerin yaptığı bilimsel araştırmalar hakkında bilgi verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Türkiye, Özbekistan, tasavvufi edebiyat, Yunus Emre şiiri, tercüme.
ABSTRACT
Yunus Emre (Yunus Emre) is a great Turkish folk poet who has a special place in the culture of the Turkish
people, in the literature of Turkish mysticism.
Yunus Emro is the founder of the so-called "poetry of lovers" in the history of Turkish poetry. In his works,
Yunus Emro addressed the whole of humanity, regardless of language, religion and race, and sang of his love
for man and nature, his feelings of brotherhood and peace.
Interest in Turkish literature and art has been growing in Uzbekistan since independence, and the works of
such great poets as Mavlono Jaloliddin Rumi, Yunus Emro, Ahmad Pasha, Saydi Ali Rais Kotibi, Toshlijali
Yahyo, Hamdi Chalabi are being studied.
Uzbek readers read Yunus Emro's poems translated by Khurshid Davron, Mirzo Kenjabek, Azim Suyun,
Jamol Kamol, Tahir Qahhor, Yuldosh Eshbek, Nasriddin Muhammad, Fayzi Shohismoil, Nafisa
Sultankulova, Davronbek Tojialiev.
It was translated from Turkish into Uzbek by Khurshid Davron in 1987 and was the first Uzbek translation of
Yunus Emro's poems. These poems were later included in the 1989 book “The Book of Forty Lovers”.
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Uzbekistan has launched the publication of a 100-volume series of books entitled "Turkish Literary
Treasure". In 2020, a new book by Yunus Emro, a fiery poet not only of Turkey but of the entire Muslim
world, entitled "Immortal Heart" was published in Uzbek.
The article also provides information about the scientific research of Uzbek scholars on the work of Yunus
Emro by Professor Ibrahim Haqqul, a major researcher of mystical literature, Jumaali Shabanov, an
orientalist, Adhambek Alimbekov, a Turkic scholar, and Muqaddas Abdurahmanova.
Keywords: Yunus Emro, Turkey, Uzbekistan, mystical literature, Yunus Emro poetry, translation.
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ÖZET
Latince pater kelimesinden türeyen paternalizm, babacılık anlamı taşımaktadır. Paternalizmin özünde bir
baba gibi devletin bireyi koruması yatmaktadır. Bu sebeple “baba devlet” olarak da ifade edilmektedir.
Paternalizm anlayışında, devlet vatandaşlarını onlardan daha çok düşünerek korumalıdır. Bununla birlikte
kişilerin iyiliği için devlet çeşitli araçlarla kişinin tercihlerine müdahalelerde bulunarak özgürlüğüne
kısıtlamalar getirebilir. Bu kısıtlamalarda veya devlet müdahalesinde kişinin iyiliği dikkate alınmaktadır.
Çalışmada ülkemizde son 50 yıl içerisinde kamu maliyesi bağlamında yapılan düzenlemeler paternalist
anlayış kapsamında incelenmiştir. 1960’lı ve 1980’li yıllarda bir askeri müdahalenin olması sebebiyle sosyal
anlamda yasal düzenlemeler kısıtlı seviyede kalmıştır. Bununla birlikte 1990 ve 2000’li yıllar sonrası
paternalist anlamda müdahaleler ve kişilerin sosyal refahlarının iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen
politikalar artış göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Paternalizm, Baba Devlet, Sosyal Refah

ABSTRACT
Paternalism, which derives from the Latin word pater, means paternality. Paternalism essentially lies in the
individual protection of the state as a father. For this reason, it is also referred to as "father state". In the
understanding of paternalism, the state should protect its citizens by thinking more about them. However, for
the sake of the well-being of the people, the state may restrict its freedom by intervening in various means
with the choice of the person. These constraints or state intervention takes into account the well-being of the
person. In the study, the regulations made in the context of public finance in the last 50 years in our country
have been examined within the scope of paternalist understanding. In the 1960s and 1980s, due to military
intervention, social regulations remained at a limited level. However, in the 1990s and 2000s, policies in the
paternalist sense and in the context of improving the social welfare of the people have increased.
Keywords: Paternalizm, Paternal State, Social Welfare
GİRİŞ
Günümüzde devlete çok yönlü fonksiyonlar yüklenmektedir. Kişilerin refahlarını iyileştirmek, onlara
huzurlu, sağlıklı ve güvenli yaşam imkânı sunmak devletin sosyal fonksiyonunu oluşturmaktadır. Bu
kapsamda devletin vatandaşları düşünerek onların iyiliği için düzenlemeler gerçekleştirmesi paternalizm de
karşılık bulmaktadır.
Paternalizm anlayışında baba-çocuk ilişkisi esastır. Diğer bir ifade ile devleti bir baba olarak gören bu
anlayışta devlet, kişilerin iyiliği için gerekli düzenlemeleri yapmalı ve onları zararlı durumlara karşı
korumalıdır. Dolayısıyla paternalist devlet, kişilerin özgürlüklerine onların iyiliği için sınırlamalar
getirebilmekle birlikte onların refahlarını iyileştirici politikalarda gerçekleştirebilmektedir.
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Bu çalışmanın odak noktasını paternalizm anlayışı oluşturmaktadır. Bu bağlamda ilk aşama olarak
paternalizm kavramı ve paternalist devlet anlayışı ele alınacaktır. Daha sonrasında ülkemizde son 50 yıl
içerisinde yapılan düzenlemeler paternalist anlayış çerçevesinde incelenecektir.
PATERNALİZM KAVRAMI
Paternalizm kavramı Latince “pater” şeklinde ifade edilen baba kelimesinden türemiştir. En genel ifade ile
paternalizm, birinin özgürlüğüne onun yararı amacıyla müdahaleye dayanmaktadır (Dülger, 2014:166).
Paternalizm geleneksel baba-çocuk ilişkisinden doğmaktadır. Bu yaklaşıma göre çocuk, onun yararının ne
olduğunu öğrenme kapasitesinden yoksundur ve henüz bu bilgiyi etkili bir şekilde hareket ettirmek için
gerekli öz disiplini geliştirememiştir. Bir yetişkin olarak baba ise çocuğu için faydalı olanı anlamak için daha
iyi bir konumdadır. Bununla birlikte bir ebeveyn olarak baba, bu bilgiyi kullanma konusunda ahlaki bir
yükümlülüğe sahiptir. Çocuğu kendisine ve gelişimine yardımcı olacak yollara yönlendirmek ve denetlemek
için meşru yetkisini kullanmalıdır. Çocuğunun kendi faydası için, çeşitli zamanlarda çocuğun istediğini
reddetmeli, çocuğun yapmak istediğini cezalandırmalıdır (Soss, Fording ve Schram, 2009:4-5).
Paternalizm, müdahaleye maruz kalan kişinin iyiliği ile ilişkilidir. Kişinin özgürlüğünün yalnızca başkalarına
ya da topluma zarar vermesini önlemek için sınırlandırılması paternalistik değildir. Paternalistik müdahaleler
çok yönlü gerekçeler içerebilir. Örneğin kocasının içki içmesini durdurmaya çalışan bir kadın, kocasının
iyiliği için içkiden kaçınması gerektiğine inanmaktadır. Bununla birlikte kadın kocası içtiğinde kendisine
veya dışarıya karşı şiddet eğilimi içerisinde olduğunun da farkındadır. Bir kişinin bir başkasına müdahale
amacının temel gerekçesi diğerlerine zarar vermesini engellemektir. Ancak söz konusu bu örnekte kadın hem
kocasının dışarıya verdiği zararı engellemek hem de kocasına yardım etmek için diğer bir ifade ile onun
iyiliği için müdahalede bulunmaktadır. Dolayısıyla her iki durumda da yapılan müdahaleler az veya çok
paternalizm içermektedir (Clarke, 2002:82).
PATERNALİST DEVLET ANLAYIŞI
Paternalizm başkasının iyiliğini teşvik etmek için başkasının özgürlüğüne müdahale olarak tanımlanabilir.
Paternalizm kapsamında yapılan bu müdahale ise bazıları için zorlayıcı nitelikte olmaktadır (Archard,
1990:36). Paternalizm, tam olarak baba şefkatiyle davranmak niteliği taşımaktadır. Bununla birlikte zararı
engelleme ya da fayda sağlama amacıyla diğerleri üzerinde kullanılan güç bakımından ise siyasi bir nitelik
kazanmaktadır. Bu açıdan emniyet kemeri takma zorunluluğu gibi yasalar veya sosyal refah uygulamaları
paternalist devlete örnekler oluşturmaktadır (Buyrukoğlu, Bozdoğan ve Köktaş, 2016:17).
Devletin vatandaşlarının faydası için düzenlemeler gerçekleştirmesi paternalizm anlayışında karşılık
bulmaktadır. Toplumu baba şefkati ile koruyan bir devlet anlayışı veya halkın iyiliğini halktan daha çok
düşünen devlet anlayışı paternalist devlet şeklinde tanımlanmaktadır. Bununla birlikte paternalist anlayış
“devlet baba” anlayışı şeklinde de ifade edilebilmektedir. Bu kapsamda devlet baba, vatandaşları için
amaçları ve sınırları belirlemektedir (Heper, akt. Savaşçı, 2013:3). Paternalist devletin özellikleri kısaca şu
şekilde sıralanabilir;
Paternalist devlet, beşeri sermayeye önem veren bir anlayış sergiler.
Paternalist devlet, kişilerin eğitim, sağlık adalet ve tasarruf gibi unsurlarını dikkate alır ve bu unsurların zarar
görmesini engelleyici düzenlemeler gerçekleştirir (Buyrukoğlu, Bozdoğan ve Köktaş, 2016:18).
Devletin paternalizm kapsamında yaptığı müdahaleler, bireylerin özgürlüklerini veya özerkliklerini
paternalist müdahalenin olmadığı durumda seçebileceklerinden, onlara daha faydalı olan seçeneklere doğru
yönlendirecek şekilde kısıtlar (Voigt, 2015:87). Genel olarak, kendi refahı açısından zararlı gerekçesiyle bir
eylemi yasaklayan herhangi bir kural babalaştırma, diğer bir ifade ile paternalist olacaktır. İntihar yasağı,
motosiklet sürücülerinin kask giymesi şartı, uyuşturucu kullanımı yasağı veya eğitimi zorunlu kılınan
kanunlar, yasal paternalizmin örneklerini oluşturmaktadır (Kronman, 1983:763). Devlet ayrıca sosyal
hizmetlerin sağlanmasında ve sosyal hakların korunmasında da aktif rol almaktadır. İşyerinin sağlık
koşullarına uygunluğu, çalışan kadın ve çocukların korunması, mesleki eğitim hakkı gibi haklar refah devleti
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anlayışına örnek teşkil edebilir (Aktan, 1999:43-45). Dolayısıyla refah devleti anlayışı çerçevesinde
gerçekleştirilen müdahalelerin de paternalistik nitelikler taşıdığını söylemek mümkündür.
TÜRKİYE’DE SON ELLİ YILDA PATERNALİZM ANLAYIŞI
Paternalizmin, bireylerin faydasını ön plana alarak refah arttırıcı ve kısıtlayıcı nitelikli düzenlemeler içerdiği,
çalışmanın önceki kısımlarında ifade edilmiştir. Bununla birlikte çalışmanın ilerleyen kısımlarında, son 50
yıl; 1960-1980, 1980-2000 ve 2000 ve sonrası olmak üzere üç ayrı başlık altında paternalizme teşkil eden
uygulamalar incelenecektir.
1960-1980 Dönemi
Türkiye’de sosyal politikalara yönelik önemli adım 1961 Anayasası ile gerçekleştirilmiştir. 1961
Anayasası’nın sosyal politikalar anlamında getirdiği önemli düzenlemelerden birisi planlı kalkınma
hususudur (Batur, 2011:63). 1961 Anayasası’nda sosyal güvenlik ve sağlık terimleri birer hak şeklinde ifade
edilmiş ve bu hakların sağlanmasının devletin görevi olduğu yer almıştır (Güvercin, 2004:92). Sosyal
güvenlik kapsamında önemli düzenlemeler yer alan bu dönemde bir diğer önemli husus 1965’te 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun kabul edilmiş olmasıdır (Yay, 2014:157). Bu düzenleme ile işçi sigortaları
yerine sosyal güvenliğe dönük bir gelişme başlamıştır. Bununla birlikte sosyal sigortalardan yararlanma
şartlarında ve sağlanan ödemelerde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir (Şişman, 2017:13
10 Temmuz 1976 tarihinde 2022 sayılı kanun ile geniş kapsamda kamusal sosyal güvenlik harcaması
niteliğinde “65 yaş aylığı” uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama ile 65 yaşını doldurmuş, muhtaç ve
kimsesiz kişilere karşılıksız bir şekilde aylık sağlanmıştır (Güvercin, 2004:92). Söz konusu bu düzenleme,
ülkemiz tarihinde direkt kamusal kaynaklı, modern nitelikli ilk yasal sosyal yardım örneğini oluşturmaktadır.
2022 sayılı kanun 2005 yılında düzenlenerek engelli kimselerde uygulama kapsamına dâhil edilmiştir. 1977
yılında söz konusu uygulamadan yararlanan kişi sayısı 422.451 iken 2010 yılına kadar bu sayı 1.350.593’e
yükselmiştir (Metin, 2011:186-187).
1960 askeri müdahalenin en önemli yasal düzenlemesi olarak kabul gören 1961 Anayasası sosyal politika
bakımında bir adım şeklinde ifade edilmektedir. Daha önceki dönemlerde sosyal güvenlik, çalışma
koşullarının iyileştirilmesi gibi hususlarda sınırlı kalan sosyal politikalar, 1961 Anayasası ile birlikte önemli
ilerleme sağlamıştır (Şişman, 2017:12).
1980-2000 Dönemi
1980’li yıllar sosyal devlet anlayışının, ekonomide serbestleşme, özelleştirme, yerelleştirme gibi
reformlarının arka planda kaldığı dönemi oluşturmaktadır. 24 Ocak kararlarıyla sosyal devletin yavaşlama
süreci başlamakla birlikte çalışan kesimin yaşam koşulları zorlaşmıştır. 1980’li yıllarda Türkiye’de
zihniyetin değişimi başlamıştır. Bununla birlikte dönemin Başbakanı’nın, “sosyal devletin yokluğundan”
veya “devletin baba olmadığı” gibi söylemlerinden kaçınmaması da ülkede sosyal devlet anlayışının
gerilediğinin belirtilerini oluşturduğu söylenebilir (Yay, 2014:158). Sosyal yardım alanında atılan ilk önemli
adım 1986’da 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu’nun kurulmuş olmasıdır. Bu
fonun amacı fakir ve muhtaç durumda olan kimselere yardım etmek, sosyal adaleti iyileştirici tedbirler
almak, gelir dağılımını daha adil kılmak ve sosyal yardımı teşvik etmek şeklinde ifade edilmiştir. Bu
düzenleme ile sosyal güvence bakımından yoksun olan kişiler belli düzeyde güvence altına alınmaya
çalışılmıştır (Metin, 2011:188). 1980’li yıllarda eğitim alanında da birtakım sosyal yardım niteliğinde
uygulamalar yürürlüğe konulmuştur. 1982’de 2684 sayılı kanun ile doğal afetler, savaş ve olağanüstü haller
sebebiyle korunmaya muhtaç duruma düşmüş olan çocuklara ve görev yaptıkları yerde çocuğunun devam
edeceği düzeyde okul bulunmayan öğretmenlerin çocuklarına, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sınavsız
olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınması ve burs sağlanması yürürlüğe konulmuştur1.
1980-2000 döneminde sosyal politika kapsamında değerlendirilebilecek diğer bir uygulama ise yeşil kart
uygulaması olarak ifade edilebilir. Hiç bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık
hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan kişilerin sağlık giderlerini karşılayabilmek için
1992 yılında 3816 sayılı Yeşil Kart uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Ödeme gücünden yoksun kişilerin
1
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tedavi giderlerinin yeşil kart verilerek devlet tarafından karşılanması bu uygulama kapsamında
gerçekleştirilmeye başlanmıştır2. 1996 yılında ise kişileri zararlı maddelerden korumak amacıyla 4207 sayılı
“Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun,
devletin paternalistik müdahaleleri kapsamında önemli bir yer tutmaktadır. Devlet bu kanunla, kişileri ve
gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarına ve bunların alışkanlıklarını özendirici reklam ve teşvik
kampanyalarına karşı koruyucu tedbirler almayı amaçlamıştır3.
2000 ve Sonrası
Devletin 2000 ve sonrası paternalist anlamda yaptığı düzenlemelere ilk olarak 2003 yılında yaptığı
“İlköğretimde Ücretsiz Kitap Dağıtımı Projesi” örnek verilebilir. Ücretsiz kitap dağıtımı projesi kapsamında
Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu eğitimin ilk basamağı olan ilkokulda öğrencilere ders kitaplarının ücretsiz
dağıtımını amaçlamıştır. Söz konusu proje 2003-2004 öğretim yılı hayata geçmiş, öğrencilere ders
materyalleri ücretsiz bir şekilde sunulmuştur (Bayrakcı, 2005:1). Devletin eğitim alanı kapsamında yaptığı
paternalistik müdahalelerden birisi de okul kantinlerinde satışı yapılacak ürünlere yeni kısıtlamalar
getirmesidir. Genç neslin sağlıksız beslenmesini önlemek, şeker-asit oranı yüksek ve fastfood tarzı yiyecek
ve içeceklerin tüketimini azaltmak, daha sağlıklı bireylerin yetişmesini sağlamak maksadıyla okul
kantinlerinde satışı yapılacak ürünlerin kriterleri yeniden belirlenmiş ve kantin, yemekhane, büfe gibi
yerlerin taşıması gerektiği gıda güvenliği ve hijyen şartları belirlenmiştir4.
Ülkemizde 3 Ocak 2008’de 5727 sayılı yasa ile 1996 yılında konulan Tütün Mamullerinin Zararlarının
Önlenmesine Dair Kanun’unun kapsamı genişletilmiş ve 2009 Temmuz ayı itibariyle Türkiye tam dumansız
ülke konumuna geçmiştir. Böylelikle kamu hizmeti binalarının kapalı alanları ve koridorları da dâhil her
türlü eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlar dumansız hava sahası içerisine alınmıştır (Savaşçı, 2013:4142). Bununla birlikte devlet alkol ve tütün ürünlerinin kullanımının özendirilmesini önlemek amacıyla 6112
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile alkol ve sigara
görüntülerinin sansürlenmesi düzenlenmiştir (Kökcü, 2016:97). Paternalistik müdahaleler yalnızca kişilerin
tercihlerini ve özgürlüklerini sınırlandırmayı değil aynı zamanda toplumda sosyal refahın iyileştirilmesini de
içermektedir. Sosyal politikaları tek bir çatı altında toplanması ve daha etkin bir şekilde yürütülmesi
maksadıyla 8 Haziran 2011’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur. Söz konusu bu bakanlığın
kurulması ile birlikte hem sosyal politikalar artış göstermiş hem de sosyal destekler daha verimli bir şekilde
gerçekleştirilmiştir (Batur, 2011:73). Kamu tarafından 2004-2020 yılları arasında yapılan sosyal koruma
harcamalarına ilişkin sayısal verilere Tablo 1’de yer verilmiştir.

Tablo 1. 2004-2020 Yılları Arası Sosyal Koruma Harcamaları ve Artış Oranları
Yıl

Emekli
Aylıkları ve
Diğer
Harcamalar

Artış
Oranı
(%)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

35.345
42.432
48.298
56.221
62.503
71.798
83.312
96.855
112.312
129.216

20,05
13,83
16,40
11,17
14,87
16,04
16,26
15,96
15,05

Sosyal
Yardım
ve
Primsiz
Ödemeler
1.492
2.632
5.242
4.008
4.810
6.699
7.758
11.388
12.948
14.983

Artış
Oranı
(%)

Doğrudan
Gelir
Desteği
Ödemeleri

Artış
Oranı
(%)

76,34
99,20
-23,54
20,00
39,27
15,81
46,80
13,70
15,72

2.480
2.393
2.725
2.618
1.984
1.083
2.004
2.005
2.201
2.199

-3,50
13,88
-3,93
-24,22
-45,42
85,09
0,04
9,77
-0,09

Toplam
Sosyal
Koruma
Harcamaları
(Milyon TL)
39.318
47.457
56.266
62.847
69.297
79.580
93.074
110.248
127.461
146.398

Artış
Oranı
(%)

20,70
18,56
11,70
10,26
14,84
16,96
18,45
15,61
14,86

2

https://www.saglik.gov.tr/TR,10358/kanunlar.html. 14.11.2017
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4207.pdf. 14.11.2017
4
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/kantingidahijyen/kantingidahijyen_0.html. 18.11.2017
3
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

145.670
168.268
207.485
232.139
301.110
368.995
447.285

12,73
15,51
23,31
11,88
29,71
22,54
21,22

16.543
21.810
25.897
28.019
32.955
38.975
58.286

10,41
31,84
18,74
8,19
17,62
18,27
49,55

2.406
2.610
2.771
2.635
3.545
4.150
4.613

9,39
8,50
6,15
-4,90
34,53
17,08
11,15

164.618
192.688
236.152
262.793
337.610
412.120
510.184

12,45
17,05
22,56
11,28
28,47
22,07
23,80

Kay
nak
:
Stra
teji
ve
Büt
çe

Başkanlığı verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
Tablo 1 incelendiğinde, 2004-2020 yılları arasında yapılan sosyal koruma harcamalarında önemli artışlar
yaşanmıştır. Bu açıdan 2004 yılında cüzi bir miktar olan toplam sosyal koruma harcama miktarı 2020 yılı
itibariyle 510.184 milyona ulaşmıştır. Özellikle 2016 yılı itibariyle gerçekleştirilen harcamalarda %20 ve
üzerinde artışlar gerçekleşmiştir. Sosyal koruma harcama türleri açısından ise Aile ve Sosyal Politika
Bakanlığı’nın kurulması sonrasında; emekli aylıkları ve diğer aylık ödemelerinde %23,31 ile en çok artış
2016 yılında; sosyal yardım ve prim ödemelerinde %49,55 ile en çok artış 2020 yılında; doğrudan gelir
desteği ödemelerinde ise %34,53 ile en çok artış 2018 yılında gerçekleşmiştir.
Devletin 2000’li yıllarda gerçekleştirdiği paternalistik müdahalelere bir diğer örnek olarak belirli alanlarda
kredi kartı kullanımında taksit sınırlaması getirmesi verilebilir. Günümüzde kredi kartı önemli bir kullanım
aracı haline gelmiştir. Kredi kartı kullanımının tüketiciler bakımından olumlu yönleri olabildiği gibi olumsuz
yönleri de ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla devlet kişilerin yanlış tüketim kararlarını sınırlandırmak veya
onları olumsuz neticelerden korumak amacı ile kredi kartında taksitle alımlarda belli bir sınırlandırmaya
gitmiştir.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen obezite ile mücadele çalışmaları ise paternalist anlamda
müdahalelere örnek olarak verilebilir. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2013-2017)
ile saptanan stratejiler kapsamında diğer bakanlık ve kamu kurumları da politika belirleme süreci içerisine
dâhil edilmiştir. Söz konusu program “az miktarda tüketilmesi gereken gıdaların vergilerinde artış, teşvik
edilen gıdalarda ise fiyat sübvansiyonu veya üretimin teşvik edilmesi için gerekli önlemlerin alınması”
stratejisine yer vermiştir (Ayyıldız ve Demirli, 2015: 60).
Devletlerin topluma yönelik paternalist müdahaleleri yalnızca erdemsiz mal veya hizmetlerin tüketimi
sırasında ortaya çıkmamaktadır. Salgın ve afet dönemlerinde devletin rolü artmakta ve toplumsal düzenin ve
iyiliğin sağlanması adına devlet tarafından uygulanan tedbirler paternalist anlayış çerçevesinde
değerlendirilebilmektedir. Bu bakımdan 2019 yılında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs
salgını tüm dünya ülkelerini ekonomik ve sosyal açıdan önemli düzeyde etkilemiş ve devletleri çeşitli
tedbirler almaya zorlamıştır. Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın tespit edilmesiyle birlikte
toplumsal sağlığı korumak adına devlet tarafından tedbirler hızlı bir şekilde alınmaya başlamıştır. Bu
bakımdan toplumda kamusal bilincin oluşturabilmek ve izlenecek politikanın tedbir politikası olacağını
vurgulamak adına “Hiçbir virüs, alınacak tedbirlerden daha güçlü değildir” deyimi ile salgın süreci ile
mücadele başlatılmıştır. Ülkemizde salgının toplum üzerindeki yıkıcı etkisini en aza indirebilmek adına 4
temel politika benimsenmiştir;
Fiziki mesafenin temini,
Sağlık sisteminin ayakta kalması,
Temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili üretim ve tedarik zincirlerinin aksamaması,
Kamu düzeninin devam etmesi (Turan ve Çelikyay, 2020:12).
Salgınla mücadelede ana aktör olan Sağlık Bakanlığı ve onun nezdinde Bilim Kurulu ön plana çıkmıştır.
Bilim kurulu tarafından salgınla mücadele ile ilgili hükümete tavsiye kararları verilmiş ve salgının seyri ile
ilgili düzenli olarak toplum televizyon kanalları ve sosyal medya üzerinden bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
Bilim kurulunun dışında salgınla mücadelede virüsün toplum ve ruh sağlığındaki etkisini azaltabilmek için,
psikolog, sosyolog ve ekonomistlerden oluşan Toplum Bilimleri Bilim Kurulu oluşturulması
kararlaştırılmıştır (Turan ve Çelikyay, 2020:13). Ülkemizde salgının etkileri ile başa çıkabilmek, salgının
kişiler ve ekonomi üzerinde oluşturacağı zararı en aza indirebilmek için 18 Mart 2020 tarihinde
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Cumhurbaşkanlığı tarafından “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adlı paket açıklanmıştır. Paket kapsamında 100
Milyarlık kaynak ayrılarak, ekonomik, mali, istihdam ve sosyal amaçlı 21 maddelik tedbir devreye
sokulmuştur5.
Salgına karşı korunma da önemli unsur haline gelen maske, salgın başlarında erişimi zor ve pahalı hale
gelmiştir. Buna yönelik devlet halkın hem salgına karşı korunmasını sağlamak hem de piyasada oluşan
fırsatçılığın önüne geçebilmek için 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımına
başlanmıştır. İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Valiler ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının
destekleri ile 6,5 milyon 65 yaş üzeri vatandaşa ücretsiz maske ve kolonya dağıtımı sağlanmıştır 6. Korona
virüs salgını bütün sektörleri etkilediği gibi eğitimi de önemli ölçüde etkilemiştir. Salgın sürecinde tüm
eğitim seviyelerinde uzaktan eğitim modelleri benimsenmeye başlanmıştır. Bu kapsamda ülkemizde de
korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmiş ve öğrencilerin eğitimlerini uzaktan devam
edebilmeleri için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi kurulmuştur7. Salgının ile mücadelede sağlık sektörünün
önemi hiç şüphesiz artmıştır. Bu açıdan salgının yayılmasının hafifletilmesi, sağlık sektörünün geliştirilmesi
ve sağlık çalışanları üzerindeki yükün hafifletebilmesi amacıyla çeşitli tedbirlerde uygulamaya konulmuştur.
Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle istihdam sektörü önemli ölçüde etkilenmiştir.
Uzaktan çalışma modellerine geçilmeye başlanmasıyla birlikte özel sektörde çeşitli işten çıkarmalar veya
ücretsiz izne ayırmalar şeklinde uygulamalar yaşanmaya başlamıştır. Bu nedenle devlet bu tarz durumların
önüne geçmek ve kişilerin bu durumdan en az etkilenmelerini sağlayabilmek için, işten çıkarma yasağı,
nakdi ücret destekleri ve kısa çalışma ödenekleri gibi tedbirler almıştır. Söz konusu bu tedbirlerin
uygulanmasına salgın süresince uzatma yapılarak devam edilmiştir. Devlet tarafından toplumu salgına karşı
korumak amacıyla yapılan yardım ve ödemelerin sayısal bilgilerine (31 Aralık 2020 itibariyle) Tablo 2’de
yer verilmiştir8.
Tablo 2. Sosyal Koruma Kalkanı Kapsamında Yapılan Yardımlar
Ödeme yapılan Hane/
Kişi

Miktar TL

FAZ 1

2.11.254

2.111.254.000

Sosyal Destek Programı
(Hane)

FAZ 2

2.316.010

2.11.254.000

FAZ 3

1.949.785

2.316.010.000

Biz Bize Yeteriz Türkiyem

Hane

2.053.282

1.949.785.000

Kısa Çalışma Ödeneği

Çalışan

3.582.455

23.371.396.994

Nakdi Ücret Desteği

Çalışan

2.216.622

6.478.346.870

İşsizlik Ödeneği

Kişi

913.818

4.527.867.466

Normalleşme Desteği

Çalışan

3.183.436

2.461.543.960

Toplam

45.269.486.290 TL

Salgın ile mücadelede kamu sağlığını ve düzenini korumak adına alınan önlemlerin yanı sıra hastalık tedavi
yöntemleri için yürütülen politikalar da önemli bir diğer kalemi oluşturmaktadır. Bu kapsamda korona virüse
karşı geliştirilen aşıların ülkemize gelmesi ve öncelik arz eden grupların aşılanması için gerekli önlemler
alınmıştır. Salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı öncü rol oynamış ve öncelik gruplarına göre toplumun
aşılanması, aşı kapsamında bilincin oluşturulması ve aşının koruyuculuğu hakkında televizyon kanalları ve
sosyal medya aracılığı ile sürekli bilgilendirici paylaşımlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca toplumda aşı bilincini
yerleşmesine destek olmak ve aşılanma sayısını artırmak amacıyla toplum tarafından bilinen ünlü kişiler ile
çeşitli reklam filmleri gerçekleştirilmiştir.

5

http://www.istanbul.gov.tr/cumhurbaskani-erdogan-ekonomik-istikrar-kalkani-tedbir-paketini-acikladi. 04.12.2021
https://www.sanayi.gov.tr/covid-19/etil-alkol-maske-kolonya#65+vatandaslara-ucretsiz-kolonya-ve-maske-dagitimi 04.12.2021
7
https://www.meb.gov.tr/turkiye-koronavirus-salgininda-ulusal-capta-uzaktan-egitim-veren-2-ulkeden-biri/haber/20618/tr.
04.12.2021
8
https://www.csgb.gov.tr/haberler/bakan-selcuk-sosyal-koruma-kalkani-kapsaminda-yaptigimiz-yardimlarin-tutari-45-5-milyarliraya-yaklasti/ 4.12.2021
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Devlet tarafından salgınla mücadelede yürütülen tüm bu politikalar, paternalist devlet anlayışı ile
bağdaşmaktadır. Çünkü kişilerin kendi sağlıklarını veya sosyal durumlarını koruması kendilerine bir fayda
sağlamakla birlikte topluma da bir fayda sağlayacak neticede toplumsal dışsallık ortaya çıkarmaktadır. Bu
kapsamda salgınla mücadelede; kişilere verilen ekonomik ve sosyal yardımlar, ücretsiz maske ve
dezenfektan dağıtımları, uzaktan eğitimde imkanı kısıtlı olanlara tablet dağıtımları, toplumda maske, mesafe
ve temizlik bilincini oluşturmak adına yayınlanan afiş ve reklamlar, hastalıktan korunma için alınabilecek
tedbir afişleri, hastalık belirtilerine ilişkin bilgilendirmeler, hastalıkta riskli grubu oluşturan kronik
rahatsızlığı olan ve 65 yaş üzeri vatandaşları korumak için alınan tedbirler, hastalığa yakalanan kişilerin
izolasyonu sağlamak için alınan önlemler, hastalığı evde geçirenler ile sürekli iletişime geçilerek hastalık
seyrine ilişkin bilgi edinimi, Hayat Eve Sığar uygulamasının geliştirilmesi, virüse karşı geliştirilen aşıların
tedariki için yapılan çalışmalar, aşılamada toplumda riskli gruplara öncelik verilmesi, tüm toplumda aşı
bilincinin oluşması ve aşılanma sayısının artması için gerçekleştirilen afiş ve reklamlar gibi tüm tedbirler
paternalist devlet müdahalelerine birer örneği oluşturmaktadır.
Ülkemizde sağlık alanında paternalist anlamda gerçekleştirilen diğer bir adım kalıtımsal bir hastalık olan ve
sınırlı tedavisi olan SMA hastalığının önüne geçilmesi için atılmıştır. Bu kapsamda bu hastalığın ortaya
çıkmasında önlem alınabilmesi için kişilerden evlilik öncesinde SMA taramalarının yapılması zorunlu hale
getirilmiştir. Buna göre genetik yapıları SMA hastası bebek dünyaya getirme riski içeren çiftlerin diledikleri
takdirde tüp bebek tedavileri devlet tarafından karşılanacaktır. Böylelikle SMA hastalık riski minimize
edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca yeni doğan bebekler için hastalıklar bakımından yapılacak genetik
taramalara SMA hastalığı dahil edilerek, erken tedavi yakalama şansı ortaya çıkacaktır9.
SONUÇ
Bireyin faydasının ön planda tutulduğu paternalizm anlayışı devlete sosyal refahın sağlanması, olumsuz
dışsallıklardan bireylerin korunması gibi görevler yüklemektedir. Paternalist devlet anlayışından önemli olan
beşeri sermayedir. Dolayısıyla devlet beşeri sermayeyi koruyup gözetlemeli, onun faydasını arttırmalıdır. Bu
açıdan paternalizmde devlete bir nevi baba fonksiyonu düşmekte ve bireyin iyiliği göz önüne alınmaktadır.
Devletin bu amaçla uygulayacağı politikalar veya düzenlemeler de önem arz etmektedir.
Çalışmada ilk olarak paternalizm kavramlarına ve paternalist devlet anlayışına yer verilmiştir. Devlet çeşitli
müdahalelerde bulunarak kişilerin tercihlerini etkilemekte, onları kendileri için daha iyi olan seçeneklere
yönlendirmektedir. Devletin paternalistik anlamda müdahaleleri kişilerin sosyal refahları açısından olumlu
bir sonuç doğurmaktadır. Ancak her zaman her durumda devlet kişinin iyiliğini ondan daha iyi bilemez
durumu ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla belirli sınırlarda kaldığı ölçüde toplumsal fayda veya bireysel
fayda için paternalistik müdahalelerin gerekli olduğu ifade edilebilir.
1960-1980 yılları arası dönem incelendiğinde en önemli düzenlemenin sosyal güvenlik anlamında Sosyal
Sigortalar Kanunu’nun kabul edilmesidir. Bu kapsamda sosyal sigortadan faydalanma ve parasal ödemelerde
bir takım iyileştirmelerin olduğu söylenebilir. Bununla birlikte yine aynı dönemde sosyal refahı iyileştirici
uygulamalardan birine “65 Aylığı” örnek teşkil edebilir. 1980-2000 yılları arasında yeni bir anayasa kabul
edilmiş ve bu anayasada devletin sosyal görevlerine ilişkin birtakım hükümler eklenmiştir. Bununla birlikte
yeşil kart uygulaması, emniyet kemeri takma zorunluluğu 1980-2000 döneminde gerçekleştirilen
düzenlemeler arasında yer almaktadır. Ancak söz konusu dönemin en önemli paternalistik ve sosyal refah
anlamda düzenlemesini 1996 yılında kabul edilen Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun
oluşturmaktadır.
2000 ve sonrası dönemde ise paternalistik müdahalelerin diğer dönemlere kıyasla daha fazla
gerçekleştirildiği görülmektedir. Söz konusu dönemde eğitim, sağlık alanlarında önemli düzenlemeler hayata
geçirilmiştir. Eğitim alanında ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı, kantinlerde sağlıksız yiyecek ve içeceklerin
satışında yasaklamalar getirilmesi önemli yer tutmaktadır. 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın kurulması ile toplumda muhtaç kişilere önemli sosyal politikalar hayata geçirilmiştir. Bununla
birlikte küresel çapta yaşanan korona virüs salgını, devletin rolünü artırmış bu bağlamda uygulanan
paternalistik uygulamalarda artış göstermiştir. Bu açıdan ücretsiz maske dağıtımları, salgının yayılmasını
9

https://www.aa.com.tr/tr/saglik/saglik-bakani-koca-evlilik-oncesinde-sma-taramasi-zorunlu-hale-getirilecek/2437018 .4.12.2021
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önlemek için alınan tedbirler, esnek çalışma, sokağa çıkma yasakları, kişi ve kurumları salgına karşı
korumak için uygulanan ekonomik ve sosyal tedbirler ve ücretsiz aşı uygulaması paternalistik uygulamalara
örnek teşkil etmektedir.
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XÜLASƏ
Konfransa təqdim edilən məqalə 2020-ci ildə baş vermiş “44 günlük Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi”nə
(Azərbaycanda “Vətən müharibəsi”-red.) həsr olunub. Məqalədə post müharibə dövründə müharibənin
nəticələrinin aradan qaldırılması və müharibədə əldə edilən nəticələrin təhlili əksini tapıb.
2020-ci ildə 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra tarixi Azərbaycan ərazisi olan Qarabağın 30
ildən sonra işğalına son qoyuldu. Azərbaycan ordusu böyük şücaət göstərərək Qarabağı və onun ətrafında
olan 7 rayonu azad etdi. 30 il ərzində tarixi ərazilərimizi işğalda saxlayan ermənilər, torpaqlarımızda
insanlarımıza qarşı terrorla yanaşı, mənəvi terrora da məruz qoyublar. Qarabağ azad edildikdən sonra erməni
vəhşiliyinin miqyası daha aydın göründü.
Qələbədə ordu, nə qədər böyük rol oynasa da, arxa cəbhədə Azərbaycan xalqı da böyüş şücaət göstərdi.
Ümumilikdə isə müharibədə qələbəni Azərbaycan cəmiyyətinin bütövlüyü və fədakarlığı təmin etdi.
Qələbəyə bütün cəmiyyətlə yanaşı kitabxanalar və elm ocaqları da töhvəsini verməyə çalışdı.
Müharibədə qələbə nə qədər vacib olsa da, müharibə bitdikdən sonra onun fəsadlarının aradan qaldırılması
və nəticələrin təhlili bir o qədər vacibdir. Belə ki, 2020-ci il noyabrın 10-da bitən müharibədən keçən 1 il
müddət ərzində onun fəsadlarının aradan qaldırılması və nəticələrinin təhlili yönündə müxtəlif tədbir,
fəaliyyətlər və proqramların qəbulu həyata keçirilmişdir. Qələbənin əldə edilməsində böyük şücaət göstərmiş
müharibə qəhrəmanlarını tanıtmaq, təbliğ etmək və onların xatirəsini yaşatmaq da post müharibə dövrünün
əsas vəzifələrindəndir. Bunu isə həyata keçirmək təkcə Qeyri Hökümət Təşkilatlarının işi yox, həm də
müvafiq maarif yönümlü qurumların vəzifəsi olmalıdır. Belə tədbirlərdən birini də Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası həyata keçirməkdədir. Belə ki, kitabxana rəhbərliyinin təşəbbüsü
ilə kitabxanada “Qarabağ müharibəsi qəhrəmanları” fondu yaradılmış və Qarabağ müharibəsini əks etdirən
“Qırx dörd günün salnaməsi” adlı biblioqrafik göstərici dərc olunmuşdir. Qeyd edək ki, belə bir fondun
yaradılması kitabxanalar arasında ilk addımdır.
Fonda zəngin resurslara malikdir. Belə ki, bura Birinci və İkinci Qarabağ müharibəsinə həsr olunmuş
kitablar, məqalələr, müsahibələr, fotolar, televiziya verilişləri, sənədli, bədii filmlər, iştirakçılarının şəxsi
arxivlərinə daxil olan foto albomlar, fəxri fərmanlar, döyüşçülərin məktubları, sənəd və müvaffiq materiallar
daxildir.
Beləliklə, göründüyü kimi müharibədən sonra onun əsas nəticələrinin təhlili və fəsadlarının aradan
qaldırılması nə qədər vacibdirsə, müharibədə həlak olmuş və ya döyüşmüş hərbçilərin qəhrəmanlığını təbliğ
etmək və şəhidlərin xatirəsini yaşatmaq bir o qədər mühüm vəzifədir. Və bu vəzifənin öhdəsinindən gəlmək
yolunda kitabxanalar üzərinə mühüm iş düşür.
ABSTRACT
The article presented at the conference is dedicated to the "44-days Azerbaijani-Armenian war" in 2020. The
article describes the elimination of the consequences of the post-war and the analysis of the results of the
war.
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In 2020, after 44 days of the Second Karabakh War, the occupation of the historical territory of Azerbaijan,
Karabakh, ended 30 years later. The Azerbaijani army showed great courage and liberated Karabakh and 7
surrounding regions. Armenians, who have been occupying our historical territories for 30 years, have
terrorized our people in our lands, as well as morally. After the liberation of Karabakh, the scale of Armenian
atrocities became clearer.
No matter how great the army played a role in the victory, the Azerbaijani people also showed great courage
in the rear. In general, the victory in the war was ensured by the integrity and selflessness of the Azerbaijani
society. Libraries and scientific institutions, as well as the whole society, tried to contribute to the victory.
No matter how important it is to win the war, after the war is over it is equally important to eliminate its
complications and analyze the results. Thus, during the first year of the war, which ended on November 10,
2020, various measures, activities and programs were adopted to eliminate its consequences and analyze the
consequences. One of the main tasks of the post-war period is to introduce, promote and keep alive the
memory of the war heroes who showed great courage in achieving victory. This should be the responsibility
not only of the NGOs, but also of the relevant educational institutions. One of such events is carried out by
the Central Scientific Library of the Azerbaijan National Academy of Sciences. Thus, on the initiative of the
library management, the "Heroes of the Karabakh War" fund was established in the library and a
bibliographic index “Chronicle of forty-four days” reflecting the Karabakh war was published. It should be
noted that the creation of such a fund is the first step among libraries.(7.p.236)
The fund has rich resources. This includes books, articles, interviews, photos, television programs,
documentaries, feature films, photo albums, honorary decrees, letters from soldiers, documents and relevant
materials dedicated to the First and Second Karabakh Wars.
Thus, it is clear that the analysis of the main consequences of the war and the elimination of its consequences
is as important as the promotion of the heroism of servicemen killed or fought in the war and the
preservation of the memory of the martyrs. And libraries have an important role to play in coping with this
task.

INTRODUCTION
On November 10, 2020, after the 44-day Second Karabakh War ("Patriotic War" in Azerbaijan - ed.), the
30-years period of occupation of the historical territory of Azerbaijan, Karabakh, came to an end. Azerbaijan,
which won the war, ensured its territorial integrity. However, the war was not easy for Azerbaijan. The
consequences were painful for the people of Azerbaijan. During the war, Azerbaijan lost a lot of human
resources. After the end of the war, there was a need to analyze and study its consequences.
Armenians, trying to appropriate Karabakh, the ancient land of Azerbaijan, tried to erase its history and dress
up their wars in political garb. Thus, the Armenians pursued a policy of falsifying the recent past as well as
the recent history, changing the history of the Karabakh Khanate (2, p. 133), which was an important stage of
the Azerbaijani statehood and was established in 1747. Armenian historians tried to portray the five
Armenian melikdoms in the area as a serious political force in order to undermine the authority of the
Karabakh khans in the khanate. According to them, the core of the main political force in the Karabakh
khanate was formed not by Azerbaijani khans and nobles, but by Armenian melikdoms. It is said that it was
the Armenian melikdoms who created the Khanate. (8, p. 162) But, of course these claims of the Armenians
are based only on false historical facts. It is also important to analyze the consequences of these allegations
to prove that they are false and that Azerbaijan is waging a war on fair grounds. For this reason, special
attention should be paid to scientific research and propaganda during the post-war period.

MAIN RESULTS OF THE POST WAR PERIOD
No matter how big the army played a role in the victory, the Azerbaijani people also showed great courage in
the rear. In generally, the victory in the war was ensured by the integrity and selflessness of the Azerbaijani
society. Along with the whole society, libraries and scientific institutions tried to contribute to the victory.
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No matter how important victory is in war, it is equally important to eliminate its consequences and analyze
the results after the war is over. Thus, during the first year after the war, which ended on November 10,
2020, various measures, activities and programs were adopted to eliminate its consequences and analyze the
consequences. One of the main tasks of the post-war period is to introduce, propagate and keep alive the
memory of the war heroes who showed great courage in achieving victory. This should be the responsibility
not only of NGOs, but also of relevant educational institutions. One of such events is carried out by the
Central Scientific Library of the Azerbaijan National Academy of Sciences. Thus, at the initiative of the
library management, the "Heroes of the Karabakh War" fund was established in the library and a
bibliographic index "Chronicle of forty-four days" reflecting the Karabakh war was published. It should be
noted that the creation of such a fund is the first step among libraries. The initiative to establish a Foundation
in the Central Scientific Library belongs to the director of the library Mammad Aliyev. The head of the
foundation is Rogsana Safarzadeh, the sister of Colonel Babak Shamidli, who was killed in the "44-day war".
(6, p. 1)

ACTIVITY OF THE FOUNDATION
The fund has rich resources. These include books, articles, interviews, photos, television programs,
documentaries, feature films, photo albums, honorary decrees, letters of fighters, documents and relevant
materials dedicated to the First and Second Karabakh Wars. (5.p.12)
However, since the Foundation was established under the library, its main resources are printed and
electronic publications. However, the fund also includes personal belongings of the heroes of the Civil War.
As we have mentioned, these were mainly print and publishing media.
In this sense, the most valuable materials of the fund are the letters of martyrs and warriors. (3.p.14)
Inevitably, these letters touch everyone who reads them. Because most of the letters were written during
breaks in the battles. Most of those who wrote them were later martyred.
As important as the bravery of the martyrs is on the battlefield, the environment in which they grew up is of
particular interest to citizens. Thus, along with the personal belongings of the participants of the Great
Patriotic War, it is important to know the books, hobbies and interests they read. (4, p. 7) Because the
mentioned nuances are the subtleties of the environment in which the hero grew up. All this can be
interesting not only for ordinary citizens, but also for various fields of science. Thus, there is enough material
for research in sociology, psychology, pedagogy, history and other sciences.
An electronic database on the heroes, martyrs and veterans of the First and Second Karabakh Wars has been
created in the fund. A corner "Architects of Victory" with the names of about 3,000 martyrs killed in the
Second Karabakh War engraved on the map of the Republic of Azerbaijan. (6, p. 1)
The Karabakh War Heroes Foundation is not only based on the organization of an electronic and
documentary database of war participants, veterans and martyrs. The Foundation often organizes meetings in
the library to commemorate the martyrs. These meetings consist of thematic evenings, as well as lectures and
seminars. (1, p.6) In addition to organizing mobile meetings, the foundation assists other libraries and
cultural and educational institutions in promoting the heroism of the heroes of the Karabakh war.

RESULT
Thus, it is clear that the analysis of the main consequences of the war and the elimination of its
complications are as important as the promotion of the heroism of servicemen killed or fought in the war and
the preservation of the memory of the martyrs. And libraries have an important role to play in overcoming
this challenge.
The Central Scientific Library of ANAS also organized this work, signed a first in Azerbaijan. Because if
until now there was a rich experience of various scientific and educational institutions in this direction, the
involvement of libraries in the work of propaganda and advocacy is a novelty. Especially in the modern
world, where electronics and modern technologies play an important role, libraries are one of the leaders in
the field of propaganda and education. It is important to study the results of the post-war period, as well as to
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preserve the memory of soldiers and officers who showed heroism during the war, as well as the way of
fighting.
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ERMƏNI IŞĞALI NƏTICƏSINDƏ QARABAĞDA MƏDƏNIYYƏT VƏ DINI ABIDƏLƏRIN
DAĞIDILMASI
DESTRUCTION OF CULTURAL AND RELIGIOUS MONUMENTS IN KARABAKH AS A RESULT
OF THE ARMENIAN OCCUPATION
M. A. ƏLIYEV
Prof., AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının Baş Direktoru,
Fəlsəfə Elmləri Doktoru

XÜLASƏ
2020-ci il ölkəmizin tarixinə Azərbaycanın qədim torpağı olan Qarabağda erməni terrorunun məğlubiyyətə
uğraması və işğalına son qoyulması kimi həkk olundu. 30 ilə yaxın idi ki, Azərbaycanın ərazisinin 20 faizi
işğal altında idi, 1 milyondan çox azərbaycanlılar öz ata-baba torpaqlarından didərgin düşmüşdülər.
Bu illər ərzində Azərbaycan dəfələrlə regionda sülhün və asayişin bərqərar olması üçün beynəlxalq
təşkilatlara, eləcə də dünya ictimaiyyətinə müraciət edib. Lakin Ermənistan hər dəfə bu görüşlərdən və
danışıqlardan yayınırdı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının sözügedən münaqişə ilə bağlı 4 qətnamə qəbul
etməsinə baxmayaraq, bu qətnamələrdən heç biri həyata keçirilməmişdir. 2020-ci il sentyabr ayının 27-də
Azərbaycan Ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə etdiyi hücumun
qarşısını almaq üçün əks hücum əməliyyatlarına başladı. Həmin bu tarix İkinci Qarabağ müharibəsininVətən müharibəsinin başlanğıcının tarixi oldu. Bu müharibə Birinci Qarabağ müharibəsinin, Aprel (2016) və
Tovuz (2020) döyüşlərinin davamı oldu.
44 günlük müharibə müddətində Azərbaycan bütün dünyaya müharibəyə hazırlığını və müasir texnikasını, öz
torpaqlarının azadlığı uğrundakı birliyini göstərdi. Bu haqlı müharibənin ilk günlərindən qardaş ölkə Türkiyə
Azərbaycanın daim yanında oldu. Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dekabrın
10-da hərbi paradda Azərbaycan xalqı ilə birlikdə şəxsən iştirakı, bir daha bütün dünyaya türk birliyini sübut
etdi. 2020-ci il oktyabrın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin “Haber
Türk” televiziya kanalına müsahibəsində demişdir: “Türkiyə-Azərbaycan birliyi bölgəyə sabitlik, sülh gətirir.
Çünki bizim niyyətimiz öz maraqlarımızı təmin etməkdir. Bu gün Türkiyə bölgədə və yeni coğrafiyada çox
önəmli sabitləşdirici rol oynayır. Əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu toqquşmaların ilk saatlarında
verdiyi dəstək sabitliyi qorudu. Bəziləri bəlkə bunu anlamırlar. Əgər o sözlər olmasaydı, əgər mənim
qardaşım deməsəydi ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır, bəlkə də burada vəziyyət
qarışardı”(1).
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin gücü müharibənin ilk
günlərindən etibarən xalqın birliyinə və “Dəmir yumruq” əməliyyatının uğurlu qələbəsinə, həmçinin üçtərəfli
razılığa səbəb oldu.
Qarabağın 30 illik işğalı müddətində şəhərlərin, rayonların və kəndlərin bir çoxu erməni təcavüzünə məruz
qalaraq yerlə-yeksan edilmişdir. Dağıdılmış ərazilər sırasında kitabxanalar, məktəblər, muzeylər, müsəlman
məscidləri, xristian, eləcə də alban və udin kilsələri və monastırlarına da rast gəlinir. Qarabağın bir çox
şəhərlərində məhv olanlar içərisində təkcə yaşayış evləri deyil, eyni zamanda ərazinin flora və faunası da var.
Yəni, Qarabağ və ətraf əraziləri ekoloji terrora da məruz qalmışdır.
Lakin, qələbədən dərhal sonra Azərbaycan Respublikası işğaldan azad olunmuş ərazilərdə böyük miqyaslı
bərpa işlərinə başladı. Belə ki, 8 ay ərzində tikilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı fəaliyyətə başladı (daha
iki hava limanı Zəngilan və Laçında tikilir hal-hazırda), Zəngəzur dəhlizinin bir hissəsi sayılan HoradizCəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd magistral avtomobil yolunun əsası qoyuldu. Şuşa şəhərində Bülbülün evmuzeyinin, dahi Azərbaycan şairi və ictimai-xadimi Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin
təmir-bərpa və yenidənqurulması, Ağdam və Şuşa Məscidlərinin bərpası və s. bunlara aiddir.
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ABSTRACT
The year 2020 was engraved in the history of our country as the defeat and end of the Armenian terror in
Karabakh, the ancient land of Azerbaijan. For almost 30 years, 20 percent of Azerbaijan's territory was under
occupation, and more than 1 million Azerbaijanis were displaced from their ancestral lands. Over the years,
Azerbaijan has repeatedly appealed to international organizations, as well as the world community to
establish peace and order in the region. However, Armenia always avoided these meetings and talks.
Although the UN Security Council has adopted four resolutions on the conflict, none of them has been
implemented. On September 27, 2020, the Azerbaijani Army launched a counterattack to prevent the
Armenian armed forces from attacking Azerbaijani settlements. This date was the beginning of the Second
Karabakh War - the Patriotic War. This war was a continuation of the First Karabakh War, April (2016) and
Tovuz (2020). During the 44-day war, Azerbaijan showed the whole world its readiness for war and modern
equipment, its unity for the freedom of its lands. From the first days of this just war, the brotherly country of
Turkey has always stood by Azerbaijan. The personal participation of the President of the Republic of
Turkey Recep Tayyip Erdogan in the military parade with the people of Azerbaijan on December 10 once
again proved the Turkish unity to the whole world. On October 13, 2020, President of the Republic of
Azerbaijan Ilham Aliyev said in an interview with the Turkish Haber Turk TV channel: “Turkey plays a very
important stabilizing role in the new geography today. The support my dear brother Recep Tayyip Erdogan
has provided since very first hours of these clashes has maintained stability. Some may not understand this.
If it were not for these words, if my brother had not said that Azerbaijan is not alone and that Turkey is next
to Azerbaijan, then the situation may have deteriorated.” [1]
The strength of the President of the Republic of Azerbaijan, the Supreme Commander-in-Chief, Mr. Ilham
Aliyev, has led to the unity of the people and the successful victory of Operation Iron Fist since the early
days of the war, as well as the tripartite agreement.
During the 30-year occupation of Karabakh, many cities, districts and villages were destroyed by Armenian
aggression. Among the destroyed areas are libraries, schools, museums, Muslim mosques, Christian, as well
as Albanian and Udin churches and monasteries. Not only houses destroyed in many cities of Karabakh, but
also the flora and fauna of the area were destroyed. That is, Karabakh and surrounding areas have also been
subjected to environmental terrorism.
However, immediately after the victory, the Republic of Azerbaijan began large-scale restoration work in the
liberated territories. Thus, the Fizuli International Airport, which was built in 8 months (two more airports
are currently under construction in Zangilan and Lachin), and the Horadiz-Jabrayil-Zangilan-Agband
highway, which is part of the Zangazur corridor, was laid. These include the reconstruction of Bulbul's
house-museum in Shusha, the museum-mausoleum complex of the great Azerbaijani poet and public figure
Molla Panah Vagif, the restoration of Aghdam and Shusha mosques, etc.
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QARABAĞ MÜHARIBƏSI BEYNƏLXALQ HUMANITAR HÜQUQ KONTEKSTINDƏ
KARABAKH WAR IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
Reyhan CƏFƏROVA
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana
AR Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Hüquq Kafedrası, H.Ü.F.D
Azərbaycan, Bakı Şəhəri

XÜLASƏ
Hamıya məlumdur ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti uzun illər boyu davam edirdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev öz çıxışlarının birində qeyd etmişdir: “Təcavüzkar
erməni millətçiləri xalqımıza qarşı iki yüz ilə yaxın bir müddətdə soyqırım siyasəti həyata keçirmişlər.
Azərbaycanlıları tarixi torpaqlarından sıxışdırıb çıxarmaq, bu ərazilərdə mifik “böyük Ermənistan” yaratmaq
məqsədi ilə Azərbaycan və türk xalqları onillər boyu müntəzəm surətdə ermənilərin ideoloji, hərbi və mədəni
təcavüzünə məruz qalmışlar. Xalqımızın tarixi kobud surətdə saxtalaşdırılmış, mədəniyyətimiz,
toponimlərimiz ermənilər tərəfindən özünün-küləşdirilmişdir...”(1).
Unutmayaq ki, Birinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində ərazilərinin 20 faizini itirmiş Azərbaycan uzun illər
Ermənistanla müxtəlif beynəlxalq strukturlar çərçivəsində diplomatik danışıqlar aparmışdır. Azərbaycan
dövlətinin rəhbərliyi 2 milyon qaçqın ilə birlikdə münaqişənin sülh yolu ilə həllində dünya birliyindən
kömək gözləyirdi. Bildiyiniz kimi, 27 sentyabr 2020-ci il tarixində Ermənistan silahlı qüvvələri bütün cəbhə
boyu genişmiqyaslı təxribatlar həyata keçirdilər ki, bu da uzunmüddətli münaqişənin böyüməsinə səbəb
oldu. Ermənistanın silahlı birləşmələri beynəlxalq humanitar hüququn prinsiplərinə zidd olaraq, 27 sentyabr 24 oktyabr 2020-ci il tarixlərində ballistik raketlərdən və kassetli bombalardan istifadə edərək Gəncə,
Bərdə,Naftalan, Tərtər, Mingəçevir, Ağcabədiyə hücum etdilər və bununla da 1949-cu il Cenevrə
Konvensiyalarının (2) 3-cü maddəsində təsbit olunmuş öhdəlikləri və onlara dair 1977-ci il tarixli II
Protokolunu kobud şəkildə pozdular.
Ermənistanın silahlı birləşmələri beynəlxalq humanitar hüquq normalarına zidd olaraq, aşağıdakı qadağan
edilmiş müharibə vasitələrindən istifadə edərək mülki əhaliyə qarşı qəddarlıq nümayiş etdirmişdir: mülki
şəxslərə və ya mülki obyektlərə qarşı alovlandırıcı silahlar; kassetli döyüş sursatları; kimyəvi silahlar.
Məsələn, Gəncə şəhərinə raket hücumu zamanı “Skad” raketindən istifadə edilmişdir ki, bu da öz növbəsində
Roma Statutunun 8-ci maddəsinin “b” bəndinin pozulmasıdır. Orada deyilir: “Silahların, döyüş sursatları və
texnikanın, habelə həddindən artıq ziyana və ya lazımsız iztirablara səbəb olan və ya beynəlxalq silahlı
münaqişə hüququnu pozaraq mahiyyət etibarilə seçim etməyən döyüş üsullarından istifadə etmək
qadağandır; bir şərtlə ki, bu cür döyüş sursatları, texnika və müharibə üsulları hərtərəfli qadağanın
mövzusudur”(3). Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüquq normalarına zidd olaraq törətdiyi digər bir
cinayət də öz Vətəninin müdafiəsi zamanı qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərin cəsədlərinin təhqir
olunmasıdır. İşğalçı rejim tərəfindən Azərbaycan xalqının mədəniyyət tikililəri və tarixi abidələrinin məhv
edilməsi, azad edilmiş bölgələri tərk edən ermənilər ekoloji mühitə vurduğu ziyan da hərbi cinayətlərə aid
olunur.
Sonunda qeyd etmək lazımdır ki, son illər Azərbaycanın yürütdüyü siyasət, onun bölgədəki mövqelərinin
möhkəmlənməsi, güclü dövlətin qurulması, iqtisadi imkanlar və müdafiə potensialının möhkəmlənməsi
Azərbaycanı əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirmiş, onu təkcə əsas regional oyunçuya deyil, həm də bir çox
aparıcı dünya dövlətləri üçün mühüm strateji tərəfdaşa çevirmişdir. Azərbaycanın uğuru və parlaq qələbəsi
separatizm, təcavüz və terrorla mübarizə aparan bütün ölkələr üçün faydalı nümunədir.
Açar Sözlər: Qarabağ müharibəsi, beynəlxalq humanitar hüquq, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar
siyasəti, soyqırım siyasəti
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ABSTRACT
It is well known that Armenia's aggressive policy against Azerbaijan has been going on for many
years. President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev said in one of his speeches: “Aggressive
Armenian nationalists have pursued a policy of genocide against our people for nearly two hundred
years. For decades, the Azerbaijani and Turkish peoples have been subjected to ideological, military and
cultural aggression by Armenians in order to oust Azerbaijanis from their historical lands and create a
mythical "Greater Armenia" in these territories. The history of our people has been grossly falsified, our
culture and toponyms have been embezzled by Armenians ... ”(1).
Let us not forget that Azerbaijan, which lost 20 percent of its territory as a result of the First Karabakh War,
has been holding diplomatic talks with Armenia for many years within various international structures. The
leadership of the Azerbaijani state, together with 2 million refugees, was waiting for help from the world
community in the peaceful settlement of the conflict. As you know, on September 27, 2020, the Armenian
armed forces carried out large-scale provocations along the entire front, which led to the escalation of the
protracted conflict. In violation of the principles of international humanitarian law, Armenian armed forces
attacked Ganja, Barda, Naftalan, Tartar, Mingachevir, Agjabadi from September 27 to October 24, 2020,
using ballistic missiles and cluster bombs, thus violating the 1949 Geneva Conventions (2) grossly violated
their obligations under Article 3 and Protocol II of 1977.
Armenian armed forces, in violation of international humanitarian law, have committed atrocities against the
civilian population using the following prohibited means of war: incendiary weapons against civilians or
civilian objects; cassette ammunition; chemical weapons. For example, during the rocket attack on the city of
Ganja, a Scud missile was used, which in turn violates Article 8 (b) of the Rome Statute. It states: “It is
prohibited to use weapons, ammunition and equipment, as well as methods of warfare that cause excessive
damage or unnecessary suffering or violate the law of international armed conflict; provided that such
ammunition, equipment and methods of warfare are subject to a comprehensive ban”(3). Another crime
committed by Armenia in violation of international humanitarian law is the insult of the bodies of martyrs
who died heroically in defense of their homeland. The destruction of cultural buildings and historical
monuments of the Azerbaijani people by the occupying regime, the damage caused to the environment by the
Armenians leaving the liberated areas are also considered as war crimes.
In conclusion, it should be noted that the policy pursued by Azerbaijan in recent years, strengthening its
position in the region, building a strong state, economic opportunities and defense potential has significantly
strengthened Azerbaijan, making it an important strategic partner not only for major regional players but also
for many leading world powers. turned. Azerbaijan's success and brilliant victory is a useful example for all
countries fighting separatism, aggression and terrorism.
Keywords: Karabakh war, international humanitarian law, Armenia's aggressive policy against Azerbaijan,
genocide policy
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AVRUPA’DA GÖÇ OLGUSU VE YENİ KENTLEŞME DÜZENİ
FRANSA ÖRNEĞİ
THE PHENOMENON OF MIGRATION AND THE NEW URBANIZATION ORDER IN EUROPE
FRANCE EXAMPLE

Hasan YAVUZ
Dr.

ÖZET
Göç, insanlık tarihinin en eski olgularından biridir. Hastalık, savaş, ekonomik ihtiyaçlar, siyasal ve
sosyolojik kaoslar, sosyal düzenin bozulması gibi nedenlerle insanoğlunun içerisinde bulunduğu bölgeyi
terkederek başka bir coğrafyaya yerleşmesi olarak tanımlanan göç, Türkiye’de 1980’li yıllarda köyden kente
gerçekleşmiş ve bu durum düzensiz kentleşmeyle birlikte pek çok yeni problem de beraberinde getirmiştir.
Keza Avrupa için de benzeri bir durum söz konusudur. Kıtada her ne kadar 2. Dünya Savaşı’ndan sonra
1970’lerde kentleşme süreci tamamlansa da özellikle doğum oranlarında düşüş yaşanması, ülkelerde ortaya
çıkan ihtiyaçların karşılanması için göç politikasına müsamahakâr bir bakışı beraberinde getirmiştir. Söz
konusu sürecin sonunda da Avrupa’da yaşanan yeni başka sosyolojik sorunlar ortaya çıkmıştır.
Özellikle 1960’lardan bu yana banliyölerde nüfus oranı kent merkezlerine oranla artmaya başlamıştır.
Kıtanın yerlileri, şehir merkezlerini o dönemde göçmenlere terketse de kentsel dönüşüm sonucunda tekrar
kentlere yerleşmişlerdir. Bu durum da nüfus yoğunluğuna sebep olmuştur. Şehirlerde Avrupa’nın yerlileriyle
ikinci ve üçüncü kuşak göçmenler arasında gerilimler yaşanmış, sosyolojik krizler gün yüzüne çıkmıştır.
Fransa’da Paris, Nice, Lyon, Marsilya, Strasbourg ve Bordeaux gibi büyük şehirlerin banliyölerinde yaşanan
olaylar; İskandinavya’da göçmenlere yönelik gerçekleştirilen saldırılar; Almanya’da son dönemde yeniden
yükselişe geçen Neo-Nazist hareketler bu çerçevede değerlendirilebilir.
Fransa’da köylerden kentlere göçen yerli nüfus da hayli fazladır. 1960 ile 1999 arası dönemde kırsal
kesimden şehir merkezlerine yaşanan göç nedeniyle taşra şehirlerinin on beşinde nüfus yoğunluğu azalmıştır.
Bu durumun en çarpıcı örneği ise, nüfusunun %24’ünü kaybeden Creuse şehridir.
Bu çalışmada öncelikle göç olgusu, sebepleri ve sonuçları üzerinde durularak sosyolojik analiz yapılacaktır.
Göç olgusunun ve göçün kentleşmeye olan etkileri ve sonuçları değerlendirilecektir. Fransa örneği üzerinden
Avrupa’da iç ve dış göçün sebepleri ve ortaya çıkardığı neticeler; kültürel, sosyolojik ve ekonomik sonuçları
tahlil edilerek kıtanın içerisinde bulunduğu durumun 1960’lı yıllardan bu yana yaşanan göçlerle ne kadar
ilişkili olduğu tartışılacaktır. Göç kavramının ve gerçekliğinin Avrupa’da bugün son dönemde sıkça
gündeme gelen aşırı milliyetçi akımlara ne kadar etki ettiği yorumlanacaktır. Ayrıca, bundan sonraki süreç
için yaşanılması muhtemel olaylara ilişkin projeksiyon sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Kentleşme, Avrupa, Fransa

ABSTRACT
Migration is one of the oldest phenomena in human history. Migration, which is defined as leaving the
region where human beings live and settling in another geography due to reasons such as illness, war,
economic needs, political and sociological chaos, and disruption of the social order, took place from village
to city in Turkey in the 1980s, and this situation led to many new problems with irregular urbanization,
brought with it. A similar situation exists for Europe. Although the urbanization process was completed in
the 1970s after the Second World War in the continent, especially the decrease in birth rates brought a
permissive approach to immigration policy in order to meet the needs emerging in the countries. At the end
of the process in question, new sociological problems emerged in Europe.
Especially since the 1960s, the population ratio in the suburbs has started to increase compared to the urban
centers. Although the natives of the continent left the city centers to the immigrants at that time, they settled
in the cities again as a result of urban transformation. This has resulted in population density. Tensions have
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arisen between the natives of Europe and the second and third generation immigrants in the cities, and
sociological crises have come to light. Events in the suburbs of major cities such as Paris, Nice, Lyon,
Marseille, Strasbourg and Bordeaux in France; attacks on immigrants in Scandinavia; Neo-Nazist
movements, which have recently been on the rise in Germany, can be evaluated within this framework.
The local population migrating from the villages to the cities in France is also quite high. Between 1960 and
1999, population density decreased in fifteen of the provincial cities due to migration from rural areas to
urban centers. The most striking example of this situation is the city of Creuse, which lost 24% of its
population.
In this study, sociological analysis will be made by emphasizing the phenomenon of migration, its causes
and consequences. The effects and consequences of the phenomenon of migration and migration on
urbanization will be evaluated. Through the example of France, the causes and consequences of internal and
external migration in Europe will be analyzed, and its cultural, sociological and economic consequences will
be analyzed and how the situation in the continent is related to the migrations since the 1960s will be
discussed. It will be interpreted how the concept and reality of migration affects the ultra-nationalist
movements that have been on the agenda recently in Europe. In addition, projections for possible events will
be presented for the next process.
Keywords: Migration, Urbanization, Europe, France
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ABSTRACT
The highway is an important component for the country's economy and defense capabilities, for the welfare
of the population and for the interest of different countries in Georgia, which will increase investments and
popularize the country in the rest of the world.
As known, Georgia is located in the Caucasus region, in the area connecting Europe and Asia. Georgia
provides road connections between 4 countries (Russia, Turkey, Azerbaijan and Armenia), taking into
account these factors, it is noteworthy that in recent years, transit traffic on the territory of Georgia has
increased significantly. Increased cargo traffic on highways has increased in intensity, causing inconvenience
to both local customers and transit users. For all the above reasons and Georgia's aspiration to join the
European Union has made it necessary to fully modernize / rehabilitate roads of international importance and
bring Georgian roads in line with international standards. Due to Georgia's small budget and sociologyeconomic challenges, it was impossible to find domestic finances for comprehensive road rehabilitation. As a
result of intensive work of the government and relevant services with international donor organizations, it
was possible to allocate funds to solve the problem. Funds for the complete rehabilitation of the Georgian
road sector have been allocated by such organizations as the World Bank, the Asian Development Bank, and
the European Bank for Reconstruction and Development, etc.
Following the allocated funding, the country announced an international tender for the procurement of design
documentation, the roads were divided into several sections for further construction in accordance with
European standards and approaches. The international tender has arisen great interest from the leading
companies of the world's leading countries. Accordingly, the road documentation for the rehabilitation /
modernization of the roads was carried out by Spanish, Italian, Turkish, Japanese, Korean, Chinese and other
companies in cooperation with local companies, which also enhanced the experience and qualification of the
company within the country. Following the procurement of the design documentation, the construction
works were procured in lots with the help of funds allocated by donor organizations. Part of the works are
completed for nowadays, and part of the construction works are underway.
The aim of the paper is to inform the general public about the condition of the Georgian road network,
current and completed projects, the report will increase the awareness of countries in the region towards
Georgia, increase cargo turnover and attract additional tourist flows, which will increase the economic
potential of the country, between countries as well as with countries in Central Asia and Eastern Europe. It is
also important to get new interesting ideas and tips.
Keywords: Highway, Modernization, Rehabilitation, Turism
INTRODUCTION
After the break-up of the Soviet Union and Georgia's independence, the management of the road network
became a problematic issue in the sense that there was neither the finances nor the experience to do so. It
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took our country many years to progress in this direction. As of today, the road network is in a very good
condition, we have switched to the European model of network management, introduced new and modern
experiences in this field, implemented a number of reforms, improved management methods and attracted
investors.

The reforms we have implemented have enabled us to create a more comfortable and safer transit road
network for our customers. Freight traffic on land increased, while (Batumi, Poti, in the future Anaklia) the
use of seaports facilitated connections with the rest of the world. Also noteworthy is the existence of a
railway network, which gives a wide variety of choices to foreign customers.
It is because of these challenges and increased transit that it has become necessary to arrange high-standard
international roads with appropriate infrastructure, use of digital technologies and a centralized approach to
network management.
There are many European roads on the territory of Georgia, the main transport corridor in Georgia is the E60
highway, which crosses the entire territory of the country and connects Europe and Asia. It should be noted
that the famous Silk Road passed through the territory of Georgia.

MAIN PART
The E-60 Highway (along with the E-70) connecting Georgia connects the western-eastern part of the
country (Batumi-Poti-Tbilisi-Red Bridge) and is a corridor connecting Europe and Asia in the international
road network.
As a result of economic and administrative reforms implemented by the Georgian government (liberal tax
policy, minimization of corruption, security measures provided by the patrol police, development of road
infrastructure) connecting Europe and Asia, the shortest route to Georgia (E-60) has become more attractive
to the international community. Under these conditions, the modernization of the country's main transit
artery into a four-lane expressway increases its competitiveness with other alternative transit routes. This
factor will, in the long run, contribute to the increase in the intensity of transit traffic on the E-60 Motorway.
Taking into account the above-mentioned perspective, in 2006 the modernization-construction of the E-60
highway, the most important project in the history of road construction in Georgia, has started.
Rehabilitation of E-60 and E-70 highways of international importance is already underway in Georgia with
the loan of the World Bank (WB). These highways connect the ports of Batumi and Poti with the Red Bridge
(border of Azerbaijan) and Sarp (border of Turkey) and, at the same time, serve as a corridor connecting
Europe and Asia.
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Construction of 80 km section of Tbilisi-Sveneti expressway has been completed; The 65 km Sveneti-Rikoti
section is currently under construction. It is planned to build a bypass road between Kutaisi and Zestaponi, as
well as a new road Kutaisi-Samtredia. After the implementation of the project, the municipal roads to these
cities will be relieved of transit flows. This section is an integral section of the E-60 Motorway, on which the
main west-east transit traffic is carried out. Upon completion of the construction, the road capacity, traffic
flow velocities and safety of their movement will increase.
Also, with the financial support of the Asian Development Bank (ADB), a very important project for the
Adjara region, the Kobuleti and Batumi bypass roads, is under construction. The road will bypass the densely
populated cities of Kobuleti and Batumi, continue to the Turkish border and join the four-lane Turkish
Expressway. This section belongs to the E-70 road section. It should be noted that the modernization of the
highway will be followed by an increase in the throughput of the section and the speed of transport traffic.

We would like to highlight one of the most difficult and costly segments of the East-West Expressway E-60
Motorway Corridor and the Core Network / TEN-T network. The Chumateleti-Argveta section gatheres
absolutely all transit vehicles moving from Europe, Turkey, Batumi, Poti and Anaklia (in the near future) to
Tbilisi, Azerbaijan, Armenia, Iran, Central Asia and Russia. This most difficult section is divided into 2 lots:
• 12.2 km section of Khevi-Ubisa - financed by the Asian Development Bank (ADB) and the cost of the
project is more than 732 million GEL.
• 13 km section of Ubisa-Shorapan - construction works are financed by the European Investment Bank
(EIB) and the contract value of the project is up to 902 million GEL.
As part of the construction of the Rikoti Pass Road, a total of 51.6 km of road is planned, including 96
bridges and 53 tunnels. It is noteworthy that at this stage, despite the pandemic, construction works are
underway in all directions.
The first, two-kilometer stretch has been built and put into operation for this stage. On this two-kilometer
stretch we have three tunnels in length: 70 m; 182 m; 100 m and six bridges in length 98 m; 65 m; 98 m; 98
m; 65 m and 131 m.
Intensive work is underway on 71 bridges and 47 tunnels, and eight tunnels have already been cut.
Consequently, 80 percent of this highway project is in the active construction phase.
The number and length of engineering structures show the difficult terrain and therefore the need for
complex engineering and construction works.
www.izdas.org

izdascon@gmail.com
49

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
CONCIUSION
As part of the construction of the above-mentioned highway, a total of 51.6 km of road is planned, which
will include 96 bridges and 53 tunnels. The total cost of the construction works of the section is up to 2.6
billion GEL.
The new road meets all the necessary standards of road safety, while its parameters provide speed doubling,
with full safety, which will ultimately halve the travel time at the end of the East-West corridor. If today, the
distance from the Red Bridge to Sarp takes 8 hours, in the future it will be possible to cross this road in 4-4.5
hours.
Despite the challenge of "Covid-19", the works on the highway have not stopped and their progress is
maintained. The projects currently employ more than 4,000 people, 68 percent of the employees are
Georgian citizens.
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ABSTRACT
Using a hand-collected sample of race data for executives of S&P 1500 firms from 2010 to 2018, we
investigate the intensity and profitability of trading by executives in their own firms’ stock. Our objective to
measure the degree of access to private information by top corporate executives by using the profitability of
their transactions as a proxy. We provide novel evidence on race differences in insider-trading behavior and
the profitability of senior corporate executives. We document that although both African-American and nonAfrican-American executives make positive profits from insider trading, non-African-American executives,
on average, earn significantly more than African-American executives do. These race differences are less
profound in firms with greater emphasis on diversity and employee equity. Our findings have several
important implications. First, our results suggest that lack of equal access to information places qualified
African-American executives at a disadvantage when competing with non-African-American counterparts
for career promotions and compensations. Our findings offer insights into why there are so few AfricanAmerican executives, even after controlling for personal characteristics such as age, education, and
experience. More importantly, the evidence presented supports the plans that promote race equity and
diversity in corporations. The findings highlight the need for initiatives that require listed firms to meet
certain minimum targets for racial diversity of their boards or explain in writing why they have failed to do
so.
Keywords: Insider Trading, Diversity, Race, Information access.
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TURKISH WORLD IN THE CITY OF TURKESTAN
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ABSTRACT
The historical city of Turkestan in Kazakhstan is turning into the spiritual and cultural center of the Turkic
world.
The city of Turkestan, built about two millennia ago, was the capital of the Kazakh Khanate.
Turkestan is the hometown of the famous thinker Khoja Akhmet Yasavi.
This settlement has served the process of Islamization of Central Asia for many years.
The historic city of over 2 million inhabitants is located on the Silk Road connecting Europe with Asia.
Turkestan was revived again with the declaration of independence of Kazakhstan in 1991, and on June 19,
2018 received the status of the central city of the Turkestan region.
At the unofficial summit of the heads of state of the member states of the Turkic Council, which will be held
on March 31, 2021, it is planned to assign Turkestan the status of the "Spiritual capital of the Turkic world".
Turkestan has important elements that unite the Turkic world and its peoples
In 2018, the city became the administrative center of the Turkestan region (formerly South Kazakhstan
region). At the initiative of the first President of the country, Nursultan Nazarbayev, nominated by him in
2019, a grandiose improvement of the city began, which includes the construction of more than 175 objects
of social and cultural significance. The city is currently receiving record amounts of investments, including
budget and private investments.
As you know, the main attraction of the city, which forms its historical and cultural appearance, is the
mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi. It is noteworthy that the mausoleum is also the first UNESCO cultural
heritage site in Kazakhstan.
Turkestan is visited by an average of one million tourists a year. This figure is expected to reach five million
by 2025.
The construction of the international airport, the Museum of Turkic peoples, the Center of Kazakh khans and
heroes, the Youth Palace, the mini-museum of Khoja Ahmed Yasavi, and a number of other social and
cultural facilities continues in the city.
For the period 2019-2020 $ 1.4 billion have been allocated for the development of the city's infrastructure.
Turkish companies are also taking part in the implementation of construction projects in Turkestan, known
as one of the cultural and spiritual capitals of the Turkic world.
Turkish YDA Holding is involved in the construction of Turkestan International Airport. $ 120 million has
been allocated for the air harbor project. Turkestan Airport will be the first civil aviation facility in
Kazakhstan to be built from scratch in the post-Soviet period. The first flight from the airport will be
completed in 2021.
Turkish companies are also building a five-star hotel and a number of other facilities in this city.

CONCLUSION
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A special contribution to the social and cultural life of the city is also made by the International KazakhTurkish University named after Khoja Ahmed Yasavi, founded in 1992 in Turkestan.
The strategic importance of Turkestan is also given by the fact that the city is located on the route of the
ancient Silk Road.
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SUMMARY
Nowadays, the management and protection of cultural archaeological heritage is unthinkable without an
active participation of the general public. The days when archaeology was a discipline and technique
comprehensible to a narrow academic circle, sponsored exclusively by national or international funding
bodies are over. Archaeology and archaeological cultural heritage should be reachable and accessible to
different profiles including to persons with special needs: people with impaired vision or hearing and
intellectual disabilities.
Within the Erasmus+ KA203 project named AD HOC (Accessible and Digitized Heritage of Culture) we
created a strategic partnership in the field of higher education with the purpose to create and share innovative
practices in the digitalization of the cultural heritage and its accessibility for persons with disabilities. We
managed to bring archaeological cultural heritage closer to the public, including different categories of the
population, through on-line courses. Through the project activities the awareness of the value and importance
of archaeological heritage among the general public is raised and the field of archaeology and conservation
science is popularized. Through this project we managed to: Digitize cultural heritage in formats accessible
to all and hence enable on-line and distance learning as well as long life learning; To foster quality
improvements and excellence in innovation at the high education institution level through enhanced
transnational cooperation between education and training providers and other stakeholders; and To promote
the cultural heritage and its values among persons with disabilities and improve their level of key
competences and skills, in particular with relevance to the labor market and their contribution to a cohesive
society.
Keywords: Cultural heritage, disability, digitization, Erasmus+

INTRODUCTION
The aim of the AD HOC project (Erasmus+ KA203 project)1 is to create a strategic partnership in the field of
higher education with the purpose to create and share innovative practices in the digitalization of the cultural
heritage and its accessibility for persons with disabilities. The general goal of this project is to bring
archaeological cultural heritage closer to the public, including different categories of the population,
preferably through on-line courses. Through the project activities the awareness of the value and importance
1

Ref. number 2019-1-MK01-KA203-060269
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of archaeological heritage among the general public is raised and the field of archaeology and conservation
science is popularized.
The following intellectual outputs (IOs) were envisioned within the frames of this project:
IO1 – Field and desk-top research to define least accessible archaeological and cultural heritage. A field and
desk-top research was conducted in the coordinator’s and partner countries with the purpose to define which
aspects of the archaeological cultural heritage can be digitalized and made accessible to the wider population
including persons with disabilities. Each of the participant countries conducted this research within their
settings and defined which aspects are least accessible. Within this intellectual output the parameters for
digitalization of certain types of cultural archaeological heritage were set. This paper will show the results
gained from the field research.
IO2 – Digitization of archaeological cultural heritage. The research conducted in IO1 generated content
ready and prepared for digitization. This selected content from the coordinator country and the partner
countries was digitized in the following project stages. A special platform was created and filled with
archaeological cultural content from all the countries.
IO3 – Accessibility of the digitalized archaeological cultural heritage. At this stage we adapted the digitized
archaeological and cultural heritage content for students with disabilities: vision and hearing impairments
and intellectual disabilities. Making archaeology and cultural heritage more accessible to marginalized
groups has been a major trend in countries with a long archaeological tradition.
IO4 – Creation of on-line courses for archaeological cultural heritage for the wider public including persons
with disabilities.

RESEARCH METHODOLOGY
Research methodology is a strategy that “silhouettes our choice and use of specific methods relating them to
the anticipated outcomes (Crotty, 1998). As in all studies the research methodology is based on the research
problem, its types and its features (Noor, 2008).
Within this study, we decided on a mixed method research, on a combination of qualitative and quantitative
research methods. Мixed-method designs are defined as including at least one quantitative method (designed
to collect numbers) and one qualitative method (designed to collect words), where neither type of method is
inherently linked to a particular inquiry paradigm or philosophy (Caracelli&Greene, 1993).
The most common and well-known approach to mixing methods is the Triangulation Design (Creswell,
Plano Clark, et al., 2003). The purpose of this design is “to obtain different but complementary data on the
same topic” (Morse, 1991, p. 122) to best understand the research problem. The intent in using this design is
to bring together the differing strengths and nonoverlapping weaknesses of quantitative methods (large
sample size, trends, generalization) with those of qualitative methods (small N, details, in depth). This design
is used when a researcher wants to directly compare and contrast quantitative statistical results with
qualitative findings or to validate or expand quantitative results with qualitative data.
The core characteristics of a well-designed mixed methods study include the following:
 Collecting and analyzing both quantitative (closed-ended) and qualitative (open-ended) data.
 Using rigorous procedures in collecting and analyzing data appropriate to each method’s tradition, such as
ensuring the appropriate sample size for quantitative and qualitative analysis.
 Integrating the data during data collection, analysis, or discussion.
 Using procedures that implement qualitative and quantitative components either concurrently or
sequentially, with the same sample or with different samples.
 Framing the procedures within philosophical/theoretical models of research, such as within a social
constructionist model that seeks to understand multiple perspectives on a single issue—in this case how
students and persons with disabilities enjoy cultural heritage or what barriers they face during this process.
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Conducting high-quality mixed methods studies requires a multidisciplinary team of researchers who, in the
service of the larger study, were open to methods that may not have been in their area of expertise. The
multidisciplinary team was consisted of archeologists, special educators, IT experts, historians.
The research subject in this study was oriented towards defining least accessible archeological sites in
North Macedonia, Greece, Italy and Slovenia. In order to do that we conducted a desk-top analysis (not
shown in this paper because of its extensivness) in all four countries-participants in the project. Here, the
insights of students with disabilities were of enormous value. Hence, we decided to incorporate a quantitative
field research as a continuation of this qualitative desk-top study. With the compiled data and knowledge of
this two approached we moved towards the research goal of this study – to define least accessible sites, to
define the barriers for students with impaired hearing, impaired vision, physical disabilities and so on, and to
create suggestions on how we can improve the archeological experience for these categories of persons with
disabilities.
For the quantitative part we used stratified purposeful sampling. In this type of sampling the researcher
wants to ensure that certain cases varying on preselected parameters are included. Although this kind of
sampling is— from a probability sampling standpoint—statistically nonrepresentative (Trost, 1986), it is,
from a purposeful sampling standpoint, informationally representative. Each case represents a prespecified
combination of variables, the distinctive confluence of which is the focus of study. The respondents were
children and youth with and without disabilities that could give us an insight in their experiences related to
archaeological and cultural heritage.
Mixed research studies contain 13 steps - each of which occur at one of the following three phases of the
mixed research process:
- Research conceptualization (i.e., determining the mixed goal of the study, formulating the mixed research
objective, determining the rationale of the study and rationale for mixing quantitative and qualitative
approaches, determining purpose of the study and the purpose for mixing quantitative and qualitative
approaches, determining the mixed research question),
- research planning (i.e., selecting the mixed sampling design, selecting the mixed research design),
- and research implementation (i.e., collecting quantitative and qualitative data, analyzing the quantitative
and qualitative data, legitimating the data sets and mixed research findings, interpreting the mixed research
findings, writing the mixed research report, reformulating the mixed research questions).
Of these 13 steps, analyzing data in a mixed research study potentially is the most complex step because the
researchers involved has to be adept at analyzing both the quantitative and qualitative data that have been
collected, as well as integrating the results that stem from both the quantitative and qualitative analysis “in a
coherent and meaningful way that yields strong meta-inferences (Onwuegbuzie & Combs, 2010, p. 398).
Searching for the rationale/purpose for conducting the mixed analysis we decided for a triangulation
approach where the quantitative findings are compared with the qualitative results.

FINDINGS
Initially, the researchers from the country-coordinator of the AD HOC project, and its partners decided on a
qualitative approach for the field research. The goal was to make semi-structured interviews with persons
with disabilities from all age groups that would be primary and secondary users of this accessible system for
digitalized archeological heritage. Unfortunately, because of the COVID-19 crisis and the events related
(overall school shut down, particularly in the schools in the above mentioned countries) it was decided for an
online approach and in several cases, phone communication or video conferencing. The respondents were
given an inquiry with closed and open ended questions. The sample was consisted of 100 respondents,
students from primary, secondary schools and colleges, with and without disabilities. Below are the results
from the analysis.
Demographic analysis of the data
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Gender

53%

Male

47%

Female

Picture 1. Gender of respondents
Within this research, 53 (53%) respondents were female, and 47 respondents (47%) were male. Gender
equality was one of the prerequisites of this research.

Type of school attended
SPECIAL SECONDARY SCHOOL

5%

SPECIAL PRIMARY SCHOOL

4%

COLLEGE/UNIVERSITY

51%

MAINSTREAM SECONDARY…
MAINSTREAM PRIMARY SCHOOL

28%
12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Picture 2. Type of school attended by the respondents
Twelve percent of the respondents were attending mainstream primary schools. Mainstream secondary
students were 28% of them while 51% attended a college or University. Four percent were attending a
special primary school and 5% were attending a special secondary school.

Disability

30%
Yes

No

70%

Picture 3. Presence of disability or special needs
This chart shows the presence of some type of disability or/and special needs in the respondents. From 100
respondents, 30% had some type of disability while 70% did not have any special educational needs.

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
57

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey

Type of disability
37,90%

24,10%
6,90%
Physical
disabiity

6,90%

Intellectual Impaired
disability
hearing

13,80%

10,30%
Impaired
vision

Specific
learning
difficulties

Autism
(ASD)

Picture 4. Type of disability (if any) in the respondents
From the 30 respondents in this study which had some of disability: 24,1% were physically disabled, 6,9%
were intellectually disabled, 6,9% were hearing impaired, 10,3% were visually impaired, 37,9% had specific
learning difficulties such as dyslexia and 13.8% had autism of autism spectrum disorder.

Country of origin
19%

19%

North Macedonia
Greece
Italy

22%
37%

Slovenia

Picture 5. Country of origin of the respondents
The largest number of respondents came from Italy (37%). From North Macedonia and Greece, we had 19
respondents from each country. Twenty-two respondents were from Greece.
Analysis of results
In the following section the accessibility related questions are discussed and analyzed.

Computer experience
90%

10%
Yes

No

Picture 6. Computer experience of the respondents
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Our research showed that 90% of the examinees had some types of computer experiences, used a PC or
laptop before for searching different content on the net. Ten respondents did not have any computer
experience but they were the youngest in this research and not yet computer literate.

Museums visits
NO

19%

YES

81%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Picture 7. Visits to museums
A large number of the respondents were interested in sharing experiences during their visits to the museums.
81% of them had visited or frequently visit museums. Only 19% of them have never been to museums.
These 18% all had some type of disability, mostly visual impairment. The inaccessibility of museums has
limited them in enjoying the archeological and cultural heritage of their country.
The following question was an open ended question. The respondents were asked to share which type of
museums they most frequently go to.
Table 1. Types of museums most frequently visited
Types of museums

Number of
respondents

History museums

15

Vatican museum, Egyptian museum of Turin, Capitoline museums

5

Regional museum in Koper

1

Archaeological museums

18

Art museums

13

All types of museums

24

Only museums that are accessible

4

Don’t know the type of museum they visited

10

Did not answer

10

Ten persons did not answer. Ten respondents said that they do not know the type of museum they visited
(they were severely disabled). Fifteen respondents mentioned that they go to history museums. Five
respondents noted that they go only to the Vatican museum, Egyptian museum of Turin and Capitoline
museums. Twenty respondents go to archeological museums. Twenty-five respondents mentioned that they
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go to art museums. Nine persons stated that they do not go to museums. Thirty persons mentioned that they
visit all types of museums: archaeological, historical, art museums, local museums, natural history, science
museums. One person noted that he visits the regional museum in Koper, Slovenia. One person mentioned
that she visits only museums which have an accessibility ramp.

Visits to archeological sites
NO

54%

YES

46%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

Picture 8. Visits to archeological sites
The next table shows the percentage of respondents that visit archeological sites. Only 46% have visited or
are constantly visiting archeological sites. The remaining 54% are not able to visit sites such as these,
specifically because they are not accessible for persons with different types of disabilities.
The following question was also open-ended. It resulted with a wide discussion about concrete least
accessible sites described below.
Table 2. Least accessible archaeological sites
Least accessible archaeological sites

Number of
respondents

Are not informed

29

Very few are accessible

25

None

38

Accessible physically but not on a cognitive and emotional level

1

Accessible are the recent ones

1

No difficulty in accessing archeological sites

2

No answer

4

Twenty-nine respondents were not informed regarding the accessibility of archaeological sites. According to
25 respondents, very few of the sites are accessible. Thirty-eight believe that none of the archeological sites
near them are accessible. As least accessible sites, the respondents shared the following: Civita di
Bagnoregio, Roman Amphitheatre in Albano Laziale, Villa Gregoriana, Grotte di Stiffe, Palace of the
Grand Master of the Knights of Rhodes, Santuario della Fortuna Primigenia, catacombs of San Zotico,
San Simon, Izola, Nebregovo, Koper, Ajdovski Gradec and Potočka Zijalka, Cave Divje babe, Betalov
arhcheological site near Postojna, Villa Magna, Foro Romano and Palatino in Rome, Archaeological
Museum of Chios, Piramida Maribor, Graia's Castle in Chios, Emporios - Mavra volia, Divje babe - cave
site, Emborio, Mavra Volia, Il ninfeo di Egeria, Korte (Izola), Domus Aurea, Akropolis, Socerb.
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Owning a PC
8%
Yes

No

92%

Picture 9. Owning a personal computer or lap-top
From the picture shown above, it can be stated that the largest portion of respondents do own a personal
computer or laptop, 92% of them claim that they have a PC and only 8% have stated that they do not own
a PC or laptop.

Searching archaeological
content online

52%

Yes

48%

No

Picture 10. Searching archaeological content online
From the picture above it can be noted that 52% of all respondents search for archaeological content
online, which is a large percentage bearing in mind that many of them have disabilities and that also not
all respondents are related in any way to the field of archeology or cultural heritage. The remaining 52%
have stated that they do not search for archeological content online.
The following questions was also an open-ended question: types of archeological information that
persons with and without disabilities can get online. Below is the discussion and most common answers.
Table 3. Types of archaeological content that can be found online
Types of archaeological content that can be found online

Number of
respondents

History

12

Monuments

5

I don’t visit archeological sites

10

Description of places and location

11
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Current exhibitions

5

Minimal data

7

Prices for visits

16

Stories

4

Everything

20

School related info

5

Didn’t answer

5

Twelve persons stated that they usually find history-related materials online, five of them look for
monuments. Ten persons do not search or visit archeological sites. Eleven search for the description of
places and locations, while five search for current exhibitions. Seven respondents stated that they can
only find minimal data, while sixteen only search for the prices of the visits. Four of them search for
stories, and twenty stated that they can find everything online. Five stated that they only search for school
related info and five didn’t answer. For the students this searching is very difficult because there are
pictures and the text-to-speech reader cannot read the content.
The next open-ended question is related to problem that the respondents encounter while they are visiting
a certain web-page related to cultural and archeological heritage. The discussion and answers are below.
Table 4. Problems while visiting web-pages
Problems while visiting web-pages

Number of
respondents

None

25

Internet problems

19

Not easy to navigate/bad TTS reader

23

Language

12

Outdated

10

Chronology problems

1

Spam

1

Too much information, no structure

3

Clutter

2

Not interesting enough

4

Regarding this question, 25 respondents stated that they have no problems with the web -pages. None of
them were disabled. Nineteen have internet problems. Twenty-three mentioned that they find the webpages not easy to navigate or they have a bad text-to-speech reader. Twelve stated that the language is
incomprehensible, ten that the web-pages are outdated. One stated that there are chronological problems,
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one that there is a lot of spam, three that there is too much information and no structure, two that t here is
a lot of clutter and four respondents mentioned that the web-pages are not interesting enough.
The next open-ended question is related to the content the respondents prefer to find on a web-page
related to cultural and archeological heritage. The discussion is show below.
Table 5. Preffered information for the web-site
Preferred information for the web-sites

Number of
respondents

In-depth information

10

History-related info for the archeological site

29

Aesthetic manner of presentation of info

8

Videos

12

Time-tables and prices

13

Fun facts

9

Compelling stories

4

About school projects

10

Simple things, accessible for disabled

5

Regarding the information that persons with and without disabilities prefer to find on the web -sites
related to archeological content, we got the following results. Ten of them stated that they prefer to find
in-depth information not just basic things about the sites. Twenty-nine noted that they need more
historical information about all the sites. Eight respondents mentioned that they prefer that the
presentation of the information should be more aesthetic while twelve mentioned that they prefer the
content to be presented with videos. Thirteen mentioned that all they are interested in is time -tables and
prices, while nine of them just like to read fun facts. Four would like to read compelling stories about the
archeological sites, while ten would like to find information needed for their school projects. Five of
them stated that the information should be simplified so that it is accessible for some groups of persons
with disabilities.
The following open-ended question was related to online learning and the attitude of the respondents
towards it. The answers are shown below.
Table 6. Online learning
Online learning

Number of
respondents

It’s ok

23

Not good, difficult to keep attention

34

Bad for academic life, good for trainings after graduation

38

Good if made accessible for persons with disabilities

5
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Online learning is considered to be very efficient for 23 respondents. Thirty-four believe that it is not
good because it’s very difficult to keep the attention. Some quotations are shown below
“Online learning saves us time and it eliminates the boundaries of the classroom, but I still think jotting
down notes with a pen and paper can help us understand and memories information, and also enhance our
knowledge”.
“There are positive and negative aspects: the positive ones are the greater concentration and therefore the
consequent ease of learning while the negative ones are more tied to the social point of view because you
cannot see and interact with your friends”.
Thirty-four believe that it is bad for academic studies but it is good for work training after competition of
the studies. Only five believe that it can be good if made accessible for persons with disabilities.
The next open-ended question is related to suggestions how and what is needed to make successful online
learning courses.
Table 7. Suggestions for successful online learning
Suggestions for successful online learning

Number of
respondents

More interactive and interesting

41

Good internet connection and good platform

10

Good text-to-speech engine

9

Sign language interpretation

9

Calendar, quizzes and video-lessons

9

A chat app just for students

3

Good teacher and good literature

12

Don’t know

7

The largest number of respondents noted that they believe that the online learning should be more
interactive and interesting, ten of them mentioned that a good internet connection and a good platform is
needed. Nine of them mentioned that for good online-learning we should have a good and fully
operational text-to-speech engine, and nine mentioned that each online course should have a sign
language interpretation. Nine believe that there should be a calendar, quizzes and video lessons, three
believe that there should be a chat app just for students. Twelve believe that there should be a good
teacher and good literature and seven stated that they don’t know. Below suggestions from a university
student: „Persistence and perseverance; 2. effective time-management skills; 3. effective and appropriate
communication skills; 4. basic technical skills; 5. reading and writing skills; 6. motivation and
independence; 7. a good study environment. “
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Moodle as a LMS in the
institution

Yes

43%
57%

No

Picture 11. Use of Moodle as a LMS in the educational institution
The respodents with this question explained whether they use Moodle or any other Learning Management
System in their educational institutitons. 57% of them use Moodle, while 43% do not use Moodle as a
platform for communication and online learning.
The final open-ended question is related to the role of professors in online learning. The discussion and
answers are shown in the table below.
Table 7. Role of professors in online learning
Role of professors in online learning

Number of
respondents

Very important

47

I don’t know

15

They should be more educated in technology

38

A large sample of 47 respondents believe that the role of the professors in the online process is crucial.
Fifteen respondents mentioned that they do not have opinions on this matter. Thirty-eight believe that
professors should get more educated in technology and online learning.
“The role of the professor is certainly the main role, but I believe that it is not only necessary to have a
theoretical knowledge of the topic, but I believe that they must learn to use the computer system and all
its applications to make learning easier and closer to students so as not to divert their attention from the
activity.”
“By preparing the content, activities and instructions to be as understandable as possible for people to be
able to study on their own, but to be reachable should anything require further explanation.
Communication should still be maintained so that the information may be extracted more effectively.”
“I have already a successful example of my professors in college. Experience, motivation, and love for
the profession, overcome all possible obstacles ... pandemic and so on...!”
“They have to focus on clear contents and instructions to make learning a pleasure generating p rocess
(e.g. gamification; diversity; multiple layers)”.

CONCLUSION
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There are several suggestions that we can give which can make archeological and cultural heritage more
accessible for persons with different types of disabilities. Some of these reccomendations originate from the
research and others are simply thoughts of the authors on how to make a digitalized system more accessible.
Universal design (UD) is a concept originated by Ron Mace, the founder of the Center for Universal Design
in North Carolina. Mace was an architect with a disability. He wrote that universal design is “an approach to
design that incorporates products as well as building features which, to the greatest extent possible, can be
used by everyone” (Mace, 1988). The original principles of UD were focused on the accessibility of the built
environment.
Universal design for learning (UDL) is the result of applying UD principles to educational experiences. It is
an approach to learning that uses “multiple means of representation (to allow various ways of acquiring
information and knowledge), multiple means of expression (to allow alternatives for demonstrating
knowledge), and multiple means of engagement (to challenge appropriately, to motivate, and to allow
learners to express and participate in their interests)” (CAST, 2010).
UDL is a good fit for museums because it suggests a focus on broadening the ways we present exhibit
components and the kinds of interaction they elicit from visitors. For example, ideas can be presented with
audio, with text, and with illustrations that reinforce the same messages, to offer several ways to perceive the
material. Interactive components can ask visitors to manipulate on-screen objects, play with physical models,
think about questions that take ideas a step further, and so on, to support multiple means of expression.
On the other hand, archaeology is often regarded as a visual discipline. New digital technologies are
profoundly changing the way people interact with ancient treasures. Virtual reality and augmented reality
technology offers close-up experiences of heritage assets. 3D scanning, 3D printing and carving technology
has made it possible to recreate objects and architecture with a high degree of precision and in a form that
allows visitors to have a tactile experience of these materials. This is particularly helpful for the visually
impaired, but also for people that do not have the opportunity to travel and experience the sites first hand.
See the reccomendations from this study below:
- One way of making arheology easier for people to understand and become engaged with archaeology it, is
through 3D modelling;
- Promoting tactile exhibits, complete with braille, large print, and audio exhibition guides, exploring the key
architectural and decorative features of ancient structures;
- Use of digital technologies to guide visitors with different access needs around the collections;
- Creationg of iOS and Android apps that chart routes through the museum galleries, and a game that invites
users to create their own collages from collection highlights. These apps can have customisable access
settings, including sign-language videos, audio descriptions and easy-read texts, prototyped and tested by
participants with a mix of visual and hearing impairments, and learning difficulties.
- Personalized experiences can be built with the building blocks of accessible design and multimodal
features.
- Use of captions which synchronized text transcriptions of audio that include speaker identification, offscreen dialog indicators, and non-speech audio, and any other information conveyed solely by the audio
portion of a presentation.
- Offering text at multiple reading levels can enable a very wide target audience by carefully coordinating the
reading level with the associated features of an exhibit. The usefulness of this technique will vary
somewhat depending on the content being showcased – some complex science concepts may not be able to
be effectively conveyed with less complex language.
- Use of video descriptions can provide descriptive narration of key visual elements that are inserted within
the natural pauses in dialogue (for motion video) to help low-vision viewers better understand the story.
Key visual elements are those which viewers with vision loss would ordinarily miss, and include actions,
costumes, gestures, facial expressions, scene changes, and onscreen text. These types of descriptions apply
equally well to static objects (paintings, sculptures, maps, charts, and graphs, etc.) and to dynamic video
and audio content.
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- People with some cognitive disabilities respond well to low-clutter environments. People with these
disabilities may have reduced abilities to retain information or transfer applied skills. Reducing visual or
auditory clutter can be less distracting and improve the visitor’s focus on an exhibit.
- Font size, colors, and contrast are text display attributes that allow underlying content to be rendered in
ways that allow for easier reading. When designing exhibits and user interfaces, separating content (the
underlying textual information) from the rendering of that text (drawing words on a screen) is considered
smart design. It allows for flexible rendering options.
- Effective 3D digitization of archeological artefacts – a digital 3D reproduction of medium and small size
archeological artefacts. This scans can be used to be seen online or printed with a 3D printer.
- Creation of a digitalized platform accessible for blind (through the development of a text-to-speech
engine), for deaf (by embeddement of sign language videos on the platform) and for the dyslexic reader (by
embedding a plug-in for a special font for dyslexics).
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ABSTRACT
Accordıng to the leading innovation scholar Clayton M. Christensen (1995), a disruptive innovation creates
a new market and eventually displaces established market-leading firms, products, and alliances. It has been
called the most influential business idea of the early 21st century. Disruptive innovation may happen on the
basis of the new technology, as it was the case of UBER leveraging GPS tools to offer a radically new
transportation formats in 2010, which has displaced traditional taxi rides in many countries around the world.
It may also be a result of a “black swan” event (an unpredictable event that is beyond what is normally
expected of a situation and has potentially severe consequences), as it has been the case of the COVID-19
pandemic, which disrupted many commercial fields that traditionally relied on person-to-person interaction
such as tourism, healthcare and education.
Global school and university closures have been enforced by all countries with various degrees of
restrictions. Some campuses were closed for students for more than a year, which led to a immediate change
in instructional modalities and prolifiration of online learning. Some companies such as Zoom and Webex,
took advantage of this opportunity by offering superior video conferencing tools than the previous platforms
such as Skype. While online learning provided the comfort of learning in the privacy of one’s home, it had
its drawbacks such as screen fatigue and a quick attention loss.
This paper uses 3A approach (Awareness, Analysis & Action) to examine creative solutions to these
problems by reviewing several innovative approaches to higher education instruction, such as the virtual
exchange (which replaced the traditional physical student exchange between countries), virtual flipped
classroom (which empowered students teach others) and virtual case simulations. This presentation will be
useful for university instructors interested in leveraging the new online educational environment to improve
their student engagement and learning outcomes.
Keywords: 3A Approach, Higher Education, Disruptive Innovation, Virtual Exchange, Flipped Classroom,
Case Method
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SUMMARY
Educational trends and discussions about lifelong learning are not new, but lately there is enormous interest
from the expert and scientific audience about this new educational paradigm and its influence in changing
the focus of the overall pedagogical discourse. This changing course of the educational policy towards
building a lifelong learning societies, cities and institutions is due to several factors that follow globalization
and demographic trends, economic and cultural as well as personal and civic challenges that the world is
facing.
All of these factors are “pressuring” universities and other educational institutions to redefine their role in the
society by achieving some of the goals set by European strategic educational documents. The new role of
higher educational institutions is primarily oriented to promotion of knowledge, skills and competencies,
developing and nurturing entrepreneurship culture and transfer of knowledge to the economic sector. Hence,
to accomplish the symbiosis between universities and the economy sector it is crucial to strengthen their
relation and cooperation which will result in greater interaction and mutual benefit. Therefore, lifelong
learning is one of the channels that can contribute for accomplishing this by symbiosis between higher
education and changing labor market demands.
This paper is aiming to prove that creating sustainable and fruitful partnership between higher education and
the wider society communities presupposes developing national system for lifelong learning which will
significantly influence towards raising the quality of human resources and accomplishing strategic national
and regional goals set in the today’s economies based on knowledge, by respecting the differences and
individual needs of every stakeholder. We will present the goal and main activities from the Centre for
lifelong learning at the Faculty of Philosophy – Skopje at the University “Ss Cyril and Methodius” in Skopje
which are aimed to creating European and world standards in educational system of Republic of Macedonia
by securing access to quality educational offer for every category of citizens by respecting the principle of
inclusiveness and quality in achieving general and specific competences.
Keywords: Lifelong learning, Higher education, Competences, Skills, Cooperation.

INTRODUCTION
Educational systems around the world are facing number of challenges caused by rapid societal changes in
today’s so-called “knowledge-based societies”. This is influencing in some extent to alternate and transform
educational goals and educational methods and techniques implemented in educational process in context of
implementation and realization of lifelong learning concept.
Modern societies should develop new generations, which will be able to live and develop in the contexts of
intellectually-intensive, scientifically-intensive and informationally-satiated technologies; that will develop
skills for navigating and acting in a constantly changing reality of production, business, social and political
life. In such enviornments and communities the ultimate meaning belongs not to the computers or machines,
but to the knowledge and creative way of thinking.
Therefore, overall economic, technological, social and other changes happening in the societies of the XXI
century, are posing the inevitable questions: What kind of student and learners do we need? How to prepare
students and people for working and integrating in societal changes of the future?
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The answer of this complex dilemma lies in the lifelong learning concept, i.e. in enabling individuals for
continuous and ongoing learning that will secure the competences for changing them-selves and changing
the whole society, fast adaptability on the work-places and in other spheres of societal and public life, as well
as self-fulfilment and self-realisation.
The first principle of the European pillar of social rights is that everyone has the right to quality and inclusive
education, training and lifelong learning opportunities in order to acquire and maintain appropriate
competencies that will enable full participation in society and a successful transition to the labor market
(European Commission, 2018). At the same time, the right of all people to timely and adequate educational
assistance to improve employability and/or self-employment, adequate training, retraining, continuing
education and job search support is emphasized.
The process of globalization imposes the need for people to have the appropriate skills and competencies to
achieve and maintain adequate living standards, to increase employment and advancement opportunities in
the workplace, and to foster social cohesion in knowledge-based societies and the world of work. Only
through continuous improvement of their skills and competencies personal development can be achieved, as
well as increasing employment opportunities, improving social inclusion and keeping pace with the times of
rapid and significant change.
Over the past few decades, lifelong learning has emerged as one of the top priorities in knowledge-based
societies and economies. At the beggining of the XXI century, in year 2000, the Lisbon Strategy emphasized
the importance of human resources and investing in education, training and development in order to achieve
economic growth, increase labor market competitiveness and reduce unemployment. Three strategic goals
are set that educational institutions should achieve:
1. Increasing the quality and effectiveness of the education and training system in accordance with the new
requirements of knowledge-based societies and the change in the way teaching and learning is realized;
2. Availability of education and training in the context of lifelong learning, job training, career development,
equal opportunities and social cohesion;
3. Opening education and training to the general population, through the prism of more efficient connection
of work and knowledge and responding to the challenges that arise in the process of globalization.
(European Council, 2000)
The Incheon Declaration "Education 2030", in the fourth sustainable goal - Ensuring inclusive and equal
quality education and promoting opportunities for lifelong learning for all, sets several goals, including:
− by 2030, to ensure equal access for all women and men to accessible and quality technical, vocational and
tertiary education, including university;
− by 2030, to secure significantly increasement of the number of young people and adults who will have
relevant skills for employment and entrepreneurship;
− by 2030 to ensure that all youth and a large part of the adult population will acquire reading, writing and
counting skills;
− by 2030, significantly increase the supply of qualified teaching staff, including international cooperation
for teacher training in developed countries with less developed and developing countries;
− by 2030 to eliminate gender differences in the field of education and to ensure equal access to all levels of
education and vocational training for vulnerable categories of citizens, including people with disabilities,
marginalized groups of people and children from vulnerable families. (UNESCO, 2016)
In addition to the set goals to be achieved in the foreseeable future, the data from the international tests of the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) such as PISA - Program for International
Student Assessment or PIAAC - Program for the International Assessment of Adult Competencies are
alarming. They indicate a constant increase in adolescents and adults with low levels of acquired basic skills.
In 2015, one in five students had a serious problem with reading and calculating, while in some countries one
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third of adults have a very low level of literacy, and 44% of the total population of European Union countries
have little or no digital literacy skills.1
There are many reasons related primarily to globalization, demographic trends, economic and cultural needs,
etc., which indicate the need for urgent and comprehensive activities in the field of lifelong learning that
must be incorporated within the institutional framework, but also in the education systems of countries. The
European Commission therefore points to the need to redefine the role of the university and its role in
achieving the objectives of the European Strategic Education Documents. One of the goals set in the
document Education and Training 2020 is to achieve 15% participation of the adult population in any form
of lifelong learning. (European Council, 2009)
The new role of higher education institutions is aimed primarily at promoting knowledge, skills and
competencies, developing and nurturing an entrepreneurial and innovative culture and transferring
knowledge to the economic sector. However, in order to realize that symbiosis, it is necessary to strengthen
the connection between the university and the economy, i.e the society as a whole, which would provide
greater interaction and mutual benefit. Lifelong learning is the channel through which the desired symbiosis
between higher education and the real and changing needs of the labor market can be achieved.

RESEARCH AND FINDINGS
Creating a sustainable and fruitful partnership between higher education and thenarrow and wider social
community implies the development of a lifelong learning system that will significantly increase the quality
of human resources and achieve strategic national and regional goals in a knowledge-based society and
economy by respecting the diversity and individual needs of each stakeholder. This on the other hand would
mean establishing a partnership between all relevant stakeholders (state, enterprises, regional and local
communities, as well as educational and cultural institutions).
The main goal of creating a Center for Lifelong Learning at the Faculty of Philosophy in Skopje is the
introduction of European and world standards in the education system of the Republic of North Macedonia
by providing access to quality education offer for all categories of citizens, emphasizing the principle of
inclusion and quality assurance in the acquisition of general and professional competencies.
The establishment of a Center for Lifelong Learning at the Faculty of Philosophy in Skopje also implies a
more flexible and accessible acquisition of modern skills and competencies required in the labor market and
promotion of existing competencies in a certain profession/profile for all stakeholders (institutions and
companies), employed and unemployed persons, university and administrative staff, students, high school
students, etc.), by offering a variety of non-formal educational programs.
The Center for Lifelong Learning through the personal and professional development of individuals will
contribute to the achievement of multiple benefits, both for the Faculty of Philosophy - Skopje and for the
University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje and the wider social community through various tasks:
 Opening a new educational market with significant potential for growth and development;
 Development of an open and flexible system of professional and personal development of all stakeholders
(teaching staff, students, employed and unemployed persons, institutions and companies, etc.);
 Establishment of a national information and advisory center for adult education;
 Development of a system for andragological-methodological-didactic training and improvement of
teaching staff;
 Creating a solid foundation for additional income of the Faculty and University;
 Offering innovative ways of acquiring knowledge and skills that will be formally verified and evaluated,
enabling visitors to further engage in the formal education system.

1

Retrieved from http://www.oecd.org/education/pisa-2015-results-volume-i-9789264266490-en.html
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The activity of the Center for Lifelong Learning will take place in accordance with the activity of the Faculty
of Philosophy in Skopje, i.e the Statute of the Faculty. However, special emphasis will be placed on the
following activities:
 Promotion of lifelong learning and creating a culture of lifelong learning;
 Organizing seminars and conferences dedicated to lifelong learning;
 Publishing promotional material, manuals and books for the needs of lifelong learning;
 Establishment and development of a network with local and national institutions in the field of lifelong
learning;
 Research and development in the field of lifelong learning;
 Establishment and coordination of international cooperation in the field of lifelong learning;
 Developing, defining and implementing trainings, courses and modules in various areas of interest to
stakeholders;
 Preparation and implementation of professional training for all stakeholders;
 Providing consulting assistance to institutions and companies in terms of the necessary knowledge and
skills that are conditioned by changes in the technical-technological and socio-economic environment.
CONCLUSION
Implementation of some of these activities is leading towards accomplishing the primary goal of the Center
for Lifelong learning at the Faculty of Philosophy in Skopje – which is to contribute towards improving and
upgrading the competences among individuals and groups in the society in order to achieve lifelong learning
culture and to become a lifelong learning practitians able to fulfill their full potential in personal and societal
development.
Results from several trainings and conferences show that the principle - working together within the micro
and macro community level is the only way that higher education institutions can contribute towards
building a lifelong learning society where an open and flexible system of professional and personal
development can be developed and implemented; where new educational market with significant potential
for growth and development is developed; where innovative ways of acquiring knowledge and skills are
formally verified and evaluated contributing for development of a system for validation of non-formal and
informal learning and further engaging of individuals in the formal education system.
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ABSTRACT
This article presents an overview of the political, legislative and practical efforts aimed to improve social and
child protection systems in the Republic of North Macedonia, with a primary focus on measures targeting
families and children. The Republic of North Macedonia has experienced a tough transition as a result of
internal political and ethnic turmoil as well as unfavourable external environment. In the last 15 years, the
child and social protection system of the Republic of North Macedonia had undergone several strategic
reforms aiming to decentralise, deinstitutionalise and pluralise the social welfare. When it comes to children
and families, the reforms were primarily focused on the reduction of child poverty through the improvement
of benefits and social services for children. The main reason behind the reforms was a critique related to
inappropriate targeting of children, undeveloped and expensive services for children of a low quality. The
legal changes followed the Convention on the Rights of the Child and other international standards and
principles, while the primary goal of the ongoing reforms is the harmonisation with the European Union’s
legislation (but also other international documents). This article aims to discuss these reforms and their
implications for children and families. It will expose the obstacles, omissions, and inconsistencies of the
child and social protection system. Within the child and social protection system, numerous administrative
and other barriers are imposed that hinder the access to the rights and thus also the ability to realise the
rights. The paper will thus also shed light on some of the obstacles imposed by the administration that
discriminate against the poorest and most socially excluded.
INTRODUCTION
Social security system in the Republic of North Macedonia consists of pension insurance, unemployment
insurance, child benefits and social security regulated by number of laws and bylaws such as the Law on
Social Protection, the Law on Child Protection, the Law on Family, the Law on Labour Relationships, the
Law on Employment and Insurance in Case of Unemployment, and the Law on Social Security for Elderly.
For the most part, social protection is based on insurance contributions with the exception of family benefits
(child benefit) and social protection programs which are based on solidarity and material census. Primarily,
social security is provided by exercising the rights to financial assistance from social and child protection
and provision of social and child services and other measures designed to protect citizens from social risks
and to prevent social problems that adversely affect citizens well-being and their social inclusion in society.
Social security of citizens, according to the Article 34 of the Constitution of the Republic of North
Macedonia, observes the principles of social justice, humanity, and solidarity.
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1. Trends and challenges of social protection in historical perspective
The social security system in the Republic of North Macedonia was established within the former Yugoslav
federation in the early 1960s. After independence, in the early nineties of the last century, social security in
Republic of North Macedonia was established centrally and was at large accomplished through cash transfers
and benefits to citizens at social risk. Social services were underdeveloped and reduced primarily to
institutional forms of care (Bogoevska Trbojevik, 2015). Since the early nineties, social security system has
undergone number of changes. First and foremost, changes were directed at overcoming weaknesses that
emerged from the inherited centralized social security system, unable to respond to problems caused by the
transition process. Long and poorly managed transition process caused low economic growth, high
unemployment rate, poverty as well as an increased demand for social protection of citizens. Therefore,
changes in the social protection were designed to provide the minimum protection of the “new poor” that
arose from the redundant workers, later identified as victims of transition. Additional, changes were made
with the aim of creating modern and efficient social protection system that will protect individual freedoms
as well as social and human rights. The changes assumed introduction of systematic measures for creating a
new legal and institutional system of social and child protection which would ensure social security of
citizens despite life insecurities.
Number of changes were adopted in the legislation as well as in the ways of financing, administering and
offering child and social protection services. Mainly, the reforms were made under the auspices of the
international organizations and aimed at providing the required safety net for citizens as well as at
harmonizing Macedonian social legislation with the EU.
Chronologically, the first reform commenced in 1992 with the adoption of the Family Law 1 and the Program
for socially endangered population. The Program intended to protect the basic needs of an average fourmember family through individual cash allowances for family members. The reform was not thoughtfully
designed and faced weaknesses in the practical implementation. This scheme had de-stimulating effects on
employment and unjustified redistribution of value per family (Bogoevska, Bornarova, Trbojevik, 2013).
The first Law on Social Protection was adopted in 1997, the first Law on Child Protection was adopted in
2000, whereas the first Law on Labor Relations was adopted in 2005. Social protection measures were
expanded with the adoption of the Law on child protection, establishing the system of benefits for child
allowance and services of protection and recreation. (Bogoevska & Dimitrijoska, 2019). The reform process
from the 2003 was considered as the most significant in the area of social protection at the time. In this
period there was a broader orientation towards social inclusion and services based on individual needs for
care. The effects of the reform on child protection are connected to promotion of the deinstitutionalisation
children with disabilities. As a result of the decentralization process local government gain competences in
managing nursing homes and kindergartens.
The National program for development of social protection 2011-2021 and the Strategy for reduction of
poverty and social exclusion 2010-2020 adopted in 2010, became key strategic documents that will
determine the future development of social and child protection. Both documents provided directions for
further realization of the key principles of the reform: decentralization, deinstitutionalization and
pluralisation. Whereas, the Strategy for Gender Equality (2013-2020) envisages the introduction of parental
leave as part of measures to improve and enhance the economic status of women in the country.
Redefinition of social rights that sought to provide standardization of conditions and procedures in obtaining
social benefits as well as to improve targeting of the most endangered beneficiaries of social rights were
achieved with the adoption of the new Law on social protection in 2009. Projected changes intended to
improve targeting of social protection of vulnerable categories of citizens. The new Law supported the
process of deinstitutionalization and development of community-based services by introduction of new types
of social services such as independent living support and small group homes. Nevertheless, the
decentralization was and still is not developing with the desired dynamics. Social work centres are yet not
1

In Macedonian Family Law, the most significant reform was made in 1992, when was enacted the Family Law Act. Since then, the
Macedonian family law was amended several times, but without any significant changes (Mickovik, D, Ristov A (2016) Family Law
in the Civil Code of the Republic of Macedonia. J Civil Legal Sci 5: 166).
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delegate under the responsibility of local self-government and therefore remain units under the central
authority. The amendments on this Law were numerous. The Law on social protection specifically regulated
the rights related to protection of single mothers during pregnancy until the child turns 3 years of age and as
well as protection of financially insecure persons older than 65.
In an attempt to reduce the risk of poverty, the Government adopted programs for conditional cash transfers
for secondary education for children from families, beneficiaries of social financial assistance, subsidizing
the energy consumption of families, beneficiaries of social financial assistance and permanent financial
assistance.
An in-depth reform of the system of social protection system was made with the adoption of the New Law on
Social Protection, New Law on Social Security for Elderly and the amendments to the Law on Child
Protection in May, 2019. Conducted analysis by the MLSP in 2017 showed that the social and child
protection system needed considerable reforms in order to improve the effectiveness of cash benefits and the
efficiency of social services delivered to beneficiaries. Social transfers were considered uneven and
inadequate and social and child protection services were not compatible with the beneficiaries needs,
requiring diligent implementation of the process of deinstitutionalization, decentralization and pluralism
(Gerovska-Mitev, 2019).
Most profound changes were made in regards to social financial assistance, considering that the benefit had
limited effect on poverty reduction prior to the major 2019 reforms. Mainly, due to very small amounts of
social benefits and inadequate targeting of beneficiaries. In 2018, social assistance's contribution to poverty
reduction was only 3.8 percentage points, which is particularly low when compared to the effect of pensions.
Namely, in the same year, pensions contributed 15.1 percentage points to poverty reduction (Government of
the Republic of North Macedonia, 2020). Social financial assistance has been transformed to Guaranteed
Minimal Assistance (GMA). The right to GMA is designated for materially unsecured household whose total
average amount of income on all grounds in the last three months before submitting the request for
exercising the right is lower than the amount of the GMA, determined by this Law. Each eligible household
receives assistance, according to the risk. In practice, this means that with the reform, a family of five, with
two children in primary and one in secondary education, will receive 11,300 MKD. A typical family of four
with two children, one in primary and the other in secondary education, will receive 10,600 MKD GMA. The
same family within previous legal provisions received 50% reduced assistance that amounted not more than
3,029 MKD. This amount was received by as much as 70% of the beneficiaries. The reform tripled the
amount of financial benefits of families in risk of poverty. With the adoption of a bylaw, activation of GMA
beneficiaries has been stimulated for the purpose of training for work and employment. GMA beneficiaries
are to be more proactive in participating in the active employment measures in order to overcome the
material insecurity of the household.
Another novelty in provision of social security is the adoption of a New Law on Social Security for Elderly.
This separate law, introduced for the first time in 2019, aims to regulate the right to social pension for
persons who are over 65 years old, have less than 15 years of work experience, are citizens of North
Macedonia, and have no property. In fact, social pension, is designed to guarantee financial security to more
than 4.000 citizens, who have contributed in the society, but have not exercised their right to a pension and
have no other source of income to support themselves.

2. Provision of parental care
The legacy of parental care regarding the use and length of maternity leave has been inherited from the
previous system. The first Law on Labor Relations was adopted in 2005 and was amended numerous times.
The current model of parental care in the Republic of Northern Macedonia is outdated and treats parenting as
an issue related predominantly to a mother. The Law on Labor Relations (2005) stipulates a nine months
maternity leave or 15 months in case of birth gives birth to several children at once (twins, triplets and more)
(Article 165, paragraphs 1, 6 and 7) and a maximum seven days of leave for fathers (this provision varies
depending on the collective agreement and is covered by the employer as paid leave due to family
circumstances). The funds for the maternity leave allowance are provided from the Budget of the Republic of
North Macedonia. According to the Law on Health Insurance, the basis for calculating the salary
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compensation is the average monthly amount of the paid salary to which the contribution for the compulsory
health insurance was paid in the last twelve months before the occurrence of the case due to which the right
to compensation is acquired. The amount of the salary compensation during the leave due to
pregnancy, childbirth and maternity is 100% of the base of the salary compensation.
Although the maternity leave cannot be divided between parents, the leave can be transferred to the
father. This means that in order for fathers to take the leave, the mother must give it up completely. Namely,
according to the Law, the father has the same right to use maternity leave as the mother, he can exercise that
right only in case the mother refuses to use the maternity leave. More precisely, the Article 167 from the
Low on Labor Relations stipulates that "if the maternity leave from Article 165 of this Law is not used by the
female employee, the right to parental leave is used by the father or the adoptive parent of the
child". However, the practice of use of this provision is rare in the Republic of North Macedonia. According
to the data of the Health Insurance Fund, annually 10-20 men use maternity leave in the Republic of
Macedonia.
The Law provides protection at all stages of pregnancy, obliging the employer to introduce multiple risk
assessments that may affect a pregnant woman, her unborn or newborn child. Additional risk assessment is
also applied in case of changing working conditions, equipment or machinery (Radulovic M, 2017). The
Law on Labor Relations stipulates protection against discrimination of an employee on the grounds of
pregnancy, childbirth and parenthood by guaranteeing the security of employment. The employer must
not cancel the employment contract of the employee during pregnancy, birth and parenthood as well as in
case of placement of a child with an adoptive parent, absence from parental work by the father or adoptive
parent of the child, etc. (Article 9-b). The termination of the employment contract is considered not valid, if
on the day of contract termination, the employer was informed of the circumstances of pregnancy, or if the
employee within 15 days of the dismissal notifies the employer of the circumstances of pregnancy by
submitting an appropriate confirmation from authorized doctor or competent body (Article 101). Pursuant to
the provisions in the part of the Law where special protection is prescribed, it is determined that
the employer may not request any data on the pregnancy of the worker, unless she submits it herself for the
purpose of exercising her rights during pregnancy (Article 163 paragraph 1). If the employee performs work
that during her pregnancy may adversely affect her health or the health of the child, the employer is obliged
to provide her with alternative appropriate work and salary, equivalent to her previous position, if it is more
favorable for employee (Article 163 paragraph 2). Also, during pregnancy, the employee must not work
overtime (Article 120 paragraph 2 and Article 164), or work in night shift (Article 164). . Also, a employee
who adopts a child has the right to leave until the child reaches the age of nine months, and if she has
adopted more children (two or more) she has the right to leave for up to 15 months. The period when the
employee can start the leave for pregnancy, childbirth and parenthood based on the findings of the competent
health authority, is 45 days before the birth, but compulsory 28 days before the birth (Article 165, paragraph
2). If for health reasons the child is provided with a treatment in a health institution and in the meantime the
mother or the father returns to work, the leave due to birth and parenthood is temporary terminated and a
parent that is on parental leave has the right to use it additionally (Article 165, paragraph 4). The employee is
obliged to announce to the employer the time of the beginning of the use and the time of the end of the
parental leave, 30 days before the beginning, i.e. before the end of the use of the right of a parental leave
(Article 165, paragraph 5). An employee who uses leave due to pregnancy, birth and parenthood, has the
right to return to work prior to the end of the leave, but not before 45 days from the day of birth of the child
(Article 166, paragraph 1). The employee, in addition to the right to a salary, is also entitled to compensation
of salary for leave due to pregnancy and parenthood, in the amount of 50% of the determined amount of
compensation for leave according to health care regulations (Article 166, paragraph 2). At the end of the
parental leave, the employee has the right to return to the same job or, if that is not possible, to a suitable job
in accordance to the conditions of the employment contract (Article 166, paragraph 3). In certain cases, the
maternity leave in the Republic of Northern Macedonia can last longer than nine months such as in the case
of giving birth to a stillborn child or if the child died before the end of the parental leave due to pregnancy,
childbirth and parenthood. In this case, the leave is extended for as long as the doctor finds it necessary to
recover from the birth and from the mental condition caused by the loss of the child, and at least 45
days. (Article 168, paragraph 1).
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Additionally, the Law on Labor Relations stipulates the right of a mother to a breastfeeding. This entitlement
was provided with the first Law adopted in 2005. The mother can use this right upon expiration of
maternity leave. The right consists of a paid break during working hours in length of one and a half hours
daily, which includes the daily lunch break of the employee. The right can be used by the breastfeeding
mother until a child is one year old.
The right of unpaid three months parental leave is a novelty in parental care introduced with the enactment of
amendments to the Law on Labor Relations in 2013. The right can be used after the end of the absence from
work due to pregnancy, birth and parenthood for care of the child, until the age of three and can be divided
into a maximum of three parts. Introduction of the right to unpaid leave did not strengthened either workers'
or parents' rights. The use of the right was reduced only to female workers - the mother. This unequal
position of the woman-mother and man-father only emphasizes the traditional role of the woman as a mother
and caregiver.
The Law on Labor Relations, also, stipulates part-time work. This right can be exercised if both parents are
employed, and one of the parents of a child with developmental problems and special educational needs has
the right to work part-time (the same right belongs to a single parent) based on finding by a competent
medical commission, if the child is not placed in a social health care institution. The right to compensation of
part-time salary due to care of a child with disability and the most severe forms of chronic diseases is
exercised by the parent in the centre for social protection, regardless of the age of the child. The amount of
the compensation is 50% of the average net salary of the parent for the previous year, but not more than 50%
of the average net salary in the Republic of Northern Macedonia for the previous year. The amount of the
salary compensation is 4,800 denars, adjusted with the increase in the cost of living for the previous year,
published by the State Statistical Office in January for the current year.
3. Reforms in child protection
Child protection is a complex area regulated by a number of laws and bylaws as well as strategic documents
adopted in various domains: social security, child protection, education, healthcare, employment, housing,
local administration, equal opportunity etc. (Trbojevik et al., 2018). Hence, most relevant laws regulating
child protection are Law on social protection, Law on family, Law on child protection, Law on child justice,
Law on elementary education, Law on secondary education, Law on health protection, Law on prevention
and protection against discrimination, Law on local self-government, Law on facilities, Law on civil
associations and foundations, Law on general administrative procedure, Law on public officials, Law on the
Ombudsman, the Law on health insurance and the Labour Relations Law.
Law on Child Protection regulates the system and organization of child protection as an activity based on
children rights. The implementation of the law is guided by the principles of the protection of the right to life
and development of the child, protecting the best interests of the child, providing a minimum standard for
every child under equal conditions, excluding any form of discrimination, respecting the child's right to
freedom and personal security, the personal opinion and freedom of expression, associating and education,
conditions for a healthy life and achieving other social rights and freedoms of the child.
Prior to the last reform of social and child protection in 2019, the Law on child protection defined a series of
child rights such as child allowance, special allowance, parental allowance, right to participation, and onetime financial assistance for new-born. With exception of the child allowance, all the benefits are non-means
tested. Child protection rights, according to provisions in the law, are entitled to a child, who is a
Macedonian citizen. These rights can be exercised by one of the parents, a guardian or a person who has
been entrusted with the child and lives with the child in a family, with a decision of the competent Social
work centre. The reform in the area of child protection enabled easier access to child allowance, so that lowincome families with children do not need to have an employed family member to enjoy the right, a
condition that has been key in achieving the child allowance right. All bylaws related to the new regulation
have been published and the first payment has been made in June 2019. (Government of the Republic of
North Macedonia, 2020)
3.1. Child allowance
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Prior to the changes in the Law on Child Protection in 2018, the child allowance right was obtained
depending on the child's age and financial status of the family. The child allowance represented the right of
the child and is provided as a financial allowance for covering part of the expenses for raising and
development of a child. A child, citizen of RNM who is on regular education in the Republic of Macedonia
can acquire the right to child allowance. The right to child allowance is provided to a child until reaching the
age of 18 years, that is, until the end of the school year in which a child has reached the age of 18 years and
if the school-age child is in regular schooling. The right was exercised by a child who fully and permanently
or for a period of one year remained incapable of work before the age of 15 years or during regular schooling
for the time of the duration of the incapacity, no longer then reaching the age of 18 years or until the end of
the school year in which a child reached the age of 18 years. The financial situation of the family is
determined on the basis of incomes obtained by all family members divided by 12 months. A child was
entitled to a child allowance only if the family incomes per family member wass lower than 18% of the
average national income paid for the first half of the previous year, whereas for single parents this percentage
equals 32%. The right to a child allowance applied to a child from a family with income of up to 2,580 MKD
household member, and 4980 MKD for single parents. Due to the low-income census, single bredwinner
housholds on the minimum wage could not qualify for the right. Numbers of beneficiaries of child protection
rights, prior to new amendments in the Law in 2018, were in continuous decline over the past years. That
contributed to significant reduction in the number of child allowance beneficiaries have gone above the
income threshold to qualify for the allowance. This trend was most evident regarding the child allowance
right. Namely, in the period from 2011 to 2018 the total number of beneficiaries of child allowance right
decreased from 11,450 beneficiaries (families) with 22,206 children in 2011 to only 4,245 beneficiaries
(families) with 9,155 children in 2018, a fall of 62,92% in the number of beneficiary families and a fall of
58,77% in the number of beneficiary children.
The decrease in the number of beneficiaries was related to complicated procedures that required extensive
documentation, discrimination with regard to the most underprivileged and socially excluded groups of
people, as well as the symbolic amount of the child allowance. Namely, in 2016, the monthly allowance was
740 MKD for a child up to the age of 15 and 1175 MKD for a child aged 15 to 18, with maximum amount
per family of 2,415 MKD regardless on the number of children in the family. The law, regulating child
allowance, excluded children of unemployed parents and beneficiaries of social financial assistance. This
was absurd, having in mind that children living with unemployed parents for the most part live below
poverty line. According to a UNICEF Child Poverty Study 2007, identified that 25% of child population in
the country were not entitled to a child allowance allocation. Another obstacle to child allowance right was
related to introduction of minimal income, which due to the low census per household member lead to
exclusion of four member households. One has to note that loss of right to a child allowance on the grounds
of income determination methodology by the Public revenue office was also the case, where the income of
the past year affected the current exercize of the right.
The fundamental changes with regard to this right were introduced with the Amendments to the Law on
Child protection adopted in 2018. The changes are considered to be the most important family policy
measure allowing access to the right for relatively broad segment of population. One novelty is the right to a
benefit being extended to all children regardless of the status of the parent (employed or unemployed).
Nevertheless, financial census remained as one of the most important criteria in acquiring this right. Besides
Macedoian citizens with permanent residence, the right can be obtained by foreign citizens with regulated
residence in the country. The new law was a significant step ahead, eliminating discrimination among
children related to in-work poor parents, while at the same time acting as a measure against poverty
especially for families with multiple children. The proposed amendments and reforms to the social and child
protection system proved beneficial for people at risk by enabling them to apply for social (guaranteed
minimum assistance, GMA) and child assistance (child allowance and educational allowance). In addition,
the threshold for child allowance and the newly introduced education allowance was set much much higher.
For example, for a three-member household the total average monthly income realized in the last three
months before submitting the application and during the exercise of the right on all grounds of all household
members must not exceed the amount of 11,400 MKD, for a four-member household 13,800 MKD, for a
five-member household 15,000 MKD, 15,600 MKD for a six-member household, 16,200 MKD for a sevenmember household, and 16,800.00 MKD for an eight-member household. In a three-member household with
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one single parent the access threshold is 18,600 MKD, in a five-member household with one single parent
the access threshold is 22,200 MKD.
The amount of the child allowance depends on the number and age of the children in the family, as follows:
if there is a school-age child in the family according to law, the amount of the child allowance for one child
is 1,000 MKD per month, and for two or more children in the family is 1,600 MKD per month for all
children, if there is a child in the family who is not of school age according to law, the amount of child
allowance for one child is 1,200 MKD per month, and for two or more children is 1,900 MKD per month for
all children, if the family has two or more children, who are not all of school age, the amount of the child
allowance for all children is 1,600 MKD per month. The amount of the child allowance is in line with the
increase in the cost of living for the previous year published by the State Statistical Office in January for the
current year. In case there is no increase in the cost of living for the previous year, the amount of the child
allowance is not adjusted.
The new provisions significantly increased the scope of child allowance beneficiaries on up to 18.126
beneficiaries 2019.
3.2. Special allowance
The special allowance is awarded to children with special needs up to the age of 26. This right is exercised
without a financial census. For a child with special needs with bodily or mental impairment or a combined
developmental impairment up to the age of 26 a special allowance as cash compensation is provided. One of
the parents of a child up to the age of 26 is entitled to a special allowance if the child was not in fulltime
placement in an institution at the expense of the state. The amount of the special benefit equalled 4,346 mkd.
This amount is increased by 50% for single parents and 25% for financially insecure parents, beneficiaries of
rights to social protection with children younger than 26 with special needs and physical or mental
impairment or combined development impairments. These amounts are compared and harmonized with the
increase of living costs for the previous year published by the State Statistics Office in the month of January
for the current year. Unlike the situation with the child allowance, the data concerning the right to a special
allowance had a trend of increase in the number of beneficiaries. The data showed that there were 6.504
children from 6.286 families, beneficiary of a special allowance in 2011, while in 2018 this number
increased to 7.235 children from 7.079 families. Compared to 2011, the increase in the number of families,
beneficiary of this right in 2018 equals 10.10%, while the number of children beneficiaries equals 11.20%.
The law regulating the social protection for children envisages special allowance for children with special
needs to the amount of 3.592,06 MKD a month.
One of the obstacles for access to the right to a special allowance for a physically disabled child whose status
as a citizen of the Republic of North Macedonia has not been regulated and who has no permanent place of
residence and is not a refugee nor is it under subsidiary protection. Nevertheless, no changes were made
regarding this right with the amendment of the law.
3.3. Parental allowance
The parental allowance was introduced in January 2009, it applies to mothers who gave birth to a third child.
Compared to other benefits, parental allowance is generous, with monthly amount of 8.362 MKD. The
exercised right can be used until the child reaches the age of 10 years. The parental allowance contributed to
excessive budgetary burdens as a result of accumulation of beneficiaries over time and a slow rate of exiting
from the system. The data show that there were 8,249 beneficiary families exercising this right in 2011,
while in 2018 this number increased to 29,472 beneficiary families. The data shows an increase of nearly 3.6
times.
Several categories of potential beneficiaries were excluded from using this right. Namely, beneficiaries of
the right to social cash benefits were excluded from parental allowance or were put in position to choose
between the two, most often resulting in renouncing the right to social cash benefit. The beneficiaries of
social cash benefits were put in an unfair position compared to parental allowance beneficiaries whose right
did not dependant on a financial census. It was absurd that wealthy family could obtain the benefit but not a
family that is on social financial assistance. Mothers without citizens status, as well as mothers who have
obtained citizenship in a period shorter than 3 years were excluded from using the right. Mothers who have
not had nor have a proof of a mandatory gynaecologist exams during pregnancy were also excluded from
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acquiring this right. Women may have experienced this exclusion due to an insufficient number of
gynaecologists in the country, especially in smaller towns and rural ares as well as due to overbooked
gynaecologists who are not taking in new patients. Such cases were more prevalent among socially
vulnerable groups of women. Some parents have experienced loss of right to parental benefit due to irregular
fulfillment of the obligation for submitting confirmations for regular school attendance. The problem stems
from the obligation to submit three confirmations for regular school attendance of children in the course of
one school year.
Despite high fiscal implications parental allowance was not abolish, but changed and turn it into a real social
measure. In a ten years period, since the implementation, this measure did not give the expected results to
increase the birth rate. On a contrary, there was a decline in the birth rate from 13.3% in 2011 to 11.1%, in
2018 although over €200 million have been spent for its implementation. In fact, it was not a social capital
measure at all, but a failed demographic measure, which clearly needed and still needs to be transformed.
The most significant changes with the amendments to the Law on child protection in 2019 (Official Gazette
of the RNM No. 104/19) regarding parental allowance were made in regards of introduction of census for
this right and opening of the right for beneficiaries of GMA. According to the Law, the right to parental
allowance for a child (a third child) is exercised if the total average income of the mother's family on all
grounds in the last three months before submitting the application for exercising the right and during the
exercise of the right is lower than the amount of the minimum net salary determined for the previous year.
3.4. One-off cash assistance for a newborn
Prior the amendments in the Law on child protection one-off cash assistance was paid to a family for a first
new-born, multiple children (twins, or triplets) or a first adopted child. Condition for acquiring the right is
that a child is born on the territory of the Republic of North Macedonia. The amount equalled 4,829 mkd and
a benefit solely for a first new-born. There were 7413 newborn children that used this right in 2018.
This benefit excluded children who were not born on the territory of the country regardless of the citizenship
of their parents, giving birth to a chid in a foreign country during tourist visit, or possible to exercise of this
right in the country where the child was born. A child of a mother without regulated citizenship and a child
with an undetermined fatherhood were excluded from this right. Such cases were noted among vulnerable
children. Apart from the above-mentioned reasons of exclusion from excessing child rights, potential
beneficiaries might have been excluded due to: illiteracy, lack of information and knowledge of one's rights,
incomplete documentation, obtained other social benefit or social service, change in material status, irregular
child vaccination and change in categorization according to the degree and type of disability.
The amendments regarding the one-off cash assistance for a newborn provides for the right to be used for the
first and second child or adoption. Also, there is a significant change regarding the condition related to
citizenship. The new provision in the law is depending on mother’s citizenship only. Instead, it provides that
case the mother is not a citizen of the Republic of North Macedonia, and is married to a citizen of the
Republic of Northern Macedonia and has an ID card issued by the Ministry of Interior, the request for
exercising the right to one-time financial assistance for a newborn is submitted by the father in his permanent
place of residence. The condition is that the applicant (mother or father2) to have a minimum of 12 months of
continuous living on the territory of the Republic of North Macedonia prior to the date of a birth of the child.
With the amendments, the amount of one-off financial assistance for the first newborn increased to 5000
MKD and a new amount of one-off financial assistance for a second newborn of 20000 MKD was
introduced. The amounts of one-off financial assistance for a newborn are aligned with the increase in the
cost of living for the previous year, published by the State Statistical Office in January for the current year.
3.5. Educational allowance
A significant improvement in child protection was made with the transformation of conditional cash benefit
for a child attending secondary education into educational allowance, expanding the availability of the right
to child attending primary education. The educational allowance targeted children from low-income families
and children of beneficiaries of guaranteed minimum assistance. Implemented changes contributed to the
reduction of child poverty in the country. Based on the provisions in the Law, an educational allowance is
2

Regardless if the cohabitation is marital of nonmarital with a cohabitation partner.
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provided to cover part of the household expenses related to the regular attendance of the compulsory
education of the children. Obtaining the right is regulated with the material census that is considered of
single parents. The payment of the education allowance is made to the mother, for whose child/children the
education allowance is paid for the current school year. The amount of the educational allowance is 700
MKD per month for a child in primary education and 1,000 MKD per month for a child in secondary
education during the school year. The annual amount of the education supplement for primary education in a
school year per child is 8,400 MKD, and for secondary education in a school year per child is 12,000 MKD.
The payment of the right to educational allowance is conditioned with the regular school attendance of 85%
of the realized teaching hours for each of the measurement periods provided by the law, and for the
beneficiaries of guaranteed minimum assistance and while the household uses this right.
CONCLUSIONS
Ineffective social protection system led to substantial changes incorporated in the New Law on Social
Protection, the New Law on Social Security for Elderly, and in the amendments on Law on Child Protection.
The main objective of the reform of social protection system was to improve the volume, scope and targeting
of social assistance, as well as to provide fair distribution of protection allocations. Consequently, it was
expected that the changes will have a higher impact on poverty reduction. In fact, economic growth, noted
prior to COVID 19 crisis, followed by favorable labor market trends (growth in employment and wages),
growth in pensions and GMA have contributed to reduction of the poverty rate in the past two years.
According to State Statistical Office data, the poverty rate in 2018 was 21.9% compared to the EU28 poverty
rate is 16.9% (Government of the Republic of North Macedonia, 2019). Unfortunately, due to the effect of
COVID 19 crisis on unemployment and poverty, these goals trend might not be maintained. Regardless, the
amended Law on Child Protection contributed to improvement in the quality of services to citizens through
the following indicators: improved financial situation of the beneficiaries of child protection rights; increased
number of children who exercise their child protection rights; improved school attendance; stimulation of
persons with the status of children without parents for lifelong education; improved material status of the
employees in the institutions for children; and greater effectiveness and efficiency of service providers.
In the following period the focus and priority objectives are to expand social services network in local
communities, which are envisaged with the new Law on Social Protection; to conduct trainings for the
employees in the social protection system for delivery of services in the local community; to improve, the
cooperation between the employment and social protection services to support and activate the employable
GMA beneficiaries, to monitor targeting of beneficiaries for guaranteed minimum assistance right and to
introduce new supporting services for labor market entry; and to establish of control mechanisms for
functioning of the system. Aditionally, the Republic of North Macedonia has to improve its labor legislation
in order to fulfil the goals of the Strategy for gender equality (2013-2020). The Government should
accelerate the amendment of the legislation related to paternity leave in order to stipulate mandatory
paternity leave which will promote the role of man in parental care and will enable harmonization of
professional and family responsibilities of both parents.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ CASE-STUDY
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ABSTRACT
In the process of teaching a second language, the pan-European language competence assessment system
(CEFR) is widely used to describe language abilities. There are more than 50 individual criteria that
characterize progress in all aspects of language learning. They are used in the planning of training and
assessment, which is increasingly complicated, and ensure the consistency of practice.
Language proficiency levels have a progressive sequence on a global scale: entry level (A1, A2),
independent level (B1, B2), experienced level (C1, C2). For a gradual transition from the initial level to the
experienced level, it is better to effectively choose one of the learning technologies that contribute to
improving communicative competence.
«Communicative competence» includes knowledge of the necessary languages, ways to interact with others
and events, skills of working in a group, mastering various social roles in the team. One of the most effective
methods for developing communicative competence is case – study approaches.
The case-study method, or method of teaching specific situations («method of concrete learning»), originated
in the early twentieth century at the Harvard University School of business in the United States.
Case-study method-develops the student's creative thinking, creates conditions for creating a unique content
of the lesson, expanding the possibilities of creativity.
In the educational organization where I work, a third of the student body is represented by representatives of
other nationalities. Among them, representatives of Uzbek, Tatar, Russian, Polish, Belarusian, Ingush,
Gagauz and other nationalities receive technical and vocational education. Advanced foreign technologies
have been studied in the field of language acquisition, which are the primary and main goals set in the
modern learning process.
As a result, in order to determine the answers to specially set tasks and questions, based on the situation of
the Case-study Technology, students achieve a certain result through joint group work in subgroups.
The quality of Education largely depends on the new innovative technologies used in education to achieve
the goals set and implement pedagogical tasks. During the session, it was noted that by completing a task
based on a specific situation, students interest in learning the language increases. Students get acquainted
with the problem and independently look for ways to solve it. Performing a specific task in joint small
groups, creating a dialogue, performing types of written work, working with a dictionary, and so on. The
types of work will certainly help the student to master the language in a short time.
При обучении второму языку широко используется система оценки общеевропейской языковой
компетентности (CEFR) в описании языковой способности. Во всех аспектах изучения языка
существует более 50 индивидуальных критериев, характеризующих прогресс. Они используются при
планировании обучения и оценки, которые последовательно усложняются, обеспечивая регулярность
практики.
Уровни владения языком имеют поступательную последовательность по глобальной шкале:
начальный уровень (А1, А2), независимый уровень (В1. В2), опытный уровень (С1, С2). Для
поэтапного перехода от начального уровня к опытному целесообразно выбрать одну из эффективных
технологий обучения, способствующую повышению коммуникативной компетентности.
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«Коммуникативная компетенция» включает в себя знание необходимых языков, способов
взаимодействия с окружающими людьми и событиями, навыки работы в группе, владение
различными социальными ролями в коллективе [1]. Одним из наиболее эффективных методов в
развитии коммуникативной компетенции являются подходы case-study.
Case-study – интерактивная технология для краткосрочного обучения, основанная на реальных
и вымышленных ситуациях.
Технология сase-study (английский саѕе – портфель) основана на достижении определенного
результата путем выполнения заданий в кейсах в обучении [2].
Case-study как подход или метод реальных ситуаций обучения («метод конкретных учебных
стиуаций») появился в начале ХХ века в бизнес-школе Гарвардского университета США.
Термин case-study впервые был использован в работах американского ученого Копленда. Копленд в
1921 году выпустил сборник конкретных ситуаций обучения и продемонстрировал способы
применения данного подхода. Технология case-study изначально применялась только в бизнес-школе,
но сегодня она имеет широкое применение в области права, культурологии, медицины и др. Широко
освещены методы внедрения case-study в процесс педагогического обучения в трудах Л.Бариса, В.А.
Ясвина, К.Кристенсена, Э.Хансена, М.В. Короткова, М.В. Кларина, А.И. Наумовой, А.М. Зобиной,
М.С. Керимбаевой, В.А. Канн-калик, Н.Д. Никандрова, Б.Н.Киселевой, И.В. Липсиной, Г.А.
Полонского, Д.Экинсона, И.Уилсона [3].
Метод case-study развивает креативное мышление обучающихся, создает условия для особого
построения содержания урока, расширения творческих возможностей.
Несмотря на многообразие case-study, все они имеют типичную структуру. Согласно правилам casestudy состоит из следующих этапов:
- Обстоятельства – случайная ситуация, ключевая проблема, событие из реальной жизни.
- Контекст ситуации – хронологический, исторический, особенности действий или участников
ситуации.
- Комментирование ситуации, предложенной автором.
- Вопросы и задания для работы с сase-study.
- Приложения (Рисунки 1-3).

Рис. 1-3. Кейс №1: «Польза здорового питания. Виды пищи»
Метод CASE STUDY развивает следующие навыки:
1. Аналитические навыки: умение отличать данные от сведений, умение различать важную и
несущественную информацию, анализировать, воображать и достигать их, умение находить
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пропущенную информацию и восстанавливать ее и т.д. Умение четко и логически мыслить. Это
особенно важно, если качество информации низкое.
2. Практические навыки. Низкий уровень сложности проблемы по сравнению с реальными
условиями, указанными в case-study, позволяет систематизировать практические навыки,
используемые в экономических теориях, методах и принципах.
3. Творческие навыки. По правилам, проблема одним кейсом не решается. Здесь очень важны
творческие навыки генерации альтернативного решения, которые не решаются логически.
4. Коммуникативные навыки. Из них можно выделить следующие: умение вести дискуссию, умение
строить отношения с окружающими людьми, объединение в группы, отстаивание своей точки
зрения, убеждение оппонентов, подготовка краткого отчета.
5. Социальные навыки. В ходе обсуждения формируются специфические социальные навыки:
дисциплина, самооценка, умение слушать, поддерживать дискуссию или аргументировать
противоположную точку зрения, т.е. самоконтроль и коммуникативные навыки.
6. Самодиагностика. Несогласие во время дискуссии способствует более полному пониманию и
анализу мнения других и собственного. Возникающие моральные и этические проблемы требуют
выработки социальных навыков их решения [4].
Использование метода case-study не ограничивается только обучением, этот метод также активно
используется в качестве метода исследования и легко связывается с другими методами обучения.
Важной особенностью метода case-study является его эффективное сочетание с другими различными
методами обучения. Формирование и развитие у обучающихся навыков аудирования, говорения,
письма, чтения по программе освоения обновленного содержания среднего образования в
общеобразовательных школах – одна из главных целей. Поэтому поводу казахский просветитель,
писатель Жусупбек Аймаутов говорит: «...пусть ребенок сначала стремится к практике, знакомится с
чем-то, а потом о чем-то говорит, слушает, пишет, читает, учится языку» [5]. Одним из основных
принципов обучения казахскому языку для представителей других национальностей является
формирование этих навыков (Рисунок 4).

Рис.4. Способы овладения казахским языком для представителей других национальностей
Формирование коммуникативной компетенции в овладении казахским языком для представителей
других национальностей – требование времени.
Треть контингента студентов нашего учебного заведения составляют представители других
национальностей. Среди них представители узбекской, татарской, русской, польской, белорусской,
ингушской, гагаузской и других национальностей. Учитывая, что овладение государственным
языком – требование времени, мною изучены передовые зарубежные технологии преподавания языка
как иностранного (Рисунки 5-6).
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Рис.5-6. Работа с кейсами

Выполнение конкретного задания в совместных малых группах, построение диалога, выполнение
видов письменных работ, работа со словарем и другие формы работы, несомненно, помогут студенту
в кратчайшие сроки овладеть языком.
Практика показывает, что применение новых инновационных технологий, дает положительный
результат при адаптации и трансформации способов работы. В заключение следует отметить, что
метод саѕе-study – это метод, который прививает умение быстро и продуктивно думать, принимать
решения в неожиданных ситуациях, проблемных вопросах, использовать научную теорию и ее
когнитивную методологию на практике.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GOOGLE EARTH ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ
Бахыт Мөлдір БАХЫТҚЫЗЫ
Магистр наук, Казахский Национальный Педагогический Университет имени Абая,
Казахстан, Алматы

21 век-эпоха цифровизации. Ускоренное развитие высоких технологий оказывает существенное
влияние на все сферы жизни. География в образовании также не выходит за рамки этой
цифровизации. На сегодняшний день опыт передовых стран мира показывает, что использование
ГИС технологий в целях эффективной реализации географического образовательного процесса,
способствовало развитию критического мышления обучающихся, повышению их активности в
решении географических проблем. Одной из программ, работающих на основе геоинформационных
систем , является программа Google Earth [1] .
Google Earth- является виртуальным глобусом в интернете, которую можно свободно загрузить. Он
предлагает спутниковые изображения и функции географической информационной системы,
включая измерение, интерпретацию изображений и разметку мест, которые легко использовать.
Переоценивая многие функции, стоит отметить, что Google Earth также имеет некоторые недостатки.
Основные недостатки Google Earth:
1. Требуется высокоскоростной интернет
2. Может использоваться только в качестве дополнительного инструмента
3. Не может служить главным источником информации
На основании этих недостатков программа Google Earth может использоваться только в школах с
ограниченными возможностями. Кроме того, программа Google Earth обязательно должна
сопровождаться конкретным теоретическим материалом, изложенным в книге. Это связано с тем, что
в некоторых случаях данные программы о конкретном объекте могут быть не получены из надежных
ресурсов. Но, если использовать программу в сочетании с книгами и другими источниками
информации, можно заметить, что Google Earth имеет много преимуществ как инструмент, который
можно использовать на уроках географии. В частности, программа Google Earth:
a. Позволяет максимально повысить познавательный интерес учащихся к географии
b. Является мощным инструментом визуализации
c. Позволяет исследовать любое объект в мире в любое время и в любом месте
d. Позволяет учащимся исследовать динамические процессы на Земле
e. Развивает пространственное и временное мышление учащихся.
Эти преимущества Google Earth показывают, что это программа, которая открывает широкие
возможности перед учениками и учителями в современном цифровом веке образования.
Эффективность его применения в области географического образования может быть ярко раскрыта в
рамках определенных тем. В целом, программа Google Earth может служить очень полезным
учебным пособием в географическом образовательном содержании страны, когда изучаются такие
темы, как «Великие географические открытия», «Физическая география», «Экология и окружающая
среда», «рельеф земли» [2] .
Программа Google Earth на тему "Великие геогрфические открытия" может предложить нам
дорожную карту, по которой путешествовали многие путешественники. По предоставленным
данным, провести урок гораздо интереснее не теряя время в поисках дорожной карты, по которой
путешествует каждый путешественник в отдельности. Точно так же Google Earth приходит на
помощь как мощный инструмент визуализации, даже во время тем, связанных с экологией и
окружающей средой. В рамках возможностей программы можно расмотреть, как меняется
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экологическая ситуация на той или иной территории по годам. Таким образом, открывается путь к
временному мышлению учащихся. В свою очередь, благодаря 3D-эффекту занятия по рельефу можно
реализовать в контакте с наглядными примерами [3].
В статье опубликованной еще в 2015 году Ребеккой Шааф, Эндрю Скеллерном, Саймоном
Хасслеттом и Дэвидом Норклиффом в журнале «Planet», можно убедиться, что Google Earth является
эффективным программным обеспечением, помогающим учащимся получать качественное
образование. Результаты опроса обучающихся, проведенного ими в конце двухнедельной программы
Google Earth, показали хорошие результаты учащихся к программе Google Earth.
Результаты эксперимента в журнале Planet в 2015 году
Количество опрошенных: 33

да

нет

Вы когда-нибудь использовали Google Earth?

73%

27%"

Если да, вы когда-нибудь использовали Google Earth в академических исследованиях?

29%

71%

Считаете ли вы, что основные функции Google Earth просты в использовании?

97%

3%

Это улучшило или повысило ваши Общие географические навыки?

94%

6%

Считаете ли вы эффективным использование Google Earth в академических исследованиях?

82%

18%

Как вы думаете, Google Earth улучшил ваше представление об изучаемой теме в этом
уроке/упражнении?

91%

9%

Как вы думаете, Google Earth может помочь полевой работе?

94%

6%

Как вы думаете, Google Earth может заменить полевую работу?

0%

100%

Как видно из обоих практик, программа Google Earth с 2013-2015 годов широко известна среди
иностранных географических организаций образования и обучающихся [4] . Простота функций
программы, при необходимости, изобилие источников информации, обучающих функциям
программы, а также доступность программы являются еще одним проявлением эффективности ее
применения в области географического образования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современное время цифровизации важно использовать новые технологии и программы при
узучений таких дисциплин как география. Google Earth-это программа, которая открывает широкие
возможности перед учениками и учителями в современном образовании. Опыт стран мира
доказывает эффективность программы Google Earth. Программа создает условия для всестороннего
обучения учащихся, способствует развитию их временного и пространственного мышления. А это, в
свою очередь, будет способствовать повышению качества географических знаний обучающихся.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. ChilcottM. and HaslettS. K. 2010 Climate change and sustainable development education through the
lens of Google Earth, Teaching Earth Sciences, 35, 20-23 [Google Scholar]
2. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.11120/plan.2012.00260008
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ÖZET
İslam ülkeleri Oşinografi Ağı (INOC), İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği
Daimi Komitesi'nin (COMSTECH) üye ülkeleri arasında bilim ve teknoloji faaliyetlerinin teşviki ve
işbirliğine yönelik oluşturulan ağlarından birisidir. INOC'un ana faaliyetleri, kapasite geliştirmek için
birbirlerine yardımcı olmak, karşılıklı yarar ve kullanım için alandaki gelişmelerde bilgi alışverişinde
bulunmak, sürekli diyalogu sürdürmek amacıyla ortak çıkar araştırma alanlarında işbirliği yapmak, üyeleri
tarafından kullanılmak üzere konu alanındaki gelişmelere ilişkin veri bankaları kurmak ve sürdürmek, üye
ülkelerin ortak çıkarlarına yönelik ortak araştırma ve geliştirme projeleri başlatmak ve üyeler için kaliteli
insan gücünün yetiştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu bildirinin amacı INOC’un Deniz Bilimleri ve
Teknolojisi alanında yapmış olduğu araştırmaların ve bu alandaki politikalar açısından değerlendirmesini
yapmaktır. Bildiride INOC’un yapmış olduğu araştırma faaliyetleri ve bu alandaki araştırma politikalarına
olan katkıları sunulacaktır. Yapılan çalışmalar ayrıca tüm ülkelerin üzerinde hemfikir olduğu yeşil mutabakat
açısından değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: INOC, Deniz Bilimleri, Politika

ABSTRACT
Inter-Islamic Network on Oceanography (INOC) is one of the Networks of the Organization of Islamic
Cooperation's (OIC) Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH) for
the promotion and cooperation of science and technology activities among the OIC member states. The main
activities of INOC are to collaborate and cooperate in research areas of common interest with a view to help
each other in building capability in the field, to exchange information and maintain continuing dialogue in
the developments in the field for mutual benefit and use, to set up and maintain data banks on the
developments in the subject area for use by the members of the Network, to initiate joint projects of research
and development of common interest to member countries of the Network and to help and assist in training
of quality manpower for the member countries of the Network. The purpose of this paper is to evaluate
INOC's research in the field of Marine Sciences and Technology and its policies in this field. In the paper,
the research activities of INOC will be presented and its contributions to research policies in this field will be
presented. The work done will also be evaluated in terms of the Green Deal agreement on which all countries
agree.
Keywords: INOC, Marine Sciences, Policy
INTRODUCTION
On the basis of the recommendations made at the first meeting of the Organization of the Islamic Conference
(OIC) Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH) and the Islamabad
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Declaration of May 1983, a 20-years perspective plan was prepared for the development of Sciences and
Technology in the Islamic countries. This plan was approved by the Fourth Islamic Summit held in
Casablanca/Morocco in 1984. This plan has identified Ocean Sciences as a Key Programme Area. Islamic
Foundation for Sciences, Technology and Development (IFSTAD) has been mandated to carry out feasibility
and modality studies for establishing an operational mechanism. The INOC Network was thus established by
COMSTECH in November 1987 and became operational in April 1989. INOC is hosted by the Republic of
Turkey, with its headquarters in Izmir. The status of INOC is that of an inter-governmental, non-political and
non-profit, autonomous body linked to COMSTECH. Thus far, nine countries have accepted the INOC
charter: Algeria, Bangladesh, Indonesia, Iraq, Morocco, Pakistan, Senegal, Tunisia and Turkey. Several other
OIC member countries participate regularly to INOC activities without having formally adhered to its
charter. The mission of INOC is to play the catalyser role to foster closer cooperation among the countries of
the Muslim Ummah in the field of development and management of marine resources. In pursuit of this
mission, it seeks to generate ideas and policy directions through intensive dialogue, studies and research on a
continuing basis.
The main objectives of INOC are as follows:
- to facilitate the exchange of scientific data and information and the transfer of knowledge resulting from
marine scientific research and maintain continuing dialogue with member states on the development of
Ocean services;
- to set-up and maintain a data bank on the developments in the marine sciences and related fields, taking
into account national interests of the subscribing countries;
- to collaborate and cooperate in the areas of common interest with a view to helping each other in building
up the national capabilities of the member states in the development of the exploration and exploitation of
the marine resources;
- to initiate joint research programmes and other activities, promote capacity building and recycling of
operators in the fields and provide consultancy and advisory services to the member countries;
- to promote networking and develop partnership with other similar regional and international organizations
(INOC, 2021).
The INOC envisions:
- to have all the OIC countries as members in the Network;
- to review the existing facilities in the Islamic countries on oceanographic research, recommend that basic
facilities be established in countries, where at the present non exists, and the facilities in the existing
institutes be further improved by acquiring advanced technology;
- to develop, recommend and coordinate the activities of Islamic countries involved in marine affairs for:
– a better understanding of the ocean environment through science and technology and the exploitation and
development of ocean resources;
– approval of the research and development plans and programmes for the ocean sciences;
– recommending research and development projects of interest to various institutes/organizations in the
Islamic countries and assessment of priorities among such projects;
– coordinating effectively ocean with a view to ensure efficient use of common services, including the use of
research vessels;
– recommending means and methods for effective utilization of the research results by the Islamic countries;
– reviewing the implementation and progress of oceanographic research and development programmes;
– constituting task forces for specific purposes to meet hazards from the seas.
- to make its mark in the global area as the representative organization of the Ummah and make meaningful
contributions in all important regional and international deliberations on the exploitation and development of
ocean resources;
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- to establish and update an Islamic Oceanographic Data Centre (IODC) in the Islamic countries and develop
the linkages with global Network and coordinate with National Oceanographic Data Centres ( NODC ) of the
other countries;
- to develop a comprehensive plan to enhance training facilities to meet the training manpower requirement
in the Islamic countries. Oceanography will be introduced right from the school, college and university level
in order to produce training scientists and technicians to support oceanographic investigation and research
programme of individual Islamic country (www.inoctr.org).
General Body:
The representative of member institutions of the Network as well as a representative of COMSTECH shall
be the General Body of the Network. All powers shall rest with the General Body of the Network. All
powers shall rest with the General Body. They shall elect from themselves the President and three Vice
Presidents for a period of three years’ renewable (INOC, 2021).
Executive Committee:
Executive Committee made up of the President, Vice Presidents, one representative of COMSTECH as exofficio without right of vote. The President nominate to act as secretary of the Executive Committee. The
Executive Committee deal with matters entrusted to it by the General Body and take all steps to implement
the decisions and policies of the General Body (INOC, 2021).
INOC ACTIVITIES IN THE FIELD OF MARINE SCIENCE
Training Workshop on “Climate Change and The Caspian Sea”, (7-13 May 2016; Tehran, IRAN ).
(Prooceedings Book available in www.inoctr.org)
Intergovernmental Oceanonographic Commission (UNESCO) Executive Council Meeting (Paris-France), 613 June 2016; and visit of International Council for Scientific Investigation of Mediterranean (ICSEM) and
International Hydrographic Office (IHO) in Monaco.
Eleventh Executive Committee Meeting of INOC, held in Izmir-Turkey 16-18 September 2016
Workshop on 3-8 March 2017 at Regional Center of Oceanography for the Western Asia (RCOWA)
(Tehran-Iran). RCOWA Oceanographic Conference 3-8 March 2017, Tehran-Iran
Training Course on “Development of Aquaculture Production and Technologies in the INOC Member
States”, (15-20 May 2017, Tunisia). (Prooceedings Book available in www.inoctr.org)
IOC General Assembly 26-29 June 2017, Paris-France.
Forthcoming event Understanding the Problems of Inland Waters: Case Study for the Caspian Basin (UPCB)
Date: 12-14 May 2018 Place: Baku, Azerbaijan.
Iranian Oil Company and Iranian National Institute of Oceanography and Atmospheric Sciences (INIOAS)
for possible cooperation on the Gas hydrate and Antarctica Programs of COMSTECH 16-19 February 2018
COMSTECH, ECOSF and Uzbekistan Embassy as well as the experts from NIO (Karachi) to discuss on the
COMSTECH Programs of Gas hydrate and Antarctica.
Training Course on Marine Sonar and Seismic Surveys in the INOC Member States 15-24 March 2018,
Izmir, Turkey.
Conference on “Understanding the Problems of Inland Waters: Special Case of the Caspian Region (UPCB)”
12-14 May 2018, Baku (Azerbaijan). Also the Student Event on 11 May 2018 was held just before the
Conference as well as the STUDENT EVENT; (Prooceedings Books available in www.inoctr.org for the
Conference Abstract Book and Student Event)
Aquaculture Training Course. Tunisia during 13-16 November 2016

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
93

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
INQUA Conference during 11-13 October 2019 in Tehran-Iran (submitted three oral talks and Derman
Dondurur gave a lecture on “Seismics and Sonar Surveys”) 15 October 2019 on the invitation of Azerbaijan
Academy of Sciences.
Two Days Meeting of COMSTECH Inter-Islamic S&T Networks (IINETS); January 14-15, 2020.
Virtual Meeting of COMSTECH and Networks was held on September 1, 2020 Report of INOC.
Virtual Meeting of INOC General Assembly was convened (without majority) on 30 November 2020
(Report of the General Assembly enclosed). The Charter of INOC was amended.
Latest Developments On Marine Sciences-I, INOC Special Lecture Series on Ocean Conservation, Online
Event, Organized by Inter-Islamic Network on Oceanography; Contributed by Dokuz Eylul University
Institute of Marine Sciences and Technology & Universiti Malaysia Terengganu Faculty of Science and
Marine Environment. 3 August 2021
Advanced Technologies for Marine Sciences, 1 October 2021
Latest Developments On Marine Sciences-II, INOC Special Lecture Series on Ocean Conservation, Online
Event, Organized by Inter-Islamic Network on Oceanography; Contributed by Dokuz Eylul University
Institute of Marine Sciences and Technology & Universiti Malaysia Terengganu Faculty of Science and
Marine Environment. 26 October 2021.

ANALYSIS
Figure 1 shows the statistical analysis of the activities carried out by INOC in the field of marine sciences
between 2016 and 2021.
Figure 1. Statistical Analysis of INOC Activities between 2016-2021

When Figure 1 is examined, it is seen that INOC's conference (18.8%), training workshop (18.8%), general
assembly organization (12.5%) and attendance (6.3%), workshops (6.3%) and It is seen that there are
activities consisting of study visits (37.5%). Among these activities, it has been determined that the most
activities are for study visits and conferences (Cinar and Cavas, 2021).
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DISCUSSION AND RESULTS
Inter-Islamic Network on Oceanography (INOC) is one of the Networks of the Organization of Islamic
Cooperation's (OIC) Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH) for
the promotion and cooperation of science and technology activities among the OIC member states. INOC
activities include facilities like building effective collaboration in marine research areas in Islamic countries,
exchanging information and maintain continuous dialogue.
INOC successfully carried out scientific activities between 2016-2021 on the collaboration in research areas
of common interest with a view to help each other in building capability in the field; exchanging information
and maintain continuing dialogue in the developments in the field for mutual benefit and use; setting up and
maintain data banks on the developments in the subject area for use by the members of the Network;
coordinating joint projects of research and development of common interest to member countries of the
Network and finally helping and assisting in the training of quality manpower for the member countries of
the Network.
The European Union has included "A European Green Deal" among the priority areas between 2019-2024.
The European Union highligthed climate change and environmental problems as a global threat not only for
Europe but also for the whole World (Montanarella and Panagos, 2021; European Grean Deal, 2021). In this
regard, it has prepared a serious action plan that will use resources efficiently and transform it into a
competitive economy. Among these action plans, the protection of the environment and oceans is a priority.
In this framework, ensuring the sustainability of blue economy and fisheries sectors and reducing air, water
and soil pollution have been identified as key areas. When the activities of INOC are evaluated from this
point of view, it is clear that many activities have already carried out within the scope of the green deal
agreement.
This study includes proofs of the activities carried out between 2016 and 2021. We believe that the number
of scientific activities and events will be increased. As a final remark, INOC welcome each junior and senior
researchers from network countries to collaborate with INOC for advanced Marine Sciences Researches.
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ACOUSTIC BAND GAP EXPLOITATION USING A DEFECT INSIDE DUAL HELMHOLTZ
RESONATORS STRUCTURE
Mohamed EL MALKI
Mohammed First University, LaMOn2E, Department of Physics,
Faculty of Sciences, 60000 Oujda, Morocco.

ABSTRACT
The one-dimensional periodic dual Helmholtz resonators (DHRs) is originally studied in this work. The
structure composed of n sites is assumed to be connected to an infinite acoustic line with a period d1. The
DHR consist of a pair of neck and cavity connected in series (neck–cavity–neck–cavity). This kind of
structure presents large acoustic bandgaps, which provide an important attenuation of sound that can be used
in acoustic faltering domain. The calculations of the transmission of the finite and the defective structure
have done using the interface response theory. The results show that periodic DHR has positive acoustic
bandgap characteristics. This provides us a possible way to achieve wider acoustic band gaps via using the
DHR with appropriate parameters. The numerical results are compared with those obtained by the transfer
matrix and they remain the same. When a defective closed resonator replaces a DHR, localized modes
appear inside the bandgaps as a resonance of the defect. We show that these localized modes are very
sensitive to the length of the defective closed resonator. The defected structure can be used as a selective
filter.
Keywords: Acoustic faltering, dual Helmholtz resonators, defective closed resonator, localized mode,
transmission spectrum.
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ORGANOFOSFAT ZEHİRLENMELERİNİN TEDAVİSİNDE OKSİM BİLEŞİKLERİNİN YERİ VE
ÖNEMİ
THE PLACE AND IMPORTANCE OF OXIME COMPOUNDS IN THE TREATMENT OF
ORGANOPHOSPHATE POISONING
Nuriye Tuna SUBAŞI
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,
Kırşehir, Türkiye
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1534-2559

ÖZET
Organofosfat zehirlenmeleri, zamanında ve doğru tedavi edilmesi gereken aksi taktirde ölümle sonuçlanan
kritik bir hastalıktır. Organofosfat bileşikleri 1970’lerden beri dünya çapında tarım ürünlerinin korunması
amacıyla yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak özellikle ekonomisi tarıma dayalı toplumlarda bu bileşiklerin
bilinçsiz kullanımı veya intihar amaçlı kullanımlarından dolayı organofosfat zehirlenmeleri sık rastlanan
zehirlenme nedenlerinden biridir. Aynı zamanda bu bileşikler kitle imha aracı olarak kimyasal silah
yapımında da kullanılan son derece toksik bileşiklerdir.
Organofosfat bileşikleri vücuda girdiğinde asetilkolinesteraz enziminin aktif bölümündeki serin aminoasitine
kovalent fosfat bağı ile bağlanarak enzimi inhibe ederler ve kolinerjik sinapsta aşırı uyarıya neden olurlar.
Asetilkolinesteraz başta sinir ve kas dokusunda olmak üzere merkezi ve periferal pek çok dokuda yaygın
olarak bulunan bir enzimdir. Görevi asetilkolini hidroliz ederek sinir iletimini bitirmektir. Organofosfat
bileşikleri tarafından inhibe edilen asetilkolinesteraz enzimi antidot tedavisi olmadan geri dönmez. Ayrıca
24-48 saat içinde müdahele edilmezse asetilkolinesteraz geri dönüşümsüz olarak yıkıma uğrar.
Organofosfat zehirlenmelerinde kullanılan iki antidot vardır: 1. Atropin, 2. Oksimler. Atropin muskorinik
reseptör bölgelerinde biriken asetilkolinin aşırı uyarılmasının etkilerini bloke ederken, oksimler inhibe edilen
asetilkolinesteraz enzimininin aktivitesini geri yükler ve atropinin düzeltemediği nikotinik etkilerin geri
döndürülmesini sağlar. Organofosfat zehirlenmelerinin tedavisinde kilit rol oynayan oksimler üç şekilde etki
gösterir: 1. Aktif alandan fosforil grubunu ayırarak asetilkolinesteraz enzimini tekrar etkin hale getirir. 2.
Serbest organofosfat moleküllerini bağlar. 3. Normal dozlarda antikolinerjik etki gösterir.
Bizde yaptığımız çalışma ile piyasada bulunan ticari oksimlere alternatif olarak kullanılabilecek iki adet
aldoksim tipi oksim sentezledik. Sentezlenen bileşikler, saflaştırılması ve karakterizasyonu yapıldıktan sonra,
etkilerinin araştırılması için ortak çalıştığımız gruba teslim edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oksimler, organofosfat bileşikleri, organofosfat zehirlenmeleri, asetilkolinesteraz
enzimi

ABSTRACT
Organophosphate poisonings are a critical disease that must be treated in a timely and correct manner,
otherwise it can lead to death. Organophosphate compounds have been used extensively throughout the
world for the protection of agricultural products since the 1970s. However, organophosphate poisoning is
one of the common causes of poisoning, especially in societies whose economy is based on agriculture, due
to the unconscious use of these compounds or their use for suicide purposes. At the same time, these
compounds are extremely toxic compounds that are also used to make chemical weapons as a means of mass
destruction.
When organophosphate compounds enter the body, they bind to the serine amino acid in the active part of
the acetylcholinesterase enzyme with a covalent phosphate bond, inhibit the enzyme and cause excessive
stimulation in the cholinergic synapse. Acetylcholinesterase is an enzyme commonly found in many central
and peripheral tissues, especially in nerve and muscle tissue. Its task is to end nerve conduction by
hydrolyzing acetylcholine. The enzyme acetylcholinesterase, which is inhibited by organophosphate
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compounds, does not return without antidote therapy. In addition, if it is not intervened within 24-48 hours,
acetylcholinesterase is irreversibly destroyed.
There are two antidotes used in organophosphate poisoning: 1. Atropine, 2. Oximes. While atropine blocks
the effects of excessive stimulation of acetylcholine accumulated in the muscorinic receptor sites, oximes
restore the activity of the inhibited acetylcholinesterase enzyme and ensure the return of nicotinic effects,
which atropine is unable to correct. Oximes, which play a key role in the treatment of organophosphate
poisoning, act in three ways: 1. They reactivate the acetylcholinesterase enzyme by separating the
phosphoryl group from the active site. 2. Binds free organophosphate molecules. 3. It shows anticholinergic
effect at normal doses.
The synthesized compounds, after purification and characterization, were delivered to our collaborator group
to investigate their effects.
Keywords: Oximes, organophosphate compounds, organophosphate poisoning, acetylcholinesterase enzyme
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PROBIOTICS IN HUMAN HEALTH AND DISEASE
Asem A. SHEHABI
Prof., School of Medicine, Department of Pathology and Microbiology,
The Jordan University, Amman, Jordan.

ABSTRACT
Microorganisms are generally subdivided for human health into two major groups; the pathogenic and the
beneficial groups. Microorganisms which benefit humans have been detected for thousands of years through
the process of using them in food and alcohol fermentations.
It has been often stated that many diseases could be prevented if human beings have the right combination of
bacteria in their gut. It has also proved successfully by experiment that a beneficial bacterial strain
(Lactobacillus casei strain) when it was given alive in fermented milk drink in large quantity can improve
intestinal functions and consequently the host health.
The World Health Organizations (WHO) and Food and Agriculture Organization (FAO) describe probiotics
as live microorganisms that have beneficial properties for the host when ingested in adequate amounts and
confer health benefits.
Currently, probiotics are a multibillion dollars global industry, and they are used intensively in medical
research, treatment of various illnesses and enhancing personal immunity.
Probiotics are general considered safe, but theoretically, probiotics could result in some adverse effects;
including the contribution to antibiotics resistance through their ability to transfer resistance genes to human
intestinal flora, overstimulation of the immune system and producing adverse metabolic activity. However,
the exact mechanisms by which probiotics exert their effects are still incompletely understood, some
mechanisms were proposed; some probiotics excrete lactase that assist in lactose digestion. Probiotics can
produce lactic acid, benzoic acid and hydrogen peroxide altering gut pH and these products have protective
effects mostly against acid-sensitive bacteria
My presentation is intended to discuss the status of recent research on probiotics, and the value of their
consumption in human health.
Keywords: Probiotics, Human health, Disease, Treatment
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ÖZET
Biyolojik çeşitlilik açısından oldukça önemli olan Okyanuslar ve denizler, yaşam için çok önemli olan
oksijenin %50’sinden fazlasını üretmekte, hava ve iklim olaylarını düzenlemekte ve canlılar için besin ve
barınma ortamı oluşturmaktadır. Okyanus ve denizlerin kirlenmesi, iklim değişikliği ve küresel ısınma
dünyadaki birçok çevre felaketinin meydana gelmesine neden olmaktadır. Okyanusların korunması, genç
nüfusun davranışlarını ve tutumlarını değiştirmesine, karbon ve çevresel ayak izlerini azaltmasına ve bireysel
düzeyde harekete geçmeye başlamasına bağlıdır. Bu nedenle genç nesli yetiştirecek öğretmen adaylarının
okyanus okuryazarlıklarının belirlenmesi ve eksikler konusunda gerekli önlemlerin alınması çok önemlidir.
Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının okyanus okuryazarlıklarının ortaya çıkarılarak,
öğretmen yetiştirme programlarına dahil edilmek üzere oşinografi ile ilgili temel kavramlarının ve
prensiblerin belirlenmesidir. Araştırma, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde öğrenim
gören 154 (122 Kadın; 32 Erkek) öğretmen adayını içermektedir. Veri toplama aracı olarak Mogias ve
arkadaşları (2019) tarafından geliştirilen okyanus okuryazarlığı testi uygulanmıştır. Test 16 çoktan seçmeli
soru içermektedir. Bulgular, öğretmen adaylarının, atmosferik oksijenin kökeni, küresel su döngüsü ve
buharlaşan suyun kökeni, küresel okyanusun bağlantılı oluşu ve dünya suyunun çoğunun denizlerde ve
okyanuslarda bulunduğu ile ilgili sorularda ciddi sorunlara sahip olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Okyanus, Deniz, Okuryazarlık, Öğretmen adayları

ABSTRACT
Oceans and seas, which are very important in terms of biological diversity, produce more than 50% of the
oxygen that is very important for life, regulate weather and climate events, and create food and shelter for
living things. Pollution of oceans and seas, climate change and global warming cause many environmental
disasters in the world. Protecting the oceans depends on young populations changing their personal behaviors
and attitudes, reducing their carbon and environmental footprints and taking action on an individual level.
For this reason, it is very important to determine the ocean literacy of preservice science teachers who will
raise the young generation and to take the necessary precautions about the deficiencies. The aim of this study
is to reveal the ocean literacy of pre-service science teachers and to determine the basic concepts and
principles about oceanography to be included in teacher training programs. The study consisted of 154 (122
Female; 32 Male) pre-service teachers studying at the Faculty of Education, Department of Science Teacher
Training. As the data collection tool, the ocean literacy test developed by Mogias et al. (2019) was applied.
The test includes 16 short multiple choice questions. The findings showed that pre-service teachers had
serious problems with questions about the origin of atmospheric oxygen, the global water cycle and the
origin of evaporating water, the interconnectedness of the global ocean and most of the earth’s water
occuring in the seas and the oceans
Keywords: Ocean, Sea, Literacy, Pre-service teachers
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GİRİŞ
Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin denizel ilişkileri (turizm, ticaret, hammade vb.) oldukça
gelişmiştir. Bu yüzden ülkemizde denizel farkındalığın artırılması ve sürdürülebilirlik konularında çalışmalar
yapılması oldukça önemlidir. Gelişim çağındaki bireylerin denizler hakkında bilinçlendirilmeleri ve ileriki
dönemlerde farkındalık kazanmalarını sağlamak temiz ve sağlıklı çevrenin sürdürülebilirliğini olumlu yönde
etkileyecektir. Ayrıca geleceğin öğrencilerini yetiştirecek olan öğretmen adaylarının bu konuda almış
oldukları bilgilerin ortaya çıkarılması denizlerimizin korunmasında ve farkındalığın oluşmasında önemlidir.
Bunun için öncelikle öğretmen adaylarının ve öğrencilerin okyanus okuryazarlık seviyeleri araştırılmalıdır.
Okyanus okuryazarlığı tanımsal olarak “Okyanusun üzerinizdeki etkisinin ve okyanus üzerindeki etkinizin
anlaşılmasıdır.” şeklinde belirtilmektedir (Cava et al., 2005).
Okyanus okuryazarı bir kişi: (National Geographic Society, 2006)
• Okyanusun işleyişi ile ilgili temel kavramları anlar;
• Okyanus hakkında anlamlı bir şekilde iletişim kurabilir;
• Okyanus ve kaynakları hakkında bilinçli ve sorumlu kararlar verebilir.
“United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” tarafından belirlenen ve öğrencilerin lise
eğitimi sonuna kadar içselleştirmesi gerektiği savunulan okyanus okuryazarlığının 7 temel ilkesi ve 44 temel
kavramı bulunmaktadır. 7 temel ilke şu şekildedir; (Ocean Literacy Network, 2008).
1. Dünya, birçok özelliği olan bir okyanusa sahiptir.
2. Okyanus ve okyanustaki yaşam, Dünya'nın özelliklerini şekillendirir.
3. Okyanus iklim ve hava üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
4. Okyanus Dünyayı yaşanabilir hale getirmiştir.
5. Okyanus, yaşamın çeşitliliğini ve ekosistemleri desteklemektedir.
6. Okyanus ve insanlar ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır.
7. Okyanuslar büyük ölçüde keşfedilmemiştir.
Türkiye’deki okyanus okuryazarlığının araştırılması kapsamında Kurtay (2018) “Özel Lise Öğrencilerinde
Okyanus Okuryazarlığı” adlı çalışmasında öğrencilerin T-SOLE testinde yaklaşık %50 başarı gösterdiği ve
okyanus okuryazarlığının en çok 4. ve 7. ilkesinde sorun yaşadıklarını tespit etmiştir. Ayrıca kız öğrencilerin
erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek başarı gösterdikleri ve temel bilgi kaynaklarının internet olduğu
belirlenmiştir. Yapılan bir diğer çalışmada Mogias ve diğerleri (2019), üç Akdeniz ülkesinde (İtalya,
Hırvatistan ve Yunanistan) ilkokul öğrencileri (3-6. Sınıflar) arasında okyanus bilgisinin oldukça orta
seviyelerde olduğunu ve aynı zamanda kavram yanılgıları yaşadıklarını gözlemlemişlerdir.
Kanada’da Guest, Lotze ve Wallace (2015) tarafından yapılan araştırmada 7 temel ilkeyi içeren okyanus
okuryazarlığı anketi sonucu başarı oranının %50’nin altında olduğu belirlenmiştir. Leitao, Maguire ve
diğerleri (2018), Portekiz'de 132 öğrenciye ve Birleşik Krallık'ta 7, 8 ve 9. sınıflarda 328 öğrenciye anket
uygulamışlardır. Anket sonucunda ötrofikasyon, okyanusların oksijen açısından önemi, okyanus asitliğinin
sebepleri ve okyanusların keşfi gibi konularda öğrencilerin bilgi seviyelerinin düşük olduğunu tespit
etmişlerdir.
Aboulail ve Tajuddin (2021) “Riyadh-Suudi Arabistan’da Uluslararası Okullardaki İlkokul Öğrencilerinin
Okyanus Okuryazarlığı” çalışmasında öğrenciler 25 üzerinden 12,56 ortalama başarı puanı ile oldukça orta
seviyede okyanus okuryazarlığı becerileri göstermişlerdir. Çalışmada 6. sınıf öğrencilerinin 5. sınıflara göre
bilgilerinin daha üst seviyede olduğu, okyanus hakkındaki temel bilgi kaynaklarının eğitim programları
olduğu görülmüştür.
Plankis, Marrero (2010) tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lise ve ortaokul öğrencilerinin
okyanus okuryazarlığının araştırıldığı çalışmada ise, birçok durumda öğrencilerin okyanus ile kendilerinin
arasındaki ilişkiyi ve okyanusun yaşamlarını nasıl etkilediğini açıklayamamışlardır. Çalışmanın başında
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öğrencilerin okyanus okuryazarlık seviyesi düşük ila orta arasındayken, çalışma sonrasında seviyelerinin orta
ila yüksek düzeye çıktığı belirlenmiştir.
Dünya geneline bakıldığında okyanus okuryazarlığıyla ilgili birçok çalışma yapılmış olup, uluslararası bir
araştırma konusu haline geldiğini ve bir an önce önlem alınarak durumun düzeltilmeye çalışıldığı açıkça
görülmektedir.
Literatür taramasında Türkiye’de öğretmen adaylarının okyanus okuryazarlığı üzerine yapılmış herhangi bir
çalışmanın olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilecek bulgular doğrultusunda eğitim
fakültelerinin öğretim programlarında gerekli iyileştirilmenin yapılması öngörülmektedir.
YÖNTEM
Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırmalarda daha çok betimsel araştırmaların
kullanıldığı görülmektedir. Betimsel analiz araştırmacıların farklı olgu ve olaylar hakkında özet bilgi elde
edebilmeleri için sıklıkla başvurulan bir yöntem olduğu belirtilmiştir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2008). Bu çalışmada eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin okyanus
okuryazarlık düzeyi test yoluyla nesnel bir şekilde ölçülmüş ve sayısal verilerle açıklanmıştır.
Katılımcılar
Bu çalışmaya İzmir’deki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 154 Fen
Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri katılmıştır. Katılımcıların cinsiyetlerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de
sunulmuştur.
Tablo 1. Çalışmaya katılanların cinsiyetlerine göre analizleri
Cinsiyet

N

%

Erkek

32

20,8

Kadın

122

79,2

Toplam

154

100,0

Veri Toplama Araçları
Ölçme aracı olarak Mogias ve arkadaşları (2019) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekte
Okyanus Okuryazarlığı Çerçevesinin yedi temel ilkesi (Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi [NOAA], 2013)
ve Okyanus Okuryazarlığı Kapsamı ve Sırası (NMEA, 2010) dikkate alınmıştır. Bu ölçeğin Türkçeye çevirisi
bilim eğitimi, deniz bilimleri ve yabancı dil uzmanları tarafından yapılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin
Okyanus Okuryazarlığı Çerçevesinin yedi temel ilkesine göre dağılımı şu şekildedir:
Okyanus Okuryazarlığı Temel İlkeler
1. Dünya, birçok özelliği olan bir okyanusa sahiptir. (Sorular: 1,7,13)
2. Okyanus ve okyanustaki yaşam, Dünya'nın özelliklerini şekillendirir. (Sorular 2,10)
3. Okyanus iklim ve hava üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. (Sorular 5, 11)
4. Okyanus Dünyayı yaşanabilir hale getirmiştir. (Sorular 3, 8)
5. Okyanus, yaşamın çeşitliliğini ve ekosistemleri desteklemektedir. (Sorular 4, 9)
6. Okyanus ve insanlar ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. (Sorular 12, 14, 16)
7. Okyanuslar büyük ölçüde keşfedilmemiştir. (Sorular 6, 15)
Veri Toplama Araçlarının Uygulanması ve analizi
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Verilerinin toplanabilmesi için öncelikle Dokuz Eylül Üniversitesi etik kurulundan gerekli izin alınmıştır.
Daha sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim
gören 154 öğrenciye anket uygulanmıştır. COVID-19 Pandemisinin halen devam etmesi nedeniyle,
çalışmada veriler 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının güz döneminde online olarak toplanmıştır. Veri
analizleri için SPSS 17.0 programı kullanılmıştır.
BULGULAR
Çalışmadan elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Maddeler bazında istatistiksel analizler

Madde1

Madde2

Madde3

Kadın
N - %

Erkek
N - %
N

Maddeler

Toplam
N

Toplam
%

A. Kesinlikle hayır

10

31,25

10

8,20

20

12,99

B. Evet, tüm okyanuslara.

5

15,63

22

18,03

27

17,53

C. Sadece bazı okyanuslara.

13

40,63

66

54,10

79

51,30

D. Bilmiyorum

4

12,50

24

19,67

28

18,18

A. Fosil hayvanlar bir zamanlar dağlarda yaşıyordu.

6

18,75

20

16,39

26

16,88

B. Fosiller basit taşlardır.

1

3,13

5

4,10

6

3,90

C. Fosilli kaya denizde oluşmuştur.

24

75,00

85

69,67

109

70,78

D. Bilmiyorum.

1

3,13

12

9,84

13

8,44

A. Kıtalarda

1

3,13

18

14,75

19

12,34

B. Denizde

29

90,63

84

68,85

113

73,38

C. Ormanlarda

1

3,13

4

3,28

5

3,25

D. Bilmiyorum

1

3,13

16

13,11

17

11,04

A. Denizin her yerindeki aynı hayvanlara

3

9,38

11

9,02

14

9,09

B. Denizin farklı yerlerindeki farklı hayvanlara

28

87,50

107

87,70

135

87,66

D. Bilmiyorum.

1

3,13

4

3,28

5

3,25

A. Ülkenizden uzaktaki daha sıcak denizlerden

9

28,13

17

13,93

26

16,88

B. Ülkenize daha yakın denizden

16

50,00

56

45,90

72

46,75

C. Daha önce yağmur yağmış bir karadan

3

9,38

20

16,39

23

14,94

D. Bilmiyorum.

4

12,50

29

23,77

33

21,43

A. Ay'ın yüzeyi

2

6,25

12

9,84

14

9,09

B. Himalayalar

0

0,00

2

1,64

2

1,30

C. Okyanus dibi

29

90,63

92

75,41

121

78,57

D. Bilmiyorum

1

3,13

16

13,11

17

11,04

A. Tüm okyanuslarla

8

25,00

31

25,41

39

25,32

B. Sadece Akdeniz ile

19

59,38

39

31,97

58

37,66

C. Sadece içine dökülen nehirler ile

1

3,13

5

4,10

6

3,90

D. Bilmiyorum

4

12,50

47

38,52

51

33,12

A. Okyanuslar

17

53,13

50

40,98

67

43,51

B. Tropikal ormanlar

5

15,63

21

17,21

26

16,88

C. Ormanlar ve çayırlar

10

31,25

43

35,25

53

34,42

D. Bilmiyorum

0

0,00

8

6,56

8

5,19

A. Tyrannosaurus rex (etçil bir dinazor türü)

1

3,13

14

11,48

15

9,74

B. Katil balina

2

6,25

17

13,93

19

12,34

C. Mavi balina

25

78,13

70

57,38

95

61,69

D. Bilmiyorum

4

12,50

21

17,21

25

16,23

Madde 10 A. Deniz suyunun hareketleriyle

30

93,75

101

82,79

131

85,06

B. Deniz kirliliği ile

1

3,13

2

1,64

3

1,95

C. Bunlardan hiçbiri, kıyı şeridi hep aynı kalır.

0

0,00

1

0,82

1

0,65

D. Bilmiyorum

1

3,13

18

14,75

19

12,34

Madde 4

Madde 5

Madde 6

Madde 7

Madde 8

Madde 9
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Madde 11 A. Yazları daha sıcak ve kışları daha soğuk

15

46,88

66

54,10

81

52,60

B. Yazları daha soğuk ve kışları daha sıcak

5

15,63

29

23,77

34

22,08

C. Şimdikiyle aynı iklim

4

12,50

1

0,82

5

3,25

D. Bilmiyorum.

8

25,00

26

21,31

34

22,08

Madde 12 A. Trenlerle

0

0,00

2

1,64

2

1,30

B. Uçaklarla

2

6,25

4

3,28

6

3,90

C. Gemilerle

30

93,75

109

89,34

139

90,26

D. Bilmiyorum
Madde 13 A. Denizlerde ve okyanuslarda

0

0,00

7

5,74

7

4,55

21

65,63

89

72,95

110

71,43

C. Kuzey ve Güney Kutuplarında buzun içinde donmuş bir
şekilde

11

D. Bilmiyorum

0

34,38
0,00

27
6

22,13
4,92

38
24,68
6

3,90

Madde 14 Bilmiyorum

0

0,00

7

5,74

7

4,55

Katılıyorum

23

71,88

109

89,34

132

85,71

Katılmıyorum

9,74

9

28,13

6

4,92

15

Madde 15 Bilmiyorum

0

0,00

1

0,82

1

0,65

Katılıyorum

32

100,00

121

99,18

153

99,35

Madde 16 Bilmiyorum

4

12,50

8

6,56

12

7,79

Katılıyorum

28

87,50

113

92,62

141

91,56

Katılmıyorum

0

0,00

1

0,82

1

0,65

Bulgular Okyanus okuryazarlığının temel ilkelerine göre açıklanmıştır. Her bir temel ilke için hazırlanan
sorular ve elde edilen bulgular ışığında yorumlar aşağıda yer almaktadır:
Temel İlke 1: Dünya, birçok özelliği olan bir okyanusa sahiptir. (Sorular: 1. Bir balık olsaydınız, her
okyanusa yüzerek ulaşabilir miydiniz? 7. Ege Denizi şunlarla bağlantılıdır: 13. Dünya'daki en fazla su
nerededir?)
Okyanusların birbirleri ile bağlantılı olması ile ilgili hazırlanan 1. ve 7. sorulara öğrencilerin sırasıyla vermiş
oldukları doğru yüzdeleri %17,53 ve %25,32’dir. Sonuçlar öğrencilerin okyanusların birbiriyle bağlantılı
olma özelliği konusunda kavramalarının tam olarak oluşmadığını göstermektedir. 13. soruya verilen doğru
cevap yüzdesi ise %71,43’tür. Bu soru birçok öğrencinin denizler ve okyanuslarda en fazla suların olduğunu
konusunda birleştiklerini ortaya koymaktadır.
Temel İlke 2. Okyanustaki yaşam, Dünya'nın özelliklerini şekillendirir. (Sorular: 2. Dağlarda dolaşırken
içinde balık fosili bulunan bir kaya görürseniz, bunun anlamı şudur; 10. Kıyı şeridi şu şekilde şekillenir)
Okyanusların dünyanın özelliklerini ne ölçüde değiştirdiğine yönelik 2 soru sorulmuştur. 2. soruda öğretmen
adaylarının %70,78’inin doğru cevap verdiği görülürken, bu oran 10. soruda % 85,06 olmuştur. Öğrencilerin
bu temel ilke konusunda bilgilerinin daha iyi olduğu söylenebilir.
Temel İlke 3. Okyanus iklim ve hava üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. (Sorular: 5. Karaya düşen
yağmur suyu aslen nereden gelir? 11. Ege Denizi olmasaydı şehrinizin iklimi nasıl olurdu?)
Okyanusların iklim ve hava durumu üzerine olan etkisinin araştırıldığı 5.soruda bu soruda öğretmen
adaylarının su döngüsü ve yağmur oluşumu konusunda yanlış bilgilere sahip oldukları (doğru cevap yüzdesi
%16,88) gözlenmiştir.. 11. soruda “Ege Denizinin olmaması durumunda karasal iklimin oluşacağı bilgisini
doğru olarak cevaplayan öğretmen adaylarının yüzdesi %52,60 olarak bulunmuştur.
Temel İlke 4. Okyanus Dünyayı yaşanabilir hale getirmiştir. (Sorular: 3. Dünya'daki ilk canlı
organizmalar nerede yaşamıştır? 8. Canlıların soluduğu oksijenin ana kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?)
Öğretmen adaylarının %73,38’inin 3. soruyu doğru cevapladıkları görülmüştür. Bununla birlikte, atmosferik
oksijen kaynağının birçoğunun okyanuslar tarafından sağlanması ile ilgili 8. soruya öğretmen adaylarının
sadece %43,51’inin doğru cevap verdikleri tespit edilmiştir.
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Temel İlke 5. Okyanus, yaşamın çeşitliliğini ve ekosistemleri desteklemektedir. (Sorular: 4. Deniz ortamı
aşağıdaki canlılardan hangisine ev sahipliği yapar? 9. Dünya'da yaşayan en büyük hayvan)
Okyanus yaşamı, biyoçeşitlilik ve ekosistemler ile ilgili hazırlanan 4. ve 9. sorulara öğretmen adaylarının
sırasıyla %87,66 ve %61,69 oranında doğru cevap verdikleri tespit edilmiştir. Her iki soru içinde yeterince
öğretmen adayının yeterli bilgiye sahip olduğu görülmektedir.
Temel İlke 6. Okyanus ve insanlar ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. (Sorular: 12. Dünya'daki
ürünlerin çoğu (örneğin oyuncaklar) nasıl taşınır? 14. Kıyıdan uzakta yaşasam da deniz hayatımı
etkiliyor 16. Lavaboya attığım her şeyin deniz üzerinde etkisi vardır)
Dünyadaki mal ve hizmetlerin taşınmasında okyanusların ve denizlerin kullanılması ile ilgili 12. soruya
öğretmen adaylarının %90,26’sı doğru cevap vermiştir. Ankette 14 ve 16. sorular daha çok okyanusların
öğrencileri duyuşsal açıdan nasıl etkilediği ile ilgilidir. Bu sorularda ise öğrencilerin büyük bir kısmının
okyanus ve denizlerin öğrencileri etkilediğini göstermiştir (%85,71 ve %91,56).
Temel İlke 7. Okyanuslar büyük ölçüde keşfedilmemiştir. (Sorular: 6. Aşağıdaki ortamlardan hangisi en
az keşfedilmiştir? 15. Denizi korumak için çalışmalıyız ve bilmeliyiz.)
Okyanusların bilimsel anlamda henüz tam olarak keşfedilmemiş olması ile ilgili 6. ve 15. sorulara ise
öğrencilerin büyük oranının (sırasıyla%78,57 ve %99,35) bu sorulara katıldıklarını göstermektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının okyanus okuryazarlıkları temel ilkeler bazında incelendiği bu çalışmada
aşağıda belirtilen boyutlarda bazı bilgilerin tam olarak edinilemediği anlaşılmıştır:
- Okyanusların birbirleri ile bağlantılı bir yapıya sahip oluşu: Öğrencilerin okyanusların birbirileri ile tam
olarak bağlantılı olduğu konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğu ortaya konulmuştur.
- Karaya düşen yağmur sularının kaynağı: Okyanusların dünyadaki su döngüsü ve iklim üzerinde etkileri
bulunmaktadır. Elde edilen veriler kapsamında öğrencilerin su döngüsü ve iklim olaylarında okyanusların
etkisini tam olarak algılayamadıklarını göstermektedir.
- Atmosferik oksijen kaynağı olarak okyanuslar: Okyanuslar dünyayı daha yaşanabilir hale getirmede çok
önemli roller oynamaktadır. Bunların başında da önemli bir oksijen kaynağı olma özelliği gelmektedir Fen
Bilgisi Öğretmen adaylarının bu konuda bilgi eksikliğinin olduğu elde edilen verilerin analizinden tespit
edilmiştir.
Yukarıdaki durumlar dışında ise öğretmen adaylarının %70 ve üzerinde doğru cevaplar verdikleri
görülmüştür.
Çalışma cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, erkek öğretmen adaylarının; 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15.
sorulara kadın öğretmen adaylarına oranla daha yüksek yüzdelerde doğru cevaplar verdikleri tespit
edilmiştir. 4 ve 7. sorulara verilen doğru cevapların yüzdelerinin birbirlerine çok yakın oldukları tespit
edilmiştir.
Bu çalışma nicel verilerden elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanmıştır. Çalışmanın nitel verilerle
desteklenerek daha büyük kitleler üzerinde uygulanması daha derinlemesine bilgiler edinilmesini
sağlayabilir.
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar eğitim fakültelerinin öğretim programlarının güncellenmesi ve
iyileştirilmesi sürecinde ders içeriklerine okyanus ve denizler ile ilgili bilgi ve becerilerin kazanılabileceği
konular eklenmesinde önemli bir kanıt olacağı öngörülmektedir.
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DISPLAY OF ZONING DIAMETER ACCORDING TO THE DISTANCE APPROACH TO
SPORTS FACILITY ZONING ISLANDS
SPOR TESİSİ İMAR ADALARINDA MESAFE YAKLAŞIMINA GÖRE İMAR ÇAPI GÖSTERİMİ
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ABSTRACT
In our country, activities are carried out under the title of zoning studies in order to make an area suitable for
holistic living standards. There is a hierarchy in the formation of zoning plans from the upper scale of the
country development plans to the lower scale, which are the implementation zoning plans. With this
hierarchy, in the 1/1000 zoning plans, sports facility zoning islands are determined within the zoning
boundaries determined to meet the sports activities needs of the people living in a region. Sports facility
zoning islands can be of different building regulations, precedent or building heights. There are possible
building regulations within the zoning boundaries, where there may be different types of sitting areas, such
as split, block and adjacent basis. The process of granting construction permits to the existing zoning parcels
in the zoning islands, whose identities are determined by these building regulations, is the zoning scale.
Zoning diameters, planned areas are given within the framework of type zoning regulations and plan notes.
The zoning diameter is given according to the precedent, height and building order of the island. Distance
method, on the other hand, is the process of creating the right residential area with the drawing rules of
convex shapes, such as square or rectangular, according to the geometric condition of the parcel, in order to
be able to give construction permits to the clean zoning parcels in the relevant zoning islands. In our study, it
has been tried to show how the settlement areas at the base can be given, which building order, which
precedent and how to apply the process to the convex parcels with the distance approach.
Keywords: Sports Facility Reconstruction Island, Distance Method, Zoning Diameter
Özet
Ülkemizde bir alanı tümsel yaşam standartlarına uygun hale getirmek için imar çalışmaları başlığında
faaliyetlerde bulunulur. Ülke kalkınma planları üst ölçekten, uygulama imar planları olan alt ölçeğe doğru
imar planlarının oluşturulmasında bir hiyerarşi vardır. Bu hiyerarşi ile birlikte 1/1000’lik imar planlarında,
özellikle bir bölgede yaşayan insanların spor faaliyetleri ihtiyacını karşılamak üzere belirlenen imar sınırları
içerisinde spor tesisi imar adaları tayin edilir. Spor tesisi imar adaları farklı yapı nizamları, emsal ya da bina
yüksekliklerinde olabilirler. İmar sınırları içerisinde ayrık, blok ve bitişik esas olmak üzere farklı tipte
oturum alanlarının olabileceği muhtemel yapı nizamları mevcuttur. Bu yapı nizamları ile kimlikleri
belirlenen imar adalarındaki mevcut imar parsellerine inşaat izni verilebilmesi işlemi ise imar çapıdır. İmar
çapları, planlı alanlar tip imar yönetmeliği ve plan notları çerçevesince verilir. Adanın emsal, yükseklik, yapı
nizamına göre imar çapı verilme işlemi yapılır. Distance yöntemi ise, ilgili imar adalarındaki temiz imar
parsellerine inşaat izni verilebilmesi amacıyla parselin geometrik durumuna göre konveks şekillerin gerek
kare ya da dikdörtgen gibi, çekme kuralları ile doğru oturum alanının meydana getirilmesi işlemidir.
Çalışmamızda, mesafe yaklaşımı ile, tabandaki oturum alanlarının nasıl verilebileceği hangi yapı nizamı
hangi emsal ve yükseklikteki konveks parsellere nasıl işlem uygulanacağı gösterilmeye çalışıldı.
Anahtar Kelimeler: Spor Tesisi İmar Adası, Mesafe Yöntemi, İmar Çapı

1.INTRODUCTION
The word 'Imar' comes from the Arabic umran (regularity). Dictionary meaning; it is promoting, cheering
and repairing (Aksay, 2005). The general objective of the development plans produced for our living spaces
is the public interest. The most beneficial uses of the lands for the public benefit are determined in the areas
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regulated by the zoning plans. In the land and land arrangement works carried out in accordance with the
current zoning regulation in our country, when the provisions regarding the valuation do not include the
evaluation of the parcels according to the objective criteria before the implementation, value differences
occur during the distribution stage for the reallocation of the parcels, and it remains insufficient in terms of
legislation and implementation. Land and land arrangement studies force the existing cadastral structure in
the application area to change with the zoning plan. Therefore, with the implementation, not only the borders
of the cadastral parcels in that region, but also the existing economic values of the property are changing
(Frizzell 1979). Zoning plans are indispensable for modern and healthy cities. Zoning plans are legal
documents that achieve their main purpose as long as they can be associated with the existing property
structure and applied to the land. Therefore, by developing various zoning implementation methods in our
country, it is aimed to establish a property relationship with the zoning plans, to form modern and healthy
cities and to rehabilitate the built-up areas that emerged illegally (Terzioğlu, 2015). The most important
condition for a healthy development of a city; zoning pattern, urbanism principles and planning principles
are in accordance with the public interest. It is clear that well-developed cities in line with the provisions of
the zoning plan facilitate human life. In addition, the implementation of the zoning plan is closely related to
the property phenomenon. For these reasons, it is necessary to determine the zoning plans that determine the
usage decisions in a residential area by keeping the public interest at the highest level and to make the zoning
plan applications considering this issue [Ergen, 2006]. Land and land arrangement (AAD) is a zoning plan
implementation tool that enables the transformation of cadastral parcels, which have a useless structure in
terms of city planning, into a more economically usable structure. The basic principle in land and land
arrangement is to bring the existing cadastral parcels in a regulation area into a single mass, arrange them as
new zoning parcels in accordance with the zoning plan data and return them to the owners. As a result of this
practice, it is ensured that the public areas are also offered to the public service [Yomralıoğlu, 1992]. The
general principles of land and land arrangement are regulated by Articles 18 and 19 of the Zoning Law No.
3194, and the principles regarding the implementation are regulated by the provisions of the Regulation on
the Principles of Land and Land Arrangement to be Made pursuant to Article 18 of the Zoning Law No.
3194. Some issues that are the subject of hesitation in practice have also been clarified by the jurisprudence
of the Council of State [Karavelioğlu, 2002]. In order to make land and land arrangement, first of all, the area
to be applied must be determined. While determining the regulation limit, the development direction of the
city and the elements suitable for intensive construction are taken into consideration. Then, the municipal
committee within the boundaries of the municipality and the adjacent area, and the provincial administrative
board outside it, a decision regarding the determination of the regulation limit is taken. [Steel, 2006].
Changes in planning approaches cause an increase in plan concepts, especially in countries that are in the
development process, and as a result, each group produces its own plan (Ayrancı, 2013). In the regulatory
planning system, planning and implementation are two processes that follow each other (Ünal, 2008). After
the parceling plans are finalized, the necessary documents are submitted to the Land Registry and Cadastre
Directorates of the relevant municipalities for registration, and the residual ownership is determined
according to these documents (Bıyık and Uzun, 1997). Practitioners; municipalities and the relevant
municipalities if they are within the borders of the adjacent area, and the governorships outside these areas.
In addition to these, they are other administrations that are authorized by law to implement zoning practices.
(Long, 1992). Within the framework of urban plans in our country, it is aimed to implement the zoning and
urban planning activities in accordance with the principles of honesty and compliance, in the light of laws
and regulations, by transforming the 1/100,000 environmental plan and the 5000 or 2000 master
development plans of the areas open to development in the cities into 1000 implementation plans through
local governments. (Taskaya,2019). Rapid urbanization has brought about unplanned development. This
process has revealed an urban texture where social and technical equipment areas are insufficient,
transportation planning cannot be made, and industrial facilities are intertwined with living and resting areas
(Taşkaya, 2019).

2.MATERIAL AND METHOD
The Distance Method is a series of steps that enable the building residence area to be determined by drawing
distances, thanks to the convex geometry shape formulas according to the parcel shape, in order to make the
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construction calculations suitable for the parcels located on the zoning island where the land and land
arrangements are completed.
In order to find more general and new limits in inequality theory studies, limitations can be made on the
hypothesis conditions for the function class studied, or the usage areas of the results can be expanded by
introducing some additional features. Because functions can provide many features at the same time, or some
function classes can be similar to each other in certain features. In the studies, it is seen that the integral
inequalities proved for different types of convex functions 19 provide in different convexity classes for
certain special conditions (Kaplan, 2016). Therefore, it is reached from here that there is a hierarchy among
the convex functions in terms of their properties. However, since it is difficult to consider all convexity
classes together in this hierarchy, the relationship between them can be created as follows using their
definitions and properties (Kaplan, 2016).
𝐼 ⊆ ℝ, Log –convex functions class, convex functions class, quasi –convex functions class, p –functions
class and Godunova-Levin functions class ℒ(𝐼), C(I), QC(I), P( If I) is denoted by Q(I); ℒ(𝐼) ⊂ C(I) ⊂ QC(I)
⊂ P(I) ⊂ Q(I) (Kaplan, 2016).

Figure 1. The relationship of Godunova –levin function, P –function, Quasi-convex function, Convex
function and Log –convex function classes (Kaplan, 2016).
𝑓: 𝛥 → ℝ function ∀(𝑥, 𝑦), (𝑧, 𝑤) ∈ 𝛥 and 𝜆 ∈ [0,1] if 𝑓(𝜆𝑥 + (1 − 𝜆)𝑧, 𝜆𝑦 + (1 − 𝜆)𝑤 ) ≤ 𝜆𝑓(𝑥, 𝑦) + (1 −
𝜆)𝑓(𝑧, 𝑤), then f is said to be convex on 𝛥 (Dragomir 2001). for ∀𝑥 ∈ [𝛼, 𝑏] and ∀𝑦 ∈ [𝑐, ⅆ] if 𝑓𝑦:[𝛼, 𝑏] →
ℝ, 𝑓𝑦 (𝑢) = 𝑓(𝑢, 𝑦) and 𝑓𝑥:[𝑐, ⅆ] → ℝ If the partial transformations of , 𝑓𝑥 (𝑣) = 𝑓(𝑥, 𝑣) are convex, then the
function 𝑓: 𝛥 → ℝ is convex in coordinates (Kaplan, 2016).
(Convex Function in Coordinates): 𝑓: 𝛥 → ℝ. If 𝑓(𝑡𝑥 + (1 − 𝑡)𝑦, 𝑠𝑣 + (1 − 𝑠)𝑤) ≤ 𝑡𝑠𝑓(𝑥, 𝑢) + 𝑠(1 − 𝑡)𝑓(𝑦, 𝑢)
+𝑡(1 − 𝑠)𝑓( 𝑥, 𝑤) + (1 − 𝑡)(1 − 𝑠)𝑓(𝑦, 𝑤) inequality ∀𝑡, 𝑠 ∈ [0,1] and (𝑥, 𝑢), (𝑥, 𝑤), (𝑦, 𝑢) If , (𝑦, 𝑤) are
provided for ∈ 𝛥 (Kaplan, 2016), 𝑓 is called a convex function in coordinates on 𝛥 (Latif and Alomari 2009).
3. FINDINGS
In order for citizens or official institutions to build on a land, they have to get permission from the
municipalities within the boundaries of the municipality zoning and adjacent area, and from the special
provincial administrations outside the borders of the municipality zoning and adjacent area (İmar Law, 2019;
Taşkaya, 2019). If it is a cadastral parcel, the relevant immovable, that is, if the application of the 18th article
and the unification of the land, its abandonment to the road or its creation from the road have not been made,
the construction permit cannot be granted in its current form (Imar Law, 2019). If the parcel is in the shape
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of the land within the normal zoning limits, and if it has a frontage to at least one road outside of the zoning
limits, it is allowed for construction if it is unaccompanied or uncreated (Zoning Law, 2019; Taşkaya, 2019).
Regardless of the type of construction, residential, commercial, industrial, residential+trade or vineyard areas
outside the zoning borders, or whatever will be done outside the zoning contiguous borders, the first step of
the process is the zoning scale. Zoning diameter is the process of giving the drawing distances in accordance
with the building regulation, in the national coordinate or local coordinate system, within the framework of
the planned type or unplanned type areas regulation. After the zoning diameter is given to a plot, the project
phase is started. It is the basic initial zoning diameter for construction in a place (Taskaya, 2019).
Zoning diameters are given in 3 main axes as separate, adjacent and in block order. If the front, depth and
corner coordinates and the raw data obtained from the existing land correspond to where they correspond on
the plan, the drawing distances are given according to the construction order of that plan (Taşkaya, 2019).
According to the mechanical results among these, shape changes, knot and vector analyzes can be examined
and compared (Taşkaya;Taşkaya, 2019). The same structures with the same geometric shapes, different
supports and different geometric shapes, the same structures were compared (Taşkaya; Taşkaya, 2019).

Figure 2. Zoning diameter view
In Figure 2., the relevant immovable is included in the zoning plan as a sports facility area. In other words,
this means that facilities where activities such as astroturf pitch, turf pitch, athletics track will be built on this
property. Sports field does not mean stadium. The legends of those types of areas are processed differently in
the zoning plan. The floor usage area is given in the middle by decreasing 15 meters from the side of the
parcel facing the wide road, 5 meters from the narrow side, and 5 meters from the neighboring parcels. If
Hmax = 12.50 meters, it means that if a facility is to be built in this area, 4-storey buildings will be built with
an average of 3 meters perpendicularly.
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Figure 3. Zoning diameter view
In Figure 3, the zoning diameter is given by deducting 15 meters from the parts facing the wide road and 10
meters each from the parts facing the narrow road of the immovable, which is in the form of a single zoning
island and parcel. It is understood that the facilities on the island with a maximum height of Hmax = 15.50
meters can be built with a maximum of 5 floors.

Figure 4. Zoning diameter view
In Figure 4, the zoning diameter is given by drawing 15 meters from the parts facing the wide road and 10
meters from the park and northeast parts of the immovable. It is understood that a maximum of 4 floors can
be built on the island with a height of 13.50 meters.
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Figure 5. Zoning diameter view
In Figure 5., the relevant parcel is referred to as a commercial and sports facility area. In other words, it is
understood that the facilities that will be built with a maximum of 8 floors can be used as hotels or shops,
after 15 meters each from wide roads and 10 meters from narrow roads, and the zoning diameter is given. It
has been shown as a legend that the total construction area is 1.50 times the title deed area.

Figure 6. Zoning diameter view
In Figure 6., the immovable is the commercial + sports facility area. Since the parcel is a small parcel, the
zoning diameter has been given in the middle by drawing 10 meters from the sides facing the wide road and
the towing distance, and 5 meters from the narrow parts. Since Hmax = 21.50 meters and the precedent is
1.50, it is understood that a sports facility with a maximum of 7 floors will be built.
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Figure 7. Zoning diameter view
In Figure 7., the zoning diameter and drawing distances are processed by giving 10 meters from each side of
the immovable, which is in the form of a single zoning island and parcel. It is understood from the maximum
height coefficient that a 6-storey facility can be built.

Figure 8. Zoning diameter view
In Figure 8., the relevant real estate is an island for sports purposes only. Since it is a small zoning parcel, the
zoning diameter has been given by drawing 10 meters according to the zoning situation on the opposite
sides. Since the maximum height is 20.50 meters, it is understood that a facility can be built between 6 and 7
floors.
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4. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
The development plans are put into effect in places where there are municipalities such as provinces,
districts, towns, according to their scales in the form of master and implementation, and the right
understanding of urbanism is tried to be revealed. In these zoning plan legends, zoning islands such as
housing, residential trade, trade, socio-cultural, sports facility, DOP areas are created so that cadastral parcels
can be converted into zoning parcels by properly dumping them into these islands, and they can get a license
for construction. On the islands in the sports facility areas, the area should be opened from the inside out and
the building sessions should be appropriate by giving the distance approximations of these parcels with
nested clustering. Therefore, residential zoning islands are created in the regional centers adjacent to them,
and in the areas to be opened for new settlements, with distinct building regulations such as blocks and
separate layouts. In these islands, it is explained how the zoning diameters should be given according to the
planned type zoning regulation and the plan notes approved by the councils of the municipalities. In the
examples in the study, the appropriate zoning diameter has been shown by showing how the zoning parcels
should be given in general in different building regulations. TAKS and KAKS calculations and the total
equivalent calculations to be used in architectural projects are also tried to be shown and the correct structure
formation is examined. Our suggestion is that the zoning diameters should be given in accordance with the
convex geometries of the zoning distances and distance approaches specified in the law and regulation, by
considering all the parcels in the zoning island, paying attention to the existing structures on the other
parcels, without victimizing the neighboring parcels.
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INVESTIGATION OF SEASONAL DIFFERENCES OF HORIZONTAL-TO-VERTICAL
SPECTRAL RATIO (HVSR) METHOD
YATAY-DÜŞEY SPEKTRAL ORAN (HVSR) YÖNTEMİNDE MEVSİMSEL FARKLILIKLARININ
ARAŞTIRILMASI
Çağlar ÖZER
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ABSTRACT
Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio (HVSR) method is one of the most widely used techniques for the
investigation of soil dynamic properties. Although the accuracy of soil amplification factor is still debated, it
is also a very popular method for soil dominant frequency calculations. The soil mechanical properties may
be affected by dynamic effects and seasonal differences. When the soil gets wet, its resistance may be
decreased. Especially after high precipitation or drought, the soil strength of shallow parts may be changed.
On the other hand, the soil mechanical properties may be changed after major earthquakes. Particularly,
seismic waves propagating after major earthquakes can be changed the bearing capacity of the shallow soil
they pass through. In order to investigate to what extent the soil dominant frequency and soil amplification
factor are affected by seasonal differences, the seismic noise data of four different weak ground motion
stations in different seasons were evaluated and compared with the HVSR method.
Keywords: Microtremor, soil dominant frequency, soil amplification factor, Turkey

I.INTRODUCTION
It is valuable to examine geophysical analyzes according to seasonal differences. The mechanical properties
of the soil differ at the poles, in areas with high seasonal differences or after major earthquakes. For example,
the mechanical properties of the soil can be changed by seismic waves after major earthquakes in some soil
conditions. Many studies have been carried out in recent years with this motivation. Martini et al. (2009) [1]
emphasized that seasonal changes can be related to local seismic activity, especially in rainfall. Li et al.
(2015) [2] declared the differences in seismic characteristics in permafrost regions. They showed that
mechanical properties of the soil can be changed due to the temperature difference according to seasonal
effects. Desherevskii et al. (2019) [3] stated that the soil characteristics are seriously affected by seasonal
changes and these effects should be taken into account in exploration geophysic studies. Ozer (2021) [4]
claimed that there were seismic velocity changes before and after the 2020 Sivrice-Elazığ (Mw 6.8)
earthquake using local earthquake tomography method.
In this study, the effects of seasonal changes on soil dominant frequency and soil amplification factor values
were investigated by using microtremor data for four different seasons at some seismic station locations.

II. METHOD AND DATA
The fact that microtremors vary according to the soil structure, each soil has its own dominant frequency,
and its practical application in the survey increases the popularity of this technique [5, 6, 7]. Nakamura
(1989) [5] announced that the local soil effects of microtremors at a point can be calculated by the ratio of
horizontal components amplitude spectra to vertical component amplitude spectra (Nakamura Method,
HVSR). The soil dominant period and soil amplification factor can be determined depending on local soil
conditions using this method.
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In order to investigate the extent to which microtremor findings are affected by seasonal changes, threecomponent CMG-6TD type sensors were used in Erzurum and its surroundings (Figure 1). These sensors,
normally used as earthquake stations, were utilized for this study using microtremor data recorded from
04:00 a.m. to 05:00 a.m. (Figure 2). The findings obtained from the classical HVSR method (soil dominant
frequency and soil amplification factor) were compared using the data recorded on the same day and time
(January-April-July and November) of the four seasons where the data were recorded without any problems
at all locations. The comparisons were applied by keeping all inversion parameters constant.

Fig. 1 Distribution of seismic stations

Fig. 2 Analysing stage of seismic signal

III. RESULTS
The variety were observed especially in the soil amplification factor values according to the seasonal
changes in the EJDE station located on the andesite [8] (Figure 3). Two dominant frequency values draw
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attention in the evaluation process applied during the winter months. The soil amplification factor values of ~
4.1 and ~ 3.9 were calculated at ~ 1.2 Hz and ~ 2.1 Hz, respectively. In the spring, the soil dominant
frequency was calculated as ~ 2 Hz and the amplification factor was ~ 6. In the summer and autumn periods,
this character was changed. In summer, the soil dominant frequency was ~ 1.2 Hz and the soil amplification
factor was ~ 3. In autumn, the soil dominant frequency was calculated as ~ 1.75 and the soil amplification
factor was computed as ~ 3.
An almost flat curve character was observed in all four seasons at EMRE station located on continental
clastics [8] (Figure 4) and EUZM station located on pyroclastic rocks [8] (Figure 5). No significant change
was observed in these locations. Only in the EUZM station, at ~ 20 Hz, the amplification factor value in the
winter and spring months decreased slightly compared to the summer and autumn months.

Fig. 3 The spectral ratio findings by the HVSR method for EJDE seismic stations (a. January, b. April, c.
July and d. November)

Fig. 4 The spectral ratio findings by the HVSR method for EMRE seismic stations (a. January, b. April, c.
July and d. November)
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Fig. 5 The spectral ratio findings by the HVSR method for EUZM seismic stations (a. January, b. April, c.
July and d. November)
OLTU station located on evaporite sedimentary rocks [8] (Figure 6) showed similar characteristics in the
winter and spring months, and the soil dominant frequency was reckoned as ~ 6 Hz and the soil amplification
factor was calculated as ~ 3.5. While the soil dominant frequency was ~ 5 Hz and the soil amplification
factor was ~ 4 in the summer, the soil dominant frequency was ~ 5 Hz and the soil amplification factor was
computed as ~ 5 in the autumn.

Fig. 6. The spectral ratio findings by the HVSR method for OLTU seismic stations (a. January, b. April, c.
July and d. November)
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IV. CONCLUSION
In this study, the effect of seasonal changes in the HVSR method using the microtremor method was
investigated. For this purpose, calculations were applied using the same parameters in the measurements
applied on the same time/day/date in January, April, July, and November. The findings showed that
especially the soil dominant frequency values were not affected by seasonal differences. However, it was
observed that soil amplification factor values were significantly affected by seasonal differences. It was
observed that the soil amplification factor values were significantly affected by seasonal changes, especially
in the EJDE coded station operated on the EJDER hill in Erzurum at an altitude of 3200 meters. This might
be due to the fact that it is in a location with the most severe seasonal conditions among the examined
seismic statitons. Similar characteristics were observed at the OLTU station located between the evaporite
sedimentary rocks and the alluvial fan. The HVSR findings of EMRE and EUZM stations represented a flat
curve with a general character. Due to their location, these seismic stations exhibit bedrock characteristics.
The reason why seasonal differences can not be observed at these locations may be related to the low
porosity of the soil on which they are located.
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ABSTRACT
The Photovoltaic systems are considered as clean and common renewable energy resource. Therefore, the
more design is accurate; the more photovoltaic system is effective. In this paper, authors have utilized metaheuristic technique called Salp Swarm Algorithm to extract the five parameters of the single diode model of
the photovoltaic cell. The five parameters are the photocurrent, saturation current, diode ideality factor,
resistance in series and resistance in parallel. These parameters are crucial to characterize the solar cell and
vital to portend the PV plants' performance within the modeling and simulation stage. The Salp Swarm
Algorithm obtained high accurate values of current and power compared to the data measured of the R.T.C
France solar cell. In addition, some statistical tests have confirmed the accuracy of the proposed method.
Keywords: meta-heuristic algorithm, Salp Swarm Algorithm, swarm optimization, single diode model,
photovoltaic cell, solar cell

1. INTRODUCTION
Due to pollution, global warming, and high cost of fossil fuels, new renewable energy resources became a
strong alternative to produce electricity especially solar energy systems. Photovoltaic (PV) cells are
commonly used technology worldwide whereas solar PV is a fast promising power-generation technique
increased by 50% as average annually from 2004 to 2011 according to[1], nevertheless renewable energy
(predominantly PV ) brock the record with greater than 200 gigawatts (GW) for power capacity in 2019 as
reported in [2]. Historically, solar cells were utilized first in space as power supply in satellites and space
crafts because it does not need maintenance [3]. Subsequently, the increasing need for environmental
friendly and clean sources of energy, solar cells have taken attention nowadays as researchers are developing
them to optimize the solar generated power. Therefore, there is an urgent requirement to imitate the physical
behavior of solar cell theoretically. Thus, equivalent circuit models, whose parameters result analogous
characteristics to solar cell characteristics, were formulated. Whereas the solar cell is formed by
semiconductor layer or wafer, this semiconductor layer works as p-n junction diode in darkness. Photons
gain energy after light exposure, only photons carrying energy greater than the energy of semiconductor's
band gap, are absorbed forming electron-hole pair. Because of the p-n junction's interior electric fields, the
carriers moved generating a current. This current is affected by the radiation proportionally. The generated
current goes to extrinsic circuit if the cell is short circuited, but it turns inwardly by the p-n junction diode if
the cell is open circuited. So the PV cell characteristics are determined according to mentioned diode [4]. In
addition, solar cells with their different types ,flexible solar cells[5], Transparent solar cell, rooftop panels
[6],Printable solar cells[7], are used in numerous applications for example: Automobiles & solar cars[8] [9],
solar heaters [10] [11],robots[12] [13], smart homes and even calculators.
Photovoltaic parameter extraction as is the case with other nonlinear problems can be solved by optimization
methods particularly metaheuristics such: Biogeography-Based Optimization algorithm [14],Genetic
Algorithm (GA)[15], Differential Evolution (DE) [16] as evolutionary methods, Ant Lion Algorithm
(ALO)[17], Grey Wolf Optimization (GWO) [18], Particle Swarm optimization [19], Whale Optimization
Algorithm (WOA) [20] as swarm intelligence methods, lightning search algorithm (LSA) [21], Water Cycle
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Process (WCP) [22] [23], Sine Cosine Algorithm (SCA)[24]. There is another approach in which
metaheuristic researchers propose hybridize two or more algorithms to provide more accuracy in shorter time
like: A synergy of the sine-cosine algorithm and particle swarm optimizer (SCA-PSO)[25], Hybrid sine
cosine algorithm with differential evolution (SCA-DE)[26], PSO-GA hybrid with Adam Optimization[27].
Metaheuristics have well proven their merit against the traditional methods because of their ability to avoid
local optima likewise their simplicity in order to be easy to learn and implement in assortment of fields and
engineering problems. They overcome the cons of conventional ones especially in discontinuous and nondifferentiable problems in multiple peaks problems.

2. LITERATURE REVIEW
Numerous research articles, mostly employed metaheuristic methods, have studied the objective of PV
parameters extraction throughout the last 4 decades for instance: [28], [29] which used ACT algorithm,
[30]which used sunflower optimization algorithm,[31] artificial bee colony optimization, [32] that used
Teaching–learning–based artificial bee colony algorithm, [33] which developed an algorithm called LSHADE, [34] which proposed method called OLMSSA to extract the seven parameters of the double diode
model (DDM)to simulate the performance of a TITAN-12-50 solar panel,[35] which presented method
called AEO to simulate R.T.C cell, FSM-25 PV and Solar-(CS6P-240P) solar panels, Simulated
Annealing(SA) algorithm [36], Cuckoo Search CS [37],[38], Niche-based Particle Swarm Optimization in
Parallel Computing (NPSOPC) [39] and Firefly Algorithm[40].

3. SINGLE DIODE MODEL (SDM)
Single diode model (SDM) is one of the mathematical models which simulate the equivalent circuit of the
solar cells. Fig.1 shows the corresponding electrical circuit of the single diode model. In addition, by
applying Kirchhoff’s current law, the PV current I is modeled according to SDM as follows:

I  I ph  I d 

V  IR S
Rp

(1)

Where I ph is the generated photocurrent, I d is the diode current, R s is the series resistance and R p is the
shunt resistance in parallel. Nonetheless, the diode current is calculated in Eq.2:

I d  I s (e

q(

V  IR s
)
N *k *T

 1)

(2)

Where I s is the saturation current and q , N , k ,T are electron charge, diode ideality factor, Boltzmann's
constant, the thermodynamic temperature in kelvin, respectively. So Eq.1 and Eq.2 can be combined in one
equation written as:

I  I ph  I s (e

q(

V  IR s
)
N *k *T

 1) 

V  IR S
Rp

(3)
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Fig1: the equivalent circuit of SDM
As noticed there are five parameters controls the SDM which are I ph , I s , N , R s R p .Moreover, the
computed current is more accurate when Newton-Raphson method is utilized to solve Eq.3, the next formula
illustrate it as in Eq.4 [35]:

Ic  Ic 

F
F'

(4)

where I c is computed current, F is the function of I difference and F ' is the first differentiation of
function F with respect to I . Eq.5 shows the formula of F but Eq.6 shows the formula of F ' .

F  I ph  I s (e
F '  I s

q(

V  IR s
)
N *k *T

 1) 

V  IR S
I
Rp

(5)

V  IR s
q(
)
Rs
R
(e N *k *T  1)  s  1
NkT
Rp

(6)

4. PROBLEM FORMULATION
Parameters identifying of solar cell is considered as nonlinear problem which optimizes the accuracy of the
mathematical model to simulate the real measurements. The sensitive nature of the problem to the objective
function makes it necessary to choose the proper cost function, many cost functions were proposed as
mentioned in [38]. Consequently, we chose the root-mean-square error ( RMSE ) as our objective function
since it practically provides more accurate results. RMSE is written as:

Minimize : RMSE 

1
m

m

 [I
i 1

me

 I c (V me , x )]2

(7)

Where x  [I ph , I s , N , R s , R p ]
The upper as well as lower boundaries are shown in table.1
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Table.1 the boundaries of PV optimization problem
Boundary

I ph

Is

N

Rs

Rp

Upper
Lower

1
0

1.00e-06
0

2
1

0.5
0

100
0

5. SALP SWARM ALGORITHM (SSA)
Sap swarm algorithm is a nature inspired metaheuristic method invented by Seyedali Mirjalili et al. which
simulates the behavior of salp herd during search for provisions. Despite it is too hard to study salps' life
while they live in oceans, researchers in biology noticed that the Salp creatures are found in chains named
salp chains. This behavior is not completely obvious but the major cause is thought to make more preferable
movement by quick harmonic mutates in order to accomplish a better foraging.[41]
5.1. SSA mathematical model
For forming mathematical equations describing the salp chain, the initial population of the swarm is
classified into two categories: leader and followers, the frontal salp is considered as leader while the others
are followers. Subsequently, leader directs the swarm, on the other hand, each follower pursue the other.
Therefore, the leader's position is written as:

S    (u  l )  l a  if  3  0
x a1   a 1 2 a a
S a   1  2 (u a  l a )  l a  if  3  0

(8)

Where, x a1 is the position of the leader salp with in ath dimension. S a shows where the source of food is in
the ath dimension. u a and l a refer to the upper and lower limits.  1 coefficient controls the exploration and
exploitation as well as written in Eq.9.  1 ,  2 and  3 are generated numbers randomly.

 4t 
 1  2 exp   
 T 

2

(9)

where t indicates current iteration and T indicates the maximum iteration. Subsequently, other follower
salps' positions come from the Newton’s motion law and can be simplified as follows:

x ab 

(x ab  x ab 1 )
2

(10)

Where x ab refers to the bth of follower salp in ath dimension.
Where b  1

Moreover, SSA confirmed its competitive performance in many engineering problems , it is used in feature
selection[42], wind generators [43], neural network [44], marine propeller design, soil water retention
parameters[45] , airfoil ,… etc. SSA also is very flexible and easy to implement in different optimization
problems. Therefore, we utilize it to estimate the PV parameters. Otherwise, the flow chart of the proposed
SSA is illuminated as below:
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Start
Salp swarm Initialization
For the initial swarm: Calculate
the fitness function (
)
Sort values of fitness

Fitness of Food= fitness of best salp
Food location

Compute

=location of best salp

+

according to Eq.9

Update location of leader salp
according to Eq.8

Update location of follower salps

NO

according to Eq.10

Check the locations of the salps and return
them back while they out of limits

Does iteration equal
to its ceiling?

YES
Return:
Fitness of Food (min
Food location

=[

)
]

End

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
125

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey

6. RESULTS
R.T.C France solar cell measured I-V values were taken as benchmark values; the physical data including 26
measurements were collected under these conditions: sun irradiance G  1000 W/m2 , temperature T  33
°C . These data were used in many pervious research mentioned in literature. They are listed in table.5. With
a view to confirm the thoroughness of the SSA method, four diverse indicators were applied as follows: rootmean-square error ( RMSE ), sum of absolute error (SAE), median absolute error (MAE) and the relative
error ( Rerror ). Their formulas are presented below:
( RMSE ) as mentioned in Eq.7
m

Sum of absolute error SAE   I c  I me

(11)

i 1

Median absolute error MAE 

m


i 1

Relative error R error 

Ime  I c
m

(12)

I me  I c
I me

(13)

In addition, statistical measures for instance: minimum, mean, median, and standard deviation were
conducted. We run our program 30 times to calculate these tests. Table.2 shows the results of the proposed
algorithm compared to some new methods. We can notice SSA comes first to achieve the optimum result but
ALO comes second then GWO take the third place, SCA has the worst result. Notwithstanding, ALO get
first in terms of mean, median and standard deviation. Also table.3 illuminates the extracted parameters with
corresponding RMSE, SAE and MAE compared to other methods. On the other hand, table.4 illuminates the
proposed SSA's parameters compared to the previous methods in literature.
Table.2 The obtained results of the different algorithms
mean
min
median
max
std

WOA

DA

GWO

ALO

SSA

SCA

0.0224536
0.0012825
0.0078533
0.2228756
0.0404508

0.0842785
0.0019234
0.0744638
0.2228734
0.0736638

0.026694
0.0011415
0.0042641
0.2228729
0.0665739

0.002214

0.0023913

0.053582

0.0009271

0.000814 0.0090086

0.001791
0.004953
0.00116

0.001957
0.0085715
0.0015917

0.0431251
0.2229122
0.0598872

Table.3 The parameters results of the different algorithms
Algorithm

RMSE

SAE

MAE

I ph

Is

N

Rs

Rp

WOA
DA
GWO
ALO
SSA
SCA

0.0012825
0.0019234
0.0011415
0.0009271

0.0277142
0.0441764
0.0231673
0.0211275

0.0010659
0.0016991
0.000891
0.0008126

0.7884035
0.7885908
0.7897394
0.789932
0.7892075
0.7948596

6.324E-07
3.006E-07
5.658E-07
3.5E-07
4.325E-07
5.309E-07

1.5484473
1.4711908
1.5363131
1.4858964
1.507493
1.529937

0.034685
0.0375667
0.0352103
0.0373942
0.0366325
0.0426389

66.545938
37.096212
52.298704
43.739658
56.018295
36.365616

0.000814 0.018281 0.000703
0.0090086

0.1887293

0.0072588

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
126

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
Table.4 The proposed SSA results compared to the literature
Algorithm

RMSE

SAE

MAE

I ph

Is

N

Rs

Rp

AEO

7.73E-04

1.76E-02

6.78E-04

0.76079

3.11E-07

1.4771

0.036547

52.8891

NPSOPC

9.89E-04

.

.

0.7608

3.33E-07

1.4814

0.03639

53.7583

1*SSA

0.001426

.

.

0.76183

5.2224E−07

1.5314

0.03414

49.7338

2*SSA

0.001611

.

.

0.76168

2.4133E−07

1.4522

0.038089

44.4372

LHSSA

9.86E-04

.

.

0.7607

3.23E-07

1.4817

0.0364

53.7185

ABC

9.862 E-04

.

8.3034 E-04

0.7608

3.25E-07

1.4817

0.0364

53.6433

CS

0.001

0.7608

3.23E-07

1.4812

0.0364

53.7185

Table.5 the computed I values with corresponding absolute and relative errors
SSA values of R.T.C cell at T=33,G=1000
Index

V me

I me

Ic

AE

Rerror

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

-0.2057
-0.1291
-0.0588
0.0057
0.0646
0.1185
0.1678
0.2132
0.2545
0.2924
0.3269
0.3585
0.3873
0.4137
0.4373
0.459
0.4784
0.496
0.5119
0.5265
0.5398
0.5521
0.5633
0.5736
0.5833
0.59

0.764
0.762
0.7605
0.7605
0.76
0.759
0.758
0.757
0.7555
0.754
0.7505
0.7465
0.7385
0.728
0.7065
0.6755
0.632
0.573
0.499
0.413
0.3165
0.212
0.1035
-0.01
-0.123
-0.21

0.7638624
0.7625385
0.7613233
0.7602078
0.7591867
0.7582434
0.7573524
0.7564509
0.7554245
0.7539993
0.7516767
0.7475366
0.7401343
0.7272605
0.7066793
0.6749747
0.6306357
0.5719864
0.4995526
0.4136463
0.3173718
0.2121844
0.1027115
-0.009319
-0.124444
-0.209192

0.0001376
0.0005385
0.0008233
0.0002922
0.0008133
0.0007566
0.0006476
0.0005491
7.554E-05
6.857E-07
0.0011767
0.0010366
0.0016343
0.0007395
0.0001793
0.0005253
0.0013643
0.0010136
0.0005526
0.0006463
0.0008718
0.0001844
0.0007885
0.0006805
0.0014442
0.0008083

0.0001801
-0.000707
-0.001083
0.0003842
0.0010701
0.0009969
0.0008544
0.0007253
9.998E-05
9.095E-07
-0.001568
-0.001389
-0.002213
0.0010157
-0.000254
0.0007776
0.0021588
0.001769
-0.001107
-0.001565
-0.002754
-0.00087
0.0076182
0.0680543
-0.011742
0.003849

The current-voltage (I-V) as well as Power –voltage (P-V) curves show the characteristics of PV cell of
extracted parameters in figure.2. However, fig3 shows the convergence curves of different algorithms, while
fig.4 shows the box blots of them.
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I-V charateristics at 33 C
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Fig.2 I-V characteristics of extracted parameters by proposed SSA compared to other methods
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Fig.3 convergence curve of RMSE
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Fig.4 Box plots of proposed SSA compared to other
methods

7. CONCLUSION
In this paper, the authors used Salp Swarm Algorithm (SSA) to identify the five parameters of solar PV cell
in the Single diode model (SDM). The (SDM) equation was solved by Newton-Raphson method. Therefore,
the objective was to minimize the root-mean-square error ( RMSE ) between the calculated and measured
values of current ( I ). SSA obtained high competitive results compared to other methods.
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IMPACT OF THERMAL RADIATION ON MHD FLOW OF HYBRID NANOFLUID OVER A
STRETCHING SURFACE
G.P. ASHWINKUMAR
Dr., Department of Mathematics, Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University, Bellary, India.

B. RANJANA
Department of Mathematics, Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University, Bellary, India.

ABSTRACT
The pivotal aim of this research is to address the boundary layer analysis of two-dimensional unsteady
hybrid nanofuid fow over a fat/slendering stretching surface. Thermal radiation and magnetohydrodynamic
analysis are featured in this work. The transformed nonlinear ordinary diferential equations are resolved
using Runge–Kutta–Fehlberg technique. Then, a complete discussion of the infuences of the fow regime on
several thermofuidic parameters is presented. The signifcant outcome of the current investigation is that the
increment in magnetic feld and nanoparticle volume fraction parameters declines the skin friction.
Furthermore, it is shown that when the radiation and the nanoparticle volume fraction are improved, the heat
transfer rate triggers considerable evolution. The obtained results of this model closely match with those
available in the literature as a limiting situation.
Keywords: Slendering stretching sheet, hybrid nanoliquid, MHD, Slip effects.
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3-D MHD FLOW OF NON-NEWTONIAN HYBRID NANOLIQUID ABOVE A STRETCHING
SURFACE
G.P. ASHWINKUMAR
Dr., Department of Mathematics, Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University, Bellary, India.

P. NANDA
Department of Mathematics, Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University, Bellary, India.

ABSTRACT
Three-dimensional unsteady magnetohydrodynamic stagnancy flow of hybrid nanoliquid, with nonlinear
radiation and uneven heat rise/sag, is studied hypothetically. We considered Fe3O4/graphene nanoparticles
embedded in water. The physical problem is modelled mathematically and resolved using Runge–Kutta
Fourth order with a shooting procedure. Influences of pertinent parameters on the flow and energy transport
are noted numerically and graphically. Moreover, the wall friction and the local Nusselt number are
computed and a comparative analysis of nano/hybrid nanofluids is performed with the help of streamlines
and isotherms. It is found that the drive and energy transport of nano/hybrid nanofluid is highly influenced
by the variation in the particle volume fraction as well as unsteadiness factor. Also, the average temperature
of nanofluid in the saddle stagnation region is higher than that of hybrid nanofluid.
Keywords: Stagnation point; magnetohydrodynamic; hybrid nanofluid; uneven heat source/sink; nonlinear
radiation.
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DUAL SOLUTIONS FOR THE UNSTEADY FLOW OF MHD HYBRID NANOFLUID OVER A
FLAT/SLANDERING SURFACE
G.P. ASHWINKUMAR
Dr., Department of Mathematics, Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University, Bellary, India.

ABSTRACT
This study addresses the boundary layer analysis of two-dimensional unsteady hybrid-nanofluid flow over a
flat/slandering surface. Thermal radiation and magnetohydrodynamic analysis are featured in this work.
Nonlinear differential equations representing flow expressions are numerically solved using Runge-Kutta
method with shooting technique. Then, a complete discussion of the influences of the flow regime on several
thermo fluidic parameters is presented. The outcome of the present study is that velocity field lines are
grown due to the strengthening of unsteadiness parameter. The significant outcome of the current
investigation is that increment in magnetic and nanoparticle volume fraction 1 parameters decline the skin
friction. Furthermore, it is shown that when the radiation and nanoparticle volume fraction 1 are improved,
the heat transfer rate triggers considerable evolution. The obtained results of this model closely match with
those available in the literature as a limiting situation.
Keywords: Slandering stretching sheet, hybrid-nanofluid, thermal radiation, MHD, slip effects.
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USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
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ABSTRACT
The use of cement additions to stabilize swelling soils has sponsored potential, these additions have long
been used in conjunction with cement and / or lime as a soil stabilizer, such as fly ash, silica fume. ..Etc.
These additives are generally added to swelling soils to improve their geotechnical (physic-mechanical)
characteristics. Usually, laboratory tests are required for each project to determine the geotechnical and
mechanical properties of lime stabilized soils. This becomes cumbersome, time consuming and expensive for
design offices and contractors. Therefore, the use of artificial neural network technology has become
somewhat useful and necessary to predict the plasticity index (Ip), maximum dry density (γdmax), and optimal
water content (ɷopt) lime stabilized soils.
For this purpose, a prediction model was developed by a database collected from the experimental results of
several researches. Considering the parameters influencing the geotechnical properties studied, the
performance of learning, testing and validation of the model developed in this study, showed a good
correlation reaching 88.39% with a mean squared error of 0.025.
On the one hand, the parametric study and the comparison of the predicted values with the experimental
results of other researchers proved the performance of the developed model which could be used for the
prediction of the plasticity index and the soil compaction parameters.
Keywords: swelling soils, lime, artificial neural networks, plasticity index, compaction parameters.
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SIMULATION PROGRAM
Serap YİĞİT GEZGİN
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ABSTRACT
Cu2ZnSnS4 (CZTS) material, which consists of environmentally friendly and low-cost elements belonging to
I-II-IV-VI groups, has a high absorption coefficient and being utilized as an active layer in second generation
solar cells. In a typical CZTS thin-film based solar cell, p-type CZTS material forms an ideal p-n
heterojunction with an CdS (n-type semiconductor) thin film. The characteristic parameters of these
semiconductor thin films such as the band gap, thickness and absorption coefficient, charge mobility, charge
thermal velocity have important effect on photovoltaic parameters of solar cell. By using one dimensional
SCAPS (SCAPS-1D) simulation program, the photovoltaic parameters of solar cell are calculated by
entering the numerical values of these characteristic properties of CZTS material.
In this study, p-CZTS thin film was grown on soda lime glass (SLG) substrate at room temperature by Pulsed
Laser Deposition technique. It has been characterised due to its morphological, optical and crystalline
characteristics of CZTS thin film and its thickness has been measured by using a profilometer device. The
crystalline size and band gaps of thin films have been calculated. Then, Mo/p-CZTS/n-CdS/Al:ZnO thin
film solar cell structure has been formed using SCAPS-1D software and by entering the band gap, absorption
coefficient, thickness parameters of grown CZTS thin film. J sc, Voc, FF, power conversion and quantum
efficiency parameters of this solar cell have been calculated at 300 K temperature for the illumination
conditions. The current (I-V) along with the external quantum efficiency-wavelength (QE-λ) curves of the
solar cell have been obtained. Depending on the temperature of the solar cell, values of photovoltaic
parameters have been determined and their photovoltaic properties have also been evaluated. The efficiency
of the solar cell based on experimentally produced CZTS thin film has been compared and interpreted with
the efficiency of the solar cell produced with an ideal CZTS semiconductor layer.
Keywords: CZTS, thin film, solar cell, SCAPS simulation
ÖZET
I-II-IV-VI grubu elementlerden oluşan Cu2ZnSnS4 (CZTS) malzemesi, ikinci nesil güneş hücresinde aktif
katman olarak kullanılmaktadır. Yüksek absorpsiyon katsayısına sahip olan CZTS, çevre dostu ve düşük
maliyetli elementlerden oluşmaktadır. Tipik bir CZTS ince film güneş hücresinde, p tipi CZTS malzemesi, n
tipi CdS ince film ile ideal bir p-n heteroeklem oluşturmaktadır. Bu yarı iletken ince filmlerin bant aralığı,
kalınlık ve absorpsiyon katsayısı, yük hareketliliği, yük termal hızı gibi karakteristik parametreleri, güneş
hücresinin fotovoltaik parametreleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Tek boyutlu SCAPS (SCAPS-1D)
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simülasyon programı kullanılarak, CZTS malzemesinin bu karakteristik özelliklerinin sayısal değerleri
girilerek güneş hücresinin fotovoltaik parametreleri hesaplanabilmektedir.
Bu çalışmada, Puls Laser Deposizasyon tekniği ile oda sıcaklığında Soda lime cam (SLG) alt tabaka üzerine
p-CZTS ince film büyütülmüştür. CZTS ince filmin morfolojik, optik ve kristal karakteristik analizleri
yapılmış ve kalınlığı profilometre cihazı ile ölçülmüştür. İnce filmin kristal boyutu ve bant aralığı
hesaplanmıştır. Daha sonra SCAPS-1D simülasyon programı kullanılarak Mo/p-CZTS/n-CdS/Al:ZnO ince
film güneş hücresi yapısı oluşturulmuş ve büyütülen CZTS ince filmin bant aralığı, absorpsiyon katsayısı,
kalınlık parametreleri girilerek 300 K sıcaklıkta bu güneş hücresinin aydınlık şartlar altında Jsc, Voc, FF, güç
dönüşüm verimi ve kuantum verim parametreleri hesaplanmıştır. Güneş hücresinin akım-voltaj (I-V) ve
harici kuantum verim-dalagaboyu (QE-λ) eğrileri elde edilmiştir. Güneş hücresinin sıcaklığa bağlı olarak
fotovoltaik parametrelerin değerleri belirlenmiş ve fotovoltaik özellikleri değerlendirilmiştir. Deneysel
olarak üretilen CZTS ince film ile oluşturulan güneş hücresinin verimi, ideal bir CZTS yarı iletken ile
üretilen güneş hücresinin verimi ile karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: CZTS, ince film, güneş hücresi, SCAPS simulasyon

1. INTRODUCTION
Solar cells are grouped into three generations. The first one is based on Silicon (Si) wafer with a thickness of
200-600 µm. The second generation solar cells consist of CuInSe2, CdTe, a-Si, CuInGaSe2 and Cu2ZnSnS4
thin-film solar cells (Walsh ve ark., 2011). Third generation solar cells involve with hybrid and organic solar
cells. In the second solar cells, CdTe and CIGS thin film based solar cells can be used commercially because
they have high power conversion efficiencies. However, because of the toxicity of Cadmium (Cd) and
Selenium (Se) elements and the rare abundances of Indium (In) and Tellur (Te) elements in nature, CZTS
material has attracted a considerable attention (Gezgin ve ark., 2021b). CZTS material containing non-toxic
rare elements in nature and is a p-type semiconductor, has a high absorption coefficient and a direct band gap
about 1.5 eV, and indicates a crystal structure similar to CIGS material (Jiang ve Yan, 2013).
The coating techniques such as molecular beam epitaxy (Shimamune ve ark., 2017), spin coating (Swami ve
ark., 2013) and Pulse Laser Deposition (PLD) (Gezgin ve ark., 2021b) are used for production of CZTS thin
films. The PLD has a simple setup consisting of the laser system and a vacuum chamber in which the target
and substrate holders are placed. With an easy adjustment of parameters such as laser fluency, laser pulse
number, substrate temperature and background gas pressure of PLD system, a homogeneous thin film can be
produced in which stoichiometric transfer and epitaxial growth take place (Gezgin ve Kılıç, 2019).
The SCAPS-1D (Solar-Cell-Capacitance-Simulator) program is employed to calculate the efficiency of the
CZTS thin-film solar cell consisting of Mo/CZTS/CdS/Al:ZnO layers(Gezgin ve ark., 2021a). SCAPS-1D
has been developed by a group in Belgium and was used quite frequently in theoretical efficiency studies.
The photovoltaic (PV) values of the solar cells can be calculated by entering parameters such as the electron
affinity, electron/thermal velocity of the semiconductor layers consisting of the solar cell (Houimi ve ark.,
2021).
In thin-film solar cells, a CZTS thin film layer with a thickness in the range of 1-2 µm has been used in the
thin film solar cell (Katagiri ve ark., 2009). Ultra-thin films are those with a thickness of less than 700
micrometres. The cost of the solar cell is reduced with the decrease of CZTS thin film thickness (Gezgin ve
ark., 2021b). Furthermore, the decrease in the thickness of the absorbing layer causes easier access of photoexcited charge carriers to the depletion region. Consequently, Isc and Voc values of the solar cell rise and
therefore its performance improves.
In this study, we have deposited CZTS ultra-thin film in 242 nm thickness using PLD technique. The
morphology, optical properties and crystal structure of CZTS thin film have been investigated by UV-vis,
Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-Ray Diffraction (XRD) analyses techniques. The thin film
thickness was measured by a profilometer device. Mo/CZTS/CdS/AZO solar cell structure was formed by
SCAPS software. I-V and Q-λ curves of CZTS thin film solar cell were drawn and the photovoltaic values
of the solar cell were determined depending on the operating temperature.
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2. EXPERIMENTAL
CZTS ultrathin film was deposited on soda lime glass (SLG) substrate at room temperature (RT) by means of
PLD technique. The laser device used in PLD system produces a laser beam at a fundamental wavelength of
1064 nm, a repetition rate of 10 Hz and a width of 5 ns. Before the experiment, the SLG was first cleaned
with foamy soap and then washed with an ultrasonic device in acetone and isopropyl alcohol for 15 minutes
each. SLG dried with nitrogen gas was placed in the substrate holder.
The distance separating CZTS sputtering target placed on the target holder and the SLG was set to 45 mm.
The pressure inside the vacuum chamber was evacuated up to ~10-6 mbar. CZTS sputtering target was
ablated by laser beam in 15 mJ energy and 9600 pulse numbers and deposited CZTS ultrathin film on SLG
substrate at room temperature. Then, CZTS ultrathin film was annealed in a quart tube at 375 oC temperature
and vacuum environment by placing 50 mg of sulphur powder next to it. The necessary characteristic
analyses for CZTS ultrathin film were made.

3. DISCUSSION AND RESULTS
3.1. XRD Analyses

Fig.1. XRD Spectrum of CZTS ultrathin film
The XRD spectrum of CZTS ultrathin film in 242 nm thickness is given in Fig 1. CZTS ultrathin film is in
polycrystalline structure with crystalline peaks corresponding to (112), (200) and (220) plane orientations at
2θ=28o, 33o and 47o angles (Gezgin ve ark., 2019; Gezgin ve ark., 2021b). The crystalline size of the thin
film is obtained from the following Scherrer equation.
𝐷 = 0.94𝜆/𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
(1)
Where D, 𝛽, λ and 𝜃 parameters are the crystalline size, the full-width at half-maximum of diffraction peak,
wavelength of X-ray and Bragg diffraction angle, respectively. The crystalline size of CZTS ultrathin film
has been calculated to be 17.79 nm. The dislocation density and micro-strain of the thin films (Kalita ve
ark., 2000; Prabahar ve Dhanam, 2005) have been determined by Equation (Eq.) 2 and Eq.3:
1

𝛿 = 𝐷2
𝜀=

(2)

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
4

(3)

Table 1. Crystalline size, Dislocation density and Micro-strain of CZTS ultrathin film
Sample

Crystalline Size
(nm)

Dislocation density ×
1015(lines/m2)
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CZTS

17.79

3.16

2.03

3.2. Morphologic Analyses

Fig. 2. SEM image of CZTS ultrathin film
According to the SEM image in the Fig. 2, the CZTS layer has particle sizes between 300nm-800 nm
because it is in ultra-thin film thickness. The particle size distribution is not homogeneous. Because the
particles are small in size, the particle boundary numbers can be high and there are defects and traps within
these particle boundaries. This situation can limit the lifetime of photo-excited charge carriers and result in
lowering both VOC that represent the open circuit voltage and ISC that refer to the short circuit current of the
solar cell.
3.3. Optical Properties
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Fig. 3. a) Absorbance Spectrum, b) Tauc Plot and c) Absorption Coefficient of CZTS ultrathin film
The photon absorption of the CZTS thin film was increased from the infrared region to the UV region,
conferring to the absorption spectrum in Fig. 3a. The ultrathin film absorbs slightly more photons around the
850 nm wavelength. The band gaps of the ultrathin film has been calculated by Tauc equation:
1/2

(𝛼ℎ𝑣)2 = 𝐴(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔 )
(4)

where ℎ𝑣 is the photon energy, Eg is thin film optical band gap, A is a constant. Eg was obtained by straight
line of (𝛼ℎ𝑣)2 versus (ℎ𝑣) in Tauc plot in Fig. 3b. The band gap of CZTS ultrathin film was determined to
be 1.5 eV. This value is the ideal band gap of the CZTS semiconductor, as reported in the literature(Dhakal
ve ark., 2014).
3.4. Simulation of Mo/CZTS/CdS/AZO thin film solar cell
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Fig. 4. a) Mo/CZTS/CdS/AZO solar cell structure was obtained by SCAPS-1D software b) the diagram
image of CZTS thin film solar cell
In this study, Mo/CZTS/CdS/AZO solar cell structure was introduced in SCAPS software just like presented
in Fig. 4. The information about the SCAPS program was given in our previous article (Houimi ve ark.,
2021). The physical parameters entered in the SCAPS program about the CZTS, CdS and AZO
semiconductor layers are given in Table 2. In addition, the experimental values of the thickness, band gap
and absorption coefficient of the CZTS thin film produced in this study have been entered into the simulation
program. The absorption coefficient "𝛼" (m-1)” has been calculated from the absorption spectra "𝐴" given in
Fig. 3a and the thickness of CZTS ultrathin film "𝑤" using Eq.(5)(Mustafa, 2013; Antar, 2014):
𝛼 = 2.303(𝐴/𝑤)

(5)

The spectrum of the absorption coefficient depending on the wavelength is given in Fig. 3c.
Table.2. The physical parameters used in the simulation program.
Layers

AZO(Adewo
yin ve ark.,
2019)

CdS(Barman
ve Kalita, 2021)

CZTS(Adewoyin
ve ark., 2019)

Band Gap (eV)

3.3

2.4

1.50

Electron affinity (eV)

4.6

4.4

4.5

Dielectric permittivity (relative)

9

10

10

CB effective density of states (cm-3)

2.20*1018

1.80*1018

2.20*1018

VB effective density of states (cm-3)

1.80*1019

2.40*1019

1.80*1019

Electron/Hole thermal velocity (cm/s)

1.00*107

1.00*107

1.00*107

Electron/Hole mobility (cm2/Vs)

100/25

100/25

100/25

-3

20

1.00*10

18

Shallow donor density (cm )

1.00*10

0

Shallow acceptor density (cm-3)

0

0

3.00*1016

Thickness

200 nm

50 nm

242 nm

Table 3. Device Parameters
Contacts

Rear Contact (Mo)

Metal work function(eV)

5.00

Surface recombination
electrons/holes (cm/s)

velocity

of

1×10+7/1×10+5
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Fig. 5. I-V and EQE-λ curves of Mo/CZTS/CdS/AZO solar cell depending work temperature
As a result of entering the data of the absorption coefficient spectrum obtained in Fig. 3c and the data in
Tables 2&3 into the simulation program, a performance study of the solar cell depending on the operating
temperature was carried out. I-V curve of CZTS solar cell obtained depending on the work temperature
between 260 K and 340 K is given in Fig 5a. In addition, the photovoltaic parameters of the solar cell are
shown depending on the operating temperature in Fig 6 and Table 4, respectively. As the operating
temperature increases, the Voc value decreases. As the kinetic energy of electrons increases at high
temperatures, their motion can become unstable. Therefore, the Voc value decreases as the electrons can
undergo recombination with holes(TCHOGNIA ve ark., 2015; Padhy ve ark., 2021). Also, the band gap
narrowed with increasing temperature, which causes recombination of electron-hole pairs. Thus, the decrease
in charge accumulation at the side of the depletion region causes a decrease in Voc, FF and power
conversion efficiency. However, However, the Isc value dropped very slightly. As a result, while the solar
cell performed best at 260 K, its performance weakened when the temperature rose to 340K.
Table 4. The photovoltaic characteristics of Mo/CZTS/CdS/AZO solar cell depending on operating
temperature
Temperature

Isc(mA/cm2)

Voc(mV)

FF(%)

η(%)

260 K

33.00

432

52.33

7.47

280 K

32.91

419

50.61

6.98

300 K

33.20

405

49.06

6.60
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320 K

32.74

389

47.21

6.03

340 K

32.64

372

44.95

5.46

The EQE-λ curve depending work temperature of CZTS solar is given in Fig. 5b. To all work temperature,
the solar cell indicates the highest external quantum efficiency (EQE) of 47% around 400
wavelengths(Dalapati ve ark., 2017). EQE decreased to 41% for around 490 wavelengths. The low EQE
value of the solar cell in the visible region at the wavelength of 400-490 nm can be attributed to the very thin
thickness of the CZTS layer. Because the CZTS layer is very thin, the photon absorption is low and thus the
amount of photo-excited charge carriers is also low. This situation is also evident from the fact that the Jsc
and Voc values are not high in the I-V graph in the Fig 5a. As the operating temperature increased, the EQE
value in the UV region was reduced slightly. As stated earlier, the instability of the electron at high
temperature and the narrowing of the band gap can cause the Q value to decrease.
4. CONCLISIONS
In this study, CZTS ultrathin film in 242 nm thickness was produced by PLD technique. The crystal size,
dislocation density and micro-strain of CZTS ultrathin film were calculated to be 17.79 nm, 3.16×1015
(lines/m2) and 2.03×10-3, respectively, and its band gap was obtained to be 1.5 eV. Mo/CZTS/CdS/AZO
solar cell structure was simulated using SCAP-1D program. I-V and EQE curves were obtained depending
on the work temperature. As the operating temperature increases, electrons can recombine with holes, as the
movement of electrons is unstable. In addition, this recombination amount can increase as the band gap
narrows. Therefore, at high work temperature, the Voc, FF and efficiency values of the CZTS solar cell are
low. Besides, there is also some decrease in Jsc value.
To all work temperatures, the CZTS solar cell indicated EQE of 47% around 400 nm wavelength, and EQE
of 41% at 490 nm wavelength. Because the CZTS layer is very thin, it has little photon absorption and
therefore has a somewhat low EQE in the visible region. Photovoltaic parameters obtained from the I-V
curve support this situation. However, as the work temperature increased, the EQE value decreased only
slightly in the UV region. As a result, the performance of Mo/CZTS/CdS/AZO thin film solar cell improved
at work temperature of 260 K.
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ABSTRACT
In the present paper is analyzed the influence of welding joint defects on the bottom shell junction for a
vertical cylindrical storage tank, by calculating the stress concentration factors. using the finite element
analysis (FEA).
The modeling, respectively the analysis were based on two possible cases (perfect and imperfect model) and
the quantification of stress concentration it was realized for the welded joint between the components
presented above (the load was from hydrostatic pressure). It was considered a defect as incomplete
penetration in the welding, having different gaps values (1 mm, 2 mm and 3 mm).
The numerical results showed that the maximum equivalent stress appears in the upper part of the welding
joint. The stress concentration factors values increase as the depth of the defect in the welded joint increases.
The proposed method of calculation is very useful for similar structures in order to establish the maximum
allowable defect size so that the structure has safety in operation.
Keywords: storage tank, welding joint defect, junction, stress concentration factor.

INTRODUCTION
Liquid storage tanks are important very important components in oil industry, but also in many other fields
of activity. They are built in a multitude of shapes and sizes and can be vertical or horizontal, aboveground,
semi- underground or underground. The most commonly used are the cylindrical vertical steel tanks,
ground-supported because they are simply in design, efficient in resisting primary hydrostatic pressure and
can be easily constructed [1].
When a storage tank is designed, after calculating the thickness for each plate, the next step is to check the
stress level in order to ensure that the maximum stress values do not exceed the allowable ones.
Since the analytical calculation is difficult to be applied in the junction area, especially if it is considered the
welding, the numerical analysis based on finite element method is a very important and useful tool to be used
for establishing the stress distribution.

NUMERICAL CALCULATION
The object of the study is represented by a vertical cylindrical storage tank used for storing crude oil.
Tank dimension are (as it can be seen in figure 1): internal diameter D = 18980 mm, thickness of the first
shell course t1= 8 mm, thickness of the second shell course t2= 7 mm, thickness of the bottom plate tb= 7 mm,
total shell height H = 11825 mm. Seven courses have the length L= 1500 mm and the upper course has the
length equal with 1175 mm.
It was considered that the storage tank is filled with water up to 80% of its capacity, as in the hydrostatic test.
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It is used the theory of thin walled cylindrical shells under internal pressure and the equivalent stress eq
nom is
calculated as:
eq
nom 

pD
2t

(1)

where t is the shell local thickness in the analyzed area and p is the hydrostatic pressure in the lower part of
each course, calculated as:
p   g  h

(2)

In formula (2), ρ is the water density (1000 kg/m3), g is the gravitational acceleration (9.81 m/s2) and h is the
distance between the maximum filling point and the lower part of each course.
Applying the expression (2), the pressure obtained was p1= 0.092 MPa (for the first course) and p2= 0.078
MPa (for the second course).
The tank is made of S235JO steel.
It was modeled the welded joint between the bottom and the first shell course, and also the joint between the
first and the second course.
After, it was considered a defect as incomplete penetration in the welding, having different gaps values (1
mm, 2 mm and 3 mm).
The boundary condition used were: for the bottom lines, the displacements on the vertical direction (uy=0)
were blocked, for the line located in the center it was blocked the radial displacement (ux=0). In order to
simulate the tank head, in the upper line of the second course it was applied a tensile stress in the axial
direction σy= 52.87 MPa, calculated with formula:
pD
4t

y 

(3)

and also a displacement in the radial direction ux= 6 mm, calculated with formula:
ux 

p  D2
4t  E

(4)

The perfect model

The model with defects
Figure 1. Storage tank geometry.

Figure 2. The finite element model.
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Figure 3. Bottom tank geometry.
The stress distribution for the perfect model and for the model with defects is presented in figure 4.
In order to validate the numerical calculation, it was compared the value of equivalent stress in an area
located at a great distance from the junction (obtained with the finite element method), with the value
calculated with the formula (1).
For the first course, the analytical value is


eq, FEA

eq
nom  109.135 MPa

and the numerical value is

 106.447 MPa and it can be seen that the difference between the values is only 2.52%. The results

regarding the stress distribution over the shell thickness in the junction area are presented in figure 4.

the model with 1 mm defect

the perfect model

the model with 3 mm defect

the model with 2 mm defect
Figure 4. The stress distribution in the junction area.
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Figure 5. Stress intensity distribution over the Figure 6. Stress concentration factor distribution over the
shell thickness.
shell thickness.

CONCLUSIONS
By concentration of mechanical stresses, is meant the phenomenon of local increase in the intensity of
mechanical stresses (normal or tangential, principal or equivalent), produced at the level of any
discontinuities - geometric, structural or geometric and structural - from the composition of structural
components, under the action of external loads (mechanical, thermal or thermomechanical) applied to these
elements. The areas/regions at which concentrators are actually manifested - respectively the discontinuities
(geometric, structural or geometric-structural) characteristic of the structural components - are called
mechanical stress concentrators. Depending on the extent of the manifestation area, the concentrations of
mechanical stresses can be global (respectively volume or general) and local (or zonal) [2]. Therefore,
mechanical stress concentrators can be global (volumetric or general) and local (zonals).The quantification
of mechanical stress concentrations is done by means of the so-called coefficient or stress concentration
factor, denoted, from case to case, by K / K,  /  or or K and defined, in the current point of the
structural component, in a context of maximum generality, in the form of the ratio between the value of the
effective/resulting mechanical stress - developed under the effect of the concentrator - from the considered
point, on the one hand and the value of the nominal homologous mechanical stress (evaluated in the absence
of the concentrator) from that point, on the other hand, as follows:

K       K   ef  nom ; K      K   ef  nom ,

(5)

the first formula being used in the case of normal stresses, and the second in the case of tangential stresses.
In the case of bi- and triaxial states of mechanical stresses, the concentration factor of mechanical stresses at the current point of the structural component - is usually expressed as the ratio between the value of the
effective equivalent normal mechanical stress (developed under the effect of the concentrator) at that point,
on the one hand and the value of the nominal equivalent normal mechanical stress (evaluated in the
respective point, in the absence of the concentrator), on the other hand:

K    ech ef

 ech nom   ef  nom ,

(6)

the equivalent normal mechanical stresses being evaluated, as a rule, in the case of ductile-tenacious
materials (in this case, carbon and low-alloy steels for general use), according to the criterion of maximum
tensile stress (Coulomb-Tresca).
When loading the material within the limits of its linear-elastic behavior, we are dealing with the so-called
coefficient or factor of elastic concentration of mechanical stresses, equal to the coefficient/factor of elastic
concentration of specific deformations. The latter is defined in the form of the ratio between the specific
effective and nominal equivalent elongations, corresponding to the current point of the structural component,
respectively:

K    ech ef

 ech nom   ef  nom
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The objective of the analysis it was the quantification of mechanical stress concentrations in the junction
between the bottom and the first course of a vertical cylindrical storage tank.
The stress concentration factor kσ is defined as:
k 

eq,FEA
max

(8)

eq
nom

where eq,FEA
is the maximum stress value obtained with finite element method (by using the Tresca
max
criterion), in the junction and eq
nom is the equivalent stress value obtained with analytical formula (1).
In the numerical analysis, due to the fact that the structure is symmetric both in terms of geometry and loads,
it was used the finite element type axial symmetric, with two nodal degree of freedom [3].
The modeling, respectively the analysis were based on two possible case and the quantification of stress
concentration it was realized for the welded joint between the components presented above (the load was
from hydrostatic pressure).
For the ideal structure, the maximum equivalent stress appear in the upper part of the welding joint and it has
the value of 215.21 MPa.
The values obtained for the stress concentration factors for the ideal case and respectively for the case when
in the fabrication process in the welded joint it appears an imperfection with a certain depth are presented in
table 1.
Table 1. Results regarding the values of stress concentration factors for ideal and imperfect structure.
Case

Ideal structure
Defect depth

Stress
concentration
factor

1.97

1 mm
1.99

Imperfect structure
2 mm
2.06

3 mm
2.09
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ÖZET
Ekonomik büyüme, değişen tüketim ve üretim modelleri nedeniyle tüm dünyada atık plastik üretiminde hızlı
bir artış görülmektedir. Dünyanın yıllık plastik malzeme tüketimi 1950'lerde yaklaşık 5 milyon tondan
yaklaşık 100 milyon tona yükseldi. Böylece 50 yıl öncesine göre günümüzde 20 kat daha fazla plastik
üretiliyor. Asya ve diğer birçok gelişmekte olan bölgelerde, hızlı kentleşme ve ekonomik gelişme nedeniyle
plastik tüketimi dünya ortalamasının çok üzerinde arttı. Böylece, artan plastik talebini karşılamak için
giderek daha fazla kaynak kullanılıyor ve bu da daha yüksek plastik atık üretimine neden oluyor. Gıda
atıkları ve kağıt atıklarından sonra belediyelerde bu atıklar üçüncü sırada yer alıyor. Plastik ambalaj, alışveriş
poşetleri, şişeler ve plastiğin ana bileşen olarak kullanıldığı diğer ürünlerin kullanımının artması nedeniyle
ekonomik büyümenin düşük olduğu şehirler bile daha fazla plastik atık üretmeye başladı. Bu durum çevreye
zararlarının farkında bile olmamaları nedeniyle daha da kötüleşmektedir. Plastik atıkların geri dönüşümü, en
çevre dostu şekilde toplanıp bertaraf edilmesine olanak sağlayabilir ve toplanan plastik atıklar tam tersine bir
kaynağa dönüştürülebilir.
Son yıllarda atıklar, zeminlerin iyileştirilmesinde alternatif bir katkı malzemesi olarak kullanılmaktadır ve
problemli zeminlerin özelliklerinin iyileştirmesinde daha ekonomik bir çözüm olmaktadır. Bu çalışmanın
amacı plastik atığın zemin iyileştirmesinde kullanımının incelenmesidir. Bu tez çalışmasında, öncelikle
literatürdeki bazı problemli zemin tiplerinden bahsedilmiş olup daha sonra problemli zeminlerin iyileştirme
yöntemleri incelenmiştir. Katkı malzemeleri ile zemin iyileştirmesi konusunda yoğunlaşarak, yapılan
laboratuvar deneyleri ile plastik atık katkısının, zeminlerin geoteknik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bu
amaçla inceleme bölgesinden alınan kil numunelerine ağırlıkça %0.25, %0.50 ve %0.75 oranlarında plastik
atık katılmıştır. Ardından numuneler üzerinde elek analizi deneyleri, kıvam limitleri deneyleri, standart
proktor deneyleri, konsolidasyon deneyleri ve serbest basınç deneyleri gerçekleştirilmiştir.
Deneylerden elde edilen sonuçlara göre, kilin serbest şişme yüzdesi %6.2 olarak belirlenmiş ve bu değer
artan plastik atık oranı ile giderek %0.25 oranında arttığı sonra %0.5 ile %0.75 plastik atık oranındaki
numunelerde azaldığı tespit edilmiştir. Yapılan mukavemet deneyleri sonucunda, kilin serbest serbest basınç
mukavemeti 282 kPa olarak belirlenmiştir. %0.5 plastik atık katıldığında bu değerin 580 kPa değerine
ulaşılmıştır. Katkı oranı %0.5’i geçince serbest basınç mukavemeti düşmeye başladığı gözlemlenmiştir.
Tez çalışması sonucunda, plastik atığının problemli zeminlerin yüzeysel iyileştirmesinde alternatif bir katkı
maddesi olarak kullanılabileceği, özellikle düşük mukavemet ve yüksek şişme potansiyeline sahip
zeminlerde oldukça etkili olabileceği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zemin stabilizasyonu, yüksek plastisiteli kil, zemin geoteknik özellikleri, plastik atık,
Konsolidasyon, serbest basınç dayanımı.

ABSTRACT
Due to economic growth, changing consumption and production patterns, there is a rapid increase in waste
plastic production all over the world. The world's annual consumption of plastic materials increased from
about 5 million tons to about 100 million tons in the 1950s. Thus, 20 times more plastic is produced today
than 50 years ago. In Asia and many other developing regions, plastic consumption has increased well above
the world average due to rapid urbanization and economic development. Thus, more and more resources are
used to meet the increasing demand for plastic, resulting in higher production of plastic waste. These wastes
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rank third in municipalities after food waste and paper waste. Even cities with low economic growth are
starting to generate more plastic waste, as the use of plastic packaging, shopping bags, bottles and other
products in which plastic is the main ingredient has increased. This situation is exacerbated by the fact that
they are not even aware of their harm to the environment. Recycling of plastic waste can allow for the most
environmentally friendly collection and disposal, and the collected plastic waste can be turned into a
resource on the contrary.
In recent years, wastes have been used as an alternative additive material in the improvement of soils and it
is a more economical solution for improving the properties of problematic soils. The aim of this study is to
examine the use of plastic waste in soil improvement. In this thesis, first of all, some problematic soil types
in the literature are mentioned and then the improvement methods of problematic soils are examined.
Concentrating on soil improvement with additives, laboratory experiments and the effect of plastic waste
additive on the geotechnical properties of soils were investigated. For this purpose, 0.25%, 0.50% and 0.75%
plastic waste by weight was added to the clay samples taken from the study area. Then, sieve analysis tests,
consistency limits tests, standard proctor tests, consolidation tests and unconfined pressure tests were
performed on the samples.
According to the results obtained from the experiments, the percentage of free swelling of the clay was
determined as 6.2%, and it was determined that this value gradually increased by 0.25% with the increasing
plastic waste rate, and then decreased in the samples with 0.5% to 0.75% plastic waste. As a result of the
strength tests, the unconfined compressive strength of the clay was determined as 282 kPa. This value
reached 580 kPa when 0.5% plastic waste was added. It was observed that the unconfined compressive
strength began to decrease when the additive ratio exceeded 0.5%.
As a result of the thesis, it has been determined that plastic waste can be used as an alternative additive in the
surface improvement of problematic soils, and it can be very effective especially on soils with low strength
and high swelling potential.
Keywords: Soil stabilization, high plasticity clay, soil geotechnical properties, plastic waste, Consolidation,
unconfined compressive strength.
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ABSTRACT
Mobility has a critical role in determining the actions of residents as well as the long-term viability of cities.
It is also a basic requirement of a patient's lifestyle and a global financial system because of its functions in
raising efficiency and ensuring that intended goals are reached, as well as by providing quick access to the
necessary goods. Successful transport systems, in and of themselves, are able to maintain a critical standard
of support notwithstanding the failure of individual routes inside the system by giving additional choices to
data traffic. At the end of the day, some characteristics of the transport network have an influence on the
amount of convenience with which people can move about in metropolitan areas. In the opinion of the
scientists, the idea of availability, which is also regarded to be the ultimate goal of any mass transit system, is
the most effective way to depict the relationship between mobility network elements. Evaluation of the
existing mobility state of the area aids in the identification of low connectivity places in order to focus them
in the future for improvement. As a result of studying from this, mobility elements may be modified better
successfully in the future to improve prospective accessible condition in accordance with the intended
traveling customers or activity. Availability to workers (place of work mobility) is one of the most
significant everyday activities in metropolitan environments, and it are some of the most essential everyday
activities.
Keywords: frequent method, ground management, work mobility, everyday activities
1. INTRODUCTION
Transportation plays a critical role in the development of industrial activities and the stability of city centers.
It shapes our immediate area and has an impact on the landscape of possibilities to travel to locations outside
our physical vicinity (Davison & Lawson, 2006). The ability to travel efficiently to essential places is also an
essential element of an owner's existence in today's cultures, as shown by Cazden et al. (1996), who describe
it as "a major element of an owner's existence." An functional road network, in and of itself, has a favorable
influence on the market of a country by addressing barriers to commodities and encouraging persons to move
in a highly efficient manner (Stiglitz, 2005). Some characteristics of the transit system, such as the
architecture of road traffic, strategic initiatives, and capability, have an impact on the ease with which people
may move between different areas. According to the authors, the idea of availability is the most effective
way of depicting such interactions inside the transport network. They believe it to be the ultimate goal of any
mass transit system, regardless of mode (Martens et al., 2012). To be sure, assessing accessibility entails
much more than just a numerical value. It contributes to the evaluation of the present transportation system's
overall quality. It corresponds to the progression of each form of transportation. It keeps track of the changes
brought about by modifications in the allocation of land use. Additionally, it can be used to estimate traffic
volume in mobility modeling, such as locating variations in journey creation and route choice stages, as well
as locating changes in traffic assignment stages (Hao, et al., 2010). In the specified area, the destination
indicator is regarded to be a relatively frequent method for quantifying the availability condition of specific
geographical places within the country. This indicator explores the availability of actions that are
geographically dispersed and defines the displaying to those activities that are geographically spread (Stock
et al., 2000). Landscape use, transportation, personal, and spatial elements are all necessary for its
computation, with the first three being mandatory. Firstly, the geographical distribution of the sources,
locations, and chances is represented by the ground use element of the model. Second, transportation
simulates the journey time and cost between two points of interest. In the third place, the single element
denotes the division of individuals. Finally, the spatial element compensates for changes in trip cost and
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schedule that occur over time, within the limits of the needed accuracy (Ramesh et al., 2000). A typical
challenge for all of these aspects is recording them properly and within the needed physical and time
resolutons, which vary depending on the organisation's objectives and specifications. Policies are often
designed to direct these elements in a way that increases the availability of the specific area. In order to do
this, politicians undertake significant investments in transportation systems, such as the operation of a Public
transport Transit Network (BRT) service or the construction of new roadways. Many parts benefit from such
expenditures, whereas others suffer as a result of them. For example, expanding the amount of families and
the country's economic options available to them may help to improve the resource
utilization element. The transportation aspect may also be improved by implementing additional
transportation measures aimed at reducing traffic speed and cost of travel between sites, including the
implementation of novel motorway linkages, railroads, airports, and other similar projects (Mokhtarian,
1990). Human and institutional aspects of mobility are influenced by improving a person's transportation
circumstances, transportation timetables, and transport planning, all of which are important factors to
consider. Making mobility elements more accessible is a multi-step method that demands all of the elements
to be considered as one whole. Boosting one element without taking the other components into consideration
could lead to unintended consequences. For example, just expanding the amount of houses results in an
increase in congestion and commuting, hence decreasing availability to services. This will need modeling the
continuous relationship between the structure in order to determine the led to a massive shift in the
accessibility status of the specified area, among other things (Zwaan & Radvansky, 1998). Recognizing sites
with low mobility might assist the government in better understanding the bad repercussions of their plans'
execution. In addition, authorities benefit from observing the mobility condition of the direct exposure in
order to develop appropriate strategies, get interactive input, and revise their strategies on a routine basis.
2. LITERATURE REVIEW
The past comparable studies to assess availability are provided in this area, which covers a wide range of
professions and implementation techniques. The linked research have been divided into two categories
depending on the resistance value that was used. Each party's restrictions are presented at the conclusion of
each firm's discussion. In the last part, there is a review of the constraints that this paper seeks to address.
The first category highlights the studies that were conducted that have used networking length as a resistance
metric in the past. The investigations are provided in the following time order, starting with the beginning of
the 20th century and ending with the most current date: Stanilov, (2003) investigated the relationship
between land - use changes use as well as changes in mobility statuses in suburbia districts of Washington,
United States, over a lengthy moment (Luymes, 1987). The concept of mobility was utilized to assess the
alterations in the transport system and area use in the vicinity of the Downtown Core in the study (CBD).
Camagni et al. (2002) used four distinct mobility indicators to determine the amount of availability of the
CBD from the surrounding residential projects. He brought his proposal to Malaysia to fruition with the help
of a Geospatial software that he had designed. The research looked at the shifting land use patterns caused by
the launch of the structure fast transport line. A two-step floating drainage basin technique for estimating
availability to primary healthcare facilities in order to comply with International Guidelines was described by
Tao et al., (2020). The shortest path between residential area and accompanying amenities was computed by
employing the actual centers of demographic structure as a starting point. The existing research was
appropriate for modeling mobility at the government level since it was well-established. Ganin et al. (2017)
conducted transportation infrastructure security assessment in the context of mobile interruption events
caused by road accidents or major flooding. Yousefi et al. (2006) conducted transportation infrastructure
vulnerability assessments in the context of driver behavior situations. Researchers introduced a framework to
simulate the degeneration of the transport system under such situations. Researchers utilized mobility metrics
to demonstrate how to do a connection assessment. Subsequently, researchers assessed the effects of the
event in availability classification on the organization. The goal of their study was to provide politicians with
guidance on where to spend in regions that were likely to have low mobility. To determine the effectiveness
of a road network fee structure, Wang et al. (2011) evaluated two kinds of assessment methods that were
previously used to do so. In their explanation, authors said that accessibility measures were simpler to apply
and comprehend than financial ones. At a provincial scale, Mom (2005) investigated the impact of the
construction of motorways and multi trains on mobility, looking at a 25 years time horizon. Studies
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demonstrated the geographical disparity in availability that resulted from the construction of the major roads
and their phase. Researchers also extrapolated some availability aspects into the present in order to anticipate
its state at a specific point in time soon. Mobility analyses were also carried out by Lundin‐Olsson et al.
(2000), Meurs & Haaijer (2000) from a regionalscale viewpoint to investigate the implications of substantial
mobility road improvements on mobility. To demonstrate the varied affects of closeness and mobility on
mobility, Cane et al. (2012) split the effect of population on connectivity into three components and allocated
their correlation coefficients to each component. They discovered that densely populated areas had higher
journey durations but are closer to their destinations than less densely populated areas. Parker & McCall
(1999) established a measure to describe, evaluate, and explain work availability by adding factors such as
competitiveness, proximity degradation, and discovered multiple in the estimates of job availability. In their
defense, they claim that its assessment is balanced, easily represented, and precise. According to Singh et al.
(2019), a timing table-based mobility evaluation approach was used to detect the difference in travel
time/cost, as well as the length, as a result of a train project in India. The development's influence on
variables in multiple automobile journey times was also evaluated as part of this investigation. Wu et al.
(2004) used particular mobility criteria to help explain and simulate transit connections. They defined
adaptable mobility as the ability to respond to changing. They took into account the competitiveness aspect
at the local area while determining the ideal deployment situation for legislative proposals as part of their
research and development. To assess changes in prospective mobility of Romanian towns, Ferro (2006)
presented a before-and-after assessment of improvements in prospective mobility. A great deal of attention
was devoted to the evaluation of the effect of initiatives that were sponsored by European Union monies.
They compared the mobility modifications that occurred at each stage before and after the implementation of
these programs. Price et al. (2021) provided a tool that was designed to enable for a quick study of
accessibility by various modes of transportation. This tool was developed to estimate mobility prices inside
networks by calculating financial and geographical costs. A study conducted by Rodriguez et al. (2016)
examined the availability consequences of several pricing systems for the appropriate mechanism of Bogota.
They evaluated availability as a consequence of the overall amount of money spent on transportation as well
as the length of time spent traveling. There was a particular emphasis on evaluating changes in traffic
assignment and expense for an interconnected transport network of Bogotá lines, as well as their implications
for connectivity to job locations. In 2016, Jianghao et al. set out to quantify availability and its geographical
features in Beijing by using a holistic technique that incorporated a variety of various data elements. Their
findings included information on the characteristics and variations in mobility, as well as the building of
transportation infrastructure throughout the region. Using data from three urban locations in the United
States over a ten-year period, Crane (2007) reported trends in employment availability by vehicle and mass
transportation, respectively. The impact of changing dwelling destinations, changing employment venues,
and modifying average commute velocities on mobility was studied and completely detached in this study.
The research cited above looked at both speed and distance as the primary metrics of geographical traveling
expenses, also called as travel resistance, in their analyses. For the most part, it is used as a reference for the
journey distance, with characteristics such as straightforwardness and geometrical consistency of possible
paths being taken into consideration when assessing the mobility (Mark Ware et al., 2006). Additionally, it is
quite simple to collect, calculate availability, and evaluate the outcomes of the study. When it comes to
mobility considerations, nevertheless, space as a transit resistance is becoming less important (Sager, 2006).
There are a multitude of factors contributing to the loss in significance and utilization of public
transportation, including a lack of enough road lanes, a lack of control, and poor road design. Additionally, it
has difficulty depicting the non-spatial aspects of the transit system that have a significant impact on work
mobility estimates, such as digital services, network management, and development rules, among other
things (Waddell & Ulfarsson, 2004). To put it another way, it is impossible to understand a homeowner's
dynamic properties inside present metropolitan regions if all that is considered is length as an expense report
(Alizadeh et al., 2018). Personal mobility, but from the other hand, is dependent on the amount of hours
spent traveling. In the field of mobility assessments, it is rising in importance thanks to its capability to
incorporate numerous sorts of factors impacting transportation enhancements, traffic volume, mass transit,
and normal velocities at any given instant. Space time resistance mobility metrics, on the other hand, adopt a
stable, moment perspective of urban transportation, which is in conflict with the anticipated habits and
behavioral patterns, which fluctuate regarding the time duration of each day taken into consideration
(Harding et al., 2017). As a consequence of the rising effect of technological tools (ICT) on travel, mobility
modeling has been hampered to some extent. A present practice in the research that may study persistent
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mobility behaviors is appearing as a result of the emergence of actual traffic speeds, accessible internet map,
cellular phones, travel data including such Google Streetview and Garmin, and Gps technology (Hu et al.,
2015). According to Brown et al. (2001), researchers were able to investigate time of day fluctuations in
mobility estimates by using a Static Traffic Conditions (DTT) resistance in mobility assessments. For this
form of resistance, the journey duration for each timespan is recorded, allowing researchers to compare
various journey kinds within a same day, such as travels from school to office and travels from home to
school. When assessing the increase in permeability, this kind of resistance presents a more realistic situation
than the previous one.

3. METHODOLOGY
For remote sensing availability measurements to be reliable, it is essential to recognize connected locations
according with relevant activity better precisely. The Land Use / cover And Utilization (LCLU) map
indicates such regions in accordance with the operations that are being focused. Despite the fact that
conventional ground assessments may evaluate differences in LCLU, remote sensing (RS), particularly
satellite-based RS, provides bigger streams of information in much less effort, work, and money. Finally,
remote - sensing photographs are an excellent technique of accessing data on more regular time series data as
well as the spatial location of comparable metropolitan regions, which is particularly essential (Rao et al.,
2015). The LCLU images are also available from RS in formats that may be used in a GIS context. It offers a
versatile framework for collecting, evaluating, and visualizing geographical data that is relevant for activity
recognition and information building, among other applications.
The purpose of this section is to obtain the associated LCLU topographic layers for the appropriate research
region mentioned below (Figure 1) via the use of a GIS-RS architecture that has been previously established.
The resulting images have high formability, massively high accuracy, and better resolution, allowing them to
be used to more correctly compute the availability for practical scenarios.
LCLU changes at each study region within the Istanbul Major city are calculated utilizing four aerial
photographs obtained in 1976, 1989, 1999, 2009, and 2015 to achieve this goal. The dates chosen indicate
significant occurrences that will be used in possible uses. The photos are corrected and categorised in
accordance with the Collaboration of Info on the Ecosystem (CORINE) classification system. All photos are
subjected to guided categorization using likelihood function as a baseline criterion, which is applied to all
photographs. Subsequently, additional post-classification modifications are carried out in order to increase
the conceptual correctness by using Tracking devices from linked areas and other sources. Last but not least,
radial averages for each category are generated for all of the investigated periods in order to show the
historical changes that have taken place with respect to LCLU categories.

Figure 1. The study area

4. RESULTS
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Here, four hyperspectral images depicting the specified research region are shown for five major years, as
shown in the previous chapter. Table 1 contains the scientific information for each of the visual images in the
collection. In order to assure accurate position correctness or accurate mosaicking of pictures belonging to
the professional experiences year, the pictures are mathematically rectified using matching high-resolution
aerial photographs from the same year as the collection. A generic algorithm is constructed for all pictures,
and it employs the pixel-based principal components as a binary classifier under supervision. The outcomes
of the categorization, on the other hand, fall short of the desired relatively high reliability, which is set at an
average accuracy rate of above 90%. In order to address this problem, the images are physically altered using
pixel shader GPS information to improve their average precision, as seen in Figure 2. At the end of the
procedure, the efficiency of the classiﬁcation is assessed using stratification probabilistic method that are
dispersed according to the category that was classified.

Figure 2. Location information is being used to improve automated categorization.
When there is accessible regression coefficients data on the physical properties, the guided classifier may be
used to calculate the exact qualities. For the multi - class classification problem in this section, we use the
expectation - maximization approach, which has been shown to be durable in multiple earlier investigations,
and is applied in a number of past works. According on likelihood computations, this technique allocates
each image to a category that has the greatest resemblance to the image in question. For each category, a
likelihood distribution of peers is created and used. The luminance and variability vector data of the image
are used to perform classification of the image via the technique. The variability vector demonstrates the
variation of the sensor's values over the higher dimensional space. Nevertheless, the categorization findings
reveal that the approach was unable to produce homogeneous land use / cover areas in some places,
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particularly when the majority of the territory is occupied by city (completely immune) pavements as was the
case in this study. In order to do this, systematic vertices geometric Location information modification is
used to categorization findings with the goal of improving their conceptual correctness (Figure 3). The GPS
data of significant associated Places of Interest (POI) discovered in the research region contributed in the
definition of the category of heterogeneous categorization. a When determining the classification of each
region illustrated in Figure 3, the parameters listed in the Data approach are taken into consideration.

Figure 3. Conceptual LCLU images of the research region

5. DISCUSSIONS AND CONCLUSION
In this study, the primary goal would be to provide decision makers with much more correct equipment,
techniques, and concepts for capturing vital availability parts, converting them into the appropriate shape,
and quantifying the transformation in availability at good spatial decisions. This study was funded by the
National Science Foundation. The project began with the introduction of approaches for identifying OD
places by recording LCLU information and convert associated categories to typical sites, which were then
used to construct the paper. Because of the limited availability of relevant information needed, the earliest
programs relied on connection speed as a resistance criterion for determining network operation. Using this
information, the proposed approach analyzed the impact of major capital initiatives within the research
region (such as the Istanbul Metrobus rail system) on the accessible condition of the study area based. In
addition, the impact of altered municipal factors on each simulated mobility indicator was assessed. The
investigation also looked at the impact of altered mobility elements on the broader aspects of mobility to
health care facilities. Further on, the research created a system for producing average transfer rates across all
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time frames, which was then used to calculate the travel times for each time period under consideration. The
research used this information to construct static trip times as a resistance measurement to examine the time
pixel density element of employment mobility while analyzing the shift in business availability. The time
fluctuations within the day as well as between many decades were simulated and explored in detail.
Furthermore, the research revealed that the complex interplay of availability elements has the potential to
change the availability condition of the employment throughout the course of the authors of the study
timeframe. The study referred to the core parts that changed availability depending on the time and travel
category that was studied. Furthermore, the research looked at the differences in the usage of four of the
most often encountered transportation impediments while measuring the increase in accessibility levels.
First and foremost, the LCLU element was successfully collected via the use of an RS-GIS architecture. By
doing manual post-processing upon that photos, the technique enhances the reliability of the trained
categorisation that was applied. The findings demonstrated the spatial variance between the decades under
consideration. Further on, the conceptual LCLU that were produced were turned into sample units of the
qualities that they represented. As the quality of the investigation was changed, the researchers analyzed
relevant flaws. With the use of the suggested modules, the researchers discovered that both the triangular and
rectangular gridding methods produce the least amount of balancing areal and CFN mistakes. Nevertheless,
at a granularity of 200 x 200 m2, the cube retained much fewer radial mistakes for the assessed research
region than the other two options studied. This decision provided sufficient information for officials to audit
neighborhoods and blocks at the community and block scale in metropolitan area.
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EFFECT OF THERMAL RADIATION AND CHEMICAL REACTION ON MHD FLOW OF
BLOOD IN STRETCHING PERMEABLE VESSEL
Binyam ZIGTA
Dr., Wachemo University College of Natural and Computational Science
ETHIOPIA

ABSTRACT
In this paper theoretical analysis of blood flow in the presence of thermal radiation and chemical reaction
under the influence of time dependent magnetic field intensity has been studied. The unsteady non linear
partial differential equations of blood flow considers time dependent stretching velocity, the energy equation
also accounts time dependent temperature of vessel wall and concentration equation includes time dependent
blood concentration. The governing non linear partial differential equations of motion, energy and
concentration are converted into ordinary differential equations using similarity transformations solved
numerically by applying ode45. MATLAB code is used to analyze theoretical facts. The effect of physical
parameters viz., permeability parameter, unsteadiness parameter, Prandtl number, Hartmann number, thermal
radiation parameter, chemical reaction parameter and Schmidt number on flow variables viz., velocity of
blood flow in vessel, temperature and concentration of blood has been analyzed and discussed graphically.
From the simulation study the following important results are obtained: velocity of blood flow increases with
both increment of permeability and unsteadiness parameter. Temperature of the blood increases in vessel
wall as Prandtl number and Hartmann number increases. Concentration of the blood decreases as time
dependent chemical reaction parameter and Schmidt number increases.
Keywords: Stretching velocity, similarity transformations, time dependent magnetic field intensity, thermal
radiation, chemical reaction.
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THERAPEUTIC ENDOSCOPY IN ACUTE GASTRODUODENAL HEMORRHAGE
P.H. NAJAFGULIYEVA
II Department of Surgical Diseases

ABSTRACT
Introduction: The solution of the problem of effective treatment of gastroduodenal hemorrhage of ulcer
origin remains a topical issue in modern surgery. At present, the incidence of gastroduodenal hemorrhage
continues to be high, 7.4-16%, lethality 13-15%. Such a high percentage requires new research in the
treatment and prevention of gastroduodenal hemorrhage.
The aim of the study is to improve the results of complex treatment and prevention of gastroduodenal
hemorrhage of ulcer origin.
Materials and methods: During 2013-2019, 375 patients diagnosed with gastroduodenal hemorrhage of
ulcer origin were under our supervision at the City Clinical Hospital No. 5. Of the patients, 90 were women
and 285 were men. The age range of patients was 20-80. hemorrhage from gastric ulcer in 97 patients,
bleeding from 12-finger intestinal ulcer in 278 patients. In these patients, the diagnosis was made by
emergency fibroesophageal gastroduodenoscopy, hemostatic in the complex treatment of patients
(aminocaproic acid 100ml x 3 times intravenously, disinon 2ml x 4 times intramuscularly, transamine 5ml x
2 times intravenously, kleston 5ml x2 times histamine, H-histamine H) blockers - ranitidine 50 mg x 3 times,
kvamatel 20 mg x 2 times or proton pump inhibitor (pantoprozole - 30 mg intravenously x 1 time), infusiontransfusion (erythrocyte mass, plasma, protein preparations, etc.), antihelicobacterial (clarithromycin 0 , 5 x 2
times, amoxicillin 1.0 x 2 times) were used in the treatment.
Conclusion: In the majority of patients receiving the above treatment regimen, the acute period was
eliminated, the bleeding was stopped quickly. Due to the continuing bleeding and the high probability of
recurrence of bleeding, even if endoscopic hemostasis is performed, emergency surgery was performed.
According to our observations, the complex treatment of gastroduodenal hemorrhage with modern drugs is a
convenient method, which allows to quickly eliminate the bleeding, to quickly stop the acute period, to
discharge patients from the hospital as soon as possible. In addition to diagnosing gastroduodenal
hemorrhage, endoscopy examination also stops the bleeding by endoscopic hemostasis for therapeutic
purposes, thus significantly reducing the risk of surgery.
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ÖZET
Aspirasyon, hastaların solunum sistemi sekresyonlarının negatif basınçla çalışan bir vakum cihazı ile dışarı
alınması işlemidir ve yapay hava yolu desteli olan hastaların bakımında en sık kullanılan invasiv
uygulamalardan birisidir. Hava yolundan sekresyonları uzaklaştırarak hava yolunun açık ve temiz tutulması,
böylece hastanın daha etkin ve rahat solunum yapabilmesi amacıyla uygulanan aspirasyon işlemi,
hemşirelerin sorumluluğunda gerçekleştirilir. Aspirasyon işlemi nedeniyle gelişebilecek başlıca
komplikasyonlar; hipoksemi, bradikardi, taşikardi, hipotansiyon, hipertansiyon, kardiyak aritmi, kardiyak
arrest, atelektazi, bronkospazm, intrakraniyal basınçta artma, nozokomiyal enfeksiyon ve trakeobronşial
hasardır. Kateter seçimine dayanan endotrakeal aspirasyon yöntemi, tek kullanımlık açık ve çok kullanımlık
kapalı yöntemlerdir. Tülay Çıkrık tarafından “Çıkrık Mekanizmalı Aspirasyon Sondası” başlıklı buluşu
aspirasyon yönetimine alternatif olarak geliştirilmiştir. Bu bağlamda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Teknolji Transfer Ofisine başvurulmuş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi hizmet buluşu olarak
değerlendirmiş, 2021/010944 başvuru numarası ile Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurulmuştur. Çıkrık
mekanizmalı aspirasyon sondasını içeren kısımlar kap, kapak, aspiratör kapağı, sarım gövdesi, kol,
aspirasyon sondası, steril başlık içermektedir. Bu buluş, sterilite bozulmadan tek kişi ile endotrekal
aspirasyon işlemi gerçekleştirilmesini sağlayan bir çıkrık mekanizmalı endotrekal aspirasyon aparatı ile
ilgilidir. Buluşun en önemli amacı, sterilitenin bozulma riskini bertaraf etmesidir. Bu sayede açık sistem
aspirasyon sisteminde aspirasyon sondasının endotrakeal tüpe yerleştirirken tüpün kenarlarında, hastanın
ağzında, etrafta bulunan kontamine araç ve gereçlerde oluşan sterilite sorununun önlenmesini sağlar.
Buluşun diğer amaçları, steril eldiven giyilmesi gerekliliğini ortadan kaldırması, sekresyon sıçraması riskini
ortadan kaldırarak koruyucu ekipmanların giyilmesi gerekliliğini ortadan kaldırması, aspirasyon sondasının
tekrar tekrar kullanılabilmesini sağlaması, endoterekeal aspirasyon uygulamasının seri yapılmasını,
sekresyon çekilme sesi oluşturmayı sağlamasıdır.
Anahtar Kelimeler: Aspirasyon sondası, endotrekeal aspirasyon, yoğun bakım, yapay hava yolu, aspirasyon

ABSTRACT
Aspiration is the process of taking the respiratory system secretions of the patients out with a vacuum device
working with negative pressure and is one of the most frequently used invasive procedures in the care of
patients with artificial airway support. Nurses are responsible for the aspiration procedure, which is applied
to keep the airway open and clean by removing secretions from the airway, so that the patient can breathe
more effectively and comfortably. The main complications that may develop due to the aspiration procedure
are; hypoxemia, bradycardia, tachycardia, hypotension, hypertension, cardiac arrhythmia, cardiac arrest,
atelectasis, bronchospasm, increased intracranial pressure, nosocomial infection, and tracheobronchial injury.
The endotracheal aspiration method based on catheter selection is single-use open and multi-use closed
methods. The invention titled “Aspiration Catheter with Spinning Mechanism” by Tülay Çıkrık was
developed as an alternative to aspiration management. In this context, Bilecik Şeyh Edebali University
Technology Transfer Office was applied, Bilecik Şeyh Edebali University evaluated it as an invention with
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service, and an application was made to the Turkish Patent and Trademark Office with 2021/010944
application. Aspiration Catheter with Spinning Wheel Mechanism include the container, cover, aspirator
cover, winding body, arm, aspiration probe, sterile cap. The present invention relates to an endotrecal
aspiration apparatus with a spinning wheel mechanism that enables one person to perform endotrecal
aspiration without compromising sterility. The most important purpose of the invention is to eliminate the
risk of deterioration of sterility. In this way, in the open system aspiration system, when placing the
aspiration probe into the endotracheal tube, it prevents the sterility problem that occurs on the edges of the
tube, the patient's mouth, and the contaminated tools and equipment around. Other purposes of the invention
are to eliminate the necessity of wearing sterile gloves, to eliminate the need to wear protective equipment by
eliminating the risk of secretion splashes, to enable the aspiration tube to be used repeatedly, to perform the
endotherecheal aspiration application serially, to create a secretion withdrawal sound.
Keywords: Aspiration catheter, endotracheal aspiration, intensive care, artificial airway, aspiration
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ABSTRACT
The vascular anomalies are classified by the International Society for the Study of Vascular Anomalies in 2
major groups: vascular tumors and vascular malformations. Vascular malformations could be due to an error
in the vasculogenesis during embryological development. Variations are differentiated from anomalies on the
base of occurrence and symptomatic performance. Though less affecting normal human life variations could
be of crucial importance for the individuals in cases of misdiagnosis and iatrogenic incidences during
interventional medical procedures. We present two cases of vascular abnormalities in the abdominal cavity.
The usual Tripus Halleri pattern for the celiac trunk was missing in the first case and splenic and left gastric
emerged directly from the abdominal aorta while hepatic and superior mesenteric arteries formed
hepatomesenteric trunk. The second case was with multiple vascular variations. On the right side a branch of
abdominal aorta at the level of the renal artery was a common trunk for middle suprarenal and testicular
artery. An accessory renal artery found on that side reached the right kidney as a polar branch. The left renal
artery was double and had anteroinferior and posterosuperior divisions. The renal vessels anomalies were
found in 35% while common trunk of suprarenal and gonadal artery was found in one of 26 adrenal glands.
The described varieties are explained on embryological base. The significance of the vascular abnormalities
in the abdominal cavity increases with the growth in number of liver and renal transplantations.
Keywords: celiac artery, renal artery, human anatomy variations
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ABSTRACT
Isatin scaffold represents one of the privileged structures in chemistry, with an extensive range of
pharmacological activities including fungicidal, anti-viral and anti-cancer. Molecular hybridization approach
was used to synthesize ten new isatin sulfonamide derivatives hybrids as anti-cancer active agents. The
current study described and evaluated the anti-cancer and biological activities of synthetized hybrids on
hepatocellular carcinoma (HCC) HepG2 and Huh7 cell lines and ensure its safety using human normal retina
pigmented epithelial (RPE-1) cells. Three active agents; 3-Hydroxy-3-(2-oxo-2-(p-tolyl) ethyl)-5-(piperidin1-ylsulfonyl) indolin-2-one (3a), N-(4- (2- (2-Oxo-5- (piperidin-1-ylsulfonyl) indolin-3-ylidene) acetyl)
phenyl) acetamide (4b) and N-(3- (2- (2-Oxo-5- (piperidin-1-ylsulfonyl) indolin-3-ylidene) acetyl) phenyl)
acetamide (4c) showed the highest activity and greatest safety in comparison to doxorubicin as positive
control. These three active agents (3a, 4b, and 4c) were effective apoptotic inducers as they inhibited Bcl-2
and metastatic and invasion inhibitors manifested by inhibition of heparanase and urokinase plasminogen
activator, respectively, compared with doxorubicin. Moreover, compound 3a arrested HepG2 cells at G2-M
and Pre-G1 (44.85 and 46.29%, respectively) compared to (39% and 42.38%, respectively) of doxorubicin,
Also, compounds (3a, 4b and 4c) attenuated angiogenic marker epithelial growth factor receptor (EGFR)
level, which confirmed by molecular docking study compared to doxorubicin and co-crystalized ligand
(erlotinib). Compounds (3a, 4b and 4c) were docked into ATP binding site inside EFGR active site (PDB:
1M17) and their free energies were −21.74, −19.21 and −20.80 kcal/mol, respectively, compared to
doxorubicin (-22.82 Kcal/mol) and erlotinib (-25.65 Kcal/mol). In conclusion, newly synthesized isatin
sulfonamides derivative agents 3a, 4b and 4c showed anti-cancer activity, and compound 3a was the most
active and safe compared to doxorubicin against HepG2 cells.
Keywords: Isatin sulfonamides, hepatocellular carcinoma, HepG2, Huh7, molecular docking.
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ABSTRACT
Cancer, which is increasing in incidence day by day, has become one of the most important diseases that
threaten people's lives. In addition to the existing cancer treatment methods, the development of natural
herbal treatment facilities has gained great importance in recent years. For this purpose, the effects of
medicinal plants, which are traditionally used in the treatment of various diseases especially in folk
medicine, on different types of cancer are scientifically tested. Horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.,
Hippocastanaceae), one of the medicinal plants whose traditional use is popular among the people, has been
used for many years in the treatment of diseases such as stomach pain, digestive problems, diarrhea, fever,
kidney stones and rheumatism. In addition, scientific studies have shown that horse chestnut is also effective
in the treatment of hemorrhoids and vascular diseases. It is known that some saponin constituents, which are
among the chemical components of various extracts obtained especially from the seeds of the horse chestnut
plant, have important therapeutic effects. The most important of the saponin constituents found in the seed
extracts of the horse chestnut plant is β-escin. In studies, it was determined that β-escin has anti-edematous,
anti-inflammatory, antioxidative and anti-viral effects. Moreover, sapogenol extracts obtained from the horse
chestnut plant were found to have cytotoxic and antitumoral activity.
In this study, it was aimed to determine the chemical components in the ethanol extract obtained from the
seeds of the horse chestnut (A. hippocastanum L.) plant and to determine its activity against Liver cancer
proteins.
For this purpose, the ethanol extract of the plant was obtained by maseration method and its chemical content
was determined by Gas chromatography-Mass spectrometry (GC-MS) method. After chemical components
were determinated for the horse chestnut (A. hippocastanum L.) extract, the inhibitory activities of these
chemicals against the Crystal structure of vascular endothelial growth factor (VEGF) receptors (PDB ID:
3WZE) and Deleted in Liver Cancer 2 (PDB ID: 2H80) for Liver cancer downloaded from the Protein Data
Bank site were compared. By examining the obtained results, the drug availability of the molecules with the
highest activity was examined from the ADME/T analysis.
Keywords: Extract, Aesculus hippocastanum L., Molecular docking, Liver cancer, ADME/T
1. INTRODUCTION
Horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) is a valuable tree in the Hippocastanaceae family native to
South Eastern Europe (Idris et al., 2020). It has a very high adaptability to ecological conditions. For this
reason, with its introduction to all of Europe in the 17th century, it was introduced to horticulture and
landscaping purposes (Čukanović et al., 2011). It is used both as an ornamental plant and as a medicinal
plant (Idris et al., 2020). Horse chestnut, which dates back a long time as a medicinal plant, is used in the
treatment of stomach pain, digestive problems, diarrhea, fever, kidney stones, rheumatism, hemorrhoids and
vascular diseases (Kücükkurt et al., 2010; Idris et al., 2020). In many studies, the importance of horse
chestnut plant in hemorrhoid treatment has been clinically demonstrated (Alonso-Coello et al., 2006; Ezberci
and Ünal, 2018). It is also used in the cosmetics industry (such as shampoos, shower foams, creams, lotions,
www.izdas.org

izdascon@gmail.com
167

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
and toothpastes) and medicinal formulations (Foca et al., 2011; Jarzębski et al., 2019; Idris et al., 2020). One
of the best-selling herbal products in the United States and Europe (Salinas et al., 2019).
Horse chestnut seeds contain various and abundant bioactive substances (Baraldi et al., 2007; Kücükkurt et
al., 2010; Čukanović et al., 2011). Some of these substances can be listed as flavonoids (mainly glycosides of
quercetin and kaempferol), polyphenols, triterpenoid saponin glycosides (escin), epicatechin, tannins,
esculin, fraxin, carbohydrate, essential fatty acids (linoleic acid), oleic acid (Kücükkurt et al., 2010; Idris et
al., 2020). The most important bioactive component found in horse chestnut seed extracts is "escin" (Foca et
al., 2011; Ciftci et al., 2015; Salinas et al., 2019; Idris et al., 2020). Escin, which is known as the substance
responsible for many biological activities of the horse chestnut plant, is a group of triterpenoid saponin
glycoside and divided into two classes: α- and β-escin (Idris et al., 2020). β-escin stands out with its antiedematous, anti-inflammatory and anti-hemorrhagic effects (Ezberci and Ünal, 2018; Jarzębski et al., 2019).
In addition, studies have also shown that both horse chestnut plant and β-escin have antioxidant,
antibacterial, antidiabetic and anti-viral effects (Kücükkurt et al., 2010; Jarzębski et al., 2019; Salinas et al.,
2019; Idris et al., 2020). Current studies focus on the anti-tumor activity of the horse chestnut plant (Ciftci et
al., 2015). Because cancer is one of the most important health problems that have a high incidence and
threaten people's lives today. Due to the cost of cancer treatment methods and causing serious side effects,
the development of natural herbal treatment facilities has gained great importance (Ciftci et al., 2015; Saraç
et al., 2018). Studies so far have determined that β-escin is a potential chemotherapeutic agent in addition to
its many biological activities (Ciftci et al., 2015).
In this study, it was aimed to determine the chemical components in the ethanol extract obtained from the
seeds of the horse chestnut (A. hippocastanum L.) plant and to determine its activity against Liver cancer
proteins.
2. MATERIALS AND METHODS
Plant materials: A. hippocastanum L. seeds were collected from the central campus of Sivas Cumhuriyet
University in September 2021. The Flora of Turkey (Davis, 1965-1985) was used for the identification of the
plant

Figure 1. Horse chestnut (A. hippocastanum L.) seeds used in the study
Preparation of plant extract: Ethanol extraction was performed from A. hippocastanum L. seeds by
maceration method. Accordingly, 20 g of the ground powdered seed was weighed and 200 mL of ethanol
was added to it. It was left to macerate on a magnetic stirrer at 150 rpm for 24 hours. At the end of the
period, filtration was done through filter paper. The solvent was removed in a rotary evaporator to obtain the
crude extract.
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Molecular docking: Molecular docking calculations were performed to compare the activities of molecules
against cancer proteins and to discover new and effective molecules for cancer. The program developed by
Maestro Molecular modeling platform (version 12.8) by Schrödinger was used for molecular docking
calculations. There are many modules in calculations. In the first step, the protein preparation module was
used in the preparation of proteins. In this module, the active sites of the proteins were determined. In the
next step, the studied molecules are prepared. First, the molecules are optimized in the gaussian software
program, then the LigPrep module is prepared for calculations using optimized structures. The Glide ligand
docking module was used to examine the interactions between the molecules and the cancer protein after
preparation. Calculations were made using the OPLS4 method in all calculations. Finally, ADME/T analysis
(absorption, distribution, metabolism, excretion and toxicity) will be performed to examine the drug potential
of the studied molecules. The Qik-prop module of the Schrödinger software was used to predict the effects
and reactions of molecules in human metabolism.

3. RESULT
In this study, the activities of chemical molecules in Aesculus hippocastanum L. extract against cancer
proteins were compared. The chemicals in the extract were determined using the Gas chromatography-mass
spectrometry method. Chemicals according to their percentages are given in Table 1.

Table 1. The Chemical Composition is taken from the Aesculus hippocastanum L.
No

Chemical name

Chemical structure

1

L-Valinol

1.07

2

3,5-Dihydroxy-6-methyl-2,3dihydro-(4 H)-pyran-4-one

2.11

3

Benzoic acid

5.37

4

5-(Hydroxymethyl)furfural

6.75

www.izdas.org

Content

izdascon@gmail.com
169

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey

5

Methyl hexadecanoate

12.9

6

Palmitic acid

1.67

7

Methyl linoleate

28.7

8

Methyl elaidate

40.1

A comparison of the activities of the chemicals in the extract of Aesculus hippocastanum L. against liver
cancer proteins was made. As a result of molecular docking calculations, many parameters are calculated.
These parameters allow predicting the active sites of molecules. however, it is a common method used to
synthesize more effective and more active molecules. The most important parameters calculated are given in
Table 2. utilizing these parameters, the most active molecules are given in Figure 2-4.

Table 2. Numerical values of the docking parameters of molecule against proteins
3WZE

Benzoic Acid

L-Valinol

5-(Hydroxymethyl)furfural

Palmitic
Acid

Docking Score

-5.61

-4.65

-4.27

-3.21

Glide ligand efficiency

-0.62

-0.66

-0.47

-0.18

Glide hbond

-0.16

-0.27

-0.04

-0.51

Glide evdw

-15.37

-12.23

-21.51

-27.57

Glide ecoul

-3.01

-7.32

-3.10

-3.81

Glide emodel

-26.65

-26.46

-31.58

-38.86

Glide energy

-18.38

-19.55

-24.61

-31.38

Glide einternal

0.04

2.60

0.15

2.71

Glide posenum

363

387

150

83

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
170

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
2H80

Benzoic Acid

-

-

-

Docking Score

-3.59

-

-

-

Glide ligand efficiency

-0.40

-

-

-

Glide hbond

-0.16

-

-

-

Glide evdw

-7.20

-

-

-

Glide ecoul

-3.81

-

-

-

Glide emodel

-13.93

-

-

-

Glide energy

-11.01

-

-

-

Glide einternal

0.07

-

-

-

Glide posenum

85

-

-

-

Many parameters are derived from molecular docking calculations, which are used to describe the chemical
interactions between molecules and proteins, are given Table 2. Glide ligand efficiency parameter shows the
efficiency of ligand molecules. Glide hbond, Glide evdw, and Glide ecoul parameters are numerical values
of chemical interactions of molecules with cancer proteins. The remaining parameters are take numerical
data about the exposure between molecules and cancer proteins (Khalilov et al., 2021; Majumdar et al.,
2021).

Figure 2. Presentation interactions of Benzoic Acid with 3WZE protein

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
171

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey

Figure 3. Presentation interactions of L-Valinol with 3WZE protein

Figure 4. Presentation interactions of Benzoic Acid with 3WZE protein
Among these parameters, the docking score is the most important parameter in the interaction of chiasalin
with cancer proteins in the extract of Aesculus hippocastanum L. The molecule with the most negative
numerical value of this parameter is considered to have higher activity than the other molecule. The most
important factor determining the numerical value of the molecular coupling score parameter is the chemical
interaction. The interactions between cancer proteins determine the numerical value of the docking score
parameter (Erdoğan et al., 2021; Tokalı et al., 2021), which consists of many proteins and molecules. As the
interactions between molecules and proteins increase, the numerical value of the docking score parameter
becomes more negative. Therefore, the biological activity of the molecule is higher than other molecules.
These interactions have many interactions such as hydrogen bonds, polar and hydrophobic interactions, pi-pi
and halogen (Yavuz et al., 2021; Faydy et al., 2021).

4. CONCLUSIONS
Among these parameters, the extraction of the extract of Aesculus hippocastanum L. and the activities of the
chemicals against liver cancer as a result of theoretical calculations were compared and investigated. Leucine
enkephalin molecule was used as the reference molecule. It was observed that the benzoic acid molecule was
higher than the reference Leucine enkephalin molecule against both proteins.
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ABSTRACT
Dandelion (Taraxacum officinale) is a perennial, yellow-flowered, herbaceous plant species belonging to the
Asteraceae family. Dandelion plant, whose homeland is Europe, North America and Anatolia, grows
naturally on the edges of fields, grasslands and roadsides in April and May. Dandelion has been widely used
for centuries as a folkloric medicine for the treatment of various diseases. It is considered a non-toxic plant
without any side effects. The parts of the plant used for medicinal purposes are fresh or dried roots, leaves or
flowers. Dandelion plant is known to have blood purifying, digestive, diuretic and refreshing effects. It has
positive effects on the functions of the pancreas, kidney and liver organs. Leaves and roots are found in most
herbal tea mixtures. It is also used as choleretic, antirheumatic and diuretic in herbal drug compositions. In
addition to its medical use, it also has a high nutritional value. Therefore, it is consumed as a nutrient by
adding to various salads. It is rich in vitamin C (ascorbic acid), vitamin A, B vitamins (thiamine, riboflavin
and niacin) and various minerals (potassium, iron, calcium, magnesium, phosphorus). In particular, it has a
high content of potassium. Therefore, it is one of the natural sources of potassium. So far, scientific studies
have found that Dandelion extracts have anti-inflammatory, antioxidant, antimicrobial, anti-diabetic, antiallergic and anti-coagulant activities. Most recent studies have focused on the anticancer activity of the plant.
In particular, the water extract of dandelion is thought to have anti-tumor activity.
In this study, it was aimed to determine the chemical content of the water extract of the Dandelion (T.
officinale) plant and to determine its activity against Breast cancer proteins. In the study, Dandelion water
extract was obtained by infusion method. Chemical content analysis was performed using Gas
chromatography-Mass spectrometry (GC-MS) method. After chemical components were detected, the
inhibitory activities of these chemicals against the Crystal structure of the BRCT repeat region from the
Breast cancer (PDB ID: 1JNX) and the Estrogen receptor (PDB ID: 1A52) for Breast cancer downloaded
from the Protein Data Bank site were compared. By examining the obtained results, the drug availability of
the molecules with the highest activity was examined from the ADME/T analysis.
Keywords: Extract, Taraxacum officinale, Molecular docking, Breast cancer, ADME/T

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
175

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
1. INTRODUCTION
Dandelion is a common plant species from the daisy family (Asteraceae). The flowers of the dandelion plant
are yellow and the leaves are green. It is a perennial yellow-flowered herbaceous plant that grows in
meadows and roadsides on all field shores in April and May (Fortea et al., 2009).
Dandelion is a medicinal plant whose homeland is Turkey. Although our country has the best geographical
and climatic conditions in the world for dandelion production, the most cultivation and consumption is seen
in Europe, especially in Switzerland. This plant, which is a good diuretic and intestinal softener, is also
known to be good for chronic rheumatism, gout, kidney and gallbladder diseases. Dandelion, which has a
very high nutritional value, is one of the best natural sources of potassium because it contains up to 5%
potassium (Akyol, 2016). It is also rich in vitamin A, vitamin C, nicotinic acid, calcium and various
minerals. In addition, it contains compounds such as torexacin, retinol, levulin, inulin. For this reason, the
leaves are added to salads and eaten. The root is also chopped when wet and added to salads. The dried root
is ground and drunk as bitter chicory coffee in many countries (Düzcan, 2010).
Dandelion, in addition to the mineral salts it contains, also contains very important substances against
metabolic diseases. Dandelion can also be used successfully in jaundice and spleen diseases. Thanks to its
blood purifying effect, it can also help in rheumatism and gout diseases (Düzcan, 2010).

2. METHOD
Preparation of plant materials: The Dandelion plant used in the study was collected from Sivas
Cumhuriyet University campus in June 2021. The collected plant materials were dried at room temperature
and in the shade. Dried plants were ground into powder in Figure 1. In the extraction stage, 100 g of ground
dandelion plant was infused for half an hour in distilled water at 1000 mL and 80 °C. Afterwards, it was
filtered through filter paper and the solvent was removed in a rotary evaporator. The obtained extract was
stored at +4ºC until analysis.
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Figure 1. Dandelion (Taraxacum officinale) plant used in the study
Molecular docking: Molecular docking calculations were performed to compare the activities of molecules
against cancer proteins and to discover new and effective molecules for cancer. The program developed by
Maestro Molecular modeling platform (version 12.8) by Schrödinger was used for molecular docking
calculations. There are many modules in calculations. In the first step, the protein preparation module was
used in the preparation of proteins. In this module, the active sites of the proteins were determined. In the
next step, the studied molecules are prepared. First, the molecules are optimized in the gaussian software
program, then the LigPrep module is prepared for calculations using optimized structures. The Glide ligand
docking module was used to examine the interactions between the molecules and the cancer protein after
preparation. Calculations were made using the OPLS4 method in all calculations. Finally, ADME/T analysis
(absorption, distribution, metabolism, excretion and toxicity) will be performed to examine the drug potential
of the studied molecules. The Qik-prop module of the Schrödinger software was used to predict the effects
and reactions of molecules in human metabolism.

3. RESULT
In this study, the activities of chemical molecules in Taraxacum officinale extract against cancer proteins
were compared. The chemicals in the extract were determined using the Gas chromatography-mass
spectrometry method. Chemicals according to their percentages are given in Table 1.

Table 1. The Chemical Composition is taken from the Taraxacum officinale
No

Chemical name

Chemical structure
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1

3-Cyclopentene-1-ethanol,
2,2,4-trimethyl-

5.53

2

(+)-2-Bornanone

5.91

3

Isobornyl thiocyanoacetate

6.05

4

1,2-cis-1,5-trans-2,5dihydroxy-4-methyl-1-(1hydroxy-1isopropyl)cyclohexane-3-one

6.15

5

2-Trifluoroacetoxytridecane

6.32
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6

Dodecane

6.41

7

2,6,11-Trimethyldodecane

8.30

8

2,6-Bis(tert-butyl)phenol

9.33

9

Pentadecane

9.95

10

2,2-bis[4-[(4,6-dichloro-1,3,5triazin-2-yl)oxy]phenyl]1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane

30.38

A comparison of the activities of the chemicals in the extract of Taraxacum officinale against liver cancer
proteins was made. As a result of molecular docking calculations, many parameters are calculated. These
parameters allow predicting the active sites of molecules. However, it is a common method used to
synthesize more effective and more active molecules. The most important parameters calculated are given in
Table 2. utilizing these parameters, the most active molecules are given in Figure 2-5.
Table 2. Numerical values of the docking parameters of molecule against proteins

1JNX

Docking
Score

2,6-Bis(tertbutyl)phenol

3-Cyclopentene-1ethanol, 2,2,4trimethyl-

Isobornyl
thiocyanoacetate

2,2-bis[4-[(4,6-dichloro1,3,5-triazin-2yl)oxy]phenyl]-1,1,1,3,3,3hexafluoropropane

-3.74

-3.52

-3.08

-2.94
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Glide ligand
efficiency

-0.25

-0.32

-0.18

-0.08

Glide hbond

-0.16

-0.32

-0.01

-0.34

Glide evdw

-14.61

-11.64

-21.07

-34.11

Glide ecoul

-4.72

-5.37

-3.00

-3.12

Glide emodel

-24.04

-19.13

-27.57

-42.72

Glide energy

-19.33

-17.00

-24.07

-37.22

Glide
einternal

0.62

4.10

2.22

2.77

Glide
posenum

121

135

328

96

2,6-Bis(tertbutyl)phenol

Isobornyl
thiocyanoacetate

3-Cyclopentene1-ethanol, 2,2,4trimethyl-

2Trifluoroacetoxytridecane

Docking
Score

-7.43

-7.32

-6.05

-3.83

Glide ligand
efficiency

-0.50

-0.43

-0.55

-0.19

Glide hbond

0.00

0.00

-0.32

-0.30

Glide evdw

-24.98

-36.23

-17.88

-31.48

Glide ecoul

-0.39

-0.86

-4.20

-1.43

Glide emodel

-34.96

-50.94

-29.61

-36.43

Glide energy

-25.37

-37.09

-22.08

-32.90

Glide
einternal

1.17

4.81

0.71

8.10

Glide
posenum

328

210

220

389

1A52

Many parameters are derived from molecular docking calculations, which are used to describe the chemical
interactions between molecules and proteins, are given Table 2. Glide ligand efficiency parameter shows the
efficiency of ligand molecules. Glide hbond, Glide evdw, and Glide ecoul parameters are numerical values
of chemical interactions of molecules with cancer proteins. The remaining parameters are take numerical
data about the exposure between molecules and cancer proteins (Khalilov et al., 2021; Majumdar et al.,
2021).
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Figure 2. Presentation interactions of 2,6-Bis(tert-butyl)phenol with 1JNX protein

Figure 3. Presentation interactions of 3-Cyclopentene-1-ethanol, 2,2,4-trimethyl- with 1JNX protein

Figure 4. Presentation interactions of 2,6-Bis(tert-butyl)phenol with 1A52 protein
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Figure 4. Presentation interactions of Isobornyl thiocyanoacetate with 1A52 protein
Among these parameters, the docking score is the most important parameter in the interaction of chiasalin
with cancer proteins in the extract of Taraxacum officinale. The molecule with the most negative numerical
value of this parameter is considered to have higher activity than the other molecule. The most important
factor determining the numerical value of the molecular coupling score parameter is the chemical interaction.
The interactions between cancer proteins determine the numerical value of the docking score parameter
(Erdoğan et al., 2021; Tokalı et al., 2021), which consists of many proteins and molecules. As the
interactions between molecules and proteins increase, the numerical value of the docking score parameter
becomes more negative. Therefore, the biological activity of the molecule is higher than other molecules.
These interactions have many interactions such as hydrogen bonds, polar and hydrophobic interactions, pi-pi
and halogen (Yavuz et al., 2021; Faydy et al., 2021).
4. CONCLUSIONS
The activities of the extract of Taraxacum officinale on the hand and the chemicals in it against breast cancer
proteins were investigated. Docetaxel molecule was used as the reference molecule. It was observed that the
2,6-Bis(tert-butyl)phenol molecule was higher than the reference Docetaxel molecule against both proteins.
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ABSTRACT
In late 2019, SARS-Cov-2 – a novel coronavirus emerged, which shocked the world. COVID-19 is a disease
that develops in the setting of SARS-Cov-2 infection and is characterized by high mortality and
complications both in its acute and long-term course. By 2020, WHO announced covid-19 as a pandemic.
Individuals with comorbidities are at risk of being severely infected and may have poor prognosis. Based on
statistical data, more than 40% of patients infected with COVID-19 have different comorbidities: Obesity,
diabetes, malignancy, COPD, liver and renal diseases, cardiovascular diseases, hypertension being most
prevalent. Up to 75% of fatal cases were having comorbidities. Diseases like hypertension, diabetes and
respiratory pathologies were most associated with fatal outcomes. While hypertension is most strongly
associated with disease severity, the role of increased age among hypertensive patients should be
emphasized. Many infected patients were not aware of their pre-existing insulin resistance, type II Diabetes
can often be asymptomatic for a long period of time. Considering its impact on mortality rate, it is important
to pay attention to blood glucose levels and other screening methods of pre-diabetic/diabetic conditions.
ACE inhibitors are often used in hypertensive patients and for treatment of diabetic nephropathy. Although
their use has been controversial due possible effects on upregulation of ACE-2 receptors and increased
SARS-Cov2 entry into cells, current studies do not show any evidence for discontinuing these medications.
Use of certain inhaled glucocorticosteroids for managing acute COPD/asthma exacerbations might also
impair SARS-Cov-2 replication and cell entry, suggesting beneficial therapeutic effect for COVID-19
patients with underlying respiratory comorbidities.
Comorbidities seem to be important determinants of disease severity with COVID-19 infection, appropriate
management should be used in high-risk patients.
Keywords: Diabetes, Insulin resistance, Hypertension, Age, Respiratory Diseases, Covid-19
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ÖZET
35 yaşındaki erkek hasta, 21 numaralı dişinde travma nedeniyle meydana gelen renkleşme ve 22 numaralı
dişinde estetik olmayan dolgu restorasyonları nedeniyle kliniğimize başvurmuştur. Yapılan muayenede 21 ve
22 numaralı dişlerin diş etlerinin Zenith noktalarının, 11 ve 21 numaralı dişlerin diş etlerine göre aşağıda yer
aldığı görülmüştür. Pembe ve beyaz estetiği sağlamak adına hastaya gingivektomi ve ardından laminate
veneer restorasyonu yapılması planlanmıştır. İlk olarak koter cihazı ile gingivektomi yapılarak diş etleri
seviyeleri düzenlenmiştir. Bu işlemden sonra diş preparasyonuna geçilmiştir. Butt-joint bitim ile yapılan
laminate veneer preparasyonunun ardından A tipi silikon ile ölçü alınmıştır. Restorasyonun diş rengi,
simetrik santral dişinin rengiyle uyumu gözetilerek VITA skalası kullanılarak B1 olarak seçilmiştir.
Restorasyon Y-TZP zirkonya (VITA YZ HT) alt yapı üzerine, feldspatik seramik (VITA VM9) olarak
üretilmiştir. Restorasyonun diş eti uyumu, kontakt ve oklüzal ilişkileri kontrol edildikten sonra simantasyon
aşamasına geçilmiştir. Diş üzerine %37 ortofosforik asit (Etch-37, Bisco) 30 sn süreyle uygulandıktan sonra
hava-su spreyi ile yıkanıp, kurutulup sonrasında bonding uygulanmıştır. Restorasyon iç yüzeyine Al 2O3 ile
kumlama işlemi yapıldıktan sonra silan bağlayıcı ajan (Monobond-S, Ivoclar-Vivadent) sürülmüştür ve 30 sn
kuruması beklenmiştir. Bu işlemlerin ardından restorasyon light-cure adeziv siman (Choice 2 Veneer
Cement, Bisco) ile simante edilmiştir. Ön ve arka yüzeylerden 40’ar sn ışık uygulaması ile polimerizasyon
gerçekleştikten sonra taşan simanlar temizlenerek polisaj ve cila işlemleri uygulanmıştır. Uygulamalar
sonucunda ortaya çıkan sonuç hastanın estetik beklentilerini karşılaşmıştır. 6 ay sonrasında oluşturulan
kontrol seansında restorasyon estetik, fonksiyon açısından değerlendirilmiş, herhangi bir problemle
karşılaşılmamıştır. Son yıllarda adeziv diş hekimliğinde ve dental materyal biliminde yaşanan gelişmeler
sayesinde diş eti şekillendirme ve laminate veneer uygulamaları ile hastaların yaşadığı estetik problemler
kolaylıkla çözülebilmektedir. Laminate veneer restorasyonlar ile geleneksel kuron protezi restorasyonlarına
göre daha az preparasyon yapılmakta böylelikle daha konservatif bir tedavi seçeneği sunmaktadır. Ayrıca
porselenler üzerinde yapılan makyajlarla gelişmiş karakterizasyonlar elde edilebilmektedir. Böylelikle doğal
dişin yüzey özellikleri taklit edilebilmekte ve yapılan restorasyonların doğal diş ile uyumu
sağlanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: beyaz estetik, koter, laminate veneer, pembe estetik, renkleşme, travma
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ABSTRACT
A 35-year-old male patient applied to our clinic due to discoloration in tooth 21 due to trauma and nonaesthetic filling restorations in tooth 22. In the examination, it was seen that the Zenith points of the gums of
teeth 21 and 22 were lower than the gums of teeth 11 and 21. In order to provide pink and white aesthetics,
gingivectomy and then laminate veneer restoration were planned for the patient. First, gingivectomy was
performed with a cautery device, and the gingival levels were regulated. After this procedure, tooth
preparation was started. After the laminate veneer preparation with butt-joint preparation, impressions were
taken with type A silicone. The tooth color of the restoration was chosen as B1 using the VITA scale in order
to match the color of the symmetrical central tooth. The restoration is produced as feldspathic ceramic
(VITA VM9) on Y-TZP zirconia (VITA YZ HT) infrastructure. After controlling the gingival compatibility,
contact and occlusal relations of the restoration, the cementation phase was started. After applying 37%
orthophosphoric acid (Etch-37, Bisco) for 30 seconds on the tooth, it was washed with air-water spray, dried
and bonded. After sandblasting the inner surface of the restoration with Al2O3, silane bonding agent
(Monobond-S, Ivoclar-Vivadent) was applied and it was allowed to dry for 30 seconds. After these
procedures, the restoration was cemented with light-cure adhesive cement (Choice 2 Veneer Cement, Bisco).
After the polymerization was carried out with 40 seconds of light application from the front and back
surfaces, the overflowing cements were cleaned and polished and polished processes were applied. The
applications have met the aesthetic expectations of the patient. In the control session after 6 months, the
restoration was evaluated in terms of aesthetics and function, and no problems were encountered. Thanks to
the developments in adhesive dentistry and dental material science in recent years, aesthetic problems
experienced by patients can be easily solved with gingival shaping and laminate veneer applications.
Laminate veneer restorations require less preparation than traditional crown prosthesis restorations, thus
offering a more conservative treatment option. In addition, advanced characterizations can be obtained with
make-up on porcelains. Thus, the surface properties of the natural tooth can be imitated and the harmony of
the restorations with the natural tooth can be ensured.
Keywords: cauter, discoloration, laminate veneer, pink aesthetics, trauma, white aesthetics
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LATERAL ANTROSTOMİ YÖNTEMİ İLE YETERLİ KEMİK MİKTARI ELDE EDİLEREK
DENTAL İMPLANT UYGULANMASI: BİR OLGU SUNUMU
DENTAL IMPLANT APPLICATION BY OBTAINING SUFFICIENT AMOUNT OF BONE WITH
LATERAL ANTROSTOMY METHOD: A CASE REPORT
Gülüçağ Giray TEKİN
Batman Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Batman, Türkiye
ORCİD ID: https://orcid.org/0000-0002-7939-6604

ÖZET
AMAÇ: Maksiller posterior bölgede maksiller sinüsün büyümesi, alveolar kemiğin yaşla birlikte
rezorpsiyona olan eğilimi ve yetersiz kemik yoğunluğu dental implant uygulamalarında zorluklara neden
olmaktadır. Bu tür implantasyon operasyonları, çeşitli sinüs ogmentasyonu teknikleriyle birlikte dental
implantların yapılmasıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu olgu sunumunun amacı, atrofik
maksillanın tedavisi için uygulanan cerrahi ve protetik prosedürü anlatmakla beraber, kullanılan sinüs lifting
tekniği olan lateral antrostomi yöntemini vurgulamak, bunun yanında da olgunun implant uygulaması ve
implant destekli protetik rehabilitasyonunu ve 3 yıllık takip sonucunu sunmaktır.
YÖNTEM: Başlıca anestezi ve medikal prosedürler gerçekleştirildikten sonra alveoler sırtta yapılan krestal
bir insizyon ve takiben dikey bir insizyon yapıldı. Daha sonra lateral duvara ulaşabilmek için tam kalınlıklı
bir flep kaldırıldı. İnsizyon ve flep kaldırma işlemleri kemik teması alınacak şekilde yapıldı.. Yeterli görüş
alanı sağlayacak genişlikte oval bir pencere planlandı. Maksiller sinüs mukozasını perfore etmeyecek
yapıdaki küçük rond frezle soğutma sistemi kullanılarak kemik penceresi açıldı. Sinüs mukozasını eleve
etmek için özel tasarlanmış olan elevatörle mukoza ve kemik arasına nazikçe girilerek mukoza eleve edildi.
Açılan kemik penceresindeki kapakçık sinüs içerisinde superior pozisyona getirildi. Sinüs mukozası,
yerleştirilecek olan implanta yeterli mesafeyi sağlayacak kadar eleve edilerek yükseltildi. Oluşan boşluğa
greft ve mebran yerleştirilerek bölge kapatıldı. 6. Ay sonra ilgili bölgeye implantlar yerleştirildi. 3 ay sonra
ise protetik üst yapılar yapıldı.
SONUÇ: Maksiller sinus büyümesine bağlı yetersiz kemik yüksekliği bulunan hastamıza lateral antrostomi
yöntemi uygulandı ve yeterli kemik yüksekliği elde edilerek implantlar yerleştirildi. Böylelikle hastanın hem
estetik hem de fonksiyonel olarak rehabilitasyonunu sağlandı. Cerrahi ve protetik işlemler sırasında ve
sonrasında komplikasyon görülmedi. Hastamızın 3 yıllık takibinde de hiçbir soruna rastlanmadı.
Anahtar Kelimeler: maksiller sinus, sinüs lift, lateral antrostomi, dental implant

ABSTRACT
OBJECTIVE: The enlargement of the maxillary sinus in the maxillary posterior region, the tendency of the
alveolar bone to resorption with age and insufficient bone density cause difficulties in dental implant
applications. This kind of implantation operations are successfully carried out by making dental implants
together with various sinus augmentation techniques.The aim of this case report is to explain the surgical and
prosthetic procedure applied for the treatment of atrophic maxilla, to emphasize the lateral antrostomy
method, which is the sinus lifting technique used, as well as to present the implant application and implantsupported prosthetic rehabilitation of the case and the 3-year follow-up result.
METHOD: After major anesthesia and medical procedures have been carried out, a crestal incision was
made in the alveolar ridge followed by a vertical incision. A full-thickness flap was then raised to reach the
lateral wall. Incision and flap lifting procedures were performed in such a way that bone contact was made.
An oval window was planned to provide sufficient field of view. The bone window was opened by using the
cooling system with a small round burs, which will not perforate the maxillary sinus mucosa. With the
elevator specially designed to elevate the sinus mucosa, the mucosa was elevated by gently entering between
the mucosa and the bone. The valve in the opened bone window was brought to the superior position in the
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sinüs. The sinus mucosa was elevated enough to provide sufficient distance to the implant to be placed. The
area was closed by placing a graft and a membrane into the created space. After 6 months, implants were
placed in the relevant area. After 3 months, prosthetic superstructures were made.
CONCLUSION: Lateral antrostomy method was applied to our patient who had insufficient bone height
due to maxillary sinus enlargement, and implants were placed after obtaining sufficient bone height. Thus,
the patient was rehabilitated both aesthetically and functionally. No complications were observed during and
after the surgical and prosthetic procedures. No problem was found in the 3-year follow-up of our patient.
Keywords: maxillary sinus, sinus lift, lateral antrostomy, dental implant
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ANTERİOR DİŞETİ ÇEKİLMESİNİN SERBEST DİŞETİ GREFTİ İLE AUGMENTASYONU
AUGMENTATION OF ANTERIOR GINGAL RETRACTION WITH FREE GINGAL GRAFT
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ÖZET
AMAÇ:Serbest dişeti grefti (SDG), keratinize dişeti oluşturmak veya keratinize dişeti miktarını artırmak
amacıyla uygulanan mukogingival bir cerrahi işlemdir. Bu vaka sunumunun amacı alt anterior bölgedeki
azalan keratinize dişeti miktarını arttırmaktır.
OLGU SUNUMU: Kliniğimize 31 numaralı dişinin bukkal yüzeyinde 3 mm dişeti çekilmesi şikayetiyle
başvuran sistemik olarak sağlıklı hastamızın gerekli periodontal Faz 1 tedavileri yapıldı.Hastamıza gerekli
oral hijyen eğitimleri verildi ve ağız operasyona hazır hale getirildi. Hatanın palatal verici bölgesinden alınan
serbest dişeti grefti verici olan alt çene anterior 31 numaralı dişin bukkaline rezorbe olmayan 5\0 sutür
yardımıyla sabitlendi. Hastanın ilgili bölgeyi 1 hafta fırçalamaması ve bu süre içinde %0.12’lik CHX
garagara kullanması söylendi.Hasta 1. hafta 2. hafta ve 1. ay kontrollere çağırıldı.
SONUÇ: Alt çene anterior 31 nolu dişin bukkal yüzeyinde 4mm keratinize doku oluşumu sağlandı ve %60
oranında kök yüzeyi kapaması gözlendi. Serbest dişeti grefti keratinize doku eksikliği ya da yetersizliği olan
hastalarda güvenli ve başarılı bir cerrahi tedavidir.
Anahtar Kelimeler: Serbest dişeti grefti, dişeti çekilmesi, keratinize doku

ABSTRACT
OBJECTIVE: Free gingival graft (SDG) is a mucogingival surgical procedure applied to create keratinized
gingiva or to increase the amount of keratinized gingiva. The aim of this case report is to increase the amount
of diminished keratinized gingiva in the lower anterior region.
CASE REPORT: The necessary periodontal Phase 1 treatments were performed in our systemically healthy
patient who applied to our clinic with the complaint of 3 mm gingival recession on the buccal surface of
tooth #31. Necessary oral hygiene training was given to our patient and the mouth was prepared for
operation. The free gingival graft taken from the palatal donor area of the defect was fixed to the buccal of
the donor lower jaw anterior tooth 31 with a non-resorbable 5\0 suture. The patient was told not to brush the
relevant area for 1 week and to use 0.12% CHX mouthwash during this period. The patient was called for
controls in the 1st week, 2nd week and 1st month.
CONCLUSION: 4mm of keratinized tissue was formed on the buccal surface of the mandibular anterior
tooth no. 31 and root surface occlusion of 60% was observed. Free gingival graft is a safe and successful
surgical treatment for patients with keratinized tissue deficiency or insufficiency.
Keywords: Free gingival greft, gingival recessions, keratinized tissue
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ÖZET
AMAÇ: Bağ dokusu greftleri ile zarf flep tekniği, diş eti çekilmelerinin tedavisinde sık başvurulan
yöntemlerden biridir. Bu vakanın amacı,bağ doku greftlerinin zarf fleplerle uygulanmasıyla diş eti çekilmesi
tedavisindeki klinik sonuçlarını değerlendirmektir.
OLGU SUNUMU: 42 yaşındaki kadın hasta Bolu Abant İzzet Baysal Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji Bölümüne sağ üst anterior bölge bukkal yüzeydeki diş eti çekilmelerine bağlı estetik şikayetle
başvurdu. Faz 1 periodontal tedavi ve oral hijyen motivasyonu sonrasında ameliyat aşamasına geçildi.
Palatinal bölgeden alınan bağ dokusu grefti lateral ve kanin dişlere uygulanırken; santral,lateral,kanin ve
1.preomalar dişlerdeki çekilmeler zarf flep tekniği ile koronale repoze edildi. Hasta işlem sonrası 2 hafta
boyunca ilgili bölgeyi fırçalamaktan kaçındı ve bu süre boyunca %0.12 klorheksidinli gargara kullandı.
İşlem sonrası 1. Haftada hastanın palatal bölgedeki dikişleri 2 hafta sonrasında ise çekilme bölgesindeki
dikişler alındı. Hasta 1.hafta,2.hafta ve 1.ayda kontrollere çağırıldı.
SONUÇ: Bu vakada, bağ dokusu grefti ile birlikte zarf flep tekniğinin, yeterli kök kapanması, klinik
ataşman ve keratinize doku artışı sağladığı gösterilmiştir. Bu teknik, Miller Sınıf I diş eti çekilmesi
tedavisinde uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Bağ dokusu grefti, dişeti çekilmesi,zarf tekniği
ABSTRACT
AIM: Envelope flap technique with connective tissue grafts is one of the most frequently used methods in
the treatment of gingival recessions. The aim of this case is to evaluate the clinical results in the treatment of
gingival recession with the application of connective tissue grafts with envelope flaps.
CASE REPORT: A 42-year-old female patient was admitted to Bolu Abant İzzet Baysal Faculty of
Dentistry Department of Periodontology with an aesthetic complaint due to gingival recession in the right
upper anterior region of the buccal surface. After phase 1 periodontal treatment and oral hygiene motivation,
the operation phase was started. While the connective tissue graft taken from the palatal region is applied to
the lateral and canine teeth; Central, lateral, canine and first preomalar teeth were repositioned coronally with
envelope flap technique. The patient avoided brushing the relevant area for 2 weeks after the procedure and
used 0.12% chlorhexidine mouthwash during this period. The stitches in the palatal region of the patient
were removed in the 1st week after the procedure, and the stitches in the withdrawal region were removed 2
weeks later. The patient was called for controls in the 1st week, 2nd week and 1st month.
CONCLUSION: In this case, it was shown that the envelope flap technique combined with the connective
tissue graft provided adequate root closure, clinical attachment and increased keratinized tissue. This
technique can be applied in the treatment of Miller Class I gingival recession.
Keywords: Connective tissue graft, gingival recession, envelope technique
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ULTRASOUND IMAGING IN DENTISTRY: A LITERATURE OVERVIEW
Rodolfo REDA
Alessio ZANZA
Maurilio D’ANGELO
Dario DI NARDO
Luca TESTARELLI
ABSTRACT
Background: Ultrasonography is a non-invasive, radiation-free, method of diagnosing periapical lesions
while radiologic methods are more common. Periapical lesions due to endodontic infection are one of the
most common causes of periapical radiolucency that need to be distinguished to help determine the course of
treatment, this can be decisive for a correct differential diagnosis and for the prognosis of the tooth.
This review aimed to examine the accuracy of ultrasound and compare it to radiographs in distinguishing
these lesions in vivo.
Methods: This review process followed the PRISMA guidelines. A literature search of databases (PubMed,
Scopus, Embase, and Web of Science) was conducted without any restrictions on time. Articles available in
English were included. The selection was done according to the inclusion and exclusion criteria. The
QUADAS-2 tool was used to assess the quality of the studies.
Results: The search provided a total of 87 articles, out of which, five were selected for the final review. In all
the studies, ultrasound had higher accuracy in distinguishing periapical lesions. All the studies indicated a
risk of bias, especially in patient selection.
Conclusion: Within limitations, the study indicates that ultrasound is a better diagnostic tool to distinguish
periapical lesions compared to radiographs but further studies with well-designed, rigorous protocols and
low risk of bias are needed to provide stronger evidence.
Keywords: imaging; ultrasound; radiograph; periapical; lesions; diagnosis.
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DERMOCOSMETICS E-COMMERCE IN ROMANIA DURING THE PANDEMICS
Felicia ANDREI
Ass. Prof. Dr., University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Dep. I,Timisoara, Romania
ORCID NO: 0000-0002-5668-3520

Anca DRAGOMIRESCU
Prof. Dr., University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Dep. I,Timisoara, Romania.
ORCID NO: 0000-0002-8903-9862

ABSTRACT
In Romania, it is recalled that between 17 and 20 million people connect to the Internet every day.
Astonishing when you consider that the Internet evolved from 4 sites in 1969 to over 100 in 1993 and several
millions today. Parapharmaceutical sites, as to them, are much more recent since parapharmacy products
(cosmetics, wellness, slimming) remained available only in pharmacies until the end of the 1980s. From
1989, parapharmacy chains and mass distribution became interested in this market. It was not until later, in
the early 2000s, that the first drugstore products have appeared.
Today we have in Romania about 70 sites selling parapharmacy products. Among these sites we can find
several types of players: dispensing pharmacies, drugstores, independent and some "pureplayers" (not having
a physical point of sale). This phenomenon of strong growth in the number of drugstore sites, is not
decreasing, quite the contrary, especially in this time.
Currently 25% of the parapharmacy market is thus left the pharmacy but it still represents 15% of the sales of
the pharmacy. This explains why for several years many pharmacists have tried the e-commerce experience
of parapharmaceutical products. The number of drugstore websites is only now growing, throught the
different waves of pandemics.
However, the marketing and sale of dermo-cosmetic products require often enlightened and precise advice
that is easily achievable at a physical point of sale, but which can in some cases be difficult to establish
during an electronic sale. This lack of advice certainly explains that despite the growing number of sites
dedicated to selling dermo-cosmetics, internet is not where consumers prefer to buy. If we resume the
consumer survey which was therefore carried out almost entirely on people from 20 to 35 years old,
therefore connected people, only few of them buy their dermocosmetic products on line.research will be
documented with photographs and information about their technical properties will be given.
Keywords: dermocosmetics, pharmacy, parapharmacy, pandemics
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ABSTRACT
The focus of this study is primarily to analyze the discourses and discursive strategies used by the beggars of
the twin cities (Islamabad and Rawalpindi) to mint money and get the sympathies of the people through
different schemes while they on the job. This study also highlights how beggars use their language to
manipulate the target population by their persuasive discourses to obtain their objectives to collect data from
the beggars, the proportional quota sampling technique has opted. A total of twenty beggars were selected
for the purpose from different public places of the twin cities. Twelve beggars were interviewed whereas
eight of them were observed as to how they beg their interests. Their discourses have been analyzed by using
Aristotle’s theory of persuasion that includes: Logos, Pathos, and Ethos. The analysis of the data reflected
that the beggars in the Twin cities use all the persuasive strategies for the attainment of the set objectives.
However, it was observed that they dominantly use Pathos in their begging discursive practices. The study
also indicates that beggars quite often use these elements in their utterances wherein pathos the most that
help them produce discursive strategies to capture people’s attention. It is recommended that some
appropriate steps at the State level may be taken to eliminate such practices which are turning out to making
these beggars discursively professional.
Keywords: Discourse, Discourse Analysis, Beggars, Language, Persuasion
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ABSTRACT
Music has long been an important medium for fulfilling and expressing emotional needs. In fact, music can
become a powerful tool to create emotional responses in humans, such as happiness, sadness, awareness, as
we see in recent decades in cinema, social media and advertisement. Today, a combination of different media
is used to arouse our emotion and feeling, but often music has been used to accompany a visual realization,
rather than vice versa. Synesthete artists are inspired by what they hear while listening to the music but in my
work, I use the manuscript paper of each piece of music and translate each component into a visual element.
Each visual element functions as a single distinct meaningful element to form a visual language. This art
form is called Lumia. Lumia permits visual artists to play images in the way that musicians play sound. In
my work I explore new modes of communication between people and sound by transfiguring music notation
to a visual graphic. The scope and scale of my work ranges from miniature individual components to
artworks the size of a room. Through my realization, the technique that I use permits me to play with images
in the way that musicians play with sounds. In this paper, I introduce this new language, which is an art form
based on unlimited combinations of simple elements that are capable of expressing a broad range of human
emotion and experience.
Keywords: Music, Emotion, Communication, Music Notation, Visual Graphic, Human Emotion
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KOCAELİ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİNDE BULUNAN ŞUKUFE MOTİFLİ
PEŞKİRLERİN TASARIM ÖZELLİKLERİ
DESIGN PROPERTIES OF PESHKIRS WITH ŞUKUFE MOTIF IN KOCAELİ ARCHEOLOGY AND
ETHNOGRAPHY MUSEUM
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ÖZET
Geleneksel Sanatlar, geçmişten günümüze estetik ve teknik biçimlerin aktarılmasıyla kültürümüzün ifade
ediliş şekli olmuştur. Usta çırak ilişkisi ile günümüze kadar ulaşmış olan peşkirler, geleneksel, yerel sanat ve
zanaatın önemli bir nesnesi olmuş; toplumun duygu ve düşüncesini dile getirdikleri, estetik ve kültürel
birikimlerini yansıttıkları somut belgelerdir. Tarihler boyu günlük yaşamımızın bir parçası olan tabiat ve
çiçek sevgisi, üsluplaştırılmış - stilize edilmiş ya da doğal formlarıyla resmedilmiş, süsleme sanatlarımıza da
ilham kaynağı olmuştur. 16. yüzyılın ortalarında, natüralist çiçek tezyinatının ağırlık kazandığı ve 17.
yüzyılın ilk yarısında başlayan batılılaşma-modernleşme hareketi ile saraya getirilen sanatçılar vasıtasıyla
saray nakkaşları da onların üsluplarını benimsemişlerdir. Bu durum natürmort bezemelerin uygulanmaya
başladığı döneme denk gelmektedir. Bu dönemde, vazoda-saksıda-tabakta çiçek motifleri ve tabakta-sepette
meyve motiflerinin sanat dallarımızda uygulanmaya başlamıştır. Araştırma konumuzdaki Vazoda-Tabakta
Çiçek kompozisyonlu peşkirler, literatür taramasıyla elde edilen örnekler üzerinden uygulama alanlarına
göre açıklanmış ve motifler hakkında bilgi verilmiştir. Seçilen peşkir örnekleri; teknik, malzeme, tasarım,
renk ve kompozisyon açısından incelenerek bulgular ortaya konulmuştur. Sonuç kısmında, Batılılaşmamodernleşme etkisi ile sanatımızda girmiş olsa da, Vazoda-Tabakta Çiçek motifinin geleneksel bir motif
olduğu, sanatımıza oldukça güzel ve zengin bir kaynak sunduğu, değerini yitirmediği, son derece güzel ve
estetik bir tasarımla sunulduğunun bilgilerine ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Geleneksel Tekstiller, Peşkir, Şukufe Motif

ABSTRACT
Our traditional handicrafts have been the way of expressing our culture by transferring aesthetic and
technical forms from past to present. It is a concrete document that reflects the belief, economy and
aesthetics of the society that is experienced by transferring from generation to generation with the master
apprentice relationship. The love of nature and flowers, which we cannot give up in our daily lives, pictured
with stylized or natural forms, It has been an inspiration for our decorative arts and has gained an important
place. In the middle of the 16th century naturalist flower aunt has gained weight and with the westernization
movement beginning in the first half of the 17th century by the influence of new styles transferred to palace
artists through the artists brought to the palace It is the period when the still life decorations began to be
applied. In this period flower motifs in vase-pot-plate and plate-on-plate fruit It is the period when the motifs
started to be applied in our art branches. In our research vase-plate with flower composition and they peşkir
examples from sources close to the application are explained according to the application areas and
information about motifs It has given. Examples in terms of technical, material, design, color and
1

Bu çalışma, Melek Yıldız’ın “Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde Bulunan Vazoda-Tabakta Çiçek Kompozisyonlu
Peşkirlerin Tasarım Özelliklerinin İncelenmesi” (2020) başlıklı Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasarım Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans Seminerinden türetilmiştir.
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composition the findings were examined. In the conclusion section Even if he gets into our art with the
influence of westernization, vase-plate flower motif is a traditional motif, offers a very beautiful and rich
resource to our art, never lost value, The information is extremely beautiful and has an aesthetic design.
Keywords: Kocaeli Archeology and Ethnography Museum, Traditional Textiles, Peshkir, Şukufe Motif.
GİRİŞ
Peşkir, elleri yüzü yıkadıktan sonra kurulamak için kullanılan dikdörtgen formunda hazırlanmış örtülerdir.
İki kısa kenarları işlemelerle bezenmiştir. Peşkirlerin dize örtülerek kullanıldığı “sumak peşkir” adı verilen
yer sofrasının çevresini kuşatacak büyüklükte hazırlanan türleri de bulunmaktadır. Bu uzun sumak peşkirler
yer sofrasında oturan kişilerin dizlerine örtülerek de kullanılmaktaydı (Barışta, 1999). İnsanların temel
ihtiyaçlarının yanı sıra, güzel görünme, güzel gösterme, süsleme doğrultusunda ortaya çıkan Türk İşleme
Sanatı, kişinin yaşadığı toplumun ihtiyaç ve şartlarına göre değişiklikler göstermiştir. İnsanoğlu
varoluşundan bu yana süsleme ile birlikte günlük hayatta kullanılabilen ya da kullanılamayan eşyalar
üzerinde duygu, düşünce, kültür yapısını ve yaşanmışlıklarını da işlemeler ile yansıtarak günümüze
ulaştırmıştır.
Araştırmada, somut olmayan kültürel miraslarımızdan peşkirlerin Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
kapsamında ele alınarak, desen, renk, motif ve işleme teknikleri belirlenerek ve kompozisyon şeması
çıkartılarak tasarım özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Konu üzerine yeterli bir çalışma
yapılmamış olması sebebiyle çalışmamız hem özgün bir nitelik kazanmakta hem de ileride yapılacak
kapsamlı araştırmalara temel oluşturabilecektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap
aranacaktır.
1. Peşkirin tarihçesi ve günümüzdeki durumu nedir?
2. Peşkirlerde kullanılan teknikler nelerdir?
3. Peşkirlerde kullanılan Şukufe (Vazoda-Tabakta Çiçek) motifinin tasarım özellikleri nelerdir?
Peşkirler, Türk İşleme Sanatımız içerisinde zengin bir motif çeşitliliğine, tekniğe ve kullanım alanına
sahiptir. Bu işleme sanatı, kullanıldığı dönemlerde duygu ve düşünceleri, yaşanmış olayları, hayalleri,
gelecekten beklentileri, genç kızların söylemek istediklerini rengiyle, deseniyle anlatmak için kullandığı bir
söz bir dil olmuştur. Bu bakımdan düşünüldüğünde tarihte peşkir olarak kullanılan günümüzde ise,
sofralarımızda ve özel günlerde kullanım alanı bulan el işlemeli kumaş servis peçeteleri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu kültürel değerimizin yok olmaması ve unutulmaması için çalışma kapsamına alınarak belge
oluşturulması sürdürülebilirlik açısından önemlidir.
YÖNTEM
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, daha önce üzerinde çalışılmamış bir nesne ya da
konunun bulunduğu yerde değişiklik yapılmaksızın olduğu gibi incelenerek, geçmişten kalan belge ve
bilgilerden yazılı, sesli, görüntülü kaynaklardan yararlanılarak bilimsel olarak belgelenmesidir. Sınırlılıkları
kaynak bulmada zorluk ve yeterince iyi şartlarda saklanmamış olması ya da kaynak gösterilenlerin
doğruluğunun daha önce kanıtlanmamış olmasıdır. Araştırma konusu dahilinde Kocaeli’ne giderek müze
yetkilileriyle görüşülmüş, gerekli izinler alınmış, fotoğraf çekimleri, ölçümleme, peşkirlerin kumaş ve işleme
teknikleri, iplik özellikleri, motif, kompozisyon ve envanter incelemeleri yapılmıştır. Bu incelemeler, çeşitli
literatür taramaları ile karşılaştırmaları yapılarak desteklenmiştir. Araştırmanın evreni; Kocaeli ili Arkeoloji
ve Etnografya Müzesidir. Müzede kayıtlı 168 adet işlemeli peşkir bulunmaktadır. Örneklemi; Müzede
bulunan işlemeli peşkirlerden depo peşkir kutusunda muhafaza edilen 119 adet peşkirden nesneli bezemeler
incelenmiştir. İncelenen nesneli bezemeli peşkirler arasından konusuna göre Vazoda-Tabakta Çiçek
Kompozisyonu bulunan 5 adet peşkir seçilmiştir. Araştırmada müze envanterlerinden, müze çalışanlarıyla
mülakat yapılarak gerekli bilgiler edinilmiş, elde edilen veriler peşkirlerin görsel örneklerinin
yorumlanmasıyla desteklenmiştir.
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KOCAELİ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİNDE BULUNAN ŞUKUFE MOTİFLİ
PEŞKİRLERİN TASARIM ÖZELLİKLERİ
Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Tarihçesi
Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet imkanları ile yapılan ilk demir yolu hattı Haydarpaşa-İzmit arasında
1871-1873 yılları arasında döşenmiştir (Kaynar, 2015). Yapının mimarının Otto Ritter olduğu
söylenmektedir. Otto Ritter’in ilk gar binasının yerine yapılan ve 1908 tarihinde hizmete giren günümüzdeki
Haydarpaşa Garı’nın da mimarlarından biri olduğu ileri sürülmektedir. Yapının restorasyonuna ilişkin, gar
binasının 1870-1873 yılları arasında, ambar binasının 1891 sonrasında, hangar binasının 1891 öncesinde,
lojman binasının 19. yy. sonunda, yemekhane binasının 20. yy. ilk çeyreğinde su deposunun ise 1873
tarihinde inşa edilmiştir. Muhtemelen bu tarihlendirme yapının eski fotoğraflarından yola çıkılarak
yapılmıştır. Daha geç tarihlerde ise, ambar binasının iki yanına tek katlı birimler ilave edilmiştir. 131 kişilik
konferans salonu da mevcuttur. Müzenin içinde yer alan komplekslerinden biri de laboratuvar haline
dönüştürülmüştür. İzmit Tren Garı 2000 yılında demiryolu güzergâhının sahilden geçmesiyle birlikte işlevini
yitirmiş; yapının restorasyonu 2007 yılında tamamlanmıştır (Kocaeli Müze Müdürlüğü, 2018: Müze arşivi,
s.1).
Kocaeli İli, Merkez İlçesi, Eski Gar alanı ismiyle anılan, 1873 yılında demiryolunun yapımından sonra
Alman Mimar Otto Ritter tarafından yapıldığı düşünülen gar binası ve bu alana ilerleyen yıllarda eklenen
yapı topluluklarından oluşmaktadır. Tamamı 19 dönüm olan alanın planlama çalışmaları sırasında 11
dönümlük kısmı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ne ayrılarak Müze fonksiyonu verilmiştir. Müze alanı
içerisinde Tamir Atölyesi, Su Deposu, Lojman Binası gibi daha önce işlevine ait yapılar bulunmaktadır.
Alanda bulunan iki adet tekel binasının birleştirilerek teşhir salonları, eser deposu ve 131 kişilik konferans
salonu oluşturulmuştur. Yeni müzenin tamamlanması ile Saatçi Ali Efendi Konağında hizmet veren müze bu
yeni alana taşınmış ve 20 Haziran 2007 tarihinde müze yeni teşhiri ile beraber ziyarete açılmıştır. İdari bina
olarak gar alanı içerisinde bulunan yapılar değerlendirilmiştir. Eserlerin teşhir edildiği Müze binası
Arkeolojik ve Etnografik eserlerin sergilendiği birbirine geçmeli 2 ayrı salondan oluşmaktadır (Kocaeli
Müze Müdürlüğü, 2018: Müze arşivi, s.1-2). Arkeolojik eser salonunda Paleotik Çağdan İslami Döneme
kadar olan eserler sergilenmektedir. Etnografik eser salonunda ise, günümüze kadar süre gelen zaman zarfı
içerisinde halkın gelenek ve göreneğini yansıtan günlük yaşamda kullanılmış eserler sergilenmektedir.
Bölgede yapılan Çukurbağ kazısından gelen yüksek kabartma taş eserlerin teşhirine yönelik ise yine gar alanı
içerisinde bulunan Hangar binası değerlendirilmiş ve teşhir çalışmalarına başlanmıştır (Kocaeli Müze
Müdürlüğü, 2018: Müze arşivi, s.2-3). Müzede sergilenen Arkeolojik eserler; 2320, Etnografik eserler; 1951,
Sikkeler; 5405 adet olup, toplam eser sayısı; 9676 adettir.
Şukufe (Vazoda -Tabakta Çiçek) Kompozisyonunun Tarihçesi
Vazoda veya tabakta çiçek motifini yorumlayabilmek için öncelikle bu motifin Türk işleme sanatımıza nasıl
ve nereden geldiği, hangi sanat dallarından veya sanatçılardan etkilenildiği konusuna değinmemiz
gerekmektedir. Türklerin gündelik yaşamının vazgeçilmezi olan tabiat ve çiçek sevgisi, süsleme sanatımıza
da esin kaynağı olmuştur. Günlük hayatımızda kullandığımız eşyalardan mimariye, hazirelerden çeşmelere
kadar bu motiflerle her alana yansımıştır. 16. yüzyıl Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Saray
Nakkaşlarından Kara Memi’nin eserlerinde oryaya çıkan bu çiçek motifleri, saraya Avrupa’dan getirtilen
sanatçıların etkisi ile yeniden yorumlanmış, yeni bir üslup kazanmıştır. Bu dönemde çiçek motiflerinin,
çiçeklerin karakteristik özelliklerini koruyarak tasarlandıkları dikkat çekmektedir. (Duran, 2018).
Kara Memi’nin tabiattan esinlenmesi çiçek motiflerinin kitap sayfalarına nakşedilmesini sağlamıştır. Kara
Memi, tabiatı ne aynen tekrarlamış ne de tamamen stilize etmiştir. Diğer sanat dalları da kendilerine uygun
gördükleri kompozisyonları kendi sahalarında kullanmışlardır. Kara Memi’nin “Dört Çiçek Üslubu” ile
tanımladığı gül, lale, sümbül, karanfil Osmanlı sanatında kutsal aşkı, bolluk ve sürekliliği sembolize eder,
bahar dalları, bahar çiçek çiçekleri, selviler ise, ruhun cennette olduğunu ve yükseldiğini temsil eder ( Eyüp
Sultan Sempozyumu V. 2009). Çiçek motifleri kuşkusuz daha önceki yüzyıllarda da kullanılmıştır. Fakat asıl
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kullanımı Lale Devri olarak adlandırılmış olan Sultan III. Ahmet Döneminde çiçekler stilize edilerek,
dönemi simgeleyen Lale ile ilgili birçok kompozisyon ile süsleme sanatımızın pek çok dalında uygulanmaya
başlanmış ve döneme damgasını vurmuştur (Duran, 2018).
18. yüzyılın ikinci yarısında sanat üslubunun batıdan esinlenmesi ile Fransız Rokokosu sanatımıza girmeye
başlamıştır. Rokoko ve Barok tarzı sanat dallarımızın birçoğunda tasarımlarımız da etkisini göstermeye
başlamıştır (İrez, 1990). Bu dönemde dini eserlerde, ferman, divan, yazma eserler, levhalar, murakkalar,
kitap kaplarında dalında veya vazoda tek ve demet çiçekler olarak süsleme amacı ile kullanılmıştır. Özellikle
Gazneli Mahmut albümü içerisinde vazoda çiçek resimleri ve Kati tekniğinde uygulanmış natüralist çiçekler
örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır (Derman, 1974). 18. yüzyılda natüralist çiçek üslubu, olgunlaşarak
zenginleşmiş; ancak Türk geleneklerine bağlı kalarak bezeme sanatımızda sıklıkla kullanılmıştır. Yine de
çiçek dalları, vazoda çiçek, kıvrım dallarla birbirine bağlanmış çiçekler, kurdele ile fiyonk yapılmış çiçek
demetleri bizlere Barok ve Rokoko üslubunun etkilerini hissettirmektedir. Batının etkisi ile Türk Rokoko
üslubu görülmeye başlanmışsa da, Türk motiflerinde uygulanan benzer stilize motiflerin varlığı, Saray
Nakkaşlarının üslubu yorumlama şekillerinden dolayı süsleme sanatımıza kabul edilip, benimsenmesini
sağlamıştır.
Osmanlı sanatında natüralist üsluplu çiçek motiflerine sıklıkla; Sarayda, tezhip, minyatür, kati, cilt, dokuma,
mimari ve iç mimari de (çini, kalem işi), kişisel eşyalar ve çok sık karşımıza çıkan ve bolca örneklerini
gördüğümüz mezar taşları (hazireler) ve çeşmeler, levhalar ve kitaplarda kullanım alanı bulmuştur (Duran,
2018). Yüzyıllardır Türk Tezyini Sanatında sıkça kullanılan çiçek motifleri (Hatayi, Penç, Gonca gül) 19.
yüzyılın ortalarında doğadaki doğal halleri ile çizilmeye başlanmıştır. Dönemin çiçek motifleri ya bir vazo,
tabak ya da testi içerisine yerleştirilmiş veya demetler halinde fiyonklarla birleştirilmiş buket
kompozisyonlarından oluşturulmuştur (Duran, 2018).
19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde genellikle motiflerde kullanılan lale, gül, gonca gül, karanfil, yıldız
çiçeği (zerrin), sümbül, siklamen, leylak, bahar dalı çiçeklerine rastlanmaktadır. Bu çiçekler arasında İslam
inancına göre sıklıkla kullanılan çiçek motifleri gül ve karanfildir. Zaman zaman menekşe motifinin
kullanıldığı da görülmektedir. Gül, Hz. Muhammed’i (SAV) temsil ettiğinden eserlerde sıklıkla
kullanılmıştır. Çiçekler dışında hurma ağacı, meyvelerden armut, nar ve incirinde tabak içerisinde
kompozisyonu daha çok hazirelerde mezar taşlarında kullanıldığı görülmüştür. Tasavvufa göre hurma ağacı,
nar, incir ve armutların cennet meyvesi olduğu inancı, merhumun cennete intikalinin umut edildiğini,
ahiretteki mekânının cennet olduğu düşüncesi ve dileği ile ölümün son değil bir başlangıç olduğunu ve
ahiretin asıl hayatın devamı olduğunu vurgulamaktadır. Gül peygamberi temsil ediyorsa, peygamberden
şefaat beklemek de başka bir yorum olabilir. Zaten güllerin ve çiçeklerin birçok şiir, şarkı, gazel, resim,
işleme ve ilahiye konu olması da belki bu yüzdendir. Sanatkârlarımız da çiçeklerin doğadaki üsluplarını
bozmadan, az stilize edilmiş şekilde motifler oluşturmuş, bu motiflerle sadece süsleme değil aynı zamanda
gelecek nesillere mesaj verme amacı da gütmüşlerdir. Mesajlar vatana, Allah’a, inanç ve adetlerine bağlılık
ya da yapan kişi hakkında bilgiler içerir niteliktedir. 19. yüzyılda Barok ve Türk Rokokosuna Ampir
üslubunun da eklendiğini burada değinmek gerekir. Ampir ile birlikte simetrik ya da asimetrik vazo, saksı,
sepet ve sehpalara yerleştirilmiş, ışık, gölge, hacim, derinlik veren natüralist üsluptaki çiçek demetleri
kullanılmıştır. Daha önce belirtildiği gibi gül ve gül goncası döneminin vazgeçilmez motifleridir. Rokoko
bezemelerinin içerisine yerleştirilen vazoda çiçek motifleri tercih edilmiştir (Dalbaş, 2017).
19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın ilk çeyreği olarak tarihlendirilen peşkirlerde bulunan Şukufe (VazodaSaksıda Çiçek) kompozisyonu renk, teknik, tasarım, kompozisyon ve materyal bakımından incelenerek
aşağıda sunulmuştur.

BULGULAR
Örnek No: 1
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Envanter No

: 119

Müzeye Geliş Tarihi

: 09.01.1967 Mehmet Kiraz’dan satın alma.

İnceleme Tarihi

: 29.08.2018

Tarihlendirme

:19-20.yy

Bugünkü Durumu

: Kumaş üzerinde lekeler mevcut, ipliklerde solma ve tahribat vardır.

Onarım Durumu

: Tadilat görmemiş

Ölçü

: 114x43

Kumaş

: Pamuk-keten dokuma

İşleme

: İpek iplik

Süsleme

: Sarı ve gümüş ince yassı tel

Uygulanan Teknikler : Hesap işi iğne tekniği
Kullanılan Renkler

: Yeşil, mavi ve pembe tonları, açık kahverengi

Tasarım Özelliği: Vazo içerisine haşhaş çiçeğini anımsatan 11x9 cm ölçülerinde narçiçeği motifi
yerleştirilmiştir. Narçiçeği tasavvufi olarak teklikte çokluğu, çoklukta tekliği ve bereketi ifade eden aynı
zamanda cennet meyvesi olarak da adlandırılan bir motiftir. Orta merkezde açmış bir narçiçeği ile
olgunlaşmak üzere olan meyvenin ağırlığından dolayı başları aşağı eğilmiş iki motif olduğunu
düşündürmektedir. Su olarak kullanılan motifte, çiçeğin tomurcukları kullanılmıştır. Motif, aslına yakın
olarak çizilmiştir. Vazonun iki yanından uzanan yeni filizlenmiş tomurcuklar da göze çarpmaktadır. Vazo,
bu kompozisyonda estetik bir değer kazandırmak ya da çiçekleri canlı tutmak için kullanılan bir obje görevi
görmektedir. Yöresel keten ve pamuk karışımı dokuma kumaş üzerine hesap işi iğnesi tekniğiyle işlenmiş
motiflerde mavi, sarı yassı tel, pembe, yeşil tonları ve bej renkleri kullanılmıştır. Kumaş üzerinde kullanıma
ve saklama koşullarına bağlı yer yer sararmalar oluşmuştur. Kenar temizlemesinde saçak ya da kenar kıvırma
yerine 4 cm’lik iplik çekilip tekrar 4 cm’lik kumaş bırakılmıştır.
Örnek No: 2

Envanter No

: 329

Müzeye Geliş Tarihi :
12.01.1973 Z. Bozkartal’tan satın
alma.
İnceleme Tarihi
29.08.2018
Tarihlendirme
Bugünkü Durumu

:
:19-20.yy

: Kumaş üzerinde lekeler mevcut, ipliklerde solma ve tahribat vardır.
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Onarım Durumu

: Tadilat görmemiş

Ölçü

: 170x43

Kumaş

: Pamuk-keten dokuma

İşleme

: Pamuklu iplik

Süsleme

: Sarı sim sırma

Uygulanan Teknikler

: Hesap işi iğne teknikleri

Kullanılan Renkler

:Yeşil, mavi, siyah, çingene pembe tonları, mor, kırmız

Tasarım Özelliği: Bej rengi yöresel keten dokuma kumaş üzerine, 6x3,5 ve 6x4,5 cm ölçülerinde iki yanı
kulplu vazo içerisine oturtulmuş, üç adet yan yana üç adeti hemen alt sıralarında olmak üzere altılı grup
oluşturulmuş nar çiçeği kompozisyonu bulunmaktadır İlk altılı grupta nar çiçeği kullanılırken, ikinci altılı
grupta nar meyve olarak işlenmiştir. Bereket, bolluk olarak simgelenen nar motifine leylaklar eklenmiştir.
Kompozisyon su motifine eklenen tomurcuklar ile tamamlanmıştır. Lila, pembe, mavi ve tonları, yeşil
renklerinde ipek ipliklerle ve altın sim, sırma, sarı yassı tel kullanılarak işlemeler yapılmıştır Kenar
temizlemesinde çırpma dikiş kullanılmıştır. Kullanım ve saklama koşullarının yanlış yapılmasından ötürü
kumaşta sararmalar ve lekeler mevcuttur.
Örnek No: 3
Envanter No

: 332

Müzeye Geliş Tarihi
: 12.01.1973
Bozkartal’tan satın alma.
İnceleme Tarihi

: 29.08.2018

Tarihlendirme

:19-20.yy

Z.

Bugünkü Durumu
: Kumaş üzerinde
lekeler mevcut, ipliklerde solma ve
tahribat vardır.
Onarım Durumu

: Tadilat görmemiş

Ölçü

: 81x42

Kumaş

: Pamuk-keten dokuma

İşleme

: İpek iplik

Süsleme

: Sarı sim sırma

Uygulanan Teknikler : Hesap işi iğne teknikleri
Kullanılan Renkler

: Yeşil ve tonları, açık mavi, gri, pembe, mor, kırmızı, Sarı, turunç

Tasarım Özelliği: Yöresel pamuklu keten kumaş üzerine, 6x4,5 cm küçük vazoda ise, selvi fidanı motifi,
11x8,5 cm büyük iki yanı kulplu vazoda kozalakları olan ve tomurcuk açmış selvi ağacı kompozisyonu
çalışılmıştır. Kompozisyon dört büyük, üç küçük motif olarak iki uç kenara uygulanmıştır. Su motifi olarak
tomurcuklar kullanılmıştır. Selvi ağacı hayat ağacı olarak da tanımlanan bu desen, ömrü uzun, yaz-kış
yaşayabilen, yaprak dökmeyen bir ağaç olmasından dolayı, ölümsüzlük, sonsuzluk anlamı taşımaktadır.
İşlemede, sarı, yeşil tonları, pembe, kiremit rengi, siyah, yavruağzı, kahverengi ipek iplik ve sarı sim sırma
kullanılmıştır. Kenar temizlemesi çırpma dikişle tutturma olarak uygulanmış, kumaşta yer yer lekelenmeler
görülmektedir.
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Örnek No: 4

Envanter No

: 370

Müzeye Geliş Tarihi
23.05.1975 satın alma.

:

İnceleme Tarihi
29.08.2018

:

Tarihlendirme

:

19-

20.yy
Bugünkü Durumu

: Kumaş üzerinde lekeler mevcut, ipliklerde solma ve tahribat vardır.

Onarım Durumu

: Tadilat görmemiş

Ölçü

: 48x27

Kumaş

: Pamuk-keten dokuma

İşleme

: Çamaşır ipeği

Süsleme

: Sarı sim sırma

Uygulanan Teknikler : Türk işi iğne teknikleri ve tel sarma
Kullanılan Renkler

: Yeşil, mavi, koyu gri, pudra pembe ve tonları, mor, Sarı ve tonları, açık kahverengi

Tasarım Özelliği: Yöresel bej renk keten dokuma kumaş üzerine işlenmiştir. Kompozisyonda 12x14 cm
ölçülerinde Yıldız Çiçeği (Zerrin) motifi kullanılmıştır (Yıldız çiçeği uzun ömürlü bir çiçektir, yaşamı,
bereketi, zarafeti ve güçlü bir karakteri temsil eder. Motiflerde başı eğik ve toprağa bakan çiçeklerin
mutluluk ve huzurun yanında hüznü de ifade ettiği düşünülebilir. Bu ifade biçimini peşkirlerde
değerlendirecek olursak, gelin olacak genç kızların çeyizlerinden gelen işlemelerde, yeni yuva kurmanın
sevinci ve ailesinden ayrılmanın burukluğu olarak da yorumlamak mümkündür. İncelenen bu peşkirde, iki uç
kenarda üçer adet, iki kulplu vazodan yükselmiş ve üç adet yıldız çiçeği açmış, gövdenin merkezindeki çiçek
dik, iki yanda bulunan çiçekler başları aşağı doğru eğilmiş olarak işlenmiştir. İşleme tekniği olarak Türk işi
iğne tekniği göze çarpmaktadır. Su motifinde ise, hesap işi iğne tekniği ile kahverengi renkte ince bir dal
işlenmiştir. Renkler açık tonlarda tercih edilmiş, kişiye huzur vermektedir. Mavi tonları, pudra rengi, yeşil,
sarı ve açık kahverengi ipek ipliklerle desteklenmiştir. Kenar temizleme olarak iplik çekilerek düz saçak
bırakılmıştır. Kumaş üzerinde yer yer sandık lekeleri görülmektedir.
Örnek No: 5
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Envanter No

: 417

Müzeye Geliş Tarihi

: 27.06.1979 M. Uygun’dan satın alma.

İnceleme Tarihi

: 29.08.2018

Tarihlendirme

: 19-20.yy

Bugünkü Durumu

: Kumaş üzerinde lekeler mevcut, ipliklerde solma ve tahribat vardır.

Onarım Durumu

: Tadilat görmemiş

Ölçü

: 146x48

Kumaş

: Pamuk-keten dokuma

İşleme

: İpek iplik

Süsleme

: Sarı sim sırma

Uygulanan Teknikler

: Hesap işi iğne teknikleri

Kullanılan Renkler

: Yeşil, mavi tonları, pembe, mor, bej, Sarı, açık kahverengi

Tasarım Özelliği: Bej renginde yöresel pamuklu keten dokuma üzerine hesap işi iğnesi teknikleri ile
karşılıklı iki boy kenar üzerine 11x4,5 cm ölçülerinde altışar adet yıldız çiçeği demeti, iki uç kenarın
ortasında ise, kulplu vazo içerisinde sümbül çiçeği kompozisyonu kullanılmıştır. Sümbül sadakat ve sonsuz
aşkı temsil eder. Kompozisyonda orta merkezde bir adet iki yanlarında üçer adet sümbül bulunmaktadır.
Mavi tonları, turuncu, sarı, kahverengi ve yeşil tonlarında ipek iplikler kullanılmış; kenar temizliğinde
çırpma dikiş tutturma uygulanmıştır. Kumaş üzerinde sandık ve kullanım hatasından kaynaklı lekeler
mevcuttur.
SONUÇ
Türk İşlemeleri, gerek desen özellikleri ve teknikleri gerekse kullanım alanlarıyla gelenekse yaşamın önemli
süsleme aracıdır. Peşkirlerde kullanılan işleme tekniklerinin yanı sıra motif, renk ve kompozisyon özellikleri,
işlemenin hangi döneme, hangi bölgeye ve hangi uygarlığa ait olduğunu gösteren ve tespit etmemizi
sağlayan ipuçlarıdır. İncelemiş olduğumuz peşkirlerde görülen zengin çeşitlilik Fatih Sultan Mehmet ve
Kanuni Sultan Süleyman Dönemlerinde Batı’dan gelen sanatçıların Türk sanatçı ve nakkaşlarına bıraktığı
etkilerdir. Saraya gelen Batılı sanatçılardan esinlenen dönemin nakkaş ve sanatçılarının Barok ve Rokoko
üslubunda ampir, natürmort çalışmalarının yansımaları çeşmeler, hazirelerdeki mezar ayak ve baş taşları,
mimaride, kalem işi vb. alanlara yansımıştır. On dokuzuncu yüzyıl ve yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde yoğun
uygulama alanına sahip olmuş işlemeler, günümüzde modern ve geleneksel tekniklerle varlığını
sürdürmektedir. Araştırma konumuz olan Vazoda-Tabakta Çiçek kompozisyonu ile ilgili daha önce
çalışılmış bir kaynak bulunamamıştır. Vazo-Çiçek kompozisyonlu Osmanlı mezar taşları konulu
kaynaklardan yararlanılarak sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında incelenen 5 adet peşkirin
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hepsi keten-pamuk karışımı doğal renkte bez ayağı tekniğinde dokunmuş, yerel dokumalardır. Dokumaların
yöre kadınları tarafından dokunduğu ya da bölgeye göç, çeyiz yoluyla getirildiği düşünülmektedir.
Peşkirlerin üzerindeki işlemelerde, ipek iplik ve gümüş ve sarı yassı tel kullanılmıştır. İşlemelerde kullanılan
ipek iplikler, yöre kadınlarının yetiştirdikleri ipek böceklerinden elde edilmiş ve doğal boyalarla boyanmış
iplikler olduğu düşünülmektedir. Peşkirlerde Geleneksel Türk İşleme tekniklerinden hesap işi iğnesi ve Türk
işi iğne teknikleri ve tel sarma tekniği kullanılmıştır. Motifler, düz ve verev hesap iğnesi, gözeme, düz ve
verev pesent, susma, verev sarma teknikleri kullanılarak uygulanmıştır. Yardımcı iğne tekniği olarak (Bartın
işi) tel kırma tekniği yapılmıştır. Peşkirlerin kısa kenarlarının temizlemeleri ise, saçak bükülerek, saçak
bırakarak veya çırpma dikişi ile yapılmıştır.
İncelenen peşkirlerin zemini doğal krem renginde olup kumaşlar herhangi bir boyama işleminden
geçmemiştir. İşlemelerde çok renkli (polikrom) bir uygulama ile koyu ve açık pembe, fuşya, çingene
pembesi, kırmızı, koyu ve açık sarı, yeşilin tonları, yağ yeşili, mor, mavi tonları, bordo, gri, siklamen tonları,
açık kahverengi, bej rengi ve siyah tercih edilmiştir. Siyah rengin genellikle motiflerin dışında gözeme
şeklinde kontur oluşturmak için kullanıldığı görülmüştür. Renklendirmelerde doğaya yakın bir üslup
görülürken, bazı örneklerde anti-naturalist bir yaklaşımla gerçekleştirilen renklendirmeler mevcuttur.
İşlemelerde, yardımcı gereç olarak kullanılan yassı metal tel, motiflerin dal kısımlarında sarma tekniğiyle,
motif içlerinde parlaklık vermek için tamamlayıcı olarak kullanılmıştır. İşlemelere Türk işlemelerinde
uygulanan bu yardımcı gereçlere sıklıkla rastlanmaktadır. İncelenen peşkirlerde, bitkisel bezemelerin yoğun
olarak kullanıldığı görülmüştür. Sıklıkla kullanılan bitkisel motifler arasında gül, sümbül, çiçeklerin
tomurcukları, çiçek demetleri, yapraklar, dallar, enginar, lale, yıldız çiçeği (Zerrin) gibi natural ve stilize
edilmiş bitkiler ile çam, selvi, hurma ve nar ağaçları bulunmaktadır. Nesneli bezemelerde saksı, fiyonk,
tabak, gemi-kayık, hançer kullanılmıştır. Peşkirlerin sadece birinde kuş figürünün kullanıldığı gözlenmiştir.
Peşkirler arasında yazılı bezemeler de göze çarpmaktadır.
Peşkirlerin hepsinde karşılıklı iki kısa kenara üzerinde işlemeler yer almaktadır. Kenarlarda paralel işlenmiş
birden fazla motifin düzgün sıralamaların tekrarı ile oluşturulmuş kompozisyonlu motiflerin iki veya daha
fazla tekrar ile uygulandığı görülmüştür. Ana motiflerin hemen altında, ince su veya bordürlerden oluşan
motifler bulunmaktadır. Bu motiflerde bağlantılı tekrarlarla işlenmiş kompozisyonlar bulunmaktadır. Su ve
bordürlerde birbirleri ile bağlantılı zikzak veya kıvrım dallar ve bu dallara yerleştirilmiş küçük bitkisel
tomurcuk motiflerinin işlendiği görülmüştür.
Sonuç olarak; Geleneksel Türk işleme sanatının en güzel örnekleri arasında sayılan işlemeli peşkirler,
kullanılan malzeme, motif ve kompozisyon özellikleri ile bakımından etnografik eser konumunda
değerlendirilebilecek el sanatlarıdır. Desen geçirme teknikleri, renk, motif özellikleri incelendiğinde
peşkirlerin 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı, özellikle Türk işi iğnesi tekniği
ile çalışılmış peşkirlerde kurşun kalem ya da kömür kalem ile kumaşa desen geçirme tekniği
kullanılmasından anlaşılabilmektedir.
Günümüzde nadiren rastladığımız peşkir ve diğer işlemeli ürünler tarihi eser değerinde olup hatıra olarak
saklanmaktadır. Bugün teknolojinin gelişmesiyle elde üretimi yapılmadığı için yok olmaya başlayan
geleneksel el sanatlarının bilimsel olarak incelenmesi, kataloglanarak belgelenmesi etnografik açıdan son
derece önemlidir. Böylece geleneksel Türk motiflerinin bölgeler arasındaki teknik, malzeme, kompozisyon,
motif ve uygulama farklılıkları, gelecek kuşaklara ve araştırmacılara kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.
Müzeye satın alma yoluyla veya bağış yoluyla gelen peşkirler, bu tarihlendirmeler ile kayıt altına alınarak
arşivlenmiştir. Genellikle kişilerden teslim alınırken hangi yılda ve kim tarafından yapılmış olabileceği,
İzmit iline hangi il ya da bölgeden nasıl geldiği envanterlere not edilmemiştir. Fakat kimden satın alındığı ve
satın alınma yılı not edilmiştir. Envanter defterlerindeki bilgi kısımlarında da eksiklikler mevcuttur. Müzede
Etnografik eserler ile ilgili katalog bulunmamaktadır. Ayrıca peşkirler ve etnografik eserler üzerinde
tahribatlar oluşmuş, restorasyon ve onarım görmediklerinden ve bu konuyla ilgili çalışabilecek ve bilgi
alınabilecek alanında uzman kişiler bulunmadığı için incelenen örneklerin oldukça yıpranmış olduğu
görülmüştür. Müzede ele aldığımız konu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu eksiklikler, gelecek
kuşaklara doğru bilgi aktarımı yapılması hususunda tamamlanmalı ve envanter defterlerinde eksiksiz olarak
kaydedilmelidir. Kitap, tez, katalog, makale, tebliğ gibi yapılacak tüm bilimsel çalışmalar, kültürel
değerlerimizin tanıtılmalarına katkı sağlayacaktır.
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ÖZET
Görsel ve estetik yönden mekâna değer katan tekstiller, disiplinler arası iş birliğine açık bir malzemedir.
Tekstiller, yenilikçi ve yaratıcı bakış açısıyla mekâna zengin bir içerik sunarlar. Minyatürler ise, gerçekçi
anlatım biçimiyle tarihsel dönemi yansıtmada önemli rol oynarlar. Osmanlı minyatürlerinde resmedilen
mekânsal anlatılarda tekstiller, dönemin sanat anlayışını, yaşam tarzlarını ve kültürel özelliklerini anlamada
faydalı bilgiler sunarlar. Görsel bir etkiye sahip olan her iki alanın birlikteliğini günümüze kalan eserler
üzerinden incelemek mümkündür. Bu amaçla, Minyatürlere konu edilen iç mekân tekstillerin desen
tasarımlarında hangi motifler ve renkler ön planda tutulmuştur? İç mekân tekstiller ile tarihsel dönemleri
yansıtan minyatürler arasında nasıl bir bağlantı kurulmuştur? sorularının cevapları aranmıştır. Bu
kapsamda, farklı iç mekân özelliklerine göre seçilen minyatür eserler üzerinden söz konusu tekstiller, desen
tasarım özelliklerine göre incelenmiş; minyatür sanatı ile iç mekân tekstil arasındaki etkileşim desen tasarımı
üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İç mekân Tekstiller, Tekstil Desen Tasarımı, Minyatür

ABSTRACT
Textiles adding value to the space visually and aesthetically are a material open to interdisciplinary
cooperation. Textiles offer a rich content to the space with an innovative and creative perspective.
Miniatures, on the other hand, play an important role in reflecting the historical period with their realistic
narrative style. Textiles provide useful information in understanding the artistic understanding, lifestyles and
cultural characteristics of the period in the spatial narratives depicted in Ottoman miniatures. It is possible to
examine the coexistence of both fields, which have a visual effect, through the works that have survived to
the present day. For this purpose, the answers for the following questions are seeked: ‘Which motifs and
colors were prioritized in the pattern designs of interior textiles subject to miniatures?’ and ‘What kind of a
connection has been established between interior textiles and miniatures reflecting historical periods? In this
context, the textiles over the miniature works selected according to different interior features were examined
according to design features; The interaction between miniature art and interior textile has been tried to be
explained through pattern design.
Keywords: Interior Textiles, Textile Pattern Design, Miniature
GİRİŞ
Tekstil, yüzyıllardır farklı coğrafyalarda kültürel değerlerini koruyarak varlığını sürdüren ve günlük yaşamda
insanoğlunun gereksinimlerini karşılayan önemli bir malzeme iken zamanla kullanım alanını genişletmiştir.
Günümüzde ise tekstil, estetik yönüyle sanat ve tasarım alanında grafiğini hızla yükseltmektedir. Tarihsel
süreçte değişim ve dönüşüm geçiren tekstiller, bugün görsel-dokusal zenginlikleriyle iç mekân tasarımlarının
da vazgeçilmezleri arasındadır. Farklı sanat dallarıyla kurduğu ilişkiyle de ön plana çıkan tekstiller, renk,
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desen ve motif gibi tasarım özellikleriyle iç mekânlarda farklı bir atmosfer yaratırlar. İç mekânda kullanılan
tekstiller; yukarıda bahsedilen özelliklerin yanı sıra tarihsel bir dönemin anlatımında gerçekliği yansıtmada
önemli bir paya sahiptir. Öte yandan Geleneksel Türk resminin temelini oluşturan Minyatür ise; ait olduğu
toplumun kültürü ve yaşam biçimi hakkında bilgiler veren önemli belgelerden sayılmaktadır. Bu belgelerde
tekstiller, toplumun tarihini, yerleştikleri coğrafyanın şartlarını, ait oldukları dinsel grubun ve sosyal
yaşamının temsilinde bir araç vazifesi görürler. Minyatür eserlerde sıkça karşımıza çıkan tekstiller, o
dönemin yaşanmış olaylarından, kişiler ve yaşam tarzlarından, sanatsal ve kültürel özeliklerinden bir kesit
sunarlar. Ayrıca ait oldukları uygarlığın ve o kültürün yansıttığı değerlerin ifade şeklini yansıtırlar.
Minyatürlerde görsel dilin yakalanmasında kuşkusuz tekstillerin ve iç mekanların önemi yadsınamaz.
Minyatürler için spesifik bir alan olan tekstiller, mekâna işlevselliğin yanı sıra anlamsal özelliğiyle de katkı
sağlamaktadır. Görsel etkiyi yakalamada göz ardı edilemez bir malzeme olan tekstil, Osmanlı Minyatür
eserlerine bakıldığında; halı-kilim, masa-sehpa örtüsü, yastık kılıfları, döşemelik kumaşlar, duvar yaygısı
gibi iç mekanlarda yoğun kullanımıyla dikkat çekmektedir. Bu tekstillerde, dönemin geleneksel motiflerini,
kompozisyon kurgusunu, renk ve desen tasarımlarının iç mekânlarda nasıl kullanıldığını minyatür eserler
aracılığıyla görmek mümkündür. Geleneksel tekstiller ve minyatürler, somut olmayan kültürel mirasın
gelecek kuşaklara aktarılabilmesinde önemli yapı taşlarından sayılırlar. Bu bakımdan, söz konusu bu iki alan
arasındaki ilişkinin araştırılması konunun önemini arttırmaktadır.
Bu çalışmada, iç mekân tekstiller, Osmanlı Minyatürleri üzerinden desen tasarımlarına odaklanılarak
mekânsal düzlemde ele alınmaktadır. Minyatür eserlerde incelenen iç mekân tekstillerin tarihsel gerçekçiliği
yansıtmadaki rolü, farklı tasarım özelliklerine göre seçilen altı görsel örnek üzerinden anlatılmaya
çalışılmıştır. Araştırma kapsamında, iç mekân tekstillerin minyatür eserler üzerindeki etkisi temel tasarım
öğelerine göre irdelenmiştir.
YÖNTEM
Osmanlı Minyatür eserlerinde yer alan iç mekân tekstil desen tasarımı üzerine yapılan çalışmada, nitel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda, literatür taramaları (kitap, dergi, katalog, web, makale ve
bildiri gibi akademik çalışmalar) ve yayınlardan faydalanılmıştır. Araştırmanın amacı, Osmanlı minyatür
eserlerinde yer alan iç mekânların görsel anlatım kodları ve tekstillerin iç mekân üzerindeki etkisini desen
tasarımları üzerinden ortaya çıkarmaktır. Literatür taramalarında ulaşılabilen örneklerden 19. yüzyıla ait olan
6 Minyatür eser seçilerek, çalışma kapsamına alınmıştır. Seçilen görsel örnekler, bilgisayar ortamına
aktarılarak Adobe Illustrator 2020, Photoshop ve Indesign programında görsellerde yer alan tekstillerin
desenleri çıkartılarak, kompozisyon şeması çizilmiş ve katalog çalışması yapılmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki
sorular, tekstil ve minyatür kavramları üzerinden ele alınarak yazarlar tarafından yorumlanmaya çalışılmıştır.
Minyatürlere konu edilen iç mekân tekstillerin desen tasarımlarında hangi motifler ve renkler ön planda
tutulmuştur?
İç mekân tekstiller ile tarihsel dönemleri yansıtan minyatürler arasında nasıl bir bağlantı kurulmuştur?
Bu bağlantı mekân, tekstil desen tasarımı ve minyatür kavramları üzerinden ele alınarak sorularının cevapları
aranmıştır. Elde edilen bulgular sonuç kısmında tartışılmıştır.
TEKSTİL, MEKÂN VE MİNYATÜR İLİŞKİSİ
Anadolu, tekstil tarihi incelendiğinde 3500 yıl öncesine dayanan Assur (musul) tekstil ticaret kervanlarının
Güneydoğu-Anadolu’da uğradığı ve tekstil sanayinin gelişerek yükseldiği bir merkez olmuştur. Tarihsel
süreçte daha da geriye gidildiğinde ise Anadolu’nun merkezinde Ankara-Beypazarı yerleşkelerinde tiftik
keçilerinden üretilmiş soft kumaşlar, İsa’dan önceki yüzyıllara (Frigler) kadar uzanmaktadır (İnancık, 2008,
s.7). Türk kumaşları dokuma tekniği, kullanılan malzeme ve desen çeşitliliği bakımından dünyada üretimi
yapılan kumaşlar içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Türk kültürünün zevk ve inceliklerini yansıttığı
da söylenebilir. 15. Yüzyıldan itibaren kumaş dokuma atölyeleri Osmanlı İmparatorluğu’nun kurmuş olduğu
güçlü merkezi idare sistemi içerisinde, tüm sanat dalları ile birlikte önemli bir sanat dalı olmuştur (Gürsu,
188, s.17). Saray sanatlarının, saray himayesindeki sanatçıların çalışmalarıyla şekillendiği bilinmektedir.
Padişahlar, çeşitli bezeme sanatı ile ilgilenen bu sanatçı ve zanaatkârları saraya bağlı ve aylıklı olarak
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çalıştırmışlardır. Saray kumaş motifleri de diğer bezeme sanatları gibi saraya bağlı nakkaşların motif
üsluplarıyla ortaya çıkmıştır. Bu sanatkarlardan en önemli ve bilenenleri olan Baba Nakkaş, Şah Kulu ve
Kara Memi’nin oluşturdukları motif üsluplarıdır (Öğsüz, 2013, s. 1).
Geçmiş yüzyıllarda ve günümüzde kumaş, günlük hayatın içerisinde aktif olarak kullanılmaktadır. Diğer
sanat dallarındaki eserler ile kıyaslandığında, tekstil ürünlerinin narin olması ve her alanda sık kullanılması,
bu kullanımdan dolayı tahribatların oluşması sebebiyle zamana yenik düşerek günümüze ulaşamadan bir
kısmının kaybolmasına neden olmuştur. Türk kumaş sanatıyla ilgili bilgiler minyatür, resmi arşivlerde
bulunan belgeler ve tarihe not düşmüş gezginler aracılığı ile edinilmektedir (Akın, 2009, s. 27). Tekstil
ürünleri olarak kullanılan halı, kilim, minder, perde, yatak örtüsü, kaftan, cepken, elbiseler vd. tekstiller
minyatürlerde özellikleri tam olarak, fakat formları daha küçük boyutlarda yansıtılmıştır.
15. yüzyılda başlayan Osmanlı dokumacılığının, 16. yüzyılda da Klasik Dönemin etkileri devam etmiştir
(Akpınarlı, 2012, s. 179-209). Osmanlı İmparatorluğunun en parlak dönemini yaşadığı 16. yüzyıl kumaş
örneklerine baktığımızda, 16. yüzyıl Avrupa’sına ilham veren Türk giysi ve süslemeleri dikkat çekmiş ve
“Turquerie” olarak adlandırılmıştır. Bu yüzyılda Avrupalı gezgin ve seyyahların tutmuş olduğu günlük ve
notlar, kumaş yüzey süslemeleri, gümüş ve altın teller, klaptan, sim ve sırmalar kullandıkları Osmanlı
kıyafetlerini giyerek çizdirmiş oldukları portreleri oldukça dikkat çekmektedir. Bu portre ve notlar, bizlere
Osmanlı kumaş sanatı hakkında bilgi veren belge niteliğini taşımaktadır (Gürsu, 1988, s. 24 ; Himam, 2013,
s.93).
Çizimi yapılmış portreler ve notlardan başka günümüze kadar gelen müze ve koleksiyonerler de bulunan ve
sergilenen tekstil ürünleri; motifleri, uygulanan teknikleri ve renkleri yorumlamamıza yardımcı olmaktadır.
Motifler kullanıldığı ülkelere, kıtalara ve dönemlere göre farklı özellikler göstermektedir. Motifin
oluşumunda malzeme, yüzey, inançlar, örf-adetler ve kültürler esin kaynağı olmaktadırlar. Motif,
tasarlandığı ülkede aynı dönemde yaşamış toplumların ortak dili olduğu gibi, kimi zaman farklı ülkelerde ve
farklı kültürde de yaşayan toplulukların motif özellikleriyle de benzerlikler gösterebilirler (Yıldız, 2020,
s.15).
Asya ve Avrupa arasında yapılan ticaretler karşılıklı kültürel alışverişler, doğrudan kumaş ve kıyafetler
üzerinde etkili olmuştur (Craik, 1993, s. 26). 16. yüzyıl kumaş tarihi iki farklı kültürün birbirlerinden üslup
ve motif etkileşimleri ile sanatın gelişimini etkilemiş ve hem Avrupa hem de Osmanlı sanatının
kaynaşmalarına neden olmuştur. Bu etkileşim nedeniyle, kumaşları üreten ve kıyafet tasarlayan sanatkarların
birbirlerinden etkilenerek, bazı motif ve üslupları kopyalamalarına sebep olmuştur (Mack, 2005, s. 50-294).
15. yüzyıl motifleri kayıtlara geçmediğinden ve günümüze ulaşan örnekler olmadığından, 16. yüzyıl ve
sonrası motif örnekleri ile karşılaşmaktayız. Bu motiflerde bolca sonsuzluğu sembolize eden çiçekler ve
simetri kullanılmıştır (Sipahioğlu, 1992, s.13).
16. yüzyıldan 19. Yüzyıl son çeyreğine kadar üretilmiş kumaşlar incelendiğinde; Atlas, Canfes, Çatma,
Hatayi, Gezi, Kadife, Kemha, Seraser, Serenk, Selimiye, Sevayi (Sevai, Savai), Zerbaft olarak adlandırılan
kumaşların kullanıldığı görülmektedir. Bu kumaşlara uygulanan motifler incelendiğinde, Saz Yolu Üslûbu,
Kaplan Çizgisi-Pars Beneği, Natüralist Üslûpta desen, Oval Madalyonlu, Dikey Dalgalı Dal Üslûbu, İç İçe
Benek veya Ay Motifli, Hilal vee Yıldız motifli desenlerin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca
Naturalist üslup, Tek Çiçekler, Çiçek Grupları, Bitkisel Madalyonlular, Bitkisel Dolgulu Daireseller, Bitkisel
Dörtgenler, Bordürlüler, Bitkisel Bordürlüler, Geometrik Bordürlüler, Madalyonlular, Şal desenleri,
Çintemani ve Figürlü desenlerde uygulanmıştır (Öztoksoy, 2007, s. 65-177). Bitkisel motifler, hayvansal
motifler, geometrik motifler ve geçmeler, mimari ve nesneli formda motifler, doğadan stilize motifler ve
barok-ampir-rokoko motifleri olarak sınıflandırılmıştır.
Tekstillerin kullanıldığı ve minyatürlerde resmedilen mekanlara değinecek olursak, karşımıza saray içi
alanlar, saray içi ve dışı törenler, savaşlar, tıbbi ve bitkisel tedavi kitapları, taht sahneleri, düğünler, cennetcehennem vb. alanlarda yaşanılmış veya hikayeleştirilmiş olayların gerçekçi tarzında sanatsal bir üslup ile
betimlendiğini görmekteyiz.
Minyatür; Türklerde nakış olarak adlandırılmıştır. El yazması kitap içerisinde, parşömen ya da kağıt üzerine
ince hatları, detayları ile birlikte renkli boyalar kullanılarak yapılan iki boyutlu küçük resim ve portrelere
verilen isim olarak tanımlanmıştır. Bu minyatürleri nakşeden kişilere de “Nakkaş” denilmiştir (Mesara, 1987,
s.18). Minyatür, süsleme olarak değil, resmetmek olarak kullanılmıştır. Konu edilen figürler kitap içerisinde
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yer alan metni açıklayıcı birer araç olarak kullanılmıştır. Bu da olayların anlatımını kolaylaştıran görsel bir
malzeme olmasını sağlamıştır (Mülayim, 1999, s.36,37). Minyatür kelimesinin Türkçe, Arapça ve Farsça'da
bir karşılığı bulunmamaktadır. Tablo ve insan resmi yapan kişiler Musavvir ya da Şebih, manzara-tezyinat
yapan kişilerde Tarrah olarak isimlendirilmiştir. Ressam kelimesi Tanzimat Döneminden sonra kullanılmıştır
(Binark, 1978, s.271,272). Minyatür sanatında derinlik algısı İslamiyet’te resmin yasaklanması sorunu ve
bazı felsefi yaklaşımlar doğrultusunda ele alınmıştır. Konunun sanat alanında yasaklanmasında ki amaç ise
puta tapınmanın önüne geçmek için din adamlarınca gündeme getirildiği söylenebilir (Konak, 2007, s.97).
Minyatürlerin kompozisyonlarında en önemli unsur derinlik ve gerçekliktir. Minyatürlerin konusu
çoğunlukla gerçek mekânlarda, gerçek kişilerin yaşadıkları olayların bir sürece bağlı olarak hikâye
edilmesidir. Bu yüzden nakkaş o an ki koşullarda gözlemlediklerini tüm doğallığıyla natüralist bir şekilde
yansıtmıştır. Yani olayın nesnel ortam açısından gerçeklik durumu natüralist, tasarlanmış gerçeklik kısmı ise
soyut resimdir (Konak, 2007, s.31).
Mekân, etimolojik kökeni ile farklı manalara gelmekle birlikte, kavramsal kökeni ile Antik Yunan
Felsefesinde “Uzay” olarak algılanan kavram, bugünkü anlamıyla algıladığımız mekân-yer kavramıyla aynı
anlamı karşılamamaktadır. Mekân kelimesi zihnimizde daha çok mimari disiplin içerisindeki anlamıyla
şekillenmektedir. Felsefi ve fiziksel olarak somut-soyut kavramlarıyla beraber değerlendirilmelidir.
Mekânın, TDK. Türkçe sözlükteki kavramları “yer, bulunulan yer, ev-yurt, gök ve en eski manasıyla uzay
olarak geçmektedir (Morkoç, 2013, s.3).
Daha çok fiziki anlamda kullanılan mekân kelimesi, konumuz olan minyatürlerde Hz. Muhammedin,
meleklerin diğer peygamberlerin bulunduğu göğe yükselme sahnelerinde soyut olarak verilmiştir. Bununla
birlikte cennet-cehennem sahnelerini de bu şekilde yorumlayabiliriz. Somut anlamda kullanılan mekanlar ise,
saray ve saray dışı olanlarda yaşanmış tarihi olayların sahnelendiği, törenlerin, savaşların, kutlamaların
yapıldığı, esnaflığın, cerrahlığın, şehirlerin harita değeri de taşıyan manzara ve mimarisini içeren tüm detay
ve gerçekliğiyle resmedildiği yerlerdir.
Rönesans’ın donuk ve değişime açık olmayan yaklaşımı varlık-mekân anlayışı üzerinde hâkimiyet
kurmuştur. Bu düşünceye göre mekân, sonsuz ve sınırsız olarak değil, belirli sınırları olan bir bütünün tarif
edilmiş olunduğu yerdir (Cansever, 2013, s.77). Osmanlı ve İslam inancında ise bu yaklaşımın aksine;
insanın bir nesneyi anlayıp açıklayabilmesi için o nesnenin detaylarını etraflıca görüp, o nesneye farklı
yönlerden bakıp, nesneyi hareket eden bir insanın gözüyle algılaması gerekmektedir (Cansever, 2013, s. 22).
Ya da “Mekân; tüm canlıların içinde yer aldığı, var olan tüm sınırlı büyüklükleri içine alan, uçsuz bucaksız
büyüklük, boşluk, hiçlik durumudur’’(Cevizci, 1996, s.359).
OSMANLI MİNYATÜRLERİNDE İÇ MEKÂN TEKSTİL DESEN TASARIMLARI
Osmanlı minyatür sanatlarının konu alındığı törenler, saray ve halk tarafından önem taşıyan tarihleri
kutlamak ve bu tarihlerde anmalar yapmak, bayramlar, cülus törenleri, kabul merasimleri gibi
toplanılmasıdır. Saray hayatı, padişah portreleri, edebi, dini, tıbbi ve bilimsel kitapların cilt ve sayfa
süslemeleri, iç mekân süslemeleri, haritalarda kullanılan kent görünümleri, günlük yaşamı konu alan sahneler
bulunmaktadır. Bu konuların içerisinde insanlar, hayvanlar mimariler, bitkiler, cennet-cehennem sahneleri,
gökyüzü ve yeryüzünde bulunan yaşamış ve yaşadıkları andaki önem arz eden konular gerçeğine uygun
detayları ile birlikte resmedildiğini görmekteyiz.
Minyatür, kendine has özelliklere ve çizim tekniğine sahiptir. Kullanılan boyalar, toprak boyalardır ve altın
yaldızlar kullanılmaktadır. Toprak boyalara kalıcılığı arttırmak ve sabitlemek için yumurta sarısı ilave
edilmiştir. Yine bu boyalar her kullanımda taze yumurta sarısı ilave edilerek ve kullanım öncesi su ile
açılarak kullanılmaktadır. Yumurta sarısı eklenmiş boyalar ikinci kez kullanılmamıştır. 18. Yüzyıldan
itibaren yumurta sarısının yerini tutkal almıştır. Teknik olarak, ana figürler birbirini kapatmayacak şekilde
dizilir, diğer arda kalan figürler kâğıdın üst kısmına çizilirler. Figürlerin heybetini bulundukları konumun
önemine göre belirlemek, manzarada uzaklığı renk ve boy oranı olarak belirtilmemesi, detayların atlanmadan
işlenmesi, renkleri ışık-gölge tesiri aramadan sürmek en başta gelen özellikler olarak söylenebilir (Binark,
1978, s.272).
İncelemiş olduğumuz minyatür eserlerde kullanılan desenler; stilize bitkisel motifler (penç, hatayi, goncagül,
yaprak), Rumiler (sencide, ayırma, tepelik ve ortabağ rumiler), kaplan çizgisi (peleng), çintemani ve tekrarlı
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kompozisyon kullanılmıştır. Renklerde ise; kırmızı, sarı, beyaz, mor, koyu kahverengi, bej, lacivert, yeşil
görülmektedir.
Resim:1 de; Topkapı sarayı müzesi TSMA3109, y.22b envanter numaralı eserde tekrarlı kompozisyon
kullanılarak, kırmızı zemin üzerine yatay olarak sıralı bir şekilde, stilize bitkisel motiflerin (hatayi, yaprak)
ve Rumilerin yer aldığı halı motifi incelenmiştir. Resim: 2; Bibliothéque Nationale de France Müzesinde
BNF Or. 26 envanter numarası ile bulunan 17. Yüzyıla ait eserde, kırmızı zemin merkezinde tekrarlı
kompozisyon kullanılarak yerleştirilmiş Stilize bitkisel motifler (penç, yaprak) ve Rumi tepelik motifi
bulunmaktadır. Resim: 3; Topkapı Sarayı Müzesi TSM, H1339 env. Nolu eserde, Stilize bitkisel motifler
(penç, hatayi, goncagül, yaprak) ve Rumi motifleri tekrarlı kompozisyon kullanılarak yapılmıştır. Kırmızı,
sarı, koyu kahverengi, bej renkleri kullanılmıştır. Resim: 4 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ve İÜK,F1404
env. No ile kayıtlı eserde, Stilize bitkisel motifler (penç, hatayi, goncagül, yaprak) ve Rumi motifleri ve
Kırmızı, sarı, beyaz, açık turuncu renkleri kullanılmıştır. Son eser olan resim: 5’te; yine Topkapı Sarayı
Müzesinde bulunan TSMA3109 env. No ile kayıtlı kırmızı zemin üzerinde çintemani motifi ve kaplan çizgisi
(peleng) uygulanmış olan minyatür görülmektedir.

BULGULAR
DESEN TASARIMI NO: 1

Resim 1: Sultan III. Ahmed ve Şehzâdesi, Kebir Musavver Silsilenâme
Envanter numarası: TSM A3109, y. 22b
Müze: Topkapı Sarayı Müzesi / İstanbul
Dönemi: 18. yy.
Sanatçı: Levnî
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Motifler: Stilize bitkisel motifler (hatayi, yaprak) ve rumi motifi
Renkler: Sarı, kırmızı ve koyu mavi
Kompozisyon: Tekrarlı kompozisyon
Desen tasarım özellikleri: Kırmızı zemin üzerinde yatay olarak sıralı bir şekilde hatayi motifi, paftalı
şekilde hazırlanmış dendanlı rumi ve yaprak motifleri yapılmıştır. Yatay sıralı motifler üst üste çoğaltılarak
kompozisyon oluşturulmuştur. Hatayi motiflerinden yana doğru boşluğu doldurmak için kıvrımlı çizgi ve
noktalardan oluşan motifler yerleştirilmiştir.
Çizim: Serdar Menek
Görsel kaynak: Gül İrepoğlu; Gül Aşkın Çiçeği, Sanatın çiçeği, Sonsuzluğun Çiçeği, Yapı Kredi Yay., 1.
Baskı, İstanbul-Aralık 2014, s. 130
DESEN TASARIMI NO: 2

Resim 2: Çarşı resmi: Haseki Sultan
Envanter no: BNF Or. 26
Müze: Bibliothéque Nationale de France
Dönem: 17. yy.
Sanatçı: Çarşı ressamı
Motifler: Stilize bitkisel motifler (penç, yaprak) ve rumi tepelik motifi
Renkler: Kırmızı, gri, yeşil ve mavi
Kompozisyon: Tekrarlı kompozisyon
www.izdas.org

izdascon@gmail.com
210

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
Desen tasarım özellikleri: Kompozisyon 1/4 kesit olarak hazırlanmıştır. Kırmızı zeminli kapalı paftalar
içerisinde merkezde bulunan penç motiflerinden yapraklar, rumi tepelikleri anımsatan motifler ve kıvrımlı
dallar çıkmaktadır. Kapalı paftalar dışındaki Gri zeminli boşluklara küçük penç motifleri ve kıvrımlı
yapraklar yerleştirilmiştir.
Çizim: Serdar Menek
Görsel kaynak: Osmanlı Tasvir Sanatları 1: Minyatür, Metin And, Yapı Kredi Yay., 1. Baskı, İstanbulTemmuz 2014, s. 19.; Osmanlı Tasvir Sanatları 2: Çarşı Ressamları, Metin And, Yapı Kredi Yay., 1. Baskı,
İstanbul-Aralık 2018, s. 163.

DESEN TASARIMI NO: 3

Resim 3: Sultan II. Selim'in Safevi elçisini Edirne Sarayı'nda kabulü, Nüzhet el-esrâr el-ahbâr der sefer-i
Sigetvar
Envanter no TSM, H1339
Müze: Topkapı Sarayı Müzesi / İstanbul
Dönem: 16. yy.
Sanatçı: Kesin olmamakla birlikte Nakkaş Osman
Motifler: Stilize bitkisel motifler (penç, hatayi, goncagül, yaprak) ve rumi motifleri
Renkler: Kırmızı, sarı, koyu kahverengi, bej
Kompozisyon: Tekrarlı kompozisyon
Desen tasarım özellikleri: Kompoziyon 1/4 kesit olarak hazırlanmıştır. Koyu zeminli kapalı paftaların iç
kısımlarında hurdelenmiş rumi motiflerinden kompozisyon oluşturulmuştur. Kapalı paftalar dışındaki açık
zeminli alanda helezonik şekilde tasarlanmış bitkisel motifler yer almaktadır.
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Çizim: Serdar Menek
Görsel kaynak: Osmanlı Tasvir Sanatları 1: Minyatür, Metin And, Yapı Kredi Yay., 1. Baskı, İstanbulTemmuz 2014, s. 245.

DESEN TASARIMI NO: 4

Resim 4: İran elçisinin Sultan III. Murad'ın huzuruna armağanlarıyla çıkması, Şehinşahname
Envanter no: İÜK, F1404
Müze: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi / İstanbul
Dönem: 16. yy.
Sanatçı: Nakkaş Osman ve ekibi
Motifler: Stilize bitkisel motifler (penç, hatayi, goncagül, yaprak) ve rumi motifleri
Renkler: Kırmızı, sarı, beyaz, açık turuncu
Kompozisyon: Tekrarlı kompozisyon
Desen tasarım özellikleri: Kompozisyon 1/4 kesit olarak hazırlanmıştır. Açık zeminli geniş olan kapalı
paftaların iç kısımlarında klasik tezhip üslubunda sarılma rumi motiflerinden ve bitkisel motiflerden iç içe
kompozisyon oluşturulmuştur. Dar olan açık zeminli paftalı alanda çeşitli rumi motiflerinden (sencide,
ayırma, tepelik ve ortabağ rumiler) oluşturulmuş desenler yer almaktadır. Tepelik şeklinde desensiz boş bir
alan, açık renkli kapalı paftalı alanlarla birleştirilmiştir. Kapalı paftalar dışındaki kırmızı zeminli alanda sarı
renkle negatif-pozitif şekilde yapılmış bitkisel motifler bulunmaktadır.
Çizim: Serdar Menek
Görsel kaynak: Osmanlı Tasvir Sanatları 1: Minyatür, Metin And, Yapı Kredi Yay., 1. Baskı, İstanbulTemmuz 2014, s. 249.
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DESEN TASARIMI NO: 5

Resim 5: Osman Gazi, Kebir Musavver Silsilenâme
Envanter no: TSM A3109
Müze: Topkapı Sarayı Müzesi / İstanbul
Dönem: 18. yy.
Sanatçı: Levni
Motifler: Çintemani ve kaplan çizgisi (peleng)
Renkler: Kırmızı, sarı, beyaz
Kompozisyon: Tekrarlı kompozisyon
Desen tasarım özellikleri: Kırmızı zemin üzerine çintemani (three spot) ve peleng motifleri tekrarlanarak
yerleştirilmiştir.
Çizim: Serdar Menek
Görsel kaynak: Sultanların Sanata Yansıyan İzleri, “Osmanlı Minyatürlerinde Padişahlara Dair”, Arş.
Gör. Hüsna Kılıç, İstanbul-Eylül 2016, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay., s. 89.
SONUÇ
Sanat ve zaanatkarlar dönemlerinde yaşanmış olayları; resim, heykel, mimari, inanç merkezlerine, her türden
tekstil ürünlerine yansıtarak dönemlere ait belge niteliği taşıyan tarihsel bir miras oluşturmuşlardır. Bizlerde
bu bilgiler doğrultusundaki araştırmalar sonucunda, geçmiş dönemlere ait olay, nesne ve yaşantılar hakkında
bilgi edinerek tartışma ve yorumlamalarda bulunabilmekteyiz. Araştırma konumuz olan Osmanlı
minyatürlerinde iç mekân tekstil desen tasarımlarında hangi renkler ve motifler ön planda tutulmuştur? İç
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mekân tekstiller ile tarihsel dönemleri yansıtan minyatürler arasında nasıl bir bağlantı kurulmuştur?
Sorularına cevap aranmıştır.
16.-19. yüzyılın son çeyreğini kapsayan dönemlerde, Atlas, Canfes, Çatma, Hatayi, Gezi, Kadife, Kemha,
Seraser, Serenk, Selimiye, Sevayi (Sevai, Savai), Zerbaft olarak adlandırılan kumaşların kullanıldığı
görülmektedir. Motiflerde ise sıklıkla kullanılan Kaplan Çizgisi-Pars Beneği, Bitkisel Oval Madalyonlu,
Dikey Dalgalı Dal Üslûbu, İç İçe Benek veya Ay Motifli, Hilal ve Yıldız motifleri, Naturalist üslupta, Tek
Çiçekler, Çiçek Grupları, Bitkisel ve Geometrik Bordürlüler, Şal desenleri, Geçmeler, Çintemani, Mimari ve
Nesneli desenlerde görülmektedir. Renklerde ise; dönemin sıklıkla kullanılan kırmızı, kahverengi, sarı ve
gümüş yaldız, sarı, beyaz, bej, gri, lacivert, yeşil, mor, siyah Çin mürekkebi renkleri kullanıldığı
görülmektedir.
İncelemiş olduğumuz münyatürlerde kullanılan tekstiller hem giyilebilir hem de örtülebilir olarak karşımıza
çıkmaktadır. Minyatürlerde, stilize bitkisel motifler (penç, hatayi, goncagül, yaprak), Rumiler (sencide,
ayırma, tepelik ve ortabağ rumiler), kaplan çizgisi (peleng), çintemani ve tekrarlı kompozisyon
kullanılmıştır. Renklerde ise; kırmızı, sarı, beyaz, mor, koyu kahverengi, bej, lacivert, yeşil kullanıldığı
görülmektedir. Bundan yola çıktığımızda tarih boyunca çeşitli dönemlerde nakkaşların yapmış oldukları
minyatürlerde kendilerine has teknikleri olmasına rağmen, aynı coğrafyada ve aynı devlet ve milleti
resmetmiş olmalarından dolayı motif ve renk olarak uyumlu benzerlikler görülmüştür. Osmanlı minyatürleri
bugünümüzde tarihe açılan bir kapı olduğu gibi gelecek nesiller içinde araştırıp incelenerek daha birçok bilgi
edinilecek eserler olma niteliği taşımaktadırlar.
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PETROL ÇIKARMA BİLİMSEL ÇALIŞMALARININ LİTERATÜRE ETKİSİ
THE IMPACT OF OIL EXTRACTION SCIENTIFIC STUDIES ON THE LITERATURE

Zakire ALİYEVA
Doç. Dr., Azerbaycan Bilimler Akademisi Nizami Gencevi adına Edebiyat Enstitutusu,
Bakı, Azerbaycan.
ORCID ID: 0000-0002-0504-1325

ÖZET
Bir yayın eseri olan oçerkler - denemeler, Azerbaycan'daki petrol üretimini, bu alandaki nesillerin aktarımını
sanatsal ve teknolojik gerçeklerle yansıtan belgesel kaynaklardır. Bu eserler, petrol tarihimizi, petrol üretimi
alanındaki bilimsel-teorik, ekonomik araştırmalarımızı edebiyat başarısı yorumuyla sunmaktadır. Tarihi ve
bilgilendirici özellikleri olan tarihi petrol Baküsü, Hazarda “Neft taşları” kasabası ile ilgili yazılar dikkat
çekiyor. Bu eserlerde petrolcülerle birlikte yeni çalışma yöntemleri, bilimsel ve pratik-teorik bilgiler, petrol,
petrol-kimya endüstrisi, petrol ekonomisi, petrol jeolojisi, tarihsel gelişim eğilimleri, Bakü'nün dünya petrol
politikasındaki yeri vb. açıklandığı ve tanıtıldığı gibi konular var. Bu eserler ilk arama kuyusunun açılması,
Hazar Denizi'ndeki üst geçitlerin inşası ve petrol sahalarının doğal manzarasını aydınlatan manzaraların
belgesel-sanatsal tasvirlerini içeriyor. Tanınmış Azerbaycanlı yazarlar Mehdi Hüseyin'in "Neftçi", "İnsan
geleceğe bakar", "Deniz petrolcüleri", Manaf Süleymanov'un "Açık denizde", Mirza İbrahimov'un
"Sönmeyen ışıklar", İsmail Şikhli'nin "5211 metre", Yusif gibi Azimzade'nin "Hızlı Sondaj Akademisi",
"Denizi Teslim Edenler", "Denizde Mayın" vb. eserleri Petrol tarihimizin ilmî ve edebî kronikleri listesine
dahil edebiliriz. Şemseddin Abbasov'un 1955'te yayınlanan bilimsel ve saha denemeleri kitabı "Petrol"
kitabından, 1859'da dünyada 20 m derinliğinde petrol kuyusu açan Albay Drekten'den 265 yıl önce, 1594'de,
Balakhani'de Allahyar Mahammadpur oğlu ustası tarafından açılan bir kuyudan, 35 m derinlikte petrol
alındıgını öğreniyoruz. 1735 yılında Bakü hanlığına seyahat eden Rus bilim adamı I.Lerhen, Balakhani
petrol kuyuları hakkında bilgi verir. 1833'te Bakü ustaları Hacı Nabi Yusif ve Yusif Amirbayov, Tamam
Yarımadası'ndaki Yekaterinodar'a (Krasnodar) gönderildi. Dünyanın ilk Nobel tesisleri, Mendeleev'in
planıyla Bakü'de inşa ediliyor. İlk petrol krekingi tesisinin devreye alınması da bilimsel öneme sahip tarihi
bir gerçektir. Petrol üreten bölgeleri ziyaret eden ve petrol işçileriyle buluşan yazarlar, dönemin sosyo-politik
atmosferinden bahsetmelerine rağmen, bilimsel ve teknik bilgi yükü ve gerçek görüntüler içeren eserler
ortaya koymuşlardır. Genel incelememizin çok küçük bir parçası olan bu makaleler, tarihimizi, ulusal
literatürümüzü, ekonomik canlanmamızı, bilimsel ve teknolojik başarılarımızı içermesinin yanı sıra, çeşitli
açılardan araştırma için bir bilgi kaynağıdır ve bir multidisipliner çalışmalar alanı sayıla bilir.
Anahtar Kelimeler: Bakü, Petrol, multidisipliner çalışmalar.

ABSTRACT
Essays are documentary sources reflecting oil production in Azerbaijan, with artistic and technological
realities. These works present our history of oil and scientific, theoretical and economic research in the field
of oil production with literary language. Attention is drawn to the articles about the historical oil Baku and
the oil town "Oil Rocks" in the Caspian Sea, which have historical and educational features. These works
include new working methods, scientific and practical theoretical information, oil, petrochemical industry,
oil industry, petroleum geology, historical development trends, Baku's place in world oil policy, etc. These
works include the drilling of the first exploration well, the construction of oil pipelines in the Caspian Sea,
documentary and artistic descriptions of landscapes that illuminate the natural landscape of oil fields.
Publicistic works of famous Azerbaijani writers - Mehdi Huseyn ("Neftchi", "Man looks to the future",
"Marine oilmen"), Manaf Suleymanov ("On the open sea"), Mirza Ibrahimov ("The lights do not go out"),
Ismail. Shikhli ("5211 meters"), Yusif Azimzade ("Rapid Drilling Academy", "Offshore Production") and
others on this topic - can be included in the list of scientific and literary chronicles of our oil history. From
Shamsaddin Abbasov's book "Oil" we learn that in 1859, 265 years before Colonel Drekten, in 1594
Azerbaijani Allahyar Mahammadpur oglu drilled an oil well in Balakhani at a depth of 20 meters. The
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Russian scientist I. Lerhen, who visited the Baku Khanate in 1735, gives information about the Balakhani oil
wells. In 1833, Baku oil foremen Haji Nabi Yusif and Yusif Amirbekov were sent to Yekaterinodar
(Krasnodar). The world's first Nobel oil facilities were under construction in Baku. The commissioning of
the first oil cracking unit is also a historical fact of scientific significance. Although the authors, who visited
oil-producing regions and met with oil workers, talked about the socio-political climate of that time, they
created works consisting of scientific and technical information and real images of images and nature. These
articles form a very small part of our general overview. These works of national literature on oil production
cover our oil history, economic revival, scientific and technological advances, and are also a source of
information for research in various aspects, and can be considered as an interdisciplinary field of research.
Keywords: Baku, Petrol, multidisciplinary studies.
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PEDAQOQ KİTABXANAÇI” PEŞƏ STANDARTININ YARADILMASI VƏ
MƏKTƏB KİTABXANAÇILARININ PEŞƏ TƏHSİLİ
CREATION OF "PEDAGOGICAL LIBRARIAN" PROFESSIONAL STANDARD AND VOCATIONAL
TRAINING OF SCHOOL LIBRARIANS
Səyyarə MƏMMƏDOVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxana
ORCİD İD 0000-0002-1521-4787

XÜLASƏ
Müasir dövrdə cəmiyyətdə rəqəmsal məktəb və gələcəyin məktəbi kontekstində məktəb kitabxanasının yeni
düşünülmüş konseptual modeli tez-tez müzakirə olunur. Bu gün bütün dünyada təhsil paradiqması sürətlə
dəyişir. XXI əsrin təhsili bu biliklərin bir insandan digərinə birbaşa ötürülməsi yox, hər şeydən əvvəl təhsil
alanların biliklərin yaranması prosesində fəal və səmərəli yaradıcılıq üçün mümkün proseslər mühitinin
yaradılmasıdır.
Hər bir kitabxanaçı bilir ki, əgər şagirdlərə ikin köməklik və tələbkarlıq göstərilməzsə rəqəmsal informasiya
məhsulu daha çətin çatdırılır. Kitabxanaçı işini heç kim bu sözün ənənəvi formasında “müəllimlik”
adlandırmasa da, şagirdlərə kömək üçün onun istifadə etdiyi metodlar əsl təlim formaları hesab olunur.
Uşaqlara ədəbiyyat seçimində kömək edərək, kitabxanaçı onlar üçün indi barmaq ucunda olan böyük sayda
informasiyanın yayılması və çatdırılması üsullarını öyrədir.
Şagirdlərin təhsil nəticələrinə kitabxanaçıların təsiri ilə bağlı 2011-ci ilə dair ciddi araşdırmalar mövcuddur.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında məktəb kitabxanalarının öyrənilməsi nəticəsində
məktəblərdə kitabxanaların mövcudluğunun risk qrupuna daxil olan uşaqların uğurlarına əhəmiyyətli təsir
göstərdiyi məlum olmuşdur. Məktəbdə ştatlı kitabxanaçı olduqda maddi vəziyyəti yaxşı olmayan ailələrdən
olan şagirdlər, milli azlıqların nümayəndələri və bir qayda olaraq zəif olan uşaqlar yazı işlərinə görə iki dəfə
artıq əla qiymətlər almışlar. Onlar müəllimləri və şagirdləri bilik qazanmaq təcrübəsi ilə təmin edirlər. Buna
görə də məktəb kitabxanaları kitabxana işi və pedaqogika üzrə təhsili olan ixtisaslı məktəb kitabxanaçısı
tərəfindən idarə olunmalıdır. Məktəb kitabxanaçılarının əsas vəzifələrinə daxildir: təlim, idarəetmə, liderlik,
əməkdaşlıq, cəmiyyəti cəlbetmə.
İFLA-nın “Məktəb kitabxanalarına rəhbərlik” adlı sənədində məktəb kitabxanaçısına aşağıdakı kimi tərif
verilir. “Məktəb kitabxanaçısı-məktəb kitabxanalarının fəaliyyətinə, proqram və xidmətlərin yerinə
yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıyan kitabxanaçılıq təhsili olan pedaqoqdur.
Bu araşdırmada məktəb kitabxanaçılarının pedaqoq-kitabxanaçı kimi pedaqoji hazırlığı necə olmalıdır?
Həyata keçirdiyi funksiyalar hansılardır? Pedaqoq-kitabxanaçı standartının yaranmasına tələblər nədən
ibarətdir? kimi suallar cavablandırılımağa çalışılmışdır. Eyni zamanda pedaqoq kitabxanaçı standartının
hazırlanması və kadr hazırlığı, məktəb kitabxanaçılarının fasiləsiz peşə təhsilinə dair təkliflərdən yer
almışdır.
Açar söz: təhsil kitabxanaları, təhsil, məktəb kitabxanaçısı, şagird, məktəb, pedaqoq

ABSTRACT
Although no one calls a librarian's work "teaching" in the traditional form of the word, the methods he or she
uses to help students are true forms of learning. By helping children choose literature, the librarian teaches
them how to disseminate and deliver the vast amount of information that is now at their fingertips.
In recent period, a newly conceived conceptual model of a school library is often discussed in the context of
the digital school and the school of the future. Today, the education paradigm is changing rapidly around the
world. Education in the 21st century is not a direct transfer of this knowledge from one person to another,
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but, above all, the creation of an environment of possible processes for active and effective creativity of
learners in the process of knowledge formation.
There are serious studies in 2011 on the impact of librarians on student learning outcomes. A study of school
libraries in Pennsylvania, USA, found that the availability of libraries in schools had a significant impact on
the success of children at risk. When there was a full-time librarian at the school, students from low-income
families, members of national minorities, and generally weak children received twice as good marks for their
writing. They provide teachers and students with the experience of gaining knowledge. Therefore, school
libraries should be managed by a qualified school librarian with a background in librarianship and pedagogy.
The main responsibilities of school librarians include: training, management, leadership, collaboration,
community involvement.
IFLA's School Libraries Guide defines a school librarian as follows. “A school librarian is a teacher with a
library education who is responsible for the operation of school libraries, programs and services.”
This study tries to answer the questions such as “What should be the pedagogical training of school librarians
as a teacher-librarian in this study? What are the functions it performs? What are the requirements for the
establishment of a teacher-librarian standard?” At the same time, it also includes the proposals on the
development of librarian standards and staff training, continuing professional education of school librarians.
Keywords: education, educational libraries, student, teacher, school librarian.
GİRİŞ
Müasir dövrdə cəmiyyətdə rəqəmsal məktəb və gələcəyin məktəbi kontekstində məktəb kitabxanasının yeni
düşünülmüş konseptual modeli tez-tez müzakirə olunur. Bu gün bütün dünyada təhsil paradiqması sürətlə
dəyişir. XXI əsrin təhsili bu biliklərin bir insandan digərinə birbaşa ötürülməsi yox, hər şeydən əvvəl təhsil
alanların biliklərin yaranması prosesində fəal və səmərəli yaradıcılıq üçün mümkün proseslər mühitinin
yaradılmasıdır. Bu nəticədə şagirdin ―nə bilirəm yox, ―necə bilirəmi müəyyən etdiyi müştərək tədqiqat,
nizamsız açıq dialoq vəziyyətidir. Sinif – dərs sistemi tədricən keçmişdə qalır, buna görə də biliklərin belə
sürətlə artdığı vaxtda başqa təlim sistemi lazımdır. Bütün dünya ölkələrində bu proseslərdə məktəb
kitabxanalarının artan rolu nəzərə çarpır. Bu gün bu sahədə iki istiqamətdə inqilab baş verir. Təlimdə texnologiyanın inkişafı, sinif-dərs sistemindən müəllim və şagird arasında yeni nizamsız dialoqa keçid.
İkinci isə informasiya inqilabıdır.
Müasir dövrdə məktəb kitabxanalarının ən vacib resursu ixtisaslı, peşəkar məktəb kitabxanaçısı hesab
olunur. Hər bir kitabxanaçı bilir ki, əgər şagirdlərə ikin köməklik və tələbkarlıq göstərilməzsə rəqəmsal
informasiya məhsulu daha çətin çatdırılır. Kitabxanaçı işini heç kim bu sözün ənənəvi formasında
“müəllimlik” adlandırmasa da, şagirdlərə kömək üçün onun istifadə etdiyi metodlar əsl təlim formaları hesab
olunur. Uşaqlara ədəbiyyat seçimində kömək edərək, kitabxanaçı onlar üçün indi barmaq ucunda olan böyük
sayda informasiyanın yayılması və çatdırılması üsullarını öyrədir. (1)
ARAŞTIRMA
Şagirdlərin təhsil nəticələrinə kitabxanaçıların təsiri ilə bağlı 2011-ci ilə dair ciddi araşdırmalar mövcuddur.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında məktəb kitabxanalarının öyrənilməsi nəticəsində
məktəblərdə kitabxanaların mövcudluğunun risk qrupuna daxil olan uşaqların uğurlarına əhəmiyyətli təsir
göstərdiyi məlum olmuşdur. Məktəbdə ştatlı kitabxanaçı olduqda maddi vəziyyəti yaxşı olmayan ailələrdən
olan şagirdlər, milli azlıqların nümayəndələri və bir qayda olaraq zəif olan uşaqlar yazı işlərinə görə iki dəfə
artıq əla qiymətlər almışlar. Onlar müəllimləri və şagirdləri bilik qazanmaq təcrübəsi ilə təmin edirlər. Buna
görə də məktəb kitabxanaları kitabxana işi və pedaqogika üzrə təhsili olan ixtisaslı məktəb kitabxanaçısı
tərəfindən idarə olunmalıdır. Məktəb kitabxanaçılarının əsas vəzifələrinə daxildir: təlim, idarəetmə, liderlik,
əməkdaşlıq, cəmiyyəti cəlbetmə. (2)
İFLA-nın “Məktəb kitabxanalarına rəhbərlik” adlı sənədində məktəb kitabxanaçısına aşağıdakı kimi tərif
verilir. “Məktəb kitabxanaçısı- məktəb kitabxanalarının fəaliyyətinə, proqram və xidmətlərin yerinə
yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıyan kitabxanaçılıq təhsili olan pedaqoqdur. Cari işlərin yerinə
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yetirilməsindən əlavə, kitabxanaçı fondu inkişaf etdirmək yolu ilə tədris planının yerinə yetirilməsinə kömək
edir, informasiya daşıyıcıları ilə işləməyi öyrədir, şagirdlərə oxu səviyyələrinə uyğun olan kitab seçməyi,
müəllimlərə isə kitabxana resurslarını və xidmətlərini tədris proqramlarına inteqrasiya etməyi öyrədir. Bu
ixtisasçıları müxtəlif adlarla da çağırırlar. Məs: pedaqoq-kitabxanaçı, kitabxana media- ixtisasçısı, tədris
resursları üzrə pedaqoq. (6. s.72-73)
Məktəb kitabxanalarının rolu təlim və təhsilə yardım etmək olduğuna görə, məktəb kitabxanalarının
xidmətinə və fəaliyyətinə ən azı hazırlığı məktəb müəllimləri səviyyəsindən aşağı olmayan ixtisasçılar
tərəfindən nəzarət edilməlidir. Məktəb kitabxanaçılarının ixtisas təlimi dünyada müxtəlif standartlara uyğun
həyata keçirilir və bu standartlara onların pedaqoji hazırlığı da daxil ola bilər. Əgər məktəb kitabxanaçısı
məktəbdə lider olmaq istəyirsə, onda onun təhsili və hazırlığı məktəb rəhbərinin və təhsil sahəsində çalışan
ixtisasçıların səviyyəsindən aşağı olmamalıdır. Məktəb kitabxanalarının kadr strukturu yerli kontekstdən,
qanunvericilikdən, iqtisadi inkişaf səviyyəsindən və təhsil sisteminin infrastrukturundan asılıdır. Belə ki, 50
ildən artıq aparılan beynəlxalq tədqiqatlar göstərir ki, məktəb kitabxanaçıları məktəb kitabxana işi və
pedaqogika sahəsində təhsil almalıdırlar. Onlar təlimin kompleks vəzifələrini yerinə yetirmək, mütaliə
bacarıqlarını formalaşdırmaq, məktəb kitabxanasını idarə etmək və məktəb - müəllim heyəti ilə əməkdaşlıq
etmək üçün öz ixtisas bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməlidirlər. (6, s.7)
Çoxlu sayda kompüterin İnternetə qoşulması dünya ətrafında intellektual səthin yaranması deməkdir. Bu
proseslərdə ən vacib və çətin iş, daha əsas və mürəkkəb kompüterin- insan beyninin qoşulması hesab olunur.
Pedaqoq kitabxanaçılar təlim prosesini gücləndirməklə ilk növbədə məktəblilərə insan düşüncəsi ilə təsir
edir. Bu münasibətdə bizim kitabxanaçıların qarşısında yeni vəzifə durur. (7)
Bu gün o üç sahədə əvəzolunmaz peşəkar hesab olunur. Birinci – pedaqoq - kitabxanaçının rolu müəllimlərin
inkişafına kömək etməkdir. İkinci – pedaqoq - kitabxanaçı informasiya savadlılığı sahəsində əsas amil rolu
oynayır. O, müəllimlərlə birlikdə təcrübə və konstruktiv axtarış proseslərinin köməyi ilə şagirdlərin həqiqi
tənqidi axtarışa çatdırılmasını planlaşdırır. Üçüncü - pedaqoq – kitabxanaçı şagirdləri və müəllimləri ən son
və ən yaxşı yeni kitablarla, vebsaytlarla, video, audio və müxtəlif resurslarla əlaqələndirən mədəniyyət
emissarı (agent) hesab olunur. (7)
Müasir məktəb kitabxanası və onun ixtisaslı peşəkarları – respublikanın dövlət təhsil standartlarının həyata
keçirilməsinin təminatı və onların tətbiqində əsas vasitədir. Bütün bu məsələlər genişmiqyaslı tədbirlərin
diqqət mərkəzinə çevrilir.
Pedaqoq kitabxanaçı peşə standartı dünyanın bir çox ölkələrində mövcuddur. Rusiyada isə bu ilk dəfə 31
May 2011-ci ildə təsdiq edilmişdir. Elə bu tarixdə Ümumrusiya Pedaqoji Konqresində görüş zamanı
nümayəndələrə müraciətində Vladimir Putin vurğulamışdır: “...Bu insanlar çox vacib, faydalı, lazımlı iş
görürlər. Amma rəsmi sənədlərdə onlar təhsilə köməkçi işçilərə aiddir. Axı onlar yalnız kitab vermirlər.
Onlar şagirdlərin mədəni səviyyəsini yüksəltməli, onlara nəhəng informasiya dünyasında axtarış aparmağa,
təhsil üfüqlərini genişləndirməyə kömək edirlər. Buna baxmayaraq onlar müəllimlərdən çox aşağı əmək
haqqı alırlar. Müəllimlərə verilən imtiyaz hüquqlarına sahib deyillər. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, biz
yeni pedaqoq- kitabxanaçı vəzifəsini təqdim etmək qərarına gəldik. ...
Elə həmin il “Menecerlərin, mütəxəssislərin vəzifələrinin ixtisas dərəcəsi kataloquna” Rusiya
Federasiyasının Əmək və Əhalinin Sosial İnkişaf Nazirliyinin 31 may tarixli əmri ilə 2011 № 448n yeni
vəzifə daxil edildi “pedaqoq- kitabxanaçı”. (4. s.197)
Bu standartın yaranmasına tələb ondan ibarətdir ki, o milli-mədəni ənənələrə uyğun, şagirdlərin humanist
tərbiyəsi ilə yaxından bağlı olur, mövcud təhsil proqramlarını təmin edir və sabahın təhsilinə hazırlıqlı olur.
Onun işinin əsas istiqamətlərindən biri təlim tərbiyə strategiyalarının reallaşdırılmasında fənn müəllimləri ilə
sıx qarşılıqlı əlaqə sayılır. Bütün təhsil məsələlərinin uğurla yerinə yetirilməsinin əvvəllər olduğu kimi indi
də təminatı şagirdlərin idrak fəaliyyətinin və asudə vaxtının səmərəli təşkilinin əsas forması onların
mütaliəyə cəlb edilməsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, məktəb kitabxanaçılarının aldığı bu status –simvolikdir.
Bu sadəcə iki peşənin- kitabxanaçı və pedaqoqun birləşməsi deyil, bu məktəbdə kitabxana resursları və
metodları ilə pedaqoji fəaliyyəti həyata keçirən peşəkardır. Pedaqoq-kitabxanaçı və müəllim peşəsi fərqli
peşələrdi. Müəllim üçün fənnə mərkəzləşmə və qiymətləndirmə əməlliyatı xarakterikdir. Pedaqoqkitabxanaçı isə fənnüstü peşədir, o müəllimdən daha geniş anlayışdır. Bu sənətdə uşaqlar və böyüklərlə
qarşılıqlı əlaqədə qeyri-formal azadlığı təmin edən, mütaliə üçün azad ədəbiyyat seçimini və oxunanların

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
220

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
təfsiri azadlığı, standartlaşdırılmış dərs dialoqundan fərqli xüsusi demokratiya mövcuddur. Pedaqoq
kitabxanaçı peşəsi məktəb təhsili tendensiyasını fənnlərarası əlaqədə elektron və çap informasiya vasitələrini
özününküləşdirir və buna görə də təhsilin inkişafına və gələcəyinə istiqamətlənmişdir. (7)
Müasir məktəb kitabxanası və onun ixtisaslı peşəkarları – respublikanın dövlət təhsil standartlarının həyata
keçirilməsinin təminatı və onların tətbiqində əsas vasitədir.
Azərbaycanda məktəb kitabxanalarının əsas problemi kadr sahəsində olan böhran vəziyyətidir. Kadrlar
sahəsində olan böhran məktəb kitabxanaçılarının fasiləsiz təhsil sisteminin bərbad halda olması ilə
əsaslandırılır. Bu gün ixtisasartırma sistemində yenidən hazırlanma və təkmilləşdirmə məktəb kitabxanasının
artan roluna görə yeni tələblərə cavab vermir. Kadr göstəriciləri- kitabxananın yaradıcılıq effektini müəyyən
edən vacib keyfiyyət göstəricilərindən biridir. Əsasən diplomun olması və xüsusi proqramların öyrənilməsi
vacibdir. Eyni zamanda ilkin pedaqoji və kitabxana təhsili əsasında kitabxanaçıların yenidən hazırlanması
proqramlarının öyrənilməsi lazımdır. Məktəb kitabxanaçısının peşəkar inkişafı istiqamətində məktəb
kitabxanasının kadr personalının analiz parametrləri və qiymətləndirilməsi, yeni peşə təhsili standartları,
məktəb kitabxanaçıları üçün fasiləsiz təhsil mərkəzi konsepsiyasının yaradılması, yeni peşəkar –
“Kitabxanaçı-pedaqoq-novator”un
yaranması
yollarının
reallaşdırılması
məsələləri,
məktəb
kitabxanaçılarının kitabxana qarşısında qoyulmuş tapşırıqları qəti surətdə reallaşdırması üçün ümumi və
peşəkar İKT bacarıqlarının formalaşdırılması və s. proqramlar hazırlanmalıdır.
Ən vacib məsələ bu gün kitabxanaçılara yeniliklərlə işləməyi, eyni zamanda informasiya ilə işləməyi
öyrətməkdir. Məktəb kitabxanaçıları sosial şəbəkələrdə, bloqlarda işləməyi və virtual mühitdə bir-biri ilə
innovasiya təcrübələrini mübadilə etmək üçün peşəkar münasibətlər qurmağı öyrənməlidirlər. (5. S.21)
Həmçinin məktəb kontingentinin- pedaqoqların və şagirdlərin informasiya dünyagörüşünün əsaslarının və
informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması sahəsində distant təhsil sisteminin yaradılması vacib şərtdir.
Bu işdə təhsil müəssisələri xüsusən maraqlı olmalıdırlar. Məktəb ictimaiyyətinin informasiya mədəniyyətinin
formalaşması və məktəb kitabxanaçılarının yeni pedaqoji status alması ilə əlaqədar ixtisasının artırılması
üçün effektiv vasitəyə çevriləcək layihə və proqramlar hazırlanmalıdır. Bu işə təhsil sahəsində idarəedici
orqanların nümayəndələri, məktəb direktorları və müəllimləri, uşaq mütaliəsi üzrə peşəkarlar cəlb
edilməlidir. Mühüm məsələlərdən biri inzibati qurumlar çərçivəsində məktəb kitabxanalarının yaranmasına
və inkişafına kömək sistemi yaradılmasıdır. Xüsusilə də təhsilə xidmət edən mərkəzlər məktəb
kitabxanaçılarının ibtidai, fasiləsiz təhsilini, peşə hazırlığını, məktəb kitabxanaçılarının qrup və assosasiyalar
ilə əməkdaşlığını nəzərə almalıdır.
Məktəb kitabxanaçılarının artan rolu ilə əlaqədar onların peşəkar hazırlığı və yenidən hazırlanması sistemi
tamamilə yenidən qurulmalıdır. Təcrübəli məktəb kitabxanaçılarının təhsil problemlərinin həlli üçün qısa
zamanda intensiv distant təhsil rejimində kredit sistemi ilə rəsmi dövlət təhsili diplomu almasını təmin
edəcək alqoritmlərin hazırlanması vacibdir. Bu ölkədə peşəkar kitabxanaçılar ictimaiyyətinin və respublika
səviyyəli təhsili idarəedici orqanların illərlə birgə həll etməli olduğu ciddi problemdir. ABŞ, Kanada, Cənubi
Korea, Böyük Britaniyada peşəkar məktəb kitabxanaçılarının hazırlanması həyata keçirilir. Bu yenidən
hazırlanmanın standartını peşəkar təşkilatlar sifariş edir. Düşünürəm ki, biz də bu yolla getməliyik. Bizim
əsas məqsədimiz yüksək innovativ biliklərin təcrübədə zərər görməməsi olmalıdır. (4.s.195.)

NƏTİCƏ
İnnovativ təlim metodlarını tətbiq edən təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən səriştəli
kitabxanaçıların formalaşdırılması və peşəkarlığının yüksəldilməsi müasir təhsilin inkişafında olduqca
mühüm istiqamətlərdəndir. Bu gün onlar təhsil sisteminin inteqral fokusuna çevrilirlər, çünki, kitabxana
potensialının inkişafı olduqca vacib fasiləsiz peşə təhsili prinsipinin tam reallaşmasına imkan verir. Müasir
şəraitdə peşəkar kitabxanaçı təhsilin yenidən qurulmasının əməli vasitəsi kimi çıxış edir: bu yeni ideyalar,
konsepsiyalar, texnologiyaların mənimsənilməsinə imkan deməkdir. Bu məqsədlə fasiləsiz peşəkar
kitabxana təhsili aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilməlidir.
1.İxtisasartırma - məktəb kitabxanaçıları üçün – peşə ixtisası səviyyəsinə olan tələblərə müvafiq surətdə
nəzəri və praktiki bilikləri təzələmək məqsədilə yeni istehsalat vəzifələrinin həlli zərurətinin yaranması ilə
www.izdas.org

izdascon@gmail.com
221

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
əlaqədar problem mahiyyətli və ya funksional –istiqamətlənmiş tədris kurslarının təşkili (qısa müddətli
seminar və treninqlər).
2.Respublikamızda Pedaqoq kitabxanaçı peşə standartının yaradılması.
3.Peşənin artırılması- məktəb kitabxanalarında işləyən xüsusi təhsili olmayan kitabxanaçılar üçün müəssisə
rəhbərliyinin sifarişinə əsasən uzunmüddətli peşəyönümlü təhsil şəraitinin yaradılması.
4.Təcrübə keçmək- nəzəri hazırlıq nəticəsində əldə edilmiş bilikləri təcrübədə möhkəmləndirmək üçün
idarəçilik bacarıqları və kitabxana innovasiya təcrübəsi ilə tanışlıq üzrə kursların təşkili.
5.Regionlarda məktəb kitabxanaçıları arasında qeyri-formal təhsil kanalları üzrə biliklərin operativ
aktuallaşdırılması (konfranslar, seminarlar, müşavirələr, ideaya yarmarkaları, dəyirmi masalar, peşə tanışlığı
turları və s.).
7.Məktəb kitabxanalarının inkişaf strategiyası, informasiya potensialı, yeni texnologiyaların tətbiqi.
8.“Məktəb kitabxanalarının informasiya fəaliyyətində internet texnologiyalarının tətbiqi” distant kursunun
yaradılması.
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XÜLASƏ
Dövlət müstəqilliyimizin ilk dövrlərində qeyri-stabil siyasi vəziyyət, iqtisadi, sosial sahələrdə olan
gərginliklərlə yanaşı, Dağlıq Qarabağ ərazisində Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi də müşahidə edilirdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə yenidən qayıdışı ilə ölkədə demokratik inkişafla yanaşı, bir sıra
sahələrdə dirçəliş üçün şərait yarandı. Bu hadisə digər sahələrlə yanaşı, gənclər siyasətinin də inkişaf
etməsinə zəmin yaratdı. “Azərbaycanda gənclər siyasətinin əsasını gənclərin hərtərəfli inkişafını, cəmiyyətin
həyatında onların fəal iştirakını təmin etmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi,
təşkilati-hüquqi şəraitin və təminatların yaradılmasına yönəlmiş tədbirlər sistemi təşkil edir” [1]. Gənclər
siyasəti Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin ayrılmaz hissəsini təşkil edir. Bundan irəli gələrək
qeyd etmək olar ki, gənclik cəmiyyətin aparıcı, axtarışda olan, yeniliyi sevən qüvvəsidir. Gənclər siyasətinin
inkişaf sahəsində atılan ən mühüm addımlardan biri Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin
yaradılması olmuşdur.
Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, 1997-ci ildən 2 fevral tarixi ilk dəfə olaraq Azərbaycanda “Gənclər günü”
kimi qeyd olunur. Gənclər siyasəti sahəsində dövlət orqanları tərəfindən müxtəlif tədbirlər heyata keçirilir.
Gənclər və İdman Nazirliyi də öz növbəsində “gənclərin hüquqlarının qorunması və sosial müdafiəsi, gənc
ailələrərin sosial problemlərinin aradan qaldırılması, gənclərin Vətəni müdafiəyə hazırlanması, əlil olan
gənclərin bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olmaları üçün əlverişli şəraitin yaradılması və eyni zamanda
gəncləri narkomaniya, cinayətkarlıq və digər zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdıraraq sağlam həyat tərzinə uyğun
şəkildə yetiştirməsinə yönəlik tədbirlərin həyata keçirilməsi və s bu kimi vəzifələri yerinə yetirir [2].
Gənclərin vətənpərvərlik, dövlətə, torpağa sevgi prinsipləri əsasında formalaşması gənclər siyasətinin əsas
prinsiplərindən biridir. Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri Heydər Əliyev öz çıxışlarının birində
qeyd etmişdir: “Hər bir Azərbaycan gənci hər şeydən çox, hər şeydən artıq müstəqil Azərbaycanın bu günü,
gələcəyi haqqında düşünməlidir”. Bu vəsiəti gənclərimiz döyüş meydanında öz fədakarlıqları ilə yerinə
yetirdilər” [3].
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev təməli Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulan gənclər siyasətinin layiqli davamçısıdır. Bunun təsdiqi olaraq göstərə bilərik ki,
Ermənistanın təxribatları nəticəsində rəşadətli Azərbaycan ordusu 2020-ci il sentyabr ayının 27-də əkshücum əməliyyatına başlamışdır. Qırx dörd günlük müharibədə otuz ilə yaxın işğal altında olan müqəddəs
torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olundu. Azərbaycan gəncliyi Vətən müharibəsində
vətənpərvərliyini, qəhrəmanlığını, əzmini dünya ölkələrinə layiqincə və nümunəvi şəkildə nümayiş etdirmiş
oldu.
Açar Sözlər: gənclər siyasəti, ümummilli lider Heydər Əliyev, vətənpərvərlik, Vətən müharibəsi
ÖZET
Devletimizin bağımsızlığının ilk günlerinde, istikrarsız siyasi durum, ekonomik ve sosyal gerilimler ile
birlikte Dağlık Karabağ topraklarında Ermeni-Azerbaycan savaşı gözlemleniyordu. Ulu önder Haydar
Aliyev'in yeniden iktidara gelmesiyle, ülkedeki demokratik gelişmenin yanı sıra, birçok alanda yeniden
canlanma koşulları yaratıldı. Bu etkinlik, diğer alanlarla birlikte gençlik politikasının geliştirilmesinin
temellerini attı. “Azerbaycan'da gençlik politikasının temeli, gençliğin kapsamlı gelişimini ve topluma aktif
katılımını sağlamak için devlet tarafından sosyo-politik, sosyo-ekonomik, örgütsel, yasal koşullar ve
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garantiler yaratmayı amaçlayan önlemleri kapsamaktadır."[1] Gençlik politikası, Azerbaycan Cumhuriyeti
devlet politikasının ayrılmaz bir parçasıdır. Buna dayanarak not edilebilir ki, gençlik toplumun öncü, aranan,
yenilikçi gücüdür. Gençlik politikasının geliştirilmesindeki en önemli adımlardan biri Azerbaycan
Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kurulması olmuştur.
Bunu size bildirmek isteriz ki, 2 Şubat 1997 tarihi Azerbaycan'da ilk kez "Gençlik Günü" olarak
kutlanılmaktadır. Gençlik politikası alanında devlet kurumları tarafından çeşitli önlemler alınmaktadır.
Gençlik ve Spor Bakanlığın faaliyeti ”gençlerin haklarını ve sosyal korumasını korumak, genç ailelerin
sosyal sorunlarını ortadan kaldırmak, gençleri ana vatan savunmasına hazırlamak, engelli gençler için beden
eğitimi ile birlikte spor için uygun koşullar yaratmak ve gençleri uyuşturucu, suç ve diğer zararlı
alışkanlıklardan uzak tutmak, üsluba uygun yetiştirmeye yönelik tedbirlerin uygulanması gibi görevleri
içermektedir” [2]. Gençlerin vatanseverlik, devlet ve vatan sevgisi ilkeleri temelinde oluşması gençlik
politikasının temel ilkesidir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin milli lideri Haydar Aliyev bir konuşmasında "Her
Azerbaycanlı genç, her şeyden önce bağımsız bir Azerbaycan'ın bugününü ve geleceğini düşünmelidir"
fikirlerini söylemiştir. Gençlerimiz bu vasiyeti savaş meydanında fedakarlıklarıyla gerçekleştirmiştir [3].
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in kurduğu
gençlik politikasının layıklı bir devamçısıdır. Bunun bir teyidi olarak, Ermeni provokasyonları sonucunda
cesur Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de bir karşı taarruza geçtiğini gösterebiliriz. Kırk dört gün
savaşında yaklaşık otuz yıldır işgal altında olan kutsal topraklarımız düşmanın pençesinden kurtarılmıştır.
Azerbaycan gençliği, Vatan Savaşı'nda vatanseverliklerini, kahramanlıklarını ve kararlılıklarını dünya
ülkelerine layık ve örnek bir şekilde gösterdiler.
Anahtar kelimeler: gençlik politikası, milli lider Haydar Aliyev, vatanseverlik, Vatan savaşı
KAYNAKÇA
Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik Politikası Kanunu
http://www.e-qanun.az/framework/1619
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Hakkında
Kararı
https://www.mys.gov.az/nazirlik/nazirlik-haqqinda
Əliyev, A. (2020). Gənclər istər ön cəbhədə, istərsə də arxa cəbhədə böyük qəhrəmanlıqlar göstərdi. Milli
Məclis-analtik informasiya jurnalı, noyabr-oktyabr. 14 s.

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
224

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
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ÖZET
Dijital Santa sınırsız bir şekilde hareket etmektedir.Sanatçılar başka nesnelerle ya da farklı tekniklerle
üretilmesi mümkün olmayan sanat yapıtlarını bilgisayar ortamında üretmeye başlamış ve gerçeğin kavramı
neredeyse bütünüyle değişmiştir yarattığı rastlantısal ve yeni anlamlandırmalarla bütünleşen
kompozisyonların adeta güzelin estetiğine yeni bir bakış açısı kazandırmış ve etkileşim özellikleri ile
izleyiciyi farklı bir dünyaya, sanal bir gerçekliğe taşımıştır. içeriği, konumu, sanal ortamdaki varlığı ile
gerçeğin yerini alarak sanat üretiminde ön plana çıkmıştır(Sağlamtimur, 2010). Bir nesnenin yaratım
sürecindeki teknolojinin varlığı, sanattaki üretim varlığını etkileyerek doğayı yansıtmaktan uzaklaşmış bu da
bize sanatsal çalışmalarda deney görüntülerini vermiştir. Değişen sanat yapıtları da bize göstermiştir ki
Yapay zeka alanındaki gelişmelerin yazılım dilinin bilgisayarlar aracılığıyla pratiğe uyarlanabildiği ölçüde
gelişim gösterdiğini kanıtlamıştır. Kendi başına sanat değeri olan işler ortaya koyması, yeni ve özgün işler
üretmede sanatçıya yeni olanaklar sunması kaçınılmaz bir şekilde bazı sorgulamaları da beraberinde
getirmiştir. Çünkü insanların sahip olduğu gerçek bir bilince, bir sürü girdiyle iç içe olduğu sosyal bir hayata,
gerçek bir duyguya, ait olma, sevme sevilme gibi duyguların hiçbirine yapay zekanın sahip olmadığı gibi
Yapay zeka insana dair etik duygulardan ve eleştirellik ve yaratıcılık gb özelliklerden de yoksundur. Bu
nedenle tam anlamıyla sanattaki üretimde doğallığa ve içtenliğe sahip değildir. Yapay zeka teknolojileriyle
üretilen , sanal yapılarla etkileşime geçilen, izleyicinin katılımıyla şekillenen ve izleyici olmadan
tamamlanmamış dijital enstelasyonlardaki çalışmaların değişikliğe uğradığı söylenebilir. Bu çalışmada
dijital enstelasyonlarda değişen durumların yapay zeka ile bağlantısı örnek eserler üzerinden İncelenerek
dijital art dünyasındaki yeri ve önemine değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Dijital Enstelasyon,Tasarım.

SUMMARY
Digital Santa is moving in an unlimited way.Computer or other objects, which cannot be produced with
different techniques with artists began producing art in the environment, and the concept of truth has
changed almost entirely, almost blending with the beautiful and new compositions created anlamlandirma
random aesthetics and interaction capabilities has given a new perspective to the audience with a different
world, has moved to a virtual reality. it has come to the forefront in the production of art by replacing reality
with its content, location, presence in a virtual environment (Sağlamtimur, 2010). The presence of
technology in the process of creating an object has affected the presence of production in art, moving away
from reflecting nature, which has given us the images of experiments in artistic work. The changing works of
art have also shown us that the developments in the field of artificial intelligence have proven that the
software language has improved to the extent that it can be adapted to practice through computers. The fact
that he has created works that have artistic value on their own, and that he has offered new opportunities to
the artist in producing new and original works, has inevitably led to some questions. People have a real
consciousness is intertwined with a lot of entry have a social life, a real feeling, to belong, to be loved does
not have any human emotions such as love of the ethics of artificial intelligence as artificial intelligence,
emotions and lacks features both of their criticism and creativity. Therefore, it literally lacks naturalness and
sincerity in production in art. It can be said that the work on digital installations produced by artificial
intelligence technologies, interacting with virtual structures, forming with the participation of the viewer and
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not completed without the viewer has undergone changes. In this study, the connection of changing
situations in digital installations with artificial intelligence has been examined through sample works and its
place and importance in the world of digital art has been touched upon.
Keywords: Artificial Intelligence, Digital Installation, Design.
GİRİŞ
Yapay zekâ, canlıların ve insanın davranış biçiminden esinlenerek sistemlerin modelleme çalışmasının genel
adıdır. Bu davranışların ismi 1950’li yıllarda ‘Artificial Intellegence’ olarak adlandırılan bir olgudur. Yapay
Zekâ, disiplinler arası bir kavram olarak ele alınabilir(Sucu,2020:40).Yapay zaka insanların iş yükünü
hafifletmesinin yanı sıra insansı özellikleri de kopyalayarak kendisinde bir karakter ve düşünme yetisinin
oluşmasına izin veren yapay zeka üreticilerinin elinde ileriki yıllarda yaşanabilecek sorunların oluşmasına
da bir nevi zemin hazırlamaktadır. Yapay zeka; insansı davranışlar gösteren, sayısal olarak mantık sağlama,
hareket, konuşma , ses algılama gibi pek çok yeteneği Yazılım ve donanım sistemleri ile canlı bir
organizmadan yararlanmadan, tümüyle yapay araçlar ile oluşturmaktadır. Teknolojinin Bilgisayar dünyasına
evrilmesi ile ; ‘’Makineler düşünebilir mi?’’ Alan Mathison tarafından araştırılmış ve makineler için önemli
adımları atılmaya başlanmıştır. 2. Dünya Savaşı döneminde yapay zeka askeri silah teknolojilerinin
gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmıştır(Değirmenci, 2018:20).
YAPAY ZEKA ALANLARI VE ENSTELASYONLAR
Yapay Zeka, çeşitli endüstrilerde ve farklı multidisipliner alanlarda dijital teknolojik dönüşümün merkezi
olarak kabul edilmiş, makinelerin deneyimlerden öğrenmesini, yeni girdilere uyum sağlamasını ve insan
benzeri görevleri gerçekleştirmesini mümkün kılan çoklu teknolojilerin toplamıdır. Yapay Zeka, farkında
olmasak bile her gün kullandığımız birçok teknolojik alt yapının gelişiminde etkin rol oynayan temel
bileşendir. Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler Yapay Zeka ve Dijital Teknolojiyi bu süreçte stratejik ve
kritik faktör haline getirmiştir (Çınarer2021:1). Yapay zekâ, bu yüzyılın en önemli, bilimsel ve entelektüel
gelişmelerinin bir parçası olmuştur. İnsan zekasına özgü algılama, fikir yürütme, öğrenme, düşünme, iletişim
kurma, karar verme, sorun çözme gibi bilişsel fonksiyonları sergileyen bir işletim sistemi olarak
düşünülmüştür. Yapay zekâ bugün birçok alanda kullanıldığı gibi sanat alanında da kullanılmıştır
Tarih boyunca birbiriyle doğru orantılı bir şekilde gelişen teknoloji ve sanat, insanı diğer varlıklardan ayıran
iki temel unsur olarak karşımıza çıkmıştır. Bu nedenle bir nesnenin yaratı sürecindeki teknolojinin varlığı,
sanattaki üretim varlığını etkileyerek doğayı yansıtmaktan uzaklaşmıştır bu da bize deney görüntüsü
vermiştir. Sanatçı başka nesnelerle ya da farklı tekniklerle üretilmesi mümkün olmayan sanat yapıtlarını
bilgisayar ortamında üretmeye başlamıştır. Bilgisayarların devreye girmesiyle birlikte var olan gerçeğin
kavramı nereyse bütünüyle değişmiştir, içeriği, konumu, sanal ortamdaki varlığı gerçeğin yerini alarak sanat
üretiminde ön plana çıkmıştır. (Sağlamtimur, 2010) 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan dijital sanatın,
tarihsel sürecine baktığımızda, ilk çalışmaların deneysel eserler olduğu görülmüştür. Dijital sanatın gelişimi
neredeyse bilgisayarlarla eş zamanlı olarak gündeme gelmiştir. Çağdaş sanat yapıtları arasında yer alarak
sanatta yeni bir sürecin kapılarını aralamıştır. Önceleri bilgisayar kullanımı, bilim alanında yaygınken,
1970’li yıllardan sonra sanat alanında da aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle Alman kuramcı
Max Bense tarafından önerilen “Enformasyon Estetiği Kuramı” bu alanda bir dönüm noktası olmuştur,
bilgisayar sistemlerinin gelişmesine yönelik projelerde, bilgisayar uzmanları ile birlikte sanatçılar da bu
sürece aktif olarak katılmıştır. 1960’lı yıllarda Amerikalı mühendis Edmund Berkeley tarafından yayımlanan
ilk bilgisayar dergisi olan Yeni Düşünceler, 2020; 14: 47-59 / 50 Computer and Automation, 1963 ocak
sayısı ile basın hayatına başlamıştır. Dönemin ilk bilgisayar dergisi olarak oldukça ilgi gören dergi, kendi
bünyesinde yarışmalar düzenleyerek, bilgisayar sanatı kavramının tanınmasında önemli rol oynamıştır.
Yarışmalar gelişmeleri desteklerken bir diğer destekte, düzenlenen sergiler tarafından sağlanmıştır. 1968
yılında, Londra Çağdaş Sanatlar Enstitüsü Avrupa’nın ilk bilgisayar sanatı sergisini açmıştır
(Toprak,2020:49). Yapay zekanın bugün pek çok alanda kullanıldığı bilinmektedir, tıptan sosyolojiye,
antropolojiden dil bilimine, bilgisayar bilimlerinden psikolojiye kadar her alanda etkin bir yeri olmuştur. Son
zamanlarda sanat alanında da yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Soyut kavramların bilgisayar ortamında
yeninden şekillenmesi, farklı izlenimler kazandırılması dijital sanat alanında da kendini göstermiştir. Farklı
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disiplinlerden faydalanarak yeni bakış açıları kazandırmak, görünür olmayanı görünür kılmak, yapay zekanın
bize sunduğu imkanlarla gerçekleşmiştir. Bilgisayar verilerinden faydalanarak kendi dijital sanat ortamlarını
yaratan sanatçılar birçok farklı çalışmalar üretmişlerdir. Yeni deneysel alan imkanlarını
yaratmışlardır(Toprak,2021:50).Yapay zekanın alanları arasında Ses tanıma ve anlama; Konuşulan tüm
içerikler mikrofon tarafından dijitalleşir bir duruma getirilir ve bu sesler, harflere dönüşmekte, kelimeler ise
algılanmaya yönelik çalışmaya başlamaktadır. Bireysel yönde kullanılan Google Asistan, Siri, Cortana, Now
ve Echo önemli örneklerdendir. Sesi tanıma özelliğine sahip ve konuşulanı kolaylıkla algılayan bu yönde de
birtakım aksiyonları oluşturan sistemlerdir. Kurumsal ortamlara bakıldığında şirket santral sistemlerinde sesli
yanıtlama özellikleri ve çağrı merkezlerinde insan olamadan sadece sesli müşteri hizmetleri, sesli imza tarzı
uygulamalar olarak görülmektedir. Görüntü işleme; Kamera sayesinde çeşitli görüntüler ortaya çıkmaktadır.
Bu yönde de bilişim gücü dijital yönde algılanmaktadır. Kameranın pikselleri dijital ortamda bir koda
dönüşmektedir. Bu pikselleri anlamada yapay zeka teknolojilerinin algoritmaları devreye girmektedir. Cep
telefonlarındaki kameralarda yer alan tanı cihazı, sağlık alanında ciltte oluşmuş semptomun kötü hastalık
habercisi mi? Yoksa geçici bir hastalık mı? Olduğunu tanımlayan algoritmalar geliştirilmiştir. Doğal dil
işleme; Cümlelerde arama yapma, diğer dile çevirme gibi algoritmaların geliştirilmesi üzerine günlük
hayatımızda sıkça başvurduğumuz örneklerdir(Sucu2020:44).Askeri teknolojiler ve gözetim-denetim
işlevleri sağlayan tüm teknolojik yenilikler bu yönde önemli örneklerdir Günümüzde bakıldığında ortaya
çıkan bu yöndeki teknolojik ilişkiler dolaylı bir sürece yönlendirme yapmaktadır. Gelecek yıllarda, insana
yapısına benzeyen yapay zekâ teknolojileri, zamanla iletişim yönünde doğrudan bir rol üstlenecektir (Göker,
2014:5).

Resim 1. Refik Anadol, ‘Eriyen hatıralar’ Sergisi,2018.
Yapay zeka teknolojinin olanaklarıyla anıları etkileyici görsellere dönüştüren Sanatçı Refik Anadol kendi
tanımıyla ‘Eriyen hatıralar’ sergisindeki eserleri için şunu söyler; Yakın gelecekte DNA’mıza kadar
manipülasyon mümkün iken hatıralarımıza ne olacak? İşte bu ve benzeri sorular ile son dönemi geçirdim.
Tabii burada amacım asla mahremiyet değil yani hatıraları özelde deşifre etmek değil. Tam olarak makine ve
insanın başka bir boyutta içerisinde olduğu diyaloğun şiirsel bir çıktısıdır. Bizi, özgün bir dil oluşturmaya
çalışmanın zorlukları bir yana, veri ile sonik bir gerçeklik yaratmak da epey zorladı. EEG çok kapsamlı mini
voltaj aralığında elektrik sinyalleri. Bundan harmoni bir yapı çıkarabilmek, serginin hayal ettirmeye çalıştığı
yakın geleceğe dair bir hissiyat yaratabilmektir. Çok farklı eserlerin sunulduğu bu sanal dünyanın egzotik ve
fütüristlik yaklaşımı, estetik ve aidiyetlik anlayışını da yenilikler getirmiştir(Yıldırım,2020:190) Parametrik
veri heykel yaklaşımı ile mekana özgü kamusal sanat alanında, immersive (sürükleyici) enstalasyon
yaklaşımı ile canlı ses-görüntü performansı, özellikle mimarlık ve medya sanatları arasında melez bir ilişki
kurarak çalışmalarını dijital ve fiziksel varlıklar arasındaki mekan ilişkisini incelemektedir (Anadol,
refikanadol.com, 2013). Dijital sanatın en önemli özelliklerinden biri olan içine alma (immersion), kişinin bir
deneyimin içine tümüyle girmesi sonucu fiziksel benliğinin farkındalığının azalması olarak tanımlanır ve
XVIII. yüzyıldan beri sanatçılar tarafından erişilmek istenen bir hedef oluşturur. İçine almanın (immersion)
etkileşimsellik ile ortak yaşam oluşturmaları ise çoğu dijital sanat işinin temelini oluşturur (Grau, 2003:5).
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Dijital sanatta artık hiçbir şey fiziksel olanla sınırlı değildir. Sanal gerçeklik dünyanın yaşanan gerçekliğine
koşut olan, ama elektronik bir sonsuzluk vadeden yeni bir uzay öneriyor. Sanal ortamın boşluğunu gerçek
olmayan nesnelerle doldurarak yeni bir gerçeklik kategorisini de sunmaktadır. Bir nevi algı operasyonlarının
boyut değiştirerek daha etkili kullanımınıda artırmaktadır(Yıldırım,2020:193)

Resim 2. Ouchhh, AVA, 2017
Ouchhh ekibinin en etkili çalışmalarından biri de AVA’dır. AVA; şekil, yüzey, hacim kat sayısıdır, ilham
olarak parçacık fiziğine odaklanan, anıtsal deneylere gönderme yapmışlardır. Kozmik ışınlar AVA
konseptinde yeniden yorumlanmıştır. Tasarımı Buckminster Fuller’ın ikonik kubbe yapısından esinlenmiştir.
Çalışmada altı projektör kullanılmıştır. Yarı geçirgen şeffaf kumaş kullanılarak yarım küre formu verilmiştir.
Haritalandırma tekniği kullanılarak 360 derece izlenebilir bir yapı oluşturulmuştur. Montaj/demontaj
düşünülerek tasarlanmıştır böylece çalışma her yerde aynı koşullarla tekrar izlenime hazır hale getirilmiştir.
Performansın ilk gösterimi Paris’te gerçekleşmiştir (Tedxcern, 2017).

Resim 3. Golan Levin & Zachary Lieberman, Footfalls, 2006.
Golan Levin ve Zachary Lieberman’ın birlikte ortaya koyduğu “Footfalls” çalışması 2006 yılında NTT Inter
Communications Center (ICC) Tokyo tarafından yaptırılmıştır. Proje, Messa di Voce "Bubbles" modülünün
bir çıkıntısı olarak geliştirilmiştir. Footfalls' da, ziyaretçilerin ayaklarının sesleri (yani basma ve durma sesi),
zeminin altındaki mikrofonlar tarafından algılanır ve altı metre yüksekliğindeki bir projeksiyondan düşen
sanal nesnelerin boyutunu ve sayısını yönetmek için kullanılmıştır. Ziyaretçiler ne kadar zorlarsa, o kadar
çok baloncuk düşmüştür. Ziyaretçiler siluet bedenlerini kullanarak daha sonra bu öngörülen nesneleri
“yakalayabilir” ve “atabilir”, katılımcı ekrana yansıyan tüm şekilleri kendi fiziki katılımıyla
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yönlendirebilmiştir. Ayağıyla zemine uyguladığı baskı ve çıkardığı ses, siluet bedeniyle birleşerek ortaya
tasarımcının müdahale etmediği yeni görüntüler elde edilmiştir. Böylece her izleyici kendi medya
enstalasyonunu yaratmış olma niteliği sağlamıştır(Toprak,2021:53).
SONUÇ
Yapay zeka, dünya yönetim tarihinde bir devrim yaratmıştır. Günümüzde dijitalleşme ise hareketli görüntü
oluşturmak için yapaılabilecek tüm geleneksel teknikleri değiştirirken fiziksel olan bu eylemleri kendi
ortamlarından ayırararak ve algoritmalara dönüştürerek sanallaştırmıştır. Bu yeni sanal ortam çizimlerin,
tipografinin, fotografın ya da hareketli görüntünün (video) artık aynı fiziksel özelliklere sahip üretimlermiş
gibi bir arada kullanılabilmenin önünü açmıştır. Yapay zekanın olanakları ile oluşturulan sanat eserlerinde
yapay zeka ilişkisine birde duygu bağı, düşünme yeteneği, insanların konuşmalarından motivasyon çıktısını
analiz etmesi gibi bir çok özelliğin sisteme dahil edilmesi duygusal arayışın yapay zeka üzerinden de
sağlanmaya çalışılmasına, ve bu bağlamda da seyircisini dahil eden sanatsal çalışmalarda enstalasyonlarda
etkili hale gelmiştir. Sanat yapay zeka ile kendi gerçekliğini tekrar sorgulamış ve sanal ortamın boşluğunu
gerçek olmayan nesnelerle doldurarak yeni bir gerçeklik algısı ortaya koymuştur.
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NESNENİN DİJİTALİZM’DE TASARIM TRANSFORMASYONU
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ÖZET
Birden fazla biçimi değişik teknik anlatımlarla bir arada kullanabilen dijital sanat, toplumsal ve bireysel
olarak matematiksel sistemlerle yapay zeka dokunuşlarıyla ,bilgi teknolojileriyle ve estetik perspektifi ile
etkileşimini sorgularken sanattaki değişimin tarihini de şimdiden yazmaya başlamıştır. Dijital ile gerçek
hayatın iç içe geçtiği, arttırılmış, sanal ve karma gerçekliğin, etrafımızı sardığı, aradaki sınırların
neredeyse görünmez olduğu, dijital dünyadaki deneyimlerle, nesne sanal ortamda öylesine gerçekçi
işlenmiştir ki somut nesneye ihtiyaç duyulmamıştır. Yeni dijital referanslarla nesne sanal ve gerçek
anlamının dışında ifade zenginliği ile kavramsal ve kuramsal olarak anlamlandırılmıştır. Newton,
Chevreulle ve Helmhols gibi fizikçilerin ışık üzerine yaptıkları çalışmalardan sonra nesnelerin yapısını
sağlam bir şekilde verme kaygısı güden sanat, nesne biçimini terk ederek yönünü renge çevirmiştir. Doğa
betimlemeleri yerini parçalanan renk kuruluşuna bırakmış ve nesnenin yapısını parçalamıştır. Sanatta
uygunsuz nesneleri bir araya getirerek gösteren Dadaizm ise nesneyi kendi geçmişinden bağımsız bir hale
getirmiştir. Karmaşık yapıdaki bilişsel, duyuşsal ve davranış boyutundaki zıtlıkların ve parçalanmaların
sanatçıya özgü düzen ve dengesini de bir ölçüde ifade tarzını da yenilemiştir. Maddesizleştirilmiş dijital
görüntülerin şahane yorumları izleyenleri etkilemiş ve yeninin hızlı teknolojisi bir protatiplemeyi kolayca
erişilebilir kılmıştır. Bu durum bir devrim niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada Nesnenin dönüşümü yeni sanat
algılarında nasıl ve ne şekilde yer aldığı konusu incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Nesne, Dijital, Sanat.

SUMMARY
Digital art, which can use multiple forms together with different technical expressions, has already begun to
write the history of change in art while questioning its interaction with social and individual mathematical
systems with the touch of artificial intelligence, information technologies and aesthetic perspective. With the
experiences in the digital world, where digital and real life are intertwined, augmented, virtual and mixed
reality surround us, the boundaries between are almost invisible, the object has been processed so
realistically in the virtual environment that the concrete object is not needed. With new digital references, the
object is conceptually and theoretically meaningful with a wealth of expression, apart from its virtual and
real meaning. After the studies of physicists such as Newton, Chevreulle and Helmhols on light, art, which
was concerned about giving the structure of objects firmly, abandoned the object form and turned its
direction to color. The depictions of nature gave way to the disintegrating color establishment and the
structure of the object was fragmented. Dadaism, which shows inappropriate objects by bringing them
together in art, made the object independent from its own past. The order and balance of the complex
cognitive, affective and behavioral dimensions of the contrasts and fragmentation are also renewed to some
extent in the style of expression. The personal interpretation of the deified digital images has impressed the
viewers and the fast technology of the new has made a protype easily accessible. This situation is a
revolution. In this study, how and in what way the transformation of the object takes place in the new
perceptions of art will be examined.
Keywords: Object, Digital, Art.
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GİRİŞ
Dijital ortam sınırları belli olmayan bir ortamdır ve Sanatçılar artık onun içini yavaş yavaş bilgileri ile
doldurmaktadırlar. Dijital yapılar somut değil sanaldır ve fiziksel yapılara sahip değildirler. Bizim o değerleri
fiziksel yapıya dönüştürmek için her zaman bir alete ihtiyacımız vardır; TV, bilgisayar, fotoğraf baskısı gibi.
Sanatçılar bu dijital ortamı sanat eserlerinde kullanır ve meydana getirdikleri bu eserleri ilan eder ve
savunurlar. Dijital sanat eseri olarak artık hipertext, resim verisi ve programlar olabilir. Dijital Sanat nesneyi
boya ya da maddesel bir varlıkla inşa etmek yerine dijital ortamda sayısal verilerle oluşturarak nesnel
bakımdan objeyi sıfıra indirgemiş ve görülebilirliği monitörler yada yansıtıcıların varlığına koşut
kılmıştır(Akdoğan, 2015:45). "Yeni dijital teknikler, bir evrim sürecinin en son adımı sayılabilir: Geleneksel
çizim ve resim yöntemlerinin fiziksel tekniğin sınırlamalarıyla kısıtlandığı ve fotoğrafçılık ile videonun
merceğe dayalı teknolojilerle işlediği bir yerde, dijital görüntüleme matematik sayısallaştırma ile mekanik
kesinlik öğelerini birleştirmekte ve bu suretle foto gerçekçilikten saf matematiksel soyutlamaya değin bütün
formları kullanmayı mümkün kılmaktadır(Akdoğan, 2015:48). Baudrillard; Günümüzde gerçeğin yerini
sanal almıştır. Sanal gerçek dünyayı, salt gerçekliğe uygun bir şekilde kusursuz olarak yeniden üretmekte ve
böylelikle gerçekliğe son vermiştir. Günümüz toplumları sanal ve benzeri teknolojilerin tümü tarafından
büyülenmiş gibidir. Örneğin; insanlar bir başka evrene geçerek bedenleri ve sahip oldukları her şeyi
klonlayabilir, insanlık adlı türe ait varlıklar olmaktan çıkarak çok daha başarılı, çok daha işlevsel niteliklere
sahip yapay bir tür olarak gösterebilir( Akınhay,2006: 33). Dijital dünya zaman içerisinde artık gelişen
teknolojiler, küreselleşen kitle iletişim araçları ve internet sanatının algılama süreçlerini de etkilemiş ve
sanatı herkesin ulaşabileceği hale getirmiştir. Bilgisayar kullanılmadan yapılan hiçbir çalışma dijital
kapsamına girmez. Dijital dünya da bilgisayar ve insanın kesişme noktası internettir(Baudrillard, 2011:50).
NESNENİN TASARIM TRANSFORMASYONU
Dijital sanat ve elektronik ortamda üretilen sanat kapsamı altında fotoğrafik manipülasyon, çoklu ortam
projeleri, parçalanmış görüntüler, algoritmik sanat, sistemler sanatı, dijital şiir, dijital efektler, video oyun
sanatı, piksel sanatı gibi farklı isimler altında farklı anlatım biçimleri kategorize edilebilmektedir. Sanatçılar
yapıtlarını meydana getirirken belirli bir dönemde belirli bir kültürde dikkatleri üzerine çekmeye değer
gördüğü şeyler hakkında tarihe düşülen önemli bir kayıttır(Akdoğan, 2015:48). "Sanatsal üretimlerinde
düşüncelerini, duygularını ortaya koyan sanatçılar çağdaş dil yapılarını ve biçimlerini eserlerinde
kullanmışlar, her dönemin sanatsal biçimleride o dönemin toplumsal ekonomik politikalarının v.b.
sonuçlarının niteliğinde gelişmiştir’’ (Wands,Akınhay,2006:12). Dijital iletişim araçlarının bizim
üzerimizdeki etkisini duyu organlarımızın onu ne kadar algıladığıyla alakalıdır. Çünkü duyu organlarımız
karşısındaki durumu, olayı nasıl algılarsa zihnimizde o durum karşısında tepkisini o ölçüde verecektir. Bazı
durumlarda ise bir hareketin irademiz dışında mesela görsel algımızı cezbetmesi bunun bir örneği olduğunu
gösterir. Yani hareket her zaman dikkatimizi çekmiştir. Diğer taraftan ise ses bulunduğumuz ortamı doldurur
ve bizi görsel anlamda olduğu gibi etkiler. Sanatın söz konusu olduğu yerde görsellik ve ses başlıca fiziksel
duyu organlarını etkiler algısal durumlar ortaya çıkarır (Akınhay,2006:50).Günümüzde dijital görüntüleme
ile sanatçının iç dünyası irdelenmektedir. ve fotoğraf, dijital heykel, dijital enstalasyon, performans, müzik
ve ses, animasyon, sanal ve genişletilmiş gerçeklik, internet ve ağ, film ve video çalışmaları kendi başına ya
da internet üzerinden yaratılan etkileşim ortamı ile oluşturulan sanatsal üretim biçimlerine dönüşmüştür bu
dönüşüm artık sorgulanma aşamasına gelmiştir. Bu sorgulama aşaması bize Post-Dijital dönem
adlandırmasını karşımıza çıkarmaktadır. Sonuç olarak dinamik çevrede bulunan her şey değişim ve gelişim
etkisinde kalmaktadır. Bilgi çağı toplumları bu değişimin öncüleridir(Akınhay2006:53). Video bioart
enstalasyonları, Sanal gerçeklik, Elektronik görüntü, Müzik ses, Net sanatı, Enstelasyon, Video art gb pek
çok sanat akımında etkililiği tartışılmaz bir Aklın ve zihnin ön planda olduğu yaratma çabası kavramsal
sanatta varlığını sürdürmüştür.
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Resim1. Vito Acconci, Gölge -Play, 1970, Sessiz, Vito Acconci Sessiz Video Siyah Beyaz Süre: 02:30
dadika / Süper Siyah Beyaz Görüntü, 8mm film, 1970
Video sanatı sinemanın birçok alt dalından ayrılmıştır. Sinemadan farklı olarak görselliğin sınırlarını
keşfetmeyi ve izleyicinin alışılageldik beklentilerine saldırıda bulunarak sanatsal bir beyin fırtınası yaratmayı
amaçlamıştır.

Resim 2. Nyo Win Maung Tarafından Yapılmış NICA (Networking & Initiatives for Culture & the Arts),
Myanmar/ Burma, 2003 - present
Enstalasyon; bir çöp yığını olarak görülmemelidir veya bir malzeme deposu, üçboyutlu bir işin yani heykel
olabilecek bir yapıtın galeri mekanına yerleştirilmesi de değildir. Sadece açık havada ya da sadece galeri
mekanında yapılması gereken bir gösteri de değildir. Kolaj, asamblaj, happening, performence, aksiyon
değildir. Ama dilerse bunların bir kısmından ya da tümünden yararlanabilir. Beyindeki organizasyon artık
farklı birimlere taşınmıştır. Ve nesne üzerinde baskın bir hal almıştır. Bir nesneyi boşluk içinde görmek o
nesneyi bir ortam içinde görmektir(Rudolf, 2013:39). Düşünce nesneye o kadar baskın çıkmıştır ki sonuçta
yapıtın somut bir şekilde gerçekleşmesine bile gerek kalmamıştır(Erguvan,2007:69). İfade edebildiğimiz şey
bizim gerçeğimizdir. Sanal dünyamız hızla büyüdüğü için gerçek dünyamız küçülmektedir. Sanal etkiler ve
tepkiler artık nesne algısını da farklı bir boyuta taşımıştır. Sanatçılar artık Sanal alem denilen bu sınırsız alanı
doldurmak için uzun yıllar çalışacağa benziyor. Yapılan çalışmalar bu hızlı ilerleyişin yani bilgisayarların
artık insan beyninin seviyelerine çıkabileceğini göstermektedir. Dijital sanat uygulamaları, sanat eseri ile
izleyici arasındaki mesafeyi tümüyle yok ederken sanal bir “şimdi ve buradalık” duygusu yaratır. Dijital
sanat, içine alma (immersion), vücut bulma (embo- diment) ve etkileşim (interactivity) özellikleri ile izleyici
farklı bir dünyaya, sanal bir gerçekliğe taşırken katılımcının tüm duyularını ve bilişselliğini de etkiler
(Arslan, 2012: 412). Dijital sanatta blogların ve portalların daha çok tercih edilmesinin sebebi de budur
çünkü bu bilgi ağında nesne sanal ortamda öylesine gerçekçi işlenmiştir ki somut nesneye ihtiyaç
duyulmamıştır artık. Sanat severler ve sanatçılar artık bu blogları daha çok kullanır hale gelmişlerdir. Yeni
Dijital Referanslar çokça tercih edilir hale gelmiştir. Artık sanatçılar arasında bu bir monoloğa dönüşmüştür.
Birden çok ortamda aynı anda bulunma imkanı sanatçılara farklı bakış açıları getirmiştir(Akınhay2006:135).
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SONUÇ
Günümüzde Dijital sanatçılar geleceğin Çağdaş sanatçılarıdır. Verilerden oluşan bu yeni anlatım dili
nesnenin kendi salt varlığı olmadan da nesne üzerinde sanal görüntüler oluşturarak Yer çekimi
ölçümlerindeki sınırlılıkları ortadan kaldırmış ve Dijital dünyada artık nesne de farklı bir boyuta geçiş
yapmış olup fiziksel dünyadan hacim olarak ayrılmıştır. Canlandırma yöntemleri teknolojinin sürekli
gelişimi ve sayısallaşmanın getirdiği, yeni yazılımlar, yeni elektronik aletler, yeni algoritmalar ve yeni veri
kümelerinden beslenebileceği ve sanatçının her defasında farklı bir eser ortaya koyabileceği özgür bir
platformu da oluşturmuştur. Dijital Sanatta Nesnelerin rastlantısal ve yeni anlamlandırmalarla bütünleşen
kompozisyonların estetiğine yeni bir bakış açısı kazandırmış ve etkileşim özellikleri ile izleyiciyi farklı bir
dünyaya, sanal bir gerçekliğe taşımıştır. Dünya tarihinde yapay zeka ve dijital dünya bir devrin
başlangıcıdır.
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АННОТАЦИЯ
Налоговый анализ имеет существенное значение при принятии управленческих решений. Статья
посвящена актуальной теме по совершенствованию налогового анализа компании. В ней
рассмотрены проблемы использования междисциплинарных методов в налоговом анализе. В
работе дана характеристика основных методов и приемов проведения налогового анализа.
Большое внимание в статье также уделено развитию профессиональных знаний и навыков
налоговых аналитиков и консультантов на основе различных дисциплин. Действуя в
общественных интересах, аналитики и консультанты вносят позитивный вклад в профессию и
развитие общества. Одним из факторов этого является изучение междисциплинарных связей и
развитие на практике применение междисциплинарных методов.
Ключевые слова: налоговый анализ, междисциплинарные
консультант, профессиональные знания и навыки

методы,

методика, налоговый

ABSTRACT
Tax analysis is essential when making managerial decisions. The article is devoted to the demanding topic of
improving the company's tax analysis. The article considers problems of using interdisciplinary methods in
tax analysis. The study gives characteristics of the main methods and techniques of tax analysis. The article
devotes great attention to the development of professional knowledge and skills of tax analysts and
consultants based on various disciplines. Acting according to public interest, analysts and consultants make a
positive contribution to the profession and the development of society. One of the factors is the study of
interdisciplinary connections and the development in practice of the application of interdisciplinary methods.
Keywords: tax analysis, interdisciplinary methods, methodology, tax consultant, professional knowledge and
skills.
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ И ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В кризисных и чрезвычайных ситуациях (санкции, пандемия) на первый план выходят задачи
эффективного налогового менеджмента, управления налоговыми рисками предприятия. Эти задачи
обуславливают
актуальность изучения методологических основ и особенностей методики
налогового анализа на уровне предприятия. Новизна и практическая ценность статьи заключается
в развитии методологических аспектов налогового анализа на основе междисциплинарных
методов его проведения.
Цель нашей статьи – ознакомить специалистов с методами налогового анализа. Этот вид
экономического анализа имеет важное значение при принятии управленческих решений в
налоговом менеджменте. Выводы данной работы могут быть также использованы при
междисциплинарных исследованиях, а также при изучении ряда дисциплин. Статья особенно
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заинтересует тех, кто изучает программы по налогообложению, учету, аудиту, менеджменту, так
как они ознакомятся с разнообразными междисциплинарными методами налогового анализа.
Изучение методов позволит будущим специалистам получить знания и навыки аналитических
расчетов. В статье также уделено внимание развитию профессиональных знаний и навыков
налоговых аналитиков и налоговых консультантов на основе изучения различных дисциплин.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отдельные вопросы теории и практики налогового анализа рассмотрены в публикациях ряда
авторов зарубежных стран. Теоретические и методологические проблемы налогового анализа
исследованы в следующих работах ученых ЕАЭС (2,3,6). Ряд работ ученых России посвящены
концептуальным основам и методике проведения налогового анализа (1,4,5). Большое внимание
уделено анализу финансовой отчетности в части налоговых расходов, стратегическому анализу
показателей налоговой базы, анализу ключевых показателей налогообложения в работах
американских и европейских авторов (7.8.9).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сущность налогового анализа сводится к формированию информационно – аналитического
обеспечения налогового менеджмента.
Содержание налогового анализа заключается в использовании междисциплинарных методов для
обоснования управленческих решений по снижению налоговых расходов и сокращению
налоговых рисков. Главная цель компании – снижение налоговых расходов в рамках
возможностей, предусмотренных налоговым законодательством.
Эта цель достигается в результате решения задач по поиску и исследованию факторов,
влияющих на налоговые расходы, а также по анализу и контролю налоговых рисков.
Для налогового анализа характерны междисциплинарные связи. Он методологически связан с
рядом других дисциплин, которые внесли заметный вклад в развитие теории и практики
налогового анализа.
Вклад учетных и финансовых дисциплин в налоговый анализ заключается: в организации учета
доходов и расходов; в оценке воздействия налоговой политики на результаты бизнеса
компании; в разработке концепции налоговых рисков и системы управления ими.
При обобщении информации по определению налоговой базы корпоративного подоходного
налога, большой вклад внесла система налогового учета. Статистика для налогового анализа
является и источником информации и методическим аппаратом. Планирование направлено на
минимизацию налоговых обязательств. Тесные междисциплинарные связи налогового анализа
прослеживаются также со стратегическим менеджментом, теорией организации. В налоговом
анализе используются специфические понятия, характерные для других дисциплин ( налоги и
налогообложение, финансы, налоговое консультирование, судебно – бухгалтерская экспертиза,
экономическая безопасность и другие).
Методом налогового анализа является диалектический способ познания, путь исследования
хозяйственных, финансовых и налоговых процессов и явлений в их взаимосвязи и
взаимозависимости. Для метода налогового анализа характерны следующие особенности:
 использование системы аналитических показателей, характеризующих деятельность компании в
области налогообложения;
 изучение причин изменения этих аналитических показателей, выявление и измерение связей
между ними.
Все методы налогового анализа можно разделить на две большие группы: количественные и
качественные.
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К количественным методам налогового анализа относятся: методы теории статистики; экономико
– математические методы; методы исследования операций; теория вероятности и принятия
решений; классические методы экономического анализа; методы стратегического анализа и другие.
К качественным методам налогового анализа можно отнести: методы интеллектуального анализа
данных; ряд методов стратегического анализа; методы экспертных оценок; методы сравнения;
психологические методы и другие.
Под методикой налогового анализа понимается система правил и требований, гарантирующих
эффективное приложение различных методов. В совокупности метод и методика представляют
методологическую основу налогового анализа.
На практике при проведении налогового анализа наиболее часто используются следующие
количественные и качественные методы: метод абсолютных, относительных и средних величин;
метод сравнения; метод трендового анализа; факторный анализ; коэффициентный анализ; метод
стохастического анализа; методы экспертных оценок; социологические методы.
Абсолютным показателем
показателями.

является

разница

между

двумя

абсолютными

одноименными

Пример. Величина КПН мебельной компании за 4 кв. текущего года составляет 280 тыс. д.е., а
за 3 кв. текущего года 245 тыс.д.е. Абсолютное отклонение составит: 35 тыс. д.е. ( 280 – 245).
Относительные величины являются одними из важнейших методов обобщения и анализа
информации, они облегчают процесс налогового анализа. В зависимости от поставленной
задачи в налоговом анализе могут использоваться различные виды относительных величин
(динамики, структуры, координации, наглядности, интенсивности).
В процессе налогового анализа
рассматриваться во взаимосвязи.

абсолютные

и

относительные

величины

должны

Средняя величина является важнейшим специальным статистическим показателем для
обобщения данных. В налоговом анализе используется средняя арифметическая величина
(простая и взвешенная) или средняя хронологическая.
Метод сравнения – это качественный метод налогового анализа, при сравнении пользуются
разными приемами (шкалами).
Вертикальный анализ – это представление любого отчета в виде относительных показателей.
Такое представление позволяет увидеть удельный вес каждой строки отчета в его общем итоге.
Обязательным элементом вертикального анализа являются динамические ряды. Они позволяют
отслеживать и прогнозировать структурные изменения в составе налогов компании.
Горизонтальный налоговый анализ заключается в построении одной или нескольких
аналитических таблиц. В этих таблицах абсолютные показатели дополнятся относительными
темпами роста или снижения. Это одна из систем налогового анализа, базирующаяся на
изучении динамики отдельных показателей во времени.
Вертикальный и горизонтальный методы анализа взаимно дополняют друг друга.
Трендовый анализ – это часть перспективного анализа, необходим в управлении для финансового
прогнозирования. При трендовом анализе строится график возможного развития.
Для качественного и эффективного использования междисциплинарных методов в налоговом
анализе нужны профессиональные кадры. На данном этапе развития экономики внутренним
налоговым анализом в компаниях в основном занимаются аналитики, а внешним налоговым
анализом - налоговые консультанты и налоговые аудиторы. Однако высокое качество работы
аналитиков и налоговых консультантов от их профессиональных знаний и навыков.
Действуя в общественных интересах, налоговые аналитики и консультанты обязаны вносить
позитивный вклад в профессию и развитие общества на протяжении всей профессиональной
карьеры. В связи с этим, важное значение имеет развитие профессиональных знаний и
навыков налоговых аналитиков и консультантов. Основу знаний этих специалистов составляют
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налоговый анализ и взаимосвязанные с ним дисциплины. Они должны владеть
профессиональными навыками и эффективно применять в своей работе междисциплинарные
методы налогового анализа.
Навыки налогового консультанта чрезвычайно широки: интеллектуальные; специальные и
функциональные; личностные; межличностные и коммуникативные; организационные и
управленческие.
Интеллектуальные навыки позволяют решать проблемы, принимать решения и использовать
правильную оценку в сложных финансово-хозяйственных ситуациях. Для этого важно владеть
базовыми знаниями и практическими навыками
таких дисциплин как: налогообложение;
финансовый, управленческий и налоговый учет; аудит; комплексный анализ и другие.
Специальные и функциональные навыки изучаются в различных дисциплинах, связанных с
социальными, технологическими, правовыми, этическими, нормативными и политическими
факторами.
Личные навыки связаны с отношением и поведением налогового консультанта. Развитие этих
навыков становится возможным при самостоятельном обучении и личном усовершенствовании.
Работа налогового аналитика и налогового консультанта по оценкам специалистов относится к
стрессовым. Это связано со специфическими направлениями этих профессий: огромные потоки
информации, жесткие сроки, требовательность, огромная ответственность, постоянные дискуссии
и споры. В этих условиях налоговый аналитик и консультант должны нести ответственность –
профессиональную, моральную, и даже материальную.
Межличностные и коммуникативные навыки помогают налоговым аналитикам и консультантам
во взаимоотношениях с другими людьми для достижения общей цели, стоящей перед
предприятием, в получении и передаче информации, в выборе аргументированных методов и
принятии эффективных решений.
Организационные и управленческие навыки развиваются также изучением таких дисциплин как
стратегический менеджмент и анализ, управление проектами, лидерство, организация бизнеса и
другие.
ВЫВОДЫ
Таким образом, актуальными в современных условиях являются: умение применять
междисциплинарные методы в налоговом анализе; находить необходимую информацию в
различных дисциплинах для решения проблем налогового анализа; оценивать возможность
альтернативных решений; понимать роль профессионального суждения налогового аналитика и
налогового консультанта.
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ÖZET
Deniz taşımacılığı, lojistik alanında tek seferde daha fazla müşteriye ulaşılması ve diğer taşımacılık
yöntemlerine göre düşük maliyet nedeniyle tercih sebebidir. Deniz taşımacılığının başlama ve bitiş noktaları
olan limanlarda yapılan tüm faaliyetlerin daha emniyetli olması için tehlike ve risklerin tanımlanması ve
gerçekleşen iş kazalarının analiz edilmesi gerekmektedir. Liman işletmelerinin tehlikeli ve çok tehlikeli
sınıfta yer almasının sonucunda iş kazalarının gerçekleşmesi kaçınılmaz olup çalışanlar için sağlıklı ve
güvenli çalışma ortamının sağlanması daha da önem kazanmaktadır. Dolayısıyla güvenli çalışma ortamı
sağlanmasıyla birlikte liman faaliyetleri aksamadan yürütülecektir. Bu kapsamda çalışmada, öncelikle liman
işletmelerinde yürütülmekte olan yük ve gemiye yönelik hizmetler incelenerek tehlike ve riskler
tanımlanmış, limanlarda yaşanan iş kazalarını nitel araştırma yönteminde durum çalışması tekniği
kullanılarak kök neden analizi yapılmış ve nasıl güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı olmalı sorusuna yanıt
aranmıştır. Bu amaca yönelik olarak da literatür taraması yapılmış ve üçü Türkiye biri yurt dışına ait liman
olmak üzere limanlarda gerçekleşen dört iş kazası analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, gerçekleşen iş
kazalarına bakıldığında yüke verilen hizmetler aşamasında ve kullanılan iş ekipmanlarından kaynaklı iş
kazalarının önemli yer tuttuğu ve bununla birlikte liman işletmelerindeki 24 saatlik çalışma sisteminin
çalışanlarda psikososyal bir risk oluşturduğu ayrıca çalışma saatlerinin uzunluğu, hava şartlarının her zaman
uygun olmaması gibi sebeplerin, çalışanlar için zorlayıcı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Deniz taşımacılığı, limanlar, iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği

ABSTRACT
Marine transportation is preferred because of reaching more customers at once in the field of logistics and
low cost compared to other transportation methods. In order to make all the activities carried out in ports,
which are the starting and ending points of maritime transport, safer, it is necessary to define the dangers and
risks and to analyse the occupational accidents that occur. Occupational accidents are inevitable as a result of
the fact that port operators are in the dangerous and very dangerous class, and it becomes even more
important to provide a healthy and safe working environment for employees. Therefore, port activities will
be carried out without interruption, together with a safe working environment. In this context, in the study,
first of all, the services for cargo and ships carried out in port enterprises were examined and the dangers and
risks were defined, a root cause analysis was made using the case study technique in the qualitative research
method of occupational accidents in the ports and an answer to the question of how a safe and healthy
working environment should be sought. For this purpose, a literature review has been made and four
occupational accidents in ports, three of which are in Turkey and one in foreign ports, have also been
analysed. As a result of the research, when we look at the occupational accidents that have occurred,
occupational accidents due to the services given to the load and the work equipment used have an important
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place, and the 24-hour working system in the port enterprises creates a psychosocial risk for the employees,
as well as the reasons such as the long working hours and the unsuitable weather conditions has been found
to be challenging.
Keywords: Maritime transportation, ports, occupational accidents, occupational health and safety.
1. GİRİŞ
Tarih boyunca ticari faaliyetler limanlar üzerinden gerçekleşmiştir. Limanlar yürütülen faaliyetlere göre;
konteyner limanı, kuru-dökme yük limanı, sıvı yük ve akaryakıt limanı, askeri liman, yat limanı ve
marinalar, balıkçı limanı ve barınakları ve çok amaçlı limanlar şeklinde isimlendirilmektedir. Genel olarak
liman işletmelerinde, öncelikle gemilerin barınması, gemilere yükleme-boşaltma ve/veya yüke yönelik
hizmetler verilir. Limanlarda, yüke verilen hizmetlerden bazıları; yükleme-boşaltma, yükün yer
değiştirilmesi, taşıma ve ardiye, gemiye verilen hizmetlerden bazıları ise; kılavuzlama, römorkör, yanaşma
yeri ve demir yeri ve ambar kapaklarının açılması şeklindedir (Esmer ve Karataş, 2013; Ünal ve Alkan,
2015; Yorulmaz ve Aksu, 2021; Yorulmaz, 2021). İş kazası, işte veya işin yapılması sırasında oluşan ve
çalışana fiziksel ya da ruhen zarar veren olayı, meslek hastalığı ise çalışanın, işten kaynaklı olarak
tekrarlanan durumlar nedeniyle maruz kaldığı fiziksel veya ruhsal kısıtlılık durumudur. Yoğun
operasyonların gerçekleştiği limanlarda birçok tehlike mevcut olup bu tehlikelerden kaynaklı iş kazalarının
gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Liman işletmelerinde yürütülen faaliyetlere ait tehlikelere çalışanların uzun
süre maruziyetinde ise, çalışanlarda meslek hastalığının yaşanmasına neden olabilir.
Liman işletmelerindeki tehlike ve risklerin incelenmesiyle iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek
etkenler değerlendirilmiştir. Liman işletmelerinde riskleri ve iş kazalarını inceleyen çalışmalara bakıldığında
Töz ve Köseoğlu (2015) iş kazalarında temel etkenleri 4M kuralıyla açıklayarak koşulların düzeltilmesi için
önerilerde bulunmuş, Yavuz (2017) liman işletmelerindeki tehlikeleri PRAT (Oransal Risk Değerlendirme
Yöntemi) yöntemini kullanarak incelemiş ve risk değerlendirmesi yapmış, Oral (2018) İstanbul’daki çeşitli
limanlarda görev alan ve yük elleçleme görevinde çalışan kişilerle anket yaparak yük elleçme işlerinden
kaynaklanan riskleri ve iş kazalarını ortaya koymuş, Özdemir (2016) limanlarda gerçekleşen iş kazalarını
bulanık DEMATEL ve bulanık TOPSIS yöntemleriyle ele almıştır. Yorulmaz ve Aksu (2021) yaprıkları
çalışmada Kocaeli Liman Bölgesindeki limanlarda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) performans boyutlarını AHP
yöntemiyle incelemişlerdir. Bu çalışmada yapılan literatür taraması ile liman işletmelerindeki riskler ve iş
güvenliği konusu incelenmiş ve bununla birlikte dört farklı limana ait dört iş kazası nitel araştırma
yönteminde durum çalışması tekniği kullanılarak kök neden analizi yapılmıştır. Kaza analizi çalışmasıyla iş
kazalarının olası sebepleri değerlendirilerek gerekli aksiyonların tespit edilmesi, İSG tedbirlerinin doğru
uygulanması ve bu tedbirlerin sürekliliğinin sağlanması yönüyle literatüre katkı yapması amaçlanmıştır.
2. LİMAN İŞLETMELERİNDE RİSKLER VE İŞ KAZALARI
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından kabul edilmiş ve Türkiye’de de yürüklükte olan 152 No’lu
Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe ilişkin sözleşmeye göre liman işletmelerinde güvenli çalışma şartları
belirlenmiştir. Liman işletmelerinde tehlike ve riskleri tespit etmeden önce limanlarda yürütülmekte olan
operasyonlar ve çalışma ortamı doğru şekilde analiz edilmelidir. Liman operasyonlarının sınıflandırılması;
deniz, yolcu, yük, diğer ve destekleyici operasyonlar şeklinde olmaktadır (Töz ve Köseoğlu, 2015). Liman
operasyonları içerisinde değerlendirme yapıldığında yükten ve aynı anda birçok operasyonun
yürütülmesinden kaynaklı iş makinelerinin de yoğun kullanımıyla ciddi boyutta tehlike oluşmakta ve gerekli
önlemler alınmazsa veya çalışanlar önlem ve kurallara uymazlarsa iş kazaları gerçekleşebilmektedir. Liman
operasyonları kadar önemli olan konulardan bir diğeri de limanlarda çalışma ortamı ve şartlarıdır.
Limanlarda çalışma sıcak-soğuk ve yağışlı hava şartlarında devam etmektedir. İşin yoğunluğu ve değişen
çalışma şartları nedeniyle vardiya sistemi olup çalışma sürekli devam etmektedir. Mevcut işleri yetiştirmek
için çalışanlar hızlı ve yoğun çalışmak zorunda kalabilmektedir. Ayrıca liman işlerinde taşeron firmaların
mevcut olması ve çalışan sayısının çokluğu nedeniyle İSG açısından kontrol zorlaşmaktadır.
İş kazalarının önlenebilmesi ve tekrarlanmaması amacıyla öncelikli olarak kazaların nedenleri ve bu
nedenlere bağlı olarak düzeltici ve önleyici faaliyetler incelenmelidir. İş kazalarının nedenleri insana bağlı
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nedenler, doğal ortama bağlı nedenler, makine ve fiziksel ortama bağlı sebepler ile yönetimsel sebepler
olarak bilinen 4M (man, media, machine and management) ve düzeltici önleyici faaliyetler ise eğitim,
mühendislik, çevre ve denetim olarak bilinen 4E (education, engineering, environment and enforement)
kuralı ile açıklanmaktadır (Chiba ve diğ. 2005; Töz ve Köseoğlu, 2015). 4M kuralıyla açıklanmış olan iş
kazaları nedenlerini tehlikeli durum ve tehlikeli davranış olarak nitelendirebiliriz. İş kazası incelemesi
yapıldığında kazaların çoğu insana bağlı nedenlerden yani tehlikeli davranıştan dolayı gerçekleşmektedir. İş
kazalarını büyük ölçüde önleyebilmek için etkin ve sürekliliği sağlanabilir şekilde düzeltici önleyici
faaliyetlerin belirlenmesini önemli kılar. Önlem amaçlı işe alınacak personellerin mesleki bilgi ve
tecrübelerinin olması ve işe başladıklarında personellere verilecek İSG eğitimlerinde yasal haklar ve
sorumluluklar çalışanlara bildirilmeli, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçları ve
korunma yöntemleri aktarılmalı, yaşanan ramak kala olayların saklanmaması ve aktarılması vurgulanmalı,
acil durumlar ve acil durumlara müdahale yöntemlerinin eğitmleri verilerek personellerin bilinçlendirilmesi
ve farkındalıklarının artılması sonucunda iş kazalarının önlenmesi için katkı sağlamış olacaktır.
Sahada tespit edilen tehlikeli durumların öncelikli olarak ortadan kaldırılması amaçlanır fakat risklerin
ortadan tamamen kalkması mümkün olmayabilir bu durumlarda alınacak önlemlerle birlikte risklerin etki
derecesini minimuma indirilmesi amaçlanır. Risk kontrol adımları belirlenirken öncelikli olarak toplu
koruma tedbirleri uygulanır, toplu korumanın yetersiz kaldığı durumlarda çalışanların kişisel koruyucu
donanım kullanılması sağlanır (Yavuz, 2017).
Liman faaliyetleri gereği olan tehlikeler ve iş kazaları Tablo 1’ de gösterilmiştir (Töz ve Köseoğlu, 2015:
12). Tablo 1’den görüldüğü gibi liman işletmelerindeki tehlikeler; yükleme-tahliye işlemleri, çalışanın
yüksekten düşmesi, liman içindeki araç trafiği, tehlikeli yükler, kapalı alan çalışmaları, elektrik, gürültü ve
hava koşulları olarak tespit edilmiştir.
Tablo 1: Limanlarda gerçekleşen iş kazalarının kaynakları
Olası Kazalar

Tehlikeler


‘‘Liman İçi
Araç Trafiği

‘‘Araç Yükleme-Tahliyesine bağlı kazalar
 Sürücü hatalarına bağlı kazalar
 Treyler bağlanma-ayırma sırasında meydana gelen kazalar
 Geri gelen araçlara bağlı kazalar
 Depolama alanında meydana gelen kazalar
 Araç yolu dışarısında araç kullanmaya bağlı kazalar

YüklemeTahliye
Operasyonları




Yüksekten
Düşme

Tehlikeli Yük




 Kreyn veya vinç halatının kopması
Kreynin hareketine bağlı her türlü çarpma
Kreynin taşıdığı yükü veya personeli düşürmesi

Borda iskelesi/gemiye biniş noktasındaki kazalar
Yük lashing operasyonları sırasında düşme
 Yüksekte tamir bakım tutum
 Araç transferine bağlı kazalar
Kreyn ile gemiye biniş sırasında meydana gelen kazalar


 Maruziyete bağlı sağlık problemleri
 Akaryakıtlar için yangın-patlama gibi ikincil etkiler
Tozlu yüklerde solunum problemleri, mantar v.b. problemler
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Kas İslet
Sistemine
Yönelik
Hastalıklar





Kayma,
tökezleme ye
bağlı düşme

Islak, buzlu ve düzgün olmayan yüzeye bağlı kazalar
 Neta ve temiz olmayan yüzeylere bağlı kazalar
 Engellere bağlı meydana gelen kazalar


Kapalı
mahallere giriş
ve çalışma
Elektrik
Kazaları







Zararlı ve zehirli gazlar
 Oksijensiz ortam
Yanıcı ve patlayıcı riskli ortam

Uygunsuz ekipman kullanılması bağlı elektrik çarpmaları

Gürültü

Doğa
Koşulları’’

 Vibrasyon
Ortopedik olmayan kaldırma harekletleri
 Depolama ve istif faaliyetleri
 Her türlü hata kazası

 İşitmeye bağlı denge problemleri
İşitmeye bağlı konsantrasyon problemleri

Soğuk ve nemli havaya bağlı konsantrasyon problemleri
 Sıcak havaya bağlı sağlık problemleri
 Sisli havaya bağlı görüş problemleri
 Gelgite bağlı yükleme-tahliye problemleri’’

Kaynak: Töz ve Köseoğlu, 2015: 12
Tablo 1’de gösterilen liman faaliyetlerinden kaynaklı tehlikeler ve bu tehlikelerin etkilerini minimum düzeye
indirmek için düzeltici ve önleyici faaliyetler aşağıda açıklanmıştır;
Öncelikle birçok limanda karşımıza çıkan yükleme boşaltma işlemleri esnasında sıkça iş kazası
gerçekleşmektedir. Bu kazaların olası sebepleri; yüklerin ağır olması, kullanılan hasarlı iş makineleri, iş
ekipmanlarına aşırı yükleme, çalışanların yük altında bulunması, depolama sırasında yüksek istifleme,
kullanılan iş ekipmanları ya da diğer araç yollarının yaya yollarından ayrılmaması, çalışma alanında hız
sınırlarına uyulmamasıdır. Bu tehlikelerden kaynaklı iş kazalarının önüne geçmek amacıyla, personellere
yasal İSG eğitimlerinin haricinde yapılan işe ve işyerine özgü tehlike tanımlama eğitimleri verilmeli,
kullanılan iş ekipmanlarının düzenli olarak bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması sağlanmalı, yük
kaldırma ve taşıma araçlarının güvenli taşıma kapasiteleri üstlerine yazılmalı ve bu kapasite aşılmamalıdır.
Liman içerisinde yaya ve araç yolları ayrılmalı, araçların ve iş makinelerinin hız sınırları belirlenerek geçiş
önceliklerine uyulmalıdır.
Her liman işletmesinin hizmetlerinde yer almasa da tehlikeli yüklerin yükleme, boşaltma ve elleçleme
faaliyetleri ile kapalı alan çalışmalarının tehlike skorları yüksektir, bu iki operasyonun yürütülmesinden
kaynaklı yaşanabilecek kazaların sonuçları çevreye, makine ve teçhizata, yaralanmalara veya ölüme neden
olabilecek sonuçlar doğurabilecektir.
Tehlikeli yükler için yükleme boşaltma ve elleçleme operasyonlarında çalışanların nitelikli olarak seçilmesi
ve buna ek olarak diğer yük elleçlenen limanlardaki personellere göre farklı eğitimlerin verilmesi örneğin,
bulunan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formlarının operasyon öncesinde çalışanlar ile atölye
toplantısı yapılarak aktarılması, acil durumlarda müdahale ve korunma yöntemleri, ilk yardım eğitimleri ve
kimyasalların depolanmasında dikkat edilecek hususların aktarılması önemli çünkü tehlikeli yük
operasyonları diğer operasyonlara göre daha tehlikeli olması nedeniyle yaşanacak kazalar gün kayıplı,
yaralanmalı ve ölümle sonuçlanabilmektedir.
Kapalı alanlarda çalışacak personelin ilk olarak işyeri hekimi tarafından kapalı alanlarda çalışabilir olduğuna
kanaat getirmesi ve buna uygun sağlık raporu vermesi gereklidir, sağlık açısından uygunluğu olmayan
personelin bu operasyonda yer alamaması gerekmektedir. Kapalı alanlarda karşılaşılan diğer bir risk ise
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ortam havasındaki oksijen yetersizliğine bağlı boğulmalardır. Operasyon öncesinde alanın oksijen
seviyesinin ölçülmesi ve operasyon süresince ölçüme devam edilerek kayıt altına alınması önemlidir.
Tablo 1’deki tehlikelerden bazılarına uzun süreli maruziyette meslek hastalıklarına neden olabilmektedir.
Bunlardan bazıları tehlikeli yüklerden kaynaklı çalışanların kimyasallara maruziyeti sonucu solunum sistemi
hastalıkları, yükleme ve boşaltma faaliyetleri esnasında ağır yüklerin insan gücüyle taşınması sonucu kas
iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olabilmektedir.

3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Dünyada ve ülkemizde faaliyet gösteren dört limanda yaşanan dört faklı iş kazası incelenmiştir. Kazalar
üzerinde kök neden analizi yapıldığında kazaların çevrel etkileri, personelin can kaybı, personel yaralanması
ve makine ekipman zararlarının olduğu görülmüştür. Kazaların çoğu gün kayıplı ve acil durum müdahelesi
gerektiren kazalar olduğu gözlemlenmiştir.
Bu çalışmada ise incelenen kazaların yaşandığı liman işletmelerinin faaliyetleri ve özellikleri aşağıdaki
gibidir;
Bandırma Limanı: Bu liman, Marmara Bölgesinde faaliyet göstermektedir. Limanda genel kargo yükleri,
konteyner taşımacılığı, dökme yük ve dökme paketli yükler, dökme sıvı – dökme sıvı paketli yükler, proje
yükleri ve Ro-Ro faaliyetleri yürütülmektedir.
Tayvan Kaohsiung Limanı: Güney Çin denizinde genel kargo taşımacılığı ve konteyner taşımacılığı
faaliyetleri yürütülen ve Tayvan’ın en büyük limanıdır.
Kocaeli Derince Limanı: Bu liman, Marmara Bölgesinde bulunmaktadır. Limanda, genel ve proje yük
taşımacılığı, intermodel (demiryolu) taşımacılığı, kimyasal sıvı ve dökme yükler, katı dökme ve paketli
yükler, Ro-Ro taşımacılığı faaliyetleri yapılmaktadır.
Kocaeli Dilovası Belde Limanı: Bu liman da Marmara Bölgesinde faaliyetlerine devam etmektedir.
Limanda, konteyner taşımacılığı, genel yük ve proje yük taşımacılığı, CFS hizmetleri, Ro-Ro taşımacılığı ve
intermodel (demir yolu) taşımacılığı yapılmaktadır.
1.Kaza Bandırma limanında konteyner gemisinin yan yatması (URL 1, 2017).
Olay: Balıkesir’in Bandırma limanında yük gemisinin yanlış yüklenmesi sonrasında gemi sancak tarafına
doğru yatmış, yatan gemiye liman römorkörleri ile destek olmak ve geminin yatışını önleme çalışması
yapılmak istenmiş ancak halatların kopmasıyla gemi düzeltme işlemi yapılamamıştır. Gemiden denize yakıt
sızıntısı olmuş ve taşınan kimyasal madde denize karışmıştır. Bu esnada gemiden tahliye edilen
personellerden üç kişi hafif yaralanmıştır.
Sonuç: Geminin yan yatması sonucunda makine ekipman zararı, gün kayıplı ve hafif yaralanmalı, yakıt
sızıntısı ve kimyasal döküntü sonucu çevresel kaza.
Olası nedenleri: Yükleme planıın yanlış yapılması, yükleme planına göre hareket edilmemesi, konteynerlerin
doğru yerleştirilmemesi.
Ne yapılmalı: Yükleme planları revize edilerek eğitim verilmesi, yüklemelerin tecrübeli Birinci zabitler ve
operatörler tarafından doğru şekilde yapılmalı ve yük planlarına uygun operasyonlar geçekleştirilmelidir.
Geminin halatlarının düzenli kontrol edilmesi, tehlikeli yüklerin yükleme, boşaltma ve elleçleme
faaliyetlerinin diğer operasyonlara göre daha tehlikeli olması nedeniyle bu işi yapan perseonellere, kimyasal
maddelerin depolanması ve taşıma yöntemleri, malzeme güvenlik bilgi formu, tehlikeli madde tanım kod
eğitimleri verilmeli ve acil durumlarda müdahale yöntemleri ve döküntü tatbikatları yapılmalıdır.
2. Kaza Tayvan Kaohsiung limanında konteyner gemisinin yükleme vinçlerine çarpması (URL 2, 2021).
Olay: Tayvan Kaohsiung limanına yanaşan yük gemisinin iki yükleme vincine çarpması nedeniyle, devrilen
vinçler ve konteynerler altında kalan çalışanlar.
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Sonuç: Vinç ve konteyner yıkılması sonucunda enkaz altında kalma, gün kayıplı ve yaranmalı, maddi zararlı
kaza.
Olası nedenleri: Geminin rıhtıma çok yakın ve dikkatsiz yaklaşması, dümen kilitlenmesi ve hava şartları.
Ne yapılmalı: Gemilerin limana yanaşma süreçlerini yönetilmesi için var olan prosedürlerin yenilenmesi,
geminin limana girişinde ve yanaşma esnasında karadan ve denizden kılavuz kullanılması, yüklemeboşaltma yapılan alanlar, araç trafiğinin olduğu alanlar ve yaya yollarının ayrılması, acil durumlarda
müdahale yöntemleri eğitimlerinin verilmesi.
3. Kaza Kocaeli Derince limanında taşınan yükün devrilmesi (URL 3, 2018)
Olay: Kocaeli Derince limanında forklift ile taşınan yükün devrilmesi sonucu ölümlü kaza.
Sonuç: Yük devrilmesi sonucunda altında kalınması acil yardım gerektiren gün kayıplı, maddi zararlı ve
ölümlü kaza.
Olası Nedenleri: Yükleme işleminin prosedüre uygun, dengeli ve tam kapasiteli yapılmaması, çalışmakta
olan vinç forklift vb. gibi iş makinelerine yaklaşma uzaklıklarının çalışanlara bildirilmemesi, hava koşulları,
eğitim yetersizliği, yükün dengesiz yüklenmesi, yük kapasitesine uygun aracın bulunmaması
Ne yapılmalı: İş makinaları ve araçların kullandığı alanların ayrılması ve personellere aktarılması, yük
kaldırma ve taşıma prosedürleri gözden geçirilmesi, yük ağırlıkları tipleri ve sınıfları belirlenerek bunlara
uygun taşıma ve kaldırma araçlarının tercih edilmesi, tüm yüklerin ağırlıklarının üstlerinde yazılması,
kaldırma ve taşıma yapan araçların maksimum taşıma ve kaldırma kapasitelerinin bilinerek araç üstlerinde
işaretlenmesi, yükleme ve kaldırma işlemlerinde hava durumunun kontrol edilmesi ve planlamaların buna
göre yapılması, çalışanların yeterli eğitim düzeyine getirilmesi ve İSG kültürü oluşturulması
4. Kaza Kocaeli Dilovası Belde limanında gemi içi yüklerin kayması (URL 4, 2021)
Olay: Kocaeli Dilovası Belde limanında gemi içerisindeki yüklerin kayması ile devrilen yüklerin altında
sıkışma.
Sonuç: Kayan yüklerin altında kalınması acil yardım gerektiren gün kayıplı, maddi zararlı ve ölümlü kaza.
Olası Nedenleri: Yükleme işleminin prosedüre uygun, dengeli ve tam kapasiteli yapılmaması, yük kilitlerinin
açılma koşullarının çalışanlara bildirilmemesi, hava koşulları, eğitim yetersizliği, yükün dengesiz
yüklenmesi, yük kapasitesine uygun aracın bulunmaması.
Ne yapılmalı: Yükleme ve boşaltma alanlarında asılı yük olan durumlarda altına girilmemesi ve bu konuda
eğitim verilmesi, yük kilitlerinin kontrollerinin düzenli yapılması ve kayıt altına alınması, hasarlı kilitlerin
onarım veya değişim süreçlerinin yönetilmesi, hava durumu kontrolleri ve değişen şartlarda iş planlarının
revize edilmesi, ağırlaşan hava şartlarında uyarı sisteminin kurulması, tahliye prosedürleri oluşturulması ve
tatbikatların yapılması.
SONUÇ
Bu çalışmada limanlarda yürütülen faaliyetlere göre tehlike ve riskleri tespiti yapılmış ve Bandırma limanı,
Kocaeli Derince limanı, Kocaeli Dilovası Belde limanı ve Tayvan Kaohsiung limanında gerçekleşmiş dört iş
kazası nitel araştırma yönteminde durum çalışması tekniği kullanılarak kök neden analizi yapılmıştır.
Gerçekleşen kazalardan üçü yükleme ve boşaltma operasyonları sırasında gerçekleşmiş diğer kaza ise
geminin limana yanaşma sırasında gerçekleşmiştir. Bu çalışma sadece ele alınan dört iş kazasının analiz
edilmesiyle yapılmıştır. İş kazası analizinin daha kapsamlı yapılabilmesi için ileriki çalışmalarda
terminallere, zamana ve personellere göre analiz edilmesi faydalı olacaktır.
Liman işletmelerindeki tehlikelere göre düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi sonucunda alınacak
aksiyonlarla operasyonlar daha güvenli olacaktır. Bu sayede planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem
alma süreçleri yönetilerek sürekli iyileştirme ve personel katılımları sağlanacaktır. Personellere verilecek
eğitimlerle İSG kültürü kazandırılacak ve bireysel farkındalık oluşturularak iş kazalarının önlenmesi amacına
ulaşılacaktır. Gerekli tedbirlerin alınmasıyla iş kazalarının gerçekleşme olasılığı ve etki derecesi kabul
edilebilir seviyeye indirebilecektir.
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İLİŞKİLİ TARAF SATIŞLARI: BORSA İSTANBUL’DA GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET
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ÖZET
İlişkili taraf satışları, raporlama yapan işletmelerin ilişkili oldukları kişilere veya kuruluşlara yapmış
oldukları mal veya hizmet aktarımıdır. Ticaret hayatının normal gereği olarak işletmeler ilişkili taraflarıyla
da işlemlere girebilmektedirler. İşletmelerin karlılık durumları ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerden
etkilenebilmektedir. Özellikle satışların firmaların karları ve zararları üzerinde etkisi bulunabilmektedir.
İşletmeler satışlarını diğer işletmelerle gerçekleştirirken aynı zamanda ilişkili taraf oldukları işletmelerle de
gerçekleştirebilmektedirler. Bu işlemler çoğu zaman ticari hayatın normları içinde gerçekleşirken bazen
işletmenin diğer işletmelere yapmış olduğu fiyatlardan farklı piyasa fiyatlarında gerçekleşebilmekte ve
firmaların finansal tabloları, kar ve zarar durumu üzerinde etkisi olabilmektedir. Bu doğrultuda bu çalışma
ilişkili taraflara yapılan satışların, firmaların karlılığı üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bu amaçla BİST Sınai Endeksinde faaliyet gösteren işletmelerden gıda sektöründeki 25 işletmenin verileri
kullanılmıştır. Bu doğrultuda gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların ilişkili taraflara satışlarının,
firmaların brüt satış karlılığı, faaliyet karlılığı ve net karlılık oranları üzerinde etkisi incelenmiştir. Çalışma
sonucunda ise ilişkili taraf satışlarının brüt satış karlılığı, faaliyet karlılığı ve net karlılık oranları üzerinde
herhangi bir etkisine rastlanılmamıştır. Araştırmanın sonucuna göre ilişkili taraflara yapılan satışlar ile ilişkili
olmayan üçüncü taraflara yapılan satışların karlılığa katkısı bakımından bir farklılık olmadığı tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İlişkili Taraf Satışları, Brüt Satış Karlılığı, Faaliyet Karlılığı, Net Karlılık,

ABSTRACT
Related party sales are the transfers of goods or services made by the reporting enterprises to the persons or
entities they are related to. As a normal requirement of commerce life, businesses can also enter into
transactions with their related parties. The profitability of businesses can be affected by transactions with
related parties. In particular, sales can have an impact on the profits and losses of companies. While
businesses carry out their sales with other businesses, they can also make their sales with the businesses they
are related parties. While these transactions mostly take place within the norms of commercial life, they can
sometimes be realized at market prices different from the prices made by the business to other businesses and
may have an impact on the financial statements, profit and loss status of the companies. In this direction, this
study aims to evaluate the effect of sales to related parties on the profitability of companies. For this purpose,
the data of 25 enterprises in the food sector, which are among the enterprises operating in the BIST Industrial
Index, were used. Accordingly, the impact of the sales of the companies operating in the food industry to
related parties on the gross sales profitability, operating profitability and net profitability ratios of the
companies were analyzed. As a result of the study, no effect of related party sales on gross sales profitability,
1
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operating profitability and net profitability ratios was found.According to the results of the research, it has
been determined that there is no difference in terms of the contribution of sales to related parties and sales to
third parties that are not related.
Keywords: Related Party Sales, Gross Sales Profitability, Operating Profitability, Net Profitability
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EVOLUTION OF REGULATIONS ON NON-FINANCIAL REPORTING AT INTERNATIONAL
LEVEL
Mihai-Florentin HERCIU
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Faculty of Economics and Business Administration
Iaşi, Romania

ABSTRACT
With increasing efforts for sustainable development and changing the requirements and interests of
stakeholders in terms of the information they want from organizations in order to make decisions, there has
been an increase in the number of companies publishing non-financial information. In this context, at
international level, the need to regulate the preparation of these reports was noted, in order to satisfy the new
stakeholders information requirements. Thus, at the international level, the emergence of numerous
regulations aimed at non-financial reporting has been noted. The problem that arises with their emergence is
the homogeneity and comparability of published non-financial information, using the various references
available to reporting organizations. This paper highlights the characteristics, implications and forms of the
most important regulations on non-financial reporting. The research methodology involved the comparative
and critical analysis of the main existing regulations, highlighting the defining aspects of each, at the
structural and content level. At the international level, principles (UN Global Compact), guidelines
(ISO26000, OECD) or standards (GRI, SASB, International integrated Reporting Framework) were
highlighted, which aimed to facilitate the publication of non-financial information by economic entities.
Following the analysis, it was found that the international regulations regarding non-financial reporting were
heterogeneous, highlighting the need to harmonize these regulations.
Keywords: GRI, SASB, IIRC, integrated reporting
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HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA VE MUHASEBE BİLGİ KALİTESİNE ETKİSİ1
FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING AND ITS IMPACT ON ACCOUNTING INFORMATION
QUALITY
Elif KARAKAŞ
Arş. Gör. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Niğde.
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ÖZET
Muhasebenin temel amaçlarından biri işletme ile ilgilenen bilgi kullanıcılarının kaliteli bilgiye ulaşmalarını
sağlamaktır. Bilgi kullanıcıları işletmelerce sunulan bilgileri amaçlarına uygun olacak şekilde
değerlendirerek kendi kararlarını vermeye çalışırlar. Kaliteli muhasebe bilgisi, bu bilgilerin kullanıcılara
karar aşamasında faydalı olması esasına dayanmaktadır. Muhasebe standartlarının özellikle işletmelerin
durumunun gerçeğe uygun sunulması, muhasebe bilgilerinin bilgi kullanıcılarına karar verme aşamasında
fayda sağlaması ve yöneticilerin muhasebe bilgilerini kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmelerini
sınırlandırması gibi önemli sonuçlar doğurması beklenmektedir. Çalışmada hileli finansal raporlamanın
gerçeğe uygunluk açısından muhasebe bilgi kalitesini etkilemesi teorik açıdan incelenmesi amaçlanmıştır.
Kalite bağlamında özellikle sunulan finansal bilginin gerçeğe uygun olarak sunulması referans noktası
olmaktadır. Gerçeğe uygun sunum bilginin tarafsız, tam, hata ve hilesiz olması gerektiğini ifade etmektedir.
Bu anlamda özellikle hileli finansal raporlamanın gerçeğe uygun sunum bağlamında muhasebe bilgi
kalitesini etkileyip etkilemediği literatürdeki çalışmalara dayanılarak teorik olarak araştırılmış ve hileli
finansal raporlamanın muhasebe bilgi kalitesine olumsuz etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan
çalışmalarda, muhasebe işlemlerinde ve finansal tablolarda yapılan düzensizliklerin (hata ve hilelerin) tespit
edilememesinin bilgi kullanıcılarına sunulan raporların doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin ciddi şüpheler
doğuracağına işaret edilmektedir. Ayrıca bilgi kullanıcılarına yanıltıcı ve gerçeğe uygun olmayan bilgi
sunarak muhasebe bilgi kalitesini olumsuz anlamda etkilemek kısa vadede işletmeye veya sahiplerine kazanç
sağlasa da orta ve uzun vadede tüm taraflara zarar vereceği de yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur.
Sonuç olarak taranan literatürde hileli finansal raporlamanın muhasebe bilgi kalitesini etkilediği ve bu
durumun da finansal sonuçlara etki ettiği sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla bu durumun işletme ile ilgilenen
kişilerin verecekleri kararları ve işletmenin finansal başarı durumunu etkileyeceği açıktır. Böylece hileli
finansal raporlama ile başlayan bu döngü işletmelerin finansal açıdan başarısız olmalarına kadar
ilerleyebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Bilgi Kalitesi, Hileli Finansal Raporlama, Gerçeğe Uygun Sunum

ABSTRACT
One of the main purposes of accounting is to provide information users with access to quality information.
Information users try to make their own decisions evaluating the information provided by businesses in
accordance with their purposes. Quality accounting information helps information users when they make
decisions. It is expected that accounting standards will have important results such as fair presentation of
businesses financial information accounting information will be beneficial in the decision-making process of
information users and limiting managers to manipulate accounting information in their own interests. In this
study, it is aimed to determine the factors affecting the accounting information quality and the situations that
may negatively affect the information quality. Financial information presented fairly is an indicator of
1
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quality. Fair presentation means that the financial information is objective, full, faultless and financial
information must not contain fraud. In this sense, it has been theoretically investigated whether fraudulent
financial reporting affects the quality of accounting information in the context of fair presentation, and the it
has been tried to be explained negative effects of fraudulent financial reporting on the quality of accounting
information. Literature indicate that failure to detect irregularities (errors and frauds) in accounting
transactions and financial statements will raise serious doubts about the accuracy and reliability of the reports
presented to information users. In addition, the researches revealed that although negatively affecting the
accounting information quality by presenting misleading and untrue information to information users will
benefit the businesses in short term, but it will harm all parties in the medium and long term. As a result, in
the literature it has been concluded that fraudulent financial reporting affects the quality of accounting
information and this situation affects financial results. Therefore, it is clear that this situation will affect the
decisions of information users and the financial performance of businesses Thus, this cycle started with
fraudulent financial reporting, may result in financial failure.
Keywords: Accounting Information Quality, Fraudulent Financial Reporting, Fair Presentation
GİRİŞ
Bilgi, araştırılan konu ile ilgili çıktı oluşturabilmek için gerekli bir olgudur. Araştırma sonucunda doğru
çıktıların elde edilebilmesi, araştırma esnasında kullanılan bilginin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Kaliteli
bilgi, konu ile ilgili, doğru, anlaşılabilir ve zamanında elde edilmiş olma gibi bazı kriterlere sahiptir. Bu
anlamda bilgi ve bilgi kalitesi muhasebe açısından değerlendirildiğinde muhasebe bilgisinin en temel
çıktıları muhasebenin raporlama işlevi sonucunda oluşturulan finansal tablolardır. Finansal tablolarda
kullanılmak üzere üretilen muhasebe bilgilerinin kaliteli olması için taşıması gereken özellikler ise Finansal
Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçevede belirtilmiştir. Buna göre finansal bilginin kalitesi, faydalı
olmasıyla değerlendirilmektedir. Faydalı finansal bilginin özellikleri temel ve destekleyici niteliksel
özellikler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Temel niteliksel özellikler, finansal bilginin ihtiyaca uygun
olması ve gerçeğe uygun olarak sunulmasını ifade etmektedir. Destekleyici niteliksel özellikler ise,
anlaşılabilirlik, karşılaştırılabilirlik, doğrulanabilirlik, zamanında sunumdur. Destekleyici niteliksel özellikler
tek başlarına finansal bilgiyi faydalı kılmaz. Ancak bu özellikler, ihtiyaca uygun ve gerçeğe uygun olarak
sunulan finansal bilgilerin faydasını artıran özelliklerdir.
Kavramsal Çerçeve’ye göre finansal bilginin ihtiyaca uygun olması, bilginin geçmişte alınan kararların
doğruluğunu/yanlışlığını teyit edebilmesine ve gelecekte alınacak olan kararları tahmin etmede
kullanılmasına bağlıdır. Bilgi teyit etme ve tahmin etme özelliklerini taşıyorsa ihtiyaca uygundur. Finansal
bilginin gerçeğe uygun sunumu ise bilginin tam, tarafsız ve hatasız olarak sunulmasını ifade eder. Bilgi
eksiksiz olarak, herhangi bir bilgi kullanıcısının çıkarlarını gözetmeden ve hile ve hatadan arındırılmış olarak
sunulursa gerçeğe uygundur. Kaliteli finansal bilgi anlamında özellikle sunulan finansal bilginin gerçeğe
uygun olarak sunulması en önemli kalite göstergelerden biridir. Bu durumda finansal bilginin gerçeğe
uygunluk bağlamında hata ve hileden arındırılması son derece önemlidir.
Hata, bilinçsiz olarak yapılan, bilgi eksikliğinden veya dikkatsizlikten kaynaklanabilen bir durumdur. Hile
ise bilinçli olarak menfaat sağlamak için yapılan hareketlerdir. Her ikisi de işletmeye zarar vermektedir. Bu
yüzden işletmeler uzun yıllardır hata ve hilelerin engellenmesi için çaba harcamış, hata ve hile ile
karşılaştıklarında çözüm yolları aramışlardır. Burada asıl önemli olan hiledir. Hatada karşı taraf zarar
görürken hatayı yapan taraf bundan bir fayda sağlamaz. Ancak hilede karşı taraf zarar görürken hile yapan
taraf bundan bir çıkar sağlar.
Hile çeşitli şekillerde yapılabilir. ACFE (The Association of Certified Fraud Examiners-Sertifikalı Hile
Denetçileri Derneği)’ye göre hile çeşitleri; yolsuzluklar, varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal
raporlama olarak üçe ayrılır (ACFE, 2014:11). Yolsuzluk, bir görevin veya yetkinin hukuk kurallarına aykırı
bir şekilde kötüye kullanılarak, menfaat veya çıkar sağlamak anlamına gelmektedir (Aydın, 2006: 11).
Yolsuzluk, rüşvet almak veya karşı tarafı rüşvet vermeye zorlamak, bağış ve hediye kabul etmek ve
çıkarların çatışması şeklinde gerçekleştirilebilir (Şengür, 2010:37). Varlıkların kötüye kullanılması, çok nadir
de olsa işletme yöneticileri tarafından da gerçekleştirilse de genel olarak işletme çalışanlarının varlıkları
çalması veya amaç dışı kullanmaları şeklinde gerçekleştirilir. Bu tür yolsuzluklar genellikle küçük tutarlı ve
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nispeten önemsizdir (Genç, 2009:32). Hileli finansal raporlama, finansal tablolarda yer alması gereken
tutarların veya açıklamaların kasıtlı olarak bulunmaması veya yanlış açıklanarak finansal tablo kullanıcılarını
yanıltmak şeklinde tanımlanabilir (Varıcı, 2011: 28). Hileli finansal raporlama genellikle yönetim tarafından
yapılan ve daha büyük tutarlı, sonuçları açısından daha ağır işlemlerdir. Genellikle işletmenin lehine yapılır,
ancak bazı durumlarda yöneticiler kendi çıkarlarını gözeterek işletme aleyhine de hileli finansal raporlamaya
başvurabilirler (Kıymık, 2015:80). Hem işletmelerin hem de işletme ile ilgilenenlerin en fazla etkilendiği hile
türü hileli finansal raporlamadır.
Finansal tablo kullanıcıları bu tablolarda yer alan bilgileri kullanarak işletme ile ilgili karar almaktadır. Hileli
finansal raporlama, yanlış bilgilerin finansal tablolarda gösterilmesi veya finansal tablolarda bulunması
gereken bilgilerin tablolara dahil edilmemesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla hileli finansal
raporlama, finansal tabloları kullanarak karar alacak olan bilgi kullanıcılarının yanlış karar almalarına sebep
olur.
Finansal tablolarda sunulan bilgilerin kalitesi alınacak olan kararları doğrudan etkilemektedir. Muhasebe
bilgi kalitesini etkileyecek olan unsurların başında hileli işlemler gelmektedir. Bu açıdan çalışmada finansal
bilgilerin gerçeğe uygun sunumu bağlamında muhasebe bilgi kalitesini etkileyen hileli işlemlerden hileli
finansal raporlama konusu üzerinde durulmuştur. Bu konularla ilgili yapılan literatür taraması sonucunda ve
yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçeğe uygun sunum yapan işletmelerde hileli finansal raporlama
yapma olasılığının düşük olduğu, bu durumda bu işletmelerde muhasebe bilgi kalitesinin yüksek olduğu
değerlendirmesi yapılmıştır.
HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA VE MUHASEBE BİLGİ KALİTESİ
Muhasebe açısından ekonomik hayatın temelini işletmeler oluşturmaktadır. Çeşitli kişi ve kuruluşlar da farklı
sebeplerden dolayı işletmeler ile ilgilenmektedir. İşletme ilgilileri denilen bu tarafların işletmede üretilen
muhasebe bilgileri ile ilgilenme sebepleri; devletin vergi kontrolü yapması, yatırımcıların işletmeye yatırım
yapma/yapmama kararı vermesi, işletmeye ortak olmak veya var olan ortaklığı devam ettirme kararının
verilmesi, kredi kuruluşlarının işletmeye kredi verip vermeyeceğine karar vermesi gibi konularda yardımcı
olmasıdır. Daha farklı sebeplerle işletmelerle ilgilenen farklı taraflar da bulunmaktadır. Kısaca
değerlendirildiğinde bu tarafların işletme ile ilgilenmelerinin ortak sebebi, kendi çıkar ve beklentileridir.
Buradaki asıl önemli olan işletme ilgililerinin karar verirken kullanacakları muhasebe bilgilerinin kalitesidir
(Elitaş, 2013: 44-45).
Başta yatırımcılar olmak üzere bilgi kullanıcılarının işletme ile ilgili bilgileri elde edecekleri kaynak finansal
raporlardır. Bu raporlamanın temel amacı, işletme ilgililerinin işletmenin geçmişini ve mevcut bilgilerini
değerlendirme imkanı sağlayarak gelecek ile ilgili karar almalarına yardımcı olmaktır (Kalmış ve Dalgın,
2010:115). İşletme ilgililerinin kendilerine sunulan raporları kullanarak isabetli kararlar almaları, bu
raporlardaki bilginin kalitesine bağlıdır. Bu yüzden muhasebe bilgilerinin kalitesini artıran ve azaltan
unsuların bilinmesi ve kaliteyi artıran unsurların işletmeler tarafından uygulamaya geçirilmesi önemli bir
konudur. Muhasebe bilgi kalitesini artıran bu uygulamalar; bilgilerin tek düzen muhasebe sistemine ve
muhasebe standartlarına uygun olarak üretilmesi, işletmede etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve
uygulanması, denetim komitesinin ve bağımsız dış denetimin etkinliği, muhasebe meslek mensuplarının
eğitimi ve meslek örgütlerinin güçlü alt yapıya sahip olmaları şeklinde sayılabilir. Muhasebe bilgi kalitesini
artıran unsurların uygulanmasında yaşanan aksaklıklar ve bu unsurlara uyumun azalması, kaliteyi düşüren
unsurlar olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında yetersiz iç ve dış denetim, yasalardaki eksiklik ve
esneklikler, etik problemlerin varlığı ve yasal olmayan talepler de muhasebe bilgi kalitesini azaltan unsurlar
olarak sayılabilir (Demir ve Onocak, 2021:217).
Muhasebe bilgi kalitesi, finansal tablolarda verilen bilgilerin gerçeğe uygun olması, hassas olması ve doğru
olması şeklinde tanımlanabilir (Chen vd., 2010:222). Muhasebe bilgi kalitesinin en önemli özelliklerinden
olan sunulan bilginin gerçeğe uygunluğu, bu bilginin tam, tarafsız ve hatasız ve hilesiz olarak sunulmasını
ifade etmektedir. Bilginin gerçeğe uygun olarak sunulmaması bilgi kalitesini olumsuz etkiler ve işletme
ilgililerinin alacakları kararlarda da olumsuz etkiye sebep olur. Dolayısıyla bu noktadan hareketle muhasebe
bilgi kalitesinin, finansal bilginin gerçeğe uygunluğu açısından ele ele alınması mümkündür. Bilginin
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gerçeğe uygun sunum koşullarını taşımaması aynı zamanda bir hileli finansal raporlama göstergesi olarak da
değerlendirilebilir.
Hileli finansal raporlama, bir bilginin kasıtlı olarak verilmemesi veya yanlış verilmesi, gerçeğe uygun
olmayan bir şekilde verilmesi yoluyla finansal tablo kullanıcılarının yanıltılmasıdır. Gerçeğe uygun sunum
tanımında olduğu gibi, hileli finansal raporlamada da bilginin tam verilmemesi, bir tarafın haksız kazanç
sağlayacağı şekilde verilmesi, hileli olarak bilginin açıklanması gibi durumlar söz konusudur. Hileli finansal
raporlama birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir. ACFE hileli raporlamayı finansal ve finansal olmayan
hileli raporlama olarak iki kategoriye ayırmıştır. Finansal olmayan hileli raporlamada işletmenin finansal
tablolarına etkisi olmayan evrakların, raporların ve işlemlerin kasıtlı bir şekilde yanlış yapılmasını ifade eder.
Ancak asıl büyük etki finansal raporlamadaki hilelerdir. Finansal raporlama hileleri gelirlerin ve varlıkların
olduğundan yüksek veya düşük gösterilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir (Şengür, 2010:49).
Varlıkların ve gelirlerin olduğundan yüksek gösterilmesi, hayali gelirler, zamanlama farklılıkları, borç ve
giderlerin olduğundan düşük gösterilmesi, finansal tablo açıklamalarının ihmal edilmesi, varlıkların
değerlemesinde yapılan uygunsuzluklar yöntemleriyle gerçekleştirilebilir.
Hayali gelirler, gerçekte olmayan satış işlemlerinin gerçekleşmiş gibi muhasebe kayıtlarına geçirilmesidir
(Coenen, 2009:101). Rezaee (2002)’ye göre hayali gelirler, var olmayan müşteriler adına fatura
düzenlenmesi, destekleyici bir belge olmadan hileli satış kayıtları yapılması şeklinde tanımlanabilir.
Zamanlama farklılıkları, gelir veya giderlerin, muhasebenin dönemsellik ilkesine göre değil, ait olduğundan
başka bir döneme kaydedilerek işletmenin karını istediği şekilde artırıp azaltılmasını ifade etmektedir
(Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2005: 88). Borç ve giderlerin düşük gösterilmesi, işletmelerin karını
olduğundan daha yüksek göstermek amacıyla dönem giderlerinin aktifleştirilmesi, borç ve giderlerin
muhasebe kayıtlarına alınmaması ve borçların olması gerekenden daha düşük olarak gösterilmesi gibi çeşitli
yöntemlerle borç ve gider hesaplarıyla uygun olmayan şekilde muhasebe işlemleri yapmalarıdır (Şengür,
2010: 59). Finansal tablo açıklamalarının ihmal edilmesi, finansal tablo kullanıcılarının verecekleri
kararlarda etkili olabilecek olan önemli açıklamaların yapılmaması veya kasıtlı olarak gizlenmesi işlemidir.
Varlıkların değerlemesinde yapılan uygunsuzluklar, muhasebe uygulamalarında tahminlerin
kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Faydalı ömür belirlemede, tahsil edilemeyen alacakların
belirlenmesinde, modası geçen stokların tutarlarının belirlenmesinde tahmin yöntemi kullanılmaktadır.
İşletmenin değeri düşen varlıkları tahmin edilerek karşılık ayrılması gereklidir. Ayrılan karşılıkların yeterli
ayrılmaması veya uygun olmayan şekilde azaltılması hileli finansal raporlamaya ve olmayan bir karın varmış
gibi görünmesine sebep olmaktadır (Schilit, 2002: 133).
Varlıkların ve gelirlerin olduğundan düşük gösterilmesi işlemleri de çeşitli şekillerde yapılabilir. İşletme
yönetiminin yatırımcıların ilgisini çekmek amacıyla karının her dönem istikrarlı bir şekilde arttığını
göstermek için giderlerini cari dönemde yüksek göstererek gelirlerini sonraki dönemlere aktarması, vergi
avantajı sağlamak için yüksek zarar açıklaması şeklindeki uygulamalarla varlıkların düşük gösterilme işlemi
gerçekleştirilebilir. Ayrıca varlıkların ve gelirlerin yüksek gösterilmesindeki politikaların aksine muhasebe
politikaları izleyerek de varlıklar ve gelirler düşük gösterilerek hileli finansal raporlama yapılması da
mümkündür (Şengür, 2010:71-72).
Tüm bu hileli finansal raporlama yöntemlerinin temelinde bilginin ilgililere ya hiç sunulmaması ya da
gerçeğe uygun olarak sunulmaması bulunmaktadır. Dolayısıyla gerçeğe uygun olarak sunulmayan bilgi hileli
finansal raporlama yapılma olasılığını yükseltmekte ve muhasebe bilgi kalitesini düşürmektedir.
LİTERATÜR TARAMASI
İşletmenin yönetim kurulu, finansal tabloların mevcut mevzuata ve Uluslararası Muhasebe Standartları’na
uygun bir şekilde hazırlanmasından, gerçeğe uygun olarak sunulmasından sorumludur. Finansal tablolar ve
bu tablolara ait dipnot ve açıklamaların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya eksiklik
içermediği, finansal tabloların işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru bir şekilde yansıttığı
konusundaki açıklamaların kamuya sunulması gereklidir (SPK, Seri: IV, No: 56). Kamuya açıklanan gerçeğe
uygun bilgilerin işletme ilgililerinin verecekleri kararlarda olumlu anlamda etkisi büyüktür. Bu anlamda
gerçeğe uygun bilgilerin, hatadan ve hileden arındırılmış, dolayısıyla kaliteli bilgiler olacağı açıktır.
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Muhasebe bilgi kalitesini olumlu veya olumsuz olarak etkileyen çeşitli faktörler vardır. Hileli finansal
raporlama muhasebe bilgi kalitesini zedeleyen, olumsuz etkileyen bir durumdur. Muhasebe bilgi kalitesi ve
hileli finansal başarısızlık ile ilgili literatürde önemli çalışmalar bulunmaktadır.
Lobo ve Zhou, (2001) tarafından yapılan çalışmada ilgi kalitesi ve kazanç yönetimi arasındaki ilişki
incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda da daha kaliteli bilgi verme politikasına sahip firma
hissedarları, kar yönetimini daha kolay tespit edebildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu yüzden, firma
yönetiminin manipülasyon davranışlarına başvurma olasılığının düşük olduğu tespit edilmiştir.
Barth, Landsman ve Lang, (2007), Uluslararası Muhasebe Standartlarının (UMS) uygulanmasının muhasebe
kalitesinin yüksek olması ile ilişkili olup olmadığı incelemişlerdir. Sonuçta da Uluslararası Muhasebe
Standartlarının muhasebe bilgi kalitesini artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca muhasebe kalitesinin, yöneticiler
tarafından kar yönetiminde kullanılan ve firma performansının doğru bir şekilde yansıtılmasını zorlaştıran
alternatif muhasebe yöntemlerinin elimine edilmesi ile arttırılabileceğini belirlemişlerdir.
Willekens, (2008), muhasebe bilgilerinin niteliksel özellikleri ile muhasebe manipülasyonları arasındaki
ilişki için, çıkarımsal istatistikler yapmıştır. Bulunan sonuçta, muhasebe bilgilerinin kalitesi (gerçeğe uygun
sunumu, doğruluğu, zamanlılığı ve tutarlılığı) ile manipülasyon yapılmayan işletmeler arasında önemli bir
pozitif korelasyon olduğunu tespit edilmiştir.
Chen vd. (2010) yaptıkları çalışmada Avrupa Birliği'nin 15 üye ülkesindeki halka açık şirketlerin muhasebe
kalitesini UFRS'nin kabul edilmesinden öncesini ve sonrasını karşılaştırarak araştırmışlardır. Çalışmada
muhasebe kalitesinin UFRS’nin benimsenmesinden sonra arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmaya göre,
bir ülkenin genel olarak hile denetimi ile ilgili daha güçlü bir disiplin mekanizması varsa, yöneticilere doğru
ve gerçeğe uygun finansal raporlar sunmaları için daha fazla bir baskı vardır. Hile denetiminin yüksek
disiplin ile yapılması söz konusu ise, bu disiplinin finansal tablo uygulamalarına yansıması beklenir. Bunun
nedeni, bu durumda yöneticilerin kazançları manipüle etme ve hileli finansal raporlar üretme konusundaki
teşvikinin daha az olmasıdır.
Paglietti (2010) çalışmasında, muhasebe kalitesine UFRS’nin etkisi olup olmadığını ölçmek için 2002-2007
yılları arasında İtalya Borsası’nda işlem göre 92 tane finansal olmayan firma verileri kullanılmıştır.
Muhasebe bilgi kalitesinin ölçümünde; kâr yönetimi, zararın zamanında tespiti ve değer ilişkisi
kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, kar yönetimi ve zararların zamanında muhasebeleştirilmesi açısından
değerlendirildiğinde UFRS sonrası muhasebe kalitesinin düştüğü tespit edilmiştir. Değer ilişkisi açısından
bakıldığında ise, muhasebe bilgilerinin yatırımcılara karar vermek için yararlı bilgiler sağlama becerisinin
geliştiği ifade edilmiştir. Elde edilen bulguların karmaşık olduğu ve muhasebe kalitesindeki iyileşmenin
sadece muhasebe standartlarına bağlı olmadığı öne sürülmüştür.
Iatridis (2010)’in çalışmasında, UFRS’nin İngiltere’de muhasebe kalitesini arttırıp arttırmadığını
belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, UFRS’yi benimseyen 241 işletme incelenmiştir. Bu
işletmelerin muhasebe kalitesi de kar yönetimi ve değer ilişkisi bakımından ele alınmıştır. Çalışma
sonucunda, UFRS uygulamalarının genel olarak muhasebe kalitesini iyileştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca, UFRS’ye geçişin kar yönetimi uygulamalarını azalttığı ve firmaları bilgilendirici ve kaliteli
muhasebe bilgileri açıklamaya motive ettiği ifade edilmiştir.
Kohlbeck ve Warfield (2010) çalışmasında, muhasebe kalitesini geliştirmek için 1976- 2005 yılları arasında
uygulanan 19 genel amaçlı muhasebe standardının muhasebe kalitesi özellikleri araştırılmıştır. Ayrıca
çalışma kapsamında, kar yönetiminin etkileri de araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, muhasebe
standartlarının muhasebe kalitesini arttırdığı ve kar yönetimini azalttığı tespit edilmiştir.
Chen ve Zhu (2013), Çin’deki işletmelerde borçlanma maliyeti üzerinde borçların vadesinin ve finansal
raporlamanın etkisini araştırmışlardır. Sonuç olarak da işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında
borç sağlayacak kuruluşa verdikleri standart ve kaliteli finansal raporların, işletmelerin maliyetleri ve kredi
vadeleri üzerinde etkisi olduğunu ifade ederek finansal raporların önemini vurgulamışlardır.
Dimitropoulos vd. (2013), çalışmalarında, Yunaistan’da muhasebe uygulamalarında UFRS'nin
benimsenmesinin muhasebe bilgilerinin kalitesi üzerindeki etkisini incelemektedirler. UFRS'nin
uygulanmasının yerel muhasebe standartlarına kıyasla daha az kazanç yönetimine, daha az hileli işlemlere ve
finansal bilgilerin daha fazla gerçeğe uygun sunumuna katkı sağladığı tespit edilmiştir.
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Sun (2014) tarafından yapılan bir çalışmada finansal raporlama kalitesinin, sermaye tahsisi ve finansman
maliyetlerini etkilediği tespit edilmiştir. Özellikle uzun vadeli ve yüksek getirili projelerde yetersiz bilgiden
dolayı yatırımcıların finansal piyasalar dışında kaldığı ifade edilmesi de doğru ve kaliteli finansal
raporlamanın önemini ortaya koyan bir durumdur.
Yurt ve Ergun, (2015), çalışmalarında finansal tablolarda sunulan finansal bilgilerdeki manipülasyonu tespit
etmek için kullanılan modeller ve teknikler analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda ilgili literatür, Uluslararası
Finansal Raporlama standartlarının uygulanmasının, manipülasyonun daha kolay tespit edilmesinde önemli
etkiye sahip olduğunu ve muhasebe kalitesinin de geliştiğini göstermektedir.
Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Çalışmada hileli finansal raporlamanın gerçeğe uygunluk açısından muhasebe bilgi kalitesini etkilemesi
teorik açıdan incelenmesi amaçlanmıştır. Kalite bağlamında gerçeğe uygun bilgi sunulması referans
alındığında; muhasebe bilgilerinin gerçeğe uygun olmayan şekilde sunulmasının bu bilgileri kullanarak karar
verecek olan işletme ilgililerinin kararlarını etkilemesi beklenmektedir. Bu açıdan özellikle hileli finansal
raporlamanın gerçeğe uygun sunum açısından muhasebe bilgi kalitesine etkisi, literatürdeki çalışmalardan
faydalanılarak teorik olarak araştırılmıştır.
SONUÇ
İşletmelerin finansal anlamda doğru kararlar vermeleri için doğru değerlendirmeler yapmaya ihtiyaçları
vardır. Bunun için ise doğru verilerden üretilmiş gerçeğe uygun, hata ve hileden arındırılmış, tarafsız bilgi
gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde muhasebe bilgi kalitesinin yüksek olması, karar veren işletme
ilgililerinin kararlarını amaçlarına uygun olarak vermelerine yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla işletmeler
muhasebedeki tüm işlemlerin doğru, gerçeğe uygun ve hileden arındırılmış bilgi sunmasına özen
göstermelidir.
Hileli finansal raporlama, çeşitli yöntemlerle özellikle işletme yöneticilerinin çıkar sağlamaları amacıyla
kasıtlı olarak yanlış veya eksik bilgi sunularak gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu durumda eksik veya yanlış
bilginin kullanıcıların verecekleri kararlarda önemli olması, kararların isabetli olmamasına sebep olur. Bilgi
kalitesi ölçütü olarak tanımlanabilen, faydalı finansal bilginin temel özelliği olan gerçeğe uygun sunum
kriteri bağlamında bilginin kalitesi; tam, tarafsız ve hata ve hilesiz olarak sunulmasını ifade etmektedir. Bilgi
hileli finansal raporlamada bir tarafın çıkar sağlaması için (tarafsızlığa aykırı), eksik (tamlığa aykırı) veya
yanlış (hata ve hileden arındırılmış olmaya aykırı) sunulmaktadır. Dolayısıyla gerçeğe uygun sunum
bağlamında hileli finansal raporlamanın muhasebe kalitesini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılabilir.
Sonuç olarak, muhasebe manipülasyonları, özellikle gerçeğe uygun sunum açısından hileli finansal
raporlama, muhasebe bilgi kalitesini etkilemektedir. Dolayısıyla muhasebe bilgi kalitesinin etkilenmesi bilgi
kullanıcılarının kararlarını etkiler ve karar verenlerin finansal başarıları da bu durumdan etkilenmektedir. Bu
nedenle çalışmamızın amacı, literatüre muhasebe bilgi kalitesinin gerçeğe uygun sunum bağlamında hileli
finansal raporlama yöntemi ile değerlendirilmesi yönündeki çalışmalara katkı sağlamaktır. Daha sonraki
çalışmalar, hileli finansal raporlamanın muhasebe bilgi kalitesini etkileme düzeyi ampirik olarak tespit
edilmesi üzerine yapılabilir.
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ABSTRACT
Banks and the financial institutions are very important today for conducting risky banking operations. The
topic, considered in this work, is also related to this problem. Banks use artificial intelligence algorithms to
avoid risks, it monitors and records all transactions and detects anomalies in case of non-standard payments.
The higher is the credit rating, the less money the company pays, dividends or monthly interest on the
securities issued by it. Our task is to define, how to identify the risks of fraud and mistakes when making
investment decisions? To analyze the investment portfolio, to identify the risks of fraud and mistakes when
making investment decisions, to distinguish transactions with significantly deviating characteristics from the
average. Transactions with common characteristics were grouped. Data mining procedures are used and KMean machine learning algorithm was chosen for clustering.
Using sampling allows us to summarize these algorithms in case there are small anomalies in the data, and
more often than not, this modification works better than these methods. The most interpreted algorithms are
metric algorithms, requiring the correct choice of metrics and characteristic normalization. If the latter
procedure could potentially lead to loss of information, that can be useful for random scaling, we also use the
method of isolated forest.
Machine learning aims at developing computer programs that can access and learn from data or the
environment. If we want to analyze an investment portfolio, this portfolio would be managed by several
investment professionals. Each employee is allocated money, and their task is to place the money in
securities. Securities can be of two types: bond and stock. Each of them has: Commission: an interest rate is
paid on the bond, and dividends are paid on the share. Each one is issued by a company with a credit rating
of +A, A, -A, + B, B, B-. The higher the credit rating, the less money the company pays, dividends or
monthly interest on the securities issued by it. How to identify the risks of fraud and mistakes when making
investment decisions?
Assuming the regular interest rate paid by A is 3% per annum and 10% is paid by a B rated company, then
we would have records dominated by the following data. For example, A- 2.74%, +A - 2.95%, A- - 3.1%, +B
-10.8%, B - 9.98%, etc. And the anomaly will be as follows. For example, +A - 5%, A - 5.1.95%, A- 7.91%, B- -3.95%, +B - 4.9.02%, and so on. Our banking operations are characterized by the following data:
(X1, X2, X3… .,Xn). X1 - operation, X2 - currency, X3 - rating, X4 - instrument identifier, X5 - country, X6
– nominal rate, X7 – deal rate, X8 - amount. When numbers are not sizes and so are called the categorical
data, then we use markup.
df_csv =
pd.DataFrame(df_csv,columns=['date','operation','currency','portfolio','Instrument','Country','book_value','no
minal_rate','issuer','rating','deal_rate','deal_price','accrued_interest','amount'])
The choice of the method of building anomalies depends, above all, on tasks, given and priorities. Objective
assumptions are based on the mathematical models and concepts of anomalies. In the absence of the a priori
information, if necessary, in order to create models, describing normal data, a polynomial or harmonic
function must be used. The use of battles allows us to summarize what algorithms are in the case, if there are
any anomalies in the day, and when all of these modifications work better, there are more methods. There are
more interpretable algorithms - these are metric, requiring regular metric selection and normalization
properties.
At the basic moment in the real tasks of the anomaly structure, certain deviations from the norm, which are
ensemble algorithms, create good spaces. We judged the algorithm, which resulted in combinations of all the
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superimposed algorithms of the anomaly. What he allowed was half a degree of high accuracy categorical
data, than we use the marker or the bitter coding.
Our task is to analyze the investment portfolio. This portfolio is managed by several investment
professionals. Each employee is allocated money, and their task is to place the money in securities. Securities
can be of two types: bond and stock. Each of them has: Commission: the interest rate is paid on the bond,
and dividends are paid from the share. Each one is issued by a company with a credit rating such as +A, A,
A-, + B, B, B-. The higher the credit rating, the less money the company pays, dividends or monthly interest
on the securities issued by it. Our task is to identify the risks of fraud and mistakes when making investment
decisions.
As we mentioned before, when numbers are not sizes and so are called the categorical data, then we use
markup. Let us consider an algorithm obtained as a result of a combination of algorithms for determining the
above anomalies, which will allow us to obtain a higher accuracy.
If you want to identify transactions between the Bank's transactions, the characteristics of which significantly
deviate from their average statistical characteristics. In this case, we need to perform the following steps,
namely: separation of the main characteristics of a transaction and homogeneous transactions, selection of a
clustering algorithm, data normalization and separation of transactions by characteristics with large statistical
deviations.
As a result of our review, we must determine the main attributes and numerical characteristics of the
transaction, such as: transaction date, transaction name, currency name, instrument name, country name,
portfolio name, international rating of the issuing company, interest rate on the transaction, purchased / sold
securities cost.
To distinguish transactions with significantly deviating characteristics from the average, transactions with
common characteristics were grouped. We have to group transactions in two different ways: in one case,
transactions should be grouped only by portfolios, and in the second case, transactions should be grouped by
all non-accounting characteristics.
After separating these characteristics and grouping transactions with these characteristics, we get groups in
which transactions differ in the following two characteristics: the interest rate of the transaction and the value
recorded at the time of the purchase / sale of the security.
Group 1: operation

portfolio

Instrument

rating

currency

Country

Group 2: Buy/Lend

INVUSD

360RO

+A

USD

US

Group 3: Buy/Lend

SHRTUSD

410DW

B

GEL

GE

Group 4: Buy/Lend

BALUSD

U570DRO

A

TL

TR

………
We then group the data by these two characteristics. The K-Mean machine learning algorithm was chosen for
clustering. We needed to bring in some normalization. Why was normalization needed? The clustering
algorithm uses the distance formula between two points to determine and highlight the nearest points.
centroids, avg_distance = kmeans(X_train.values,5)
groups, cdist = scipy.cluster.vq.vq(X_train.values, centroids)
df_csv_sackisi['Distance to Centroids']=cdist

df_csv_sackisi['Clusters']=groups

After these processes, we will see in the data that the value of a security is expressed in several million
digits, and the interest rate does not exceed 7% - 8%. In this case, if we do not transform the data and thus
perform clustering, then only the security value will be the main defining cluster.
As soon as we receive data in one of the strictly given data, we use data mining: during mass transfer we
transform the data so that when they fall in the following interval: [0, 1]. After that, our data is ready to be
clustered according to the algorithm of clustering. In the clustering algorithm we require to indicate the
amount of clusters and almost a subset of our hotline to divide our data, and we also need to indicate the
percentage of that, almost deviated transactions of our hotline, the number of programs.
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In the absence of the a priori information, you should use a polynomial or harmonic function to create a
model when describing normal data. Using sampling allows you to summarize these algorithms in case there
are small anomalies in the data, and more often than not, this modification works better than these methods.
The most interpreted algorithms are metric algorithms, requiring the correct choice of metrics and
characteristics normalization. If the latter procedure could potentially lead to loss of information, that can be
useful for random scaling. The type of algorithms chosen for this, which leads to both an increase in quality
and a decrease in the complexity of the computer index, the most stable and general algorithm is an isolated
forest that does not require the a priori information.
df1=outliers
df3 = pd.merge(df2, df1, left_index=True, right_index=True)
plt.scatter(df3.iloc[:, 0], df3.iloc[:, 1], marker="x", color='black')
In this case, the program sorts the deviated characteristics of transactions from the most deviant transactions
to the name of deviant transactions and returns the most deviant transactions, depending on the
circumstances. Result :

These tasks are taught using existing data observable from experience or instruction, for example, machine
learning hopes that by including its tasks, learning will eventually improve. The ultimate goal is to improve
learning so that it is done automatically and does not require human intervention.
As we can conclude, Banks and financial institutions are very important today for conducting risky banking
operations. In this case, the program should sort the deviating transaction functions from most deviating
transactions to the least rejected transactions and return the most deviating transactions according to the
number passed.
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ABSTRACT
The effect of corruption on firms became an interesting topic for scholars after the appearance of financial
scandals that have highlighted weaknesses in terms of financial reporting quality. The research that explored
the relationship between corruption and firms have produced varying results.
Using a bibliometric methodology, we systematically reviewed the literature on the effect of corruption on
firms (700 articles recorded in the Web of Science database) for the last 28 years between 1993 and 2021.
We identified six research streams: (1) corruption on corporate governance; (2) corruption on innovation; (3)
corruption on foreign direct investment; (4) corruption on productivity; (5) corruption on earnings; (6) anticorruption efforts.
We also identified the key journals, articles, countries, authors, institutions, data sources, measurements and
theoretical frameworks. Based on this review, we have identified a multitude of negative effects of
corruption on firms. Firms must also take into account corruption when formulating strategies to increase
transparency, efficiency and performance.
This review helps us to formulate recommendations to specialised anti-corruption institutions to minimize
the negative effects of corruption on firms. Finally, we tried to propose some future research lines, such as
exploration of the cost and impact of corruption on firms’ productivity, reputation and export capabilities.
Keywords: Corruption, Firms, Bibliometric analysis, Content analysis
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7338 SAYILI YASA SONRASINDA BASİT USULDE VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN
ELEŞTİRİLER
Özgür SAYGIN
Doç. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Orcid ID: 0000 0002 2159 7112

ÖZET
Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin mali yükleri ekonomik ve sosyal gerekçeler ile önemli
ölçüde azaltılmaktadır. Gerçek usulde vergilendirmenin takibinin zor olduğu durumlarda basit usulde
vergilendirme vergi idaresi için kolaylıklar sunmaktadır. Basit usulden faydalanan mükellefler sadece Gelir
Vergisi yükünden kurtulmayıp Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi vb. mali yükümlülüklerden de kısmen
veya tamamen kurtulmaktadır. Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları yanlızca düşük gelirli ticaret
erbabının bu usulden faydalanması için getirilmiştir. Basit usule tabi olmayı belirleyen genel ve özel şartlar,
teknik nedenlerle ön şart olma niteliklerini kaybetmiştir. Bu nedenle basit usule tabi olmaması gereken
birçok mükellef bu usulden faydalanmaktadır. 7338 Sayılı Kanun ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen
mükellefler vergiden istisna edilmiştir. Söz konusu düzenleme ile sayıları 800 bini aşan mükelleflerden elde
edilecek vergi gelirlerinden vazgeçilmiştir. 7338 sayılı yasa öncesi gerçek yükümlülüklerinin altında vergi
ödeyen birçok mükellef ilgili yasa ile tamamen vergi dışında tutulmuştur. Farklı gelir unsurlarından gelir
elde eden ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler dikkate alındığında basit usule tabi olmaması gereken
ve bu usulden faydalanan mükelleflerin varlığı adaletsizliğe neden olmaktadır. Basit usule tabi olmanın genel
ve özel şartlarının düşük gelirli ticaret erbabını tespit etme kabiliyetinde olacak şekilde yeniden düzenlemesi
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Basit Usul, Vergilemede Adalet, Ticari Kazanç, Gelir Vergisi

ABSTRACT
The financial burdens of taxpayers whose earnings are determined by the simple method are significantly
reduced due to economic and social reasons. In cases where it is difficult to follow the taxation in the real
method, taxation in the simple method offers convenience for the tax administration. Taxpayers who benefit
from the simple method not only get rid of the Income Tax burden, but also Value Added Tax, Stamp Tax,
etc. It also partially or completely gets rid of its financial obligations. The general and special conditions of
being subject to the simple procedure have been introduced only for low-income traders to benefit from this
procedure. The general and special conditions that determine being subject to the simple procedure have lost
their qualifications as a prerequisite for technical reasons. For this reason, many taxpayers who should not be
subject to a simple procedure benefit from this procedure. With the Law No. 7338, taxpayers whose
commercial income is determined by the simple method are exempt from tax. With the said regulation, tax
revenues to be obtained from taxpayers whose number exceeds 800 thousand have been waived. Many
taxpayers who paid taxes below their actual obligations before law No. 7338 were completely excluded from
taxes by the relevant law. Considering the taxpayers who earn income from different income elements and
are taxed in the real method, the existence of taxpayers who should not be subject to the simple method and
who benefit from this method causes injustice. The general and special conditions of being subject to the
simple procedure need to be rearranged to be capable of detecting low-income traders.
Keywords: Simple Procedure, Fairness in Taxation, Commercial Gain, Income Tax
GİRİŞ
Gelir üzerinden alınan vergiler mükelleflerin mali güçleri ölçüsünde vergi ödemelerini sağlayacak özelliklere
sahiptir. Gelir Vergisi Kanunu barındırdığı özellikler ile Kurumlar Vergisi Kanununa nazaran mükelleflerin
daha fazla sübjektif durumlarını dikkate alabilen bir vergi kanunudur. Gelir Vergisi Kanununda yer alan
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birçok müessese ile vergilemede mükelleflerin hangi unsurlardan gelir elde ettikleri, mükelleflerin bekar
yada evli oldukları, varsa çocuk sayıları, engellilik durumları, emek yoğun çalışmaları, elde ettikleri kazancın
rakamsal büyüklükleri değerlendirilmektedir. Mükellefin yaşantısında var olan her türlü ağırlaştırıcı şart
mükellefin ödeyeceği vergide hafifletici bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Gelir Vergisi Kanununda
ticari kazanç elde eden mükellefler kanunda belirtilen şartlara göre gerçek usulde ve basit usulde
vergilendirilmektedir. Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler de yaptıkları satışlara ve bu satışlar için
yaptıkları alımlara göre birinci sınıf ve ikinci sınıf mükellefler olarak vergilendirilmektedir. Kanunda gerçek
usulde vergilendirmenin rakamsal büyüklüklerinin altında kalan ve basit usule tabi olmanın genel ve özel
şartlarını sağlayan mükelleflerin kazançları basit usulde tespit edilir. Ayrıca gerçek usul ve basit usul dışında
tutulan, daha az kazanç elde ettikleri kabul edilen ticaret erbapları 193 saylı Kanunun İkinci Kısım Birinci
Bölüm 9. maddesinde vergiden muaf esnaf olarak sayılmıştır. Söz konusu esnaf muaflığından faydalanan
ticaret erbapları yaptıkları işin niteliği itibariyle çok düşük katma değer üretebilen mükelleflerdir. Bu
mükellefler yapılan tanımlama ile maddi ve şekli yükümlülüklerden muaf tutulmuşlardır. Böylelikle Gelir
Vergisi Kanunda yapılan tasnifler ile mükelleflerin kazanç durumlarına göre yüklenecekleri maddi ve şekli
yükümlülükler belirlenmiştir.
Mali, iktisadi ve sosyal amaçlarla mükelleflerden vergi alınması bu amaçların birbiri ile uyumunu da zorunlu
kılmaktadır. Alışa gelmiş bir vergileme sorunu olarak devletin kamu hizmetlerini karşılayabilmek üzere
mükelleflerden mali amaçlar doğrultusunda vergi toplaması bazı durumlarda vergilemenin sosyal ve iktisadi
amaçları ile çatışan sonuçlar doğurmaktadır. İfade edilenin tersi olacak şekilde basit usulde vergileme
üzerine gelinen bu son noktada, sosyal gerekçeler ile vergi dışı tutulan büyük bir mükellef kitlesinin varlığı
nedeniyle devletin gereğinden fazla vergilemenin mali amaçlarından vazgeçtiği eleştirilerini akla
getirmektedir.
BASİT USULE İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun üçüncü kısmının birinci bölümünde ticari kazancın tespiti ele
alınmıştır. İlgili bölümde 37. maddede ticari kazancın tarifinde ticari kazancın tespitine ilişkin açıklamalara
yer verilmiştir. Buna göre ticari kazanç gerçek usulde ve basit usulde tespit edilmektedir. Gerçek usulde
ticaret erbaplarının kazançları bilanço esasına ve işletme hesabı esasına göre belirlenmektedir. Basit usul
gerçek usul dışında kalan, daha az maddi ve şekli yükümlülükler ifade eden bir diğer usul olarak
görülmektedir.
Basit usulde ticari kazanç elde eden ticaret erbaplarına gerçek usule göre bir takım avantajlar tanınmıştır. Bu
usulün sunduğu hafifletici imkanlardan düşük gelirli ticaret erbaplarının faydalanabilmesi amaçlanmıştır.
Buna göre basit usulden faydalanan ticaret erbaplarının Gelir Vergisi Kanunun 47. maddesinde yer alan
genel şartları ve 48. maddesinde bulunan özel şartları gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bahsi geçen her iki
maddenin de muhteviyatı düşük gelirli mükellefi tanımlamaya yönelik sınırlamaları ifade etmektedir.
Kanunun ilgili maddeleri ile yüksek gelir elde eden ve buna rağmen basit usulden faydalanmak isteyen
mükellefler basit usulün dışında tutulmak istenmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu madde 47’de kendi işinde bir fiil çalışmak şartı genel şartların ilki olarak
belirlenmiştir. Genel şartların ikincisinde, ticaret erbabı tarafından işyeri için ödenen yıllık kiranın
büyükşehirlerde 2021 yılı için 12.000 TL’yi diğer illerde 7600 TL’yi aşmaması gerekliliği belirtilmiştir.
Ticaret erbabının faaliyet gösterdiği işyerinin kendi mülkiyeti olması durumunda emsal kira bedelinin bahsi
geçen rakamları aşmaması gerekmektedir. Kanunun 48. maddesinde özel şartlar olarak, aldıkları malları
aynen aldıkları gibi veya üretim sürecine soktuktan sonra satanların yıllık alımlarının 2021 yılı için 150.000
TL’yi, satışlarının 240.000 TL’yi geçmemesi belirtilmiştir. Maddenin devamında alım-satım işleri dışında
çalışanların hasılatlarının yıllık 76.000 TL’yi geçmemesi, hem alım-satım hem de diğer işleri birlikte
yapanların satışlarının 150.000 TL’yi geçmemesi ifade edilmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu madde 51’de basit usulden faydalanamayacak ticari faaliyetler sayılmıştır. Kanunun
47. ve 48. maddelerini tamamlayan 51. madde genel ve özel şartlar sağlansa bile sayılan ticaret erbaplarının
basit usulden faydalanamayacağını ifade etmektedir. Genel itibariyle sarraf, gayrimenkul alım satım ve inşa
işleri uğraşanlar, ilan reklam işleri yapanlar vb. ticaret erbapları yüksek katma değer ürettikleri için bu usulün
sağladığı vergi avantajlarının dışında kalmışlardır.
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7338 SAYILI YASA SONRASI BASİT USULDE KAZANÇ TESPİTİ
Basit usul düşük gelirli ticaret erbapları için mükellefiyeti kolaylaştırıcı bir usuldür. Kazançları basit usulde
vergilendirilen mükellefler 7338 Sayılı Kanun öncesinde gerçek usulde ticari kazançları tespit edilen
mükelleflerden daha az gelir vergisi yükü ile karşılaşmaktaydı. Ayrıca basit usul ile düşük gelirli ticaret
erbapları özellikle beyan yükümlülükleri azaltıldığı için daha az damga vergisi ödemekte ve katma değer
vergisi yükümlülükleri bulunmamaktaydı. İfade edildiği üzere 7338 Sayılı Kanun öncesinde kazançları basit
usulde vergilendirilen ticaret erbapları önemli vergi avantajlarına sahipti. Basit usule tabi bir mükellefler
yılda 12 kez muhtasar beyanname ve yine 12 kez KDV beyannamesi verme yükümlülüğünden
kurtulmaktadır. Gerçek usule tabi mükelleflerden 2021 yılı için her bir muhtasar beyannamesi ve KDV
beyannamesi üzerinden 64,10 TL damga vergisi alınmaktadır. Bu haliyle gerçek usule tabi ticaret erbapları
2021 yılında söz konusu iki beyanname türü için toplamda 1.538,4 TL damga vergisi ödenmektedir. Ayrıca
gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin düzenledikleri bilanço tablosu, işletme hesabı özetleri, geçici
vergi beyannameleri, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri için ödenen damga vergisi yükü
yıllık yaklaşık 2500 TL’dir (Saygın ve Sandalcı, 2018:335). Bahsi geçen damga vergisi yükü basit usulden
faydalanan mükelleflerden beklenilmemektedir. Son tahlilde 7338 Sayılı Yasa öncesinde basit usulde ticari
kazanç elde eden ticaret erbapları gelir vergisinde, katma değer vergisinde ve damga vergisinde önemli
avantajlar elde etmişlerdir.
7338 Sayılı Kanun öncesinde basit usule tabi olmanın şartları hangi mükelleflerin hafifletilmiş bir vergileme
usulüne tabi olacağını belirlemekteydi. İlgili yasa ile basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları kimlerin
vergiden istisna olduklarını belirleyen şartlara dönüşmüştür. 7338 Sayılı Kanun’un 1. maddesinde belirtildiği
üzere 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer madde 20/A ile basit usule tabi mükelleflerin 46.
maddede ifade edilen gelirleri vergiden istisna edilmiştir. Böylelikle 2020 yılında basit usulde gelirleri tespit
edilen mükelleflerden elde edilen 232.517.000 TL gelir vergisi hasılatına yakın hasılattan ilerleyen yıllarda
vazgeçilmiş olmaktadır. Basit usule tabi olanlara tanınan bu istisna ile büyük bir mükellef kitlesi vergi
ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2021 yılı Kasım
ayında basit usule tabi gelir vergisi mükellefi 838.713 kişidir. İstisna öncesinde basit usule tabi ticaret
erbapları yıllık ortalama 280 TL’nin altında gelir vergisi ödemektedir. Mükellef başına oldukça az bir vergi
yükü bulunan basit usule tabi gelirlerin vergiden istisna edilmesi ilgili mükelleflere önemli bir katkı
sağlamayacaktır. Diğer taraftan sayı olarak bu kadar geniş bir mükellef topluluğunun vergiden istisna
edilmesi gerçek usulde vergilendirilen mükellefler açısından eleştirilere neden olabilecektir.
Basit usule tabi mükelleflerin vergiden istisna edilmesi genel ve özel şartların güvenirliğini gündeme
getirmektedir. Nitekim bahsedilen şartların düşük gelirli ticaret erbabını tespit etme özelliğine sahip
olmaması suiistimallere neden olacaktır. Basit usule tabi olmanın genel şartları bilindiği üzere kendi işinde
bir fiil çalışmak ve belirlenen rakamların altında emsal kira bedellerine sahip olmak veya kira ödemektir.
Kendi işinde bir fiil çalışmak bu usulün suiistimal edilmesini engelleyici bir şart değildir. Kanunda parantez
içinde de yer alan ifadelerde görüldüğü üzere yardımcı çalıştırmak ve ihtiyarlık vb. nedenlerle işten uzak
kalmak şartın ihlali anlamına gelmemektedir. Uygulamada basit usule tabi bir ticaret erbabının kendi işinde
çalışıp çalışmadığı vergi idaresinin takip edebileceği bir durum değildir. İlgili ifadelerden basit usule tabi
mükellefin başka bir işte kayıt altında çalışamayacağı anlaşılabilir.
Basit usule tabi olmanın genel şartlardan ikincisi olan ödenen kiraya ilişkin şart, esasında ticaret erbabının
mali gücünü belirlemede matematiksel bir ölçü sunmaktadır. Buna göre kanunda belirtilen rakamların
üzerinde kira ödeyen veya emsal kira bedeli bu rakamları geçen mükellefler basit usulden
faydalanamayacaktır. Fakat burada bahsedilen şartın sağlam çalışmasına engel olacak bir problem söz
konusudur. İşyerlerinin kira sözleşmelerinin alt sınırını belirleyen emsal kira bedeli, işyerinin emlak vergisi
değerinin yüzde beşi olarak hesaplanmaktadır. Burada hesaplamada kullanılan işyerlerinin değerlerini
gösteren rayiç bedel olarak da ifade edilen emlak vergisi değerleri piyasa değerlerinin oldukça altındadır
(Saygın, 2019:60). Bu nedenle işyeri kira sözleşmelerinde, belirtilen rakamsal sınırların altında kira bedelleri
gösterilmesi mümkün kılınmaktadır. Emlak vergisi değerinin hesaplanmasında kullanılan metrekare inşaat
bedellerinin ve arsa komisyonlarının belirlediği arsa metrekare değerlerinin piyasa değerlerinden düşük
olması bu sorunun temel nedenidir.
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Basit usule tabi olmanın özel şartları alış, satış ve hasılat rakamları üzerinden oluşturulmuştur. Belirtilen
rakamsal sınırların aşılmaması gerekmektedir. Kayıt dışılığın yaygın olduğu lokanta, berber vb. iş kollarında
mükelleflerin kayıt dışı işlemleri aynı zamanda basit usulden faydalanma imkânını tanımaktadır. Basit usule
tabi mükelleflere yönelik denetim çalışmaları daha yüksek katma değerli ticari işletmeler söz konusuyken,
sınırlı denetim imkânları olan vergi idaresi için mümkün olmamaktadır.
Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarının yetersizliği 7338 sayılı yasa öncesinde de eleştiri konusu
olmaktaydı. Basit usule tabi olmanın şartlarını güncellemeden aynı şartlar ile devam edilmesi hem vergi
gelirlerinde kayba hem de mükellefler arasında adaletsizliğe neden olacaktır. İşyerinin rayiç bedeli düşük
olan birçok mükellef basit usulden kolaylıkla faydalanacaktır. Basit usule tabi olarak bu mükellefler gelir
vergisinde bir kayba neden oldukları gibi damga vergisi gelirlerinde ve katma değer vergisi gelirlerinde de
kayba neden olacaktır. Basit usul 1999 sonrasında götürü usul yerine kayıt dışılığın kısmen azaltılması ve
götürü usulden faydalananların kısmen belge düzenine geçmesi amacıyla yürürlüğe girmiştir. 1999 sonrası
dönemde basit usulün varlığı kayıt dışılığın azaltılmasına katkı sağlamadığı gibi vergi gelirlerinin artmasına
da katkı sağlamamıştır(Yıldız vd.,2016:35).
Basit usule tabi olan 838.713 mükellefin belirli bir kısmının gerçekten düşük gelir elde eden ticaret erbabı
olduğu kabul edilebilir. Fakat kazançları ve sermaye değerleri nam salan belirli iş kollarının basit usulden
yararlanması basit usulün var olma sebebine aykırı düşmektedir. İstanbul’da sayıları 18.000 e yakın olan,
Türkiye genelinde sayıları 90.000 civarındaki taksilerin basit usulden yararlanması ve dolayısıyla vergiden
istisna edilmesi vergilemede adalet ilkesi açısından sakıncalar doğurmaktadır. Kayıt dışı çalışmadığı için
gerçek usule tabi bir ticaret erbabını ve milyonluk plaka değerleri olmasına rağmen basit usulden
faydalanarak vergiden istisna edilen taksi sahibini aynı karede değerlendirmek gerekmektedir. Benzer bir
şekilde hat değerleri büyükşehirlerde oldukça yüksek olan şehir içi taşımacılığı yapan dolmuşlar da basit
usule tabidir. Söz konusu büyükşehirlerdeki dolmuşların doluluk oranlarının akıllı kart vb. uygulamalar ile
takip edilmesi durumunda büyük çoğunluğunun gerçek usule geçmesi gerektiği ortaya çıkacaktır ( Organ ve
Güler,2012:203).
SONUÇ
Ticari kazancın basit usulde tespiti, geçmişte uygulanan götürü usule bağlı kayıt dışılığı azaltmak ve daha
fazla belge düzenine geçişi sağlamak için getirilmiştir. Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarının
kolaylıkla bertaraf edilmesi gerçek usulde kazançları tespit edilmesi gereken mükelleflerin basit usule tabi
olmalarına neden olmuştur. Resmi rakamlarla sayıları 838 bin olan basit usule tabi mükelleflerin önemli bir
kısmı 7338 Sayılı Yasa öncesinde haksız bir şekilde basit usulden faydalanmakta ve düşük tutarlarda gelir
vergisi ödemektedir. 7338 Sayılı Kanun’la gelen değişiklikle basit usulden haksız bir şekilde yararlanan bu
mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Dolayısıyla eleştiri konusu olan, genel ve özel
şartların yetersizliğinden faydalanan, haksız bir şekilde düşük tutarda gelir vergisi ödeyen mükelleflerin
istisna kapsamına alınarak hiç vergi vermemesi üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Bununla
birlikte sermaye değerleri haberlere konu olan taksi, dolmuş vb. ticari faaliyetler basit usulün dışında
tutulmalıdır. Basit usule tabi kazançların vergiden istisna tutulması ile vazgeçilen gelirlerin vergi gelirleri
içinde oranı düşük kabul edilebilir. Fakat ilgili istisna benzer tutarlarda gelir elde eden gerçek usule tabi
mükellefler açısından adaletsizliğe neden olmaktadır.
Sonuç olarak pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin azalması ile istisna kaldırılmalı veya kapsamı
daraltılmalıdır. Basit usulden faydalanan tüm ticaret erbaplarının istisna kapsamına alınması uzun vadede
psikolojik maliyetlere neden olacaktır. Basit usulün genel ve özel şartları tekrar gözden geçirilmelidir. Ayrıca
51. maddede ifade edilen basit usulden yararlanamayacak ticaret erbaplarının kapsamı genişletilmelidir.
Belirli iş kolları (taksi, dolmuş gibi) iş yoğunlukları ve büyükşehirlerde icra edilmeleri gibi coğrafi
konumları dikkate alınarak basit usul dışında tutulmalıdır. Toplumda herkesten mali gücüne göre vergi
alındığı kanaati sağlanmalıdır.
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ABSTRACT
Against the background of the current development of the tourism industry in Azerbaijan, it is even more
important to comply with business rules at the professional level. This importance is the main guarantee of
the future success of any business. The correct understanding, adoption and implementation of the marketing
function and other functions in businesses indicates a high level of adherence to business rules.
While marketing was used as an important function in the strategic management of companies in capitalist
countries in the middle of the twentieth century, until recent years, marketing was perceived as an
advertising tool by businessmen in our country. Although there are still entrepreneurs who cannot evaluate
the contribution of marketing to companies and organizations in various sectors in our country, it is pleasing
that in the last few years, marketing has become an important function for businesses in the tourism industry
of the country, especially with the expansion of international hotel chains.
It is known that marketing activities in the organization and in the company begin with the drawing of
values, goals, mission, vision on paper before the company is founded. While drawing up these ideas,
modern organizations try to use successful world experiences to build a successful strategy that can take
them into their visions. In this case, each marketing factor, the activities of successful companies are
considered and they are adapted for the newly established company.
The internal marketing activity we are going to talk about here first manifests itself in the formation of the
company's values and goals, and then its sustainable development takes place. Every entrepreneur who
thinks about the future of his company and business must affirm the importance of internal marketing in the
story of successful companies and not just do it, but try to apply it fully in his business. It will look at the
general theoretical concept of internal marketing, as well as the results of its application in organizations and
companies that have already become successful brands. In the end, proposals for the successful
implementation of domestic marketing activities for local tourism enterprises will be put forward.
With the direct participation of management, marketing and human resources departments, the number of
satisfied employees will increase if small, medium and large companies and organizations take into account
the above issues, and as a result, the quality of customer service will increase. Quality service will allow the
company to retain customers, as well as gain new customers. As can be seen, when the company, customer
and employee are properly interdependent in marketing, this ultimately leads to the sustainable development
of the company, which benefits all stakeholders, shareholders, employees, customers, suppliers,
intermediaries, as well as local communities.
Keywords: Outdoor Tourism, Tourism Marketing, Internal Marketing Activities
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ÖZET
Kurutma, çok eski yıllardan beri kullanılan ve gününümüzde de vazgeçilmeyen güvenli ve en etkili
muhafaza yöntemidir. Kurutulacak materyalin özelliklerine ve son üründen arzu edilen özelliklere göre çok
çeşitli kurutma metodları geliştirilmiştir. Konvektif kurutma,güneşte kurutma,Infrared kurutma,konduktif
kurutma,ozmotik kurutma, mikrodalga enerjisi ile kurutma vs. bunlara örnek verilebilir.Teknolojik
kurutucular hem kurutma süresini kısaltmaları açısından ve hem de ürün kalitesi açısında günümüzde tercih
edilirler. Bu yöntemler arasında bulunan mikrodalga kurutucular çok çeşitli materyallerin kurutulmalarında
yerlerini almışlardır. Mikrodalga kurutma, malzemenin iç taraflarına homojen enerji ve yüksek ısı iletkenliği,
enerji tasarrufu, hassas proses kontrolü, hızlı başlatma, kapatma koşulları ve yüksek kaliteli son ürün gibi
fırsatlar sunar. Mikrodalga kurutmanın geleneksel sıcak havayla kurutmaya göre daha yüksek kurutma hızı,
daha az su içeren yerlerde minimum ısıtma ve böylece ısıtmanın gerekli olmadığı yerlerde aşırı ısınmayı
azaltma gibi birçok avantajı da mevcuttur.
Patlıcan (Solanum melongena) Kuzey Amerika, Asya, Akdeniz ülkelerinin önemli bir pazar ürünüdür. Dünya
üretiminde başı çeken ülkelerden biri de Türkiyedir ve 2020 yılında üretilen miktar TüİK verilerine göre
835422 ton olarak belirlenmiştir. Üretimi oldukça fazla olmasına karşın raf ömrünün kısa olması, taze olarak
ticaretinin yapılmasını zorlaştırmakta ayrıca depolandığı alanda ısı ayarlaması hızlı bir şekilde
yapılamadığında su ve özelliğinde kayıplara neden olmaktadır.Bu sebeple patlıcanın kurutularak muhafaza
edilmesi kullanım ve raf ömrünü uzatacaktır.
Sunulan çalışmanın amacı, farklı mikrodalga kurutma koşulları altında patlıcanın kuruma kinetiğini
belirleyerek kurumayı en iyi şekilde tanımlayan matematiksel modeli elde etmektir.Bu amaçla üç farklı
kalınlık ve üç farklı mikrodalga gücü kullanılarak denemeler yapılmış ve sonuçlar sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Patlıcan, kurutma,modelleme,mikrodalga.

ABSTRACT
Drying is the safest and most effective preservation method that has been used since ancient times and is still
indispensable today. Various drying methods have been developed according to the properties of the material
to be dried and the desired properties from the final product. Convective drying, sun drying, infrared drying,
conductive drying, osmotic drying, drying with microwave energy, etc. can be given as some of the drying
methods. Today, technological dryers are preferred both in terms of shortening the drying time and in terms
of product quality. Microwave dryers, which are among these methods, have taken their place in drying a
wide variety of materials. Microwave drying offers opportunities such as homogeneous energy and high
thermal conductivity, energy saving, precise process control, fast start-up, shutdown conditions and high
quality end product to the interior of the material. Microwave drying also has many advantages over
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conventional hot air drying, such as a higher drying rate, minimal heating in areas with less water, and thus
reducing overheating where heating is not required. However, for microwave drying to be more useful at the
industrial level, it needs knowledge about moisture diffusion patterns that can accurately describe the
process.
Eggplant (Solanum melongena) is an important market product of North America, Asia and Mediterranean
countries. One of the leading countries in world production is Turkey and the amount produced in 2020 was
determined as 835 422 tons according to TUIK data. Although its production is quite high, its short shelf life
makes it difficult to trade as fresh, and it also causes losses in water and properties when the temperature
cannot be adjusted quickly in the area where it is stored. Therefore, keeping the eggplant by drying will
extend its usage and shelf life.
The aim of the presented study is to determine the drying kinetics of eggplant under different microwave
drying conditions and to obtain the mathematical model that best describes the drying. For this purpose,
experiments were made using three different thicknesses and three different microwave powers, and the
results were presented.
Keywords: Eggplant, drying,modeling,microwave.
GİRİŞ
Gıdaların hasattan sonra tüketilinceye kadar uzun süre saklanabilmesi için kurutulması en eski gıda
muhafaza yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde çeşitli kurutma teknikleri kullanılarak gıdanın nem içeriği
istenilen değere düşürülebilmektedir. Azalan nem içeriği, malzemenin raf ömrünü uzatır ve gıda ürünlerine
zarar veren mikrobiyal aktivitenin en aza indirilmesine neden olur [1]. Ayrıca, malzemenin ağırlığının ve
hacminin azaltılması, ürünlerin ambalaj, nakliye ve depolama maliyetlerinin azalmasına yol açacaktır[2]
Endüstride gıdaların ve diğer malzemelerin kurutulması için kullanılan birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerin
temel amacı, malzemenin besleyici özelliklerini taze tutan yüksek kaliteli kurutulmuş malzemeler elde
etmektir. Gıda endüstrisinde en yaygın olarak kullanılan dehidrasyon tekniklerinden biri konvektif
kurutmadır, ancak uzun kurutma süreleri gerektirir ve ayrıca oksidasyon, esmerleşme, büzülme, yumuşama
ve besinsel özelliklerin kaybı gibi malzemelerde bir dizi değişikliğe neden olur[3].
Bu anlamda, kurutma hızını artırarak kurutma süresini kısaltan mikrodalga kurutma tekniği, geleneksel sıcak
havayla kurutmaya [4] alternatif bir yöntemdir. Mikrodalga kurutmada, enerji kaynağı olarak yüksek
yoğunluklu elektromanyetik dalgalar kullanılır [5,6] . Polar moleküller ve iyonlar, elektromanyetik alanın
hızlı bir yönelimi ile bu dalgalardan etkilenir ve koordine edilir. Malzemenin içindeki su, mikrodalga
tarafından üretilen enerjiyi emeir. Emilen enerji sonucunda malzeme içerinde ısı üretimi meydana gelir ve
malzeme sıcaklığı yükselir. Daha sonra malzemenin içinde bir buhar basıncı oluşur ve bu da içeriden
malzemenin yüzeyine doğru nemin hareketine neden olur. Sonuç olarak, kuruma hızının artmasıyla kuruma
süresi kısalır [5]. Kuruma süresinin önemli ölçüde azalması, ürün kalitesinin ve enerji verimliliğinin artması
nedeniyle mikrodalga (MW) kurutma birçok kurutma uygulamasında kullanılmıştır [6].
Kurutmanın modellenmesi, birçok araştırmacı için kurutma dinamiklerinin tahmin edilmesi açısından önemli
bir konudur. Günümüzde teorik matematiksel veya yarı deneysel modellerin kullanımı bilimsel ve ekonomik
olarak bir gereklilik haline gelmiştir. Bilimsel bir bakış açısıyla, bu modeller sürecin açıklanmasına yardımcı
olur. Bunun yanında teknolojik olarak proses kontrolü ve proses tasarımı amacı ile de kullanılabilirler [7].
Patlıcan (Solanum melongena) Kuzey Amerika, Asya, Akdeniz ülkelerinin önemli bir pazar ürünüdür. Dünya
üretiminde başı çeken ülkelerden biri de Türkiyedir ve 2020 yılında üretilen miktar TüİK verilerine göre
835422 ton olarak belirlenmiştir. Üretimi oldukça fazla olmasına karşın raf ömrünün kısa olması, taze olarak
ticaretinin yapılmasını zorlaştırmakta ayrıca depolandığı alanda ısı ayarlaması hızlı bir şekilde
yapılamadığında su ve özelliğinde kayıplara neden olmaktadır.Bu sebeple patlıcanın kurutularak muhafaza
edilmesi kullanım ve raf ömrünü uzatacaktır.
Sunulan çalışmanın amacı, farklı mikrodalga kurutma koşulları altında patlıcanın kuruma kinetiğini
belirleyerek kurumayı en iyi şekilde tanımlayan matematiksel modeli elde etmektir.Bu amaçla üç farklı
kalınlık ve üç farklı mikrodalga gücü kullanılarak denemeler yapılmış ve sonuçlar sunulmuştur.
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ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Materyal Metod
Denemelerde kullanılacak olan patlıcan (Solanum melongena) yerel bir pazardan (Erzurum, Türkiye) satın
alınmıştır. Materyaller olgunluk, boyut ve renk açısından homojen bir yığın elde edecek şekilde seçilmiş ve
işlenene kadar 4±1ºC'de tutulmuştur. Kurutma işleminden önce patlıcanlar mekanik kesici (Arzum prokit) ile
3,5, 6,5 ve 9,5 mm kalınlığında dilimler halinde kesildi. Her iki malzemeden de silindirik numuneler alındı.
Maddenin kurumadde içeriği Association of Official Analytical Chemists standard method no. 934.06
AOAC method [12] kullanılarak belirlenmiştir.
Kurutma Deneyleri
Mikrodalganın patlıcanın kuruma davranışı üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla, Shov marka mikrodalga
fırın (MTO817E), P.R.C. 2.45 GHz, 700 W kullanılmıştır. Parametre olarak üç seviye mikrodalga (MW)
gücü ve üç farklı numune kalınlığı seçilmiştir. Numuneler ince bir tabaka halinde bir tabağa yerleştirildi ve
üç mikrodalga güç seviyesi P3 (250W), P5 (500W) ve P7 (700W) kullanılarak kurutuldu. Nem kaybı verileri
ilk 3 dakika her 30 saniyede bir ve geri kalan süre için 60 saniyede bir kaydedildi. Kurutulduktan sonra tüm
ürünler polietilen torbalarda paketlenerek depolandı ve ışık hasarını önlemek için karanlık bir yerde saklandı.
Tüm deneyler üç kez tekrarlanmıştır. Tüm kuruma eğrileri, üç defa tekrarlanan deneylerden elde edilen
sonuçların aritmetik ortalamasına göre çizilmiştir.

Materyal Kalınlığının Kurumaya Etkisi
Şekil1.Patlıcanın MW kurutulmasında materyal kalınlığının kurumaya etkisi(P5)
Materyal kalınlığının patlıcanın Mikrodalgada kurumasına etkisi şkil1 de verildiği gibidir. Buna göre en hızlı
kuruma 3,5mm lik materyalde gerçekleşirken kuruma 6,5 ve 9,5 mm lik kalınlıklarda çok fazla bir değişim
gözlenmemiştir.
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Mikrodalga Gücünün Kurumaya Etkisi
Şekil2.Patlıcanın MW kurutulmasında mikrodalga gücünün kurumaya etkisi(3,5mm)
MW gücünün patlıcanın kurutulması üzerindeki etkisi Şekil 2’de gösterilmiştir. Şekilden de görüleceği
üzere mikrodalga gücünün artması sonucunda kuruma süresi önemli ölçüde azalmıştır. Patlıcanların güç
seviyeleri sırasıyla 36.36W/g güç yoğunluğu ile 700W, 25.97W/g güç yoğunluğu ile 500W ve 12.99W/g güç
yoğunluğu ile 250W olarak belirlenmiştir. Minimum MW gücü seçilen P3'ün MW gücünde en uzun kuruma
süresi elde edilmiştir. Ancak P7 olarak seçilen maksimum MW gücü kullanıldığında minimum kuruma
süreleri gözlemlenmiştir. Sonuç olarak mikrodalga gücünün kurutma üzerindeki etkisinin önemli olduğu ve
en yüksek kurutma hızının P7 seviyesindeki güçte elde edildiği söylenebilir.
Mikrodalgada Kurutulan Patlıcanın Kuruma Davranışının Modellenmesi
Mikrodalgada kurutulan patlıcanın kuruma davranışının modellenmesi için Newton, Henderson & Pabis,
Page ve Modified Page [8,9,10,11] modelleri olarak iyi bilinen dört sürekli zaman tabanlı regresyon modeli
kullanılmıştır. Patlıcan MW kurutma işlemi için model sabitleri (k,n,a), korelasyon katsayısı (R 2) ve kökortalama-kare-hata (RMSE) değerleri Tablo 1 de verilmiştir
Tablo1.Patlıcanın MW Kurutulmasında Kullanılan Modeller ve Katsayıları

P5
P7

3.5 mm

P3

Model

Name

k

MR=exp(-kt)

Newton

0.14000

MR=exp(-ktn)

Page

0.14213

MR=exp(-kt)n

Modified Page

0.10012

MR=a*exp(-kt)

Henderson Pabis 0.14486

MR=exp(-kt)

Newton

0.28749

MR=exp(-ktn)

Page

0.31978

MR=exp(-kt)n

Modified Page

0.4475

MR=a*exp(-kt)

Henderson Pabis 0.28329

MR=exp(-kt)

Newton

0.38589

MR=exp(-ktn)

Page

0.35549

MR=exp(-kt)n

Modified Page

0.6632
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n

a

R2

RMSE

0.99298

0.02879

0.99205

0.99299

0.02938

1.39830

0.99298

0.02944

1.02479 0.99345

0.02797

0.99376

0.02472

0.91482

0.99600

0.0204

0.6424

0.9938

0.02548

0.98880 0.99392

0.02517

0.99208

0.02904

1.08905

0.99343

0.02732

0.5818

0.9916

0.02999
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MR=a*exp(-kt)

Henderson Pabis 0.40341

MR=exp(-kt)

Newton

0.17726

MR=exp(-ktn)

Page

0.09969

MR=exp(-kt)n

Modified Page

0.4959

MR=a*exp(-kt)

Henderson Pabis 0.19894

MR=exp(-kt)

Newton

0.1662

MR=exp(-ktn)

Page

0.09277

MR=exp(-kt)n

Modified Page

0.18502

MR=a*exp(-kt)

Henderson Pabis 0.1846

1.03838 0.99355

0.02706

0.97970

0.05279

1.35705

0.99816

0.01636

0.3575

0.97970

0.05432

1.09658 0.99047

0.03721

9.5 mm

P5

6.5 mm
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0.9826

0.04953

1.344

0.9973

0.01993

0.95810

0.9877

0.04571

0.9914

0.03581

1.088

Tablo1’den görülebileceği gibi, Page modeli patlıcanın MW kuruma davranışını modellemede için en iyi
sonucu vermiştir. Hem belirleme katsayıları (R2) hem de kök-ortalama-hata (RMSE) değerleri, Page
modelinin deneysel verilere daha yüksek doğrulukla uyduğunu göstermektedir.
SONUÇ
Patlıcanın kurutulması için hızlı kurutma sağlaması nedeniyle MW kurutma metodu tercih edilebilir. MW
metodu ile kurutulan patlıcanın kuruma davranışını modellemek amacıyla dört iyi bilinen matematiksel
model deneysel verilere uygulanmıştır. Kıyaslama amacıyla R2(korelasyon katsayısı) ve RMSE(kökortalama-kare-hata) değerleri incelenen tüm veriler için hesaplanmıştır. Bu veriler kıyaslandığında en yüksek
R2 ve en düşük RMSE değerleriyle parametrelerin etkisini tanımlayan en iyi kuruma modeli Page Modeli
olarak belirlenmiştir.
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ÖZET
Muşmula(Mespilus germanica L.), yenilebilir meyveleri ve modern tıpta bazı iyileştirici özellikleri nedeniyle
son yıllarda araştırmacıların ilgisini çeken bir bitkidir. Muşmula Gülgiller ailesine ait uzun ömürlü bir
bitkidir. Orta Asya, Küçük Asya ve Kafkasya'da doğal olarak bulunur. Mespilus germanica, 3000 yıl önce
Akdeniz ülkelerinde mevcuttu. Daha sonraları, bitki Avrupada da yetiştirilmiştir. Muşmulanın meyveleri
kahverengi-kırmızımsı renkte ve 1.5-3 cm çapındadır ve 10 ile 80 g ağırlığına sahiptir. Meyveler sonbaharda
hasat edilerek soğuk hava depolarında saklanır. İyileştirici özelliğe sahip olduğu düşünülerek antik çağlardan
beri muşmulaya değer verilmiştir. Günümüzde sağlığı koruyucu etkileri olan doğal bitkisel ürünler sentetik
ve kimyasal ilaçlara alternatif olarak kullanılmaktadır. Bu meyveler arasında sayabileceğimiz muşmulanın
yaprakları, meyveleri ve ağacının kabuğu tedavi amaçlı kullanılmıştır. Muşmula ağacının kabuğundan elde
edilen özüt, idrar söktürücü olarak kullanım bulmuştur ve ayrıca kolon enfeksiyonları, ishal ve iç kanamayı
tedavi etmek için kullanılmıştır. Yapraklar, ağaç kabuğu ve olgunlaşmamış meyveler yüksek düzeyde tanen
içerirler. Araştırmacılar, muşmulanın kanseri önleyebilecek doğal antioksidanlar içerdiğini doğrulamışlardır.
Ayrıca, içerik olarak diğer meyvelerle karşılaştırıldığında, çok fazla mineral içerirler. Şeker oranı düşük buna
karşılık vitamin içeriği yüksektir. Muşmulanın meyveleri, lezzetleri ve biyoaktif olmaları ve sağlığa yararları
nedeniyle tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Muşmula pektin açısından da zengin bir meyvedir.
Pektin içeren gıdaların insan sağlığını geliştirici faydaları olduğu rapor edilmiştir. Pektin, tüm yüksek yapılı
bitkilerin orta lamelinde birincil hücre duvarı ve hücrelerarası bölgeler içinde yer alan kompleks yapılı bir
heteropolisakkarittir. Hücre duvarı polisakkaritleri arasında önemli bir yere sahip olan pektin, gıda ve
biyomedikal uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Pektin kıvam verici, jelleştirici, emülsifiye
edici ve stabilize edici özelliklere sahip olmasından dolayı gıda endüstrisinde katkı maddesi olarak
kullanılmaktadır. Bu araştırmada amaçlanan ülkemizde hemen her bölgede yetişen muşmula meyvesinin
kullanım alanlarını, içeriklerini ve potansiyel işlenebilirliğini içeren çalışmalardan bir derleme
gerçekleştirerek muşmula hakkında şimdiye kadar ne tür çalışmalar yapıldığını ve daha ileri çalışmalarda
neler yapılabileceğini ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Muşmula, kimyasal içerik, kullanım alanları

ABSTRACT
Medlar (Mespilus germanica L.) is a plant that has attracted the attention of researchers in recent years due to
its edible fruits and some healing properties in modern medicine. Medlar (Mespilus germanica L.) is a
perennial herb belonging to the Rosaceae family. It grows naturally in Central Asia, Asia Minor and the
Caucasus. Medlar was present in Mediterranean countries 3000 years ago. Later, the plant was also grown in
Europe. The fruits of the medlar are brown-reddish in color, 1.5-3 cm in diameter, and weigh between 10 and
80 g. The fruits are harvested in autumn and stored in cold storage. Considering that it has healing properties,
medlar has been valued since ancient times. Today, natural herbal products with health-protective effects are
used as an alternative to synthetic and chemical drugs. The leaves, fruits and bark of the medlar have been
used for therapeutic purposes. Extract from the bark of the medlar tree can be used as a diuretic and has also
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been used to treat colon infections, diarrhea, and internal bleeding. Leaves, bark and unripe fruits contain
high levels of tannins. Researchers have confirmed that medlar contains natural antioxidants that can prevent
cancer. Also, when compared to other fruits, they contain a lot of minerals. It is low in sugar, but high in
vitamin content. The fruits of the medlar are preferred by consumers because of their taste, bioactive and
health benefits. Medlar is also a fruit rich in pectin. It has been reported that pectin-containing foods have
human health-promoting benefits. Pectin is a complex heteropolysaccharide located in the primary cell wall
and intercellular regions of the middle lamella of all higher plants. Pectin, which has an important place
among cell wall polysaccharides, is widely used in food and biomedical applications. Pectin is used as an
additive in the food industry due to its thickening, gelling, emulsifying and stabilizing properties. The aim of
this research is to make a compilation of the studies that include the usage areas, contents and potential
workability of the medlar fruit grown in almost every region in our country and to reveal what kind of
studies have been done about medlar so far and what can be done in further studies.
Keywords: Medlar, chemical content, usage areas
GİRİŞ
Muşmula (Mespilus germanica L.), güneybatı Asya'nın ve ayrıca güneydoğu Avrupa'nın çok eski çağlardan
beri bilinen bir bitkisidir. Diğer bir muşmula türü olan Mespilus canescens ise yakın zamanda keşfedilmiştir.
Meyveleri iri ve yassı çekirdekli, meyveler M. germanica'da mat kahverengi ve M. canescens'te parlak
kırmızı renkte ve 1.5-3 cm çapındadır ve 10 ile 80 g ağırlığına sahiptir. (Phipps, 1990; Shafi, 2014; Akbulut
ve diğerleri, 2016).
M. germanica, genellikle ormanlık alanların kenarında, çok çeşitli ılıman iklim habitatlarında yetişir. Ağaçlar
orta çağdan beri süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Muşmula genellikle Batı Asya, Orta Doğu ve özellikle
Ermenistan, Azerbaycan, Dağıstan, Gürcistan dahil olmak üzere Transkafkasya, kuzey İran, kuzey Irak,
güneybatı Rusya, Türkiye ve güneyTürkmenistan, Doğu Avrupa'da Bulgaristan, Yunanistan, İtalya ve
Ukrayna (USDA, 2014) gibi ülkelerde yetiştirilmektedir. Meyveler sonbaharda yapraklar düştükten sonra
hasat edilir ve tüketilmeden önce genellikle yumuşaması için bekletilir (Baird ve Thieret, 1989; Schaeferet
ark., 2015).
Meyve kalitesi ne olursa olsun, muşmula çekici bir süs ağacı olarak kabul edilir. Verimli çiçekli, iddiasız,
düşük büyüyen bir ağaçtır ve çapraz tozlaşma olmadan meyve verir (Baird ve Thieret, 1989; Schaefer ve
diğerleri, 2015). Dağlarda M. germanica tohumla çoğaltılabilir ve bu nedenle genetik çeşitliliği oldukça
fazladır. Hem böceklerle hem de kendi kendine tozlaşırlar. M. germanica kuraklığa oldukça dayanıklıdır.
Muşmulalar, drenajı yetersiz veya aşırı kuru topraklar dışında çok çeşitli toprak türlerinde yetişir.
Muşmula uzun bir tıbbi ve gıda kullanım geçmişine sahiptir. Muşmula meyvesi soslar, jöleler şaraplar
üretmek için kullanılabilir. Başta kabızlık olmak üzere böbrek ve mesane ile ilgili hastalıkların tedavisi için
farklı hastalıklarda tıbbi amaçlı olarak da kullanılabilir. Sirke, turşu, haşlama, pres ve kuru meyve posası
olarak kullanılabilir (Bostan, 2002). Ancak en yaygın kullanımı işlenmeden tüketimdir. İklimsel bir meyve
olması, lezzeti, hem işlenerek hem de ham tüketimi ticari önemini artırmış böylece büyük marketlerde ve
yerel pazarlarda ticari pazara sahip bir meyve haline gelmiştir. Bu ticari potansiyel, kimyasal ve besinsel
özelliklerini ortaya çıkarmak ve kullanım alanlarını artırmak, işleyerek yeni ürünler ortaya koyabilmek
amacıyla araştırmacıların dikkatini muşmula bitkisine çekmektedir (Glew vd., 2003a; Glew vd., 2003b).
Bu çalışmada da bu kıymetli meyve ile ilgili olarak meyvenin kimyasal içeriği, türleri, özellikleri, kullanım
potansiyelleri ve sağlık açısından önemini belirten çalışmalardan küçük bir derleme yapmak ve daha yeni
çalışmalara rehber olmaktır.
MUŞMULA MEYVESİNİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Muşmulanın dört tane çeşidi belirtilmiştir. Bunlar İstanbul Muşmulası, İtalyan Muşmulası, Yarı Bodur
Jumbo Muşmula ve Çekirdeksiz muşmula adlarıyla bilinmektedirler(bilgihanem.com).
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Şekil 1. Muşmula Meyvesi Ağaçtaki Görünümü
Muşmula meyvesinin morfolojik ve fizyolojik özellikleri Durul ve Ünver(2016) tarafından yapılan çalışmada
ortaya koyulmuştur. Bu çalışmada Kocaeli Bölgesinden temin edilen muşmula meyvelerinin sekiz çeşit
muşmula ağacı değerlendirilerek özellikleri ortaya konmuştur. Çalışmalarında meyve ve tohum ağırlığı (g),
uzunluk ve genişlik (mm) gibi morfolojik özelliklerini belirlemişlerdir. Ağaç verimi türler arasında oldukça
farklı olup, 5,9 ile 17,8 kg arasında değiştiği belirlenmiştir. Meyve ağırlığı 9.69 ile 24.45 g arasındadır.
Türler arasında tohum sayıları 1,7 ile 4,7 arasında, tohum ağırlığı ise 0,12 ile 0,45 g arasında değişmektedir.
En yüksek meyve pH değeri 4.02 olarak bulunmuştur. Özkan vd., (1997) tarafından yapılan başka bir
çalışmada pH değerleri 2.89 ile 3.22 arasında bulunmuştur. Meyve çapı ve uzunluğu çeşitler arasında
sırasıyla 21.2 ile 33.3 mm ve 21.0 ile 33,6 mm arasında, ağırlığı ise 5,1 ile 20,1g aralığında değişmektedir.
Bostan ve İslam, 2007 tafından yapılan diğer çalışmada meyve ağırlığı 9,46 ile 40,80 g uzunluğu 26,53 ile
48,73 mm ve çapı ve 23,67 ile 42,51 mm arasında değişmektedir (Bostan ve İslam, 2007). Hacıseferoğulları
v.d tarafından yapılan bir diğer araştırmada meyve ağırlığı 12g ,uzunluğu 31,1 mm çapı 27,7mm olarak tespit
edilmiştir. Aygün ve Taşçı (2013) Türkiye'den muşmula genotiplerinde meyve ağırlığı için 6.32-36.42 g
aralığı bildirmiştir. Ayob-Nezhadghan ve Hassanpour (2018), İran'ın Azerbaycan-e-Sharghi eyaletinden
muşmula genotiplerinde meyve ağırlığı için 2,59-10,95 g aralığını bildirmiştir.

Şekil2.Muşmula meyvesi boyutları(Durul,Ünver,2016)
MUŞMULANIN KİMYASAL İÇERİĞİ
Glew ve arkadaşları (2003) tarafından yapılan çalışmada olgunlaşma süresince muşmulanın şeker, organik
asit ve aminoasit içeriğindeki değişim araştırılmıştır.Olgunlaşma sürecinde şeker içerikleri ham meyveden
olguna doğru artmıştır.Buna karşılık sitrik asit ve askorbik asit içeriği azalırken malik asit içeriği azalmıştır.
Toplam asit içeriği ise artmıştır.
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Tablo1. Muşmula meyvesinin şeker ve asit içerikleri(Glew et. al. 2003b)

Hacıseferoğulları v.d. (2005) tarafından yapılan araştırmada Isparta (Türkiye) dan temin edilen muşmula
meyvelerinin kimyasal ve mineral içerikleri belirlenmiştir. Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo2. Muşmula meyvelerinin kimyasal içerikleri (Hacıseferoğulları v.d. 2005)
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Tablo3.Muşmula meyvelerinin mineral içerikleri(Hacıseferoğulları v.d. 2005)
Buna göre muşmula 8052,9 mg/kg değeriyle en yüksek oranda potasyum içermektedir. Potasyumu sırasıyla
kükürt, kalsiyum, bor, fosfor, demir, aluminyum, selenyum ve diğerleri izlemektedir. Glew et al. (2003c)
çalışmalarında muşmula meyvesinde 16 adet minerali tespit etmişlerdir. Bunlar Al, Ba, Ca, Cu, Co, Fe, K,
Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Sr, Ti ve Zn dur. Çalışmalarında potasyum (7370 g/kg kuru ağırlık), kalsiyum (1780
g/kg kuruağırlık), fosfor (1080 g/kg kuru ağırlık), magnezyum(1661 g/kg kuru ağırlık) ve sodyum (183 g/kg
kuru ağırlık)miktarlarında mineralleri belirlemişlerdir.Yukarıda verilen sonuçlara göre insanlar tarafından
besinsel olarak ihtiyaç duyulan minerallerin ve eser elementlerin önemli bir kaynağı olarak muşmula
verilebilir.
MUŞMULANIN BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMİ
Meyve ve sebzeler, yaşamı sürdürmek için gerekli besinleri sağlayan birincil besin kaynaklarıdır. Ayrıca
fenolikler ve flavonoidler gibi insan sağlığı açısından fayda sağlayan çeşitli fitokimyasalları içerirler (Oktay
v.d.2003). Bu nedenle, düzenli meyve ve sebze tüketimi, kanser ve kardiyovasküler hastalık gibi kronik
hastalık risklerinin azaltılmasına yardımcı olur (Dragsted et al.1993). Son zamanlarda fenolik asitlere olan
ilgi, meyve ve sebzelerin tüketilmesi yoluyla, koroner kalp hastalığı, felç ve kanserler, kardiyovasküler
hastalıklar ve iltihaplanma gibi oksidatif hasar hastalıklarına karşı potansiyel koruyucu rollerinden
kaynaklanmaktadır.
Ayrıca, araştırmacılar ve gıda üreticileri, güçlü antioksidan özellikleri, insan diyetindeki bolluğu ve oksidatif
stres ile ilişkili çeşitli hastalıkların önlenmesindeki olası rolleri nedeniyle fenolik asitlerle ilgilenmektedir
(Gülçin v.d.2010). Fenolik asitlerin meyvelerdeki fonksiyonel gıda bileşenlerinden biri olduğu kabul edilir.
Fenolik asitlerin serbest radikal türlerini temizlediği, serbest radikal oluşumunu engellediği ve DNA'da
oksidatif hasarı önlediği düşünülmektedir (Hacıseferoğulları,v.d.2005, Gülçin v.d.2010).
Muşmulanın antioksidan kapasitesi hakkında yapılan çalışmada, fitokimyasallardan fenolik bileşiklerin
içeriği (mg/g) miligram gallik asit eşdeğeri (GAE) olarak ifade edilmiş ve toplam fenolik bileşikler 25.08 mg
GAE olarak bulunmuştur(Gülçin v.d.2011). Ayrıca Ercişli vd.(2011) tarafından yapılan diğer bir çalışmada
da toplam fenolik bileşik içeriği 114 mg GAE/100 g ile 293 mg GAE/100 g olarak tespit etmişlerdir.
Polifenollerin, antioksidanlar olarak hareket ettiği bilinmektedir. Fenolik bileşiklerin bu bitki ekstraktlarının
radikal süpürücü aktivitesine katkıda bulunması muhtemeldir. Muşmuladaki flavonoid bileşiklerinin içeriği
miligram kersetin eşdeğeri olarak belirlenmiş
ve toplam flavonoidler 2.39 mg QE olarak
bulunmuştur(Gülçin v.d.2011).
Muşmulanın içerdiği fenolik bileşikler, flavonoidler ve askorbik asit sebebiyle iyi bir antioksidan kaynağı
olduğu ve oksidatif bileşiklerinden kaynaklanan hastalıkların önlenmesinde fayda sağlayacağı belirlenmiştir.
Muşmula meyveleri fenolikler, antosiyaninler, organik asitler ve mineraller gibi çok zengin biyoaktif bileşik
içerirler.Biyoaktif bileşiklerin, karakterizasyonu, fonksiyonel gıdalarda kullanımı ve insan sağlığı için klinik
değerlendirme, güncel araştırmaların ana hedefleri arasındadır. Mevcut araştırmalarda antioksidan kaynakları
çok çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlayabildiği için muşmulaya da artan bir ilgi vardır (Deighton
et.al.2000, Stewart e.al.,2007). Muşmula ile ilgili araştırmalar meyvelerle sınırlı kalmamıştır.
Safari ve Ahmady-Asbchinb(2019) tarafından yapılan çalışmada muşmula yapraklarından metanolle elde
edilen ekstraktta antioksidan ve antibakteriyel özellikler araştırılmış, ektsraktın gram pozitif ve gram negatif
bakterilere karşı 69.43% oranında antibakteriyel aktivite gösterdiğini, ayrıca içeriğinde tespit edilen yüksek
miktardaki fenolik (380.58mg/g), flavonoid (75.169mg/g ) ve karotenoidler( 3.43µg/ml) sebebiyle iyi bir
antioksidan olduğunu ifade etmişlerdir.
Muşmulalar
yaprak, meyve, ağaç kabuğu ve odun yoluyla şifalı bitki olarak İran bölgesinde
kullanılmaktadır. Bu bitki tıbbi olarak, ishal tedavisi, idrar söktürücü, ağız apsesinin giderilmesi, mide
şişkinliğinin giderilmesi, boğaz apsesinin giderilmesi, ateş düşürme, zayıf cildi güçlendirme, sinirleri
güçlendirme, bağırsak iltihabı tedavisi, kalın bağırsak enfeksiyonu tedavisi, adet düzensizlikleri tedavisi
alanlarında kullanılmaktadır(Bibalani and Mosazadeh-Sayadmahaleh,2012).
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Muşmula antioksidanların yanında pektin içeriği bakımından da zengin bir meyvedir. Pektin ilaç ve tıp
alanlarında kan kolestrol seviyesini ve glikoz miktarını düşürücü, kanser hücrelerinin apoptozunu sağlayarak
kanser önleyici, bağışıklık sistemini geliştirici, ilaç formülasyonlarında bağlayıcı ve kilo kaybında yararlı
olduğu belirtilmektedir (Abid vd., 2016; Grassino vd., 2016b, 2018; Umoren ve Eduok, 2016; Pasandide vd.,
2017; Raji vd., 2017; Baldino vd., 2018). Muşmulanın pektin içeriği yapılan bir çalışmada %21.5 olarak
tespit edilmiş ve elde edilen pektinin yüksek metoksilli pektin olduğu belirlenmiştir (Al-Amoudi,2019).
MUŞMULANIN KULLANIM ALANLARI VE İŞLENMESİ
Muşmula geleneksel olarak doğrudan tüketilebildiği gibi çeşitli şekillerde işlenerek de tüketime
sunulmaktadır. Özellikle marmelat, reçel, turşu olarak tüketimi yaygındır. Ayrıca çayı ve sirkesi de
kullanılmaktadır. Avrupa ülkelerinde likör olarak ta tüketilmektedir. Muşmula yaprakları da zengin içerikleri
bakımından çay olarak demlenerek tüketilmektedir.
SONUÇ
Muşmula, geçmişi çok eski çağlara dayanan ve faydaları insanlar tarafından keşfedilen hem yabani olarak
yetişen ve hem de kültüre alınarak yetiştirilen ülkemizde özellikle kıyı şeritlerinde bolca bulunan kıymetli bir
bitkidir. Muşmula hakkında son zamanlarda yapılan araştırmalar bitkinin kimyasal içeriğindeki kıymetli
bileşenler nedeniyle sağlık ve beslenme açısından gerçekten önemli bir besin kaynağı olduğunu göstermiştir.
Meyvelerinin olgunlaşma sırasında geçirdiği değişimler onun kimyasal içeriğindeki değişimlerden
kaynaklanmaktadır. Türleri ve yetişitirildikleri bölgeler açısından da farklılıklar gözlenmektedir.İçerdiği
kıymetli kimyasallar farklı kullanım alanlarının geliştirilmesi ve daha çok kesime ulaştırılması açısından
önemlidir. Jelleştirme ajanı olarak ve başlıca gıda endüstrisi olmak üzere ilaç, kimya ve boya sektöründe
kullanılan pektini de yüksek miktarda içermesi açısından pektin kaynağı olarak kullanımının araştırılması
olasıdır.Ayrıca yalnızca meyveleri değil yaprak ve gövdesi de çok kıymetli içeriğe sahip olması sebebiyle
araştırılmaya değer bir bitkidir.
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ABSTRACT
Ensuring the regular production and supply of electricity is a prerequisite for the economic development of a
country. In Kosovo, the current production of electricity depends mainly on its generation, which is based on
the burning of lignite in the power plants ‟Kosovo power plant A and B‟. In this research, the findings
indicated that there were significant changes in the concentrations of heavy metals at various sediment, soil
and water sample locations. Physico-chemical parameters such as temperature, pH, dissolved oxygen,
chemical oxygen demand, and total dissolved solid, biochemical oxygen demand, and main ions (SO42-,
PO43-, Cl-, NO3-, NO2-, and NH4+) were monitored to obtain accurate and representative data. Also, the study
indicates that there is mild contamination from these elements in the river, but in order to reach a clear
conclusion, it is prudent to do additional research in the study area. The sampling took place over a threemonth period in 2018 (April, July and October). The data analysis revealed that the concentration of heavy
metals such as Pb, Zn, Fe, Ni, Cd, Mn, Al, Cu, and Cr in several examined samples exceeds the maximum
permissible limits. The findings show substantial levels of metal pollution in the tested samples, which were
collected in three distinct locations. Atomic Absorption Spectroscopy was used to measure heavy metals.
Keywords: pollution, water, soil, sludge, power plants, heavy metals.
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ABSTRACT
Using the concept of a Representative Unit Cell (RUC), static models are developed to approximate
penetration depth of oil retained in porous sediments. Two types of sedimenta are considered: granular, or
gravel beach sediments, and consolidated, sponge-like soil sediments. In each case, and estimation of the
maximum depth reached, when the oil is redistributed in the sediment, is obtained in terms of porosity and
tortuosity of the sediment, and in terms of a characteristic microscopic length scale suitable for the RUC
used.

INTRODUCTION
Oil (hydrocarbon) pollution of our physical environment (marine, land and air) is a multidimensional
problem whose management if at all achievable can only be through the interdisciplinary approaches of
science and applied science, socio-politics and socio-economics. While socio-politics and socio-economics
deal with the regulations of oil transport and cost-benefit analysis of spilled oil cleanup and remediation
(among many other oil pollution facets), the science and applied science approach deals with the study and
modelling of behavior and fate of spilled oil and the design and implementation of countermeasures. This
interdisciplinary approach to oil spills is centred around oil spill models and processes, contingency plans,
counter-measures (prevention and response), and crisis management.
Petroleum products represent a dangerous potential source of groundwater pollution and sediment
contamination due to the toxicity of a number of oil components, such as BTEX – (Benzene, Toluene,
Ethylene and Xylene). Spilled oil can reach a beach sediment in a variety of ways, including wave-washing
and tidal waves. Stranded oil on a beach sediment eventually penetrates through the sediment due to the
action of gravity, dissolution into the underlying tidal water, dispersion into the sediment and ultimately the
retention of oil in the porous sediment by virtue of sorption, adhesion and adsorption of the hydrocarbons on
the porous matrix solid particles, (Farina (1997), Alvarado and Marsden Jr. (1979)).
Assessment of contaminated sites, and the quantification of oil retained in the underlying sediment is a
fundamental first step in any possible cleanup effort. At the outset, this requires determination of the lateral
and vertical extent of the contaminated sediment. Due to the costly clean-up processes of oil-contaminated
sediments it is imperative to predict the outreach of oil components, their motion in the sediment, the
physical (and chemical) behaviour of the redistributed oil and how the oil components reach the water table.
In this work, we quantify oil retention for two types of sediments: granular, sandy-gravel, and consolidated,
sponge-like soil, beach sediment and marshes. We develop static models based on thin layer modelling and
derive maximum depth formulas for oil penetration into the sediment.

THIN-LAYER MODELLING
When oil is stranded on a beach sediment, it is subjected to the processes of evaporation into the atmosphere
and diffusion into the underlying porous sediment. These processes are affected by various physicalchemical factors, including (Allan et.al. (2006); Keramea et.al. (2021)):
1- The variable ambient temperature of the atmosphere, the sediment and the wave water.
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2- Wind speed, wind stress and wind direction.
3- Surface area of the spill.
4- Wave speed, direction and amplitude.
5- Thermal radiation and solar heat flux.
6- Evaporation rate into the atmosphere.
7- The type of sediment, its porosity, permeability, and the diffusion rate into the sediment.
8- Extent of the water table.
9- Type of oil, the concentration of its components and their viscosities and densities.
A successful model attempting to predict the mass balance of stranded oil must account for the above factors.
This includes the difficult task of modelling (accurately) the evaporation rate into the atmosphere and the
diffusion rate into the porous sediment. Modelling this physical situation in its full unsteady-state threedimensionality is a formidable task at present. However, when the situation is one in which the layer of
stranded oil is thin, then some approximations are possible.
Assuming that oil is modelled in accordance with the pseudo-component approach, (Fingas (2004)), and that
the processes of evaporation and diffusion are uniform within each group, then the following analysis of
Yang and Wang (1977), can be carried out.
Letting 𝐽⃗𝑖 = (𝐽1 , 𝐽2 , 𝐽3 )𝑖 be the mass flux vector of the ith group, and making the further assumption that the
oil layer is of such a thickness that the flux in each of the x- and y-directions, 𝐽1 and 𝐽2 , respectively, can be
neglected, while the 𝐽3 component in the z-direction is dominant (see Fig. 1), the conservation of mass then
requires that:
ℎ 𝜕𝐶

∫0 [ 𝜕𝑡𝑖 +

𝜕(𝐽3 )𝑖
]𝑑𝑧
𝜕𝑧

=0

(1)

or
𝜕 ℎ
∫ 𝐶 𝑑𝑧
𝜕𝑡 0 𝑖

+ 𝐽3𝑖 (ℎ) − 𝐽3𝑖 ( 0) = 0

(2)

Defining the average value of the integral in (2) as:
1

ℎ

< 𝐶𝑖 >= ℎ ∫0 𝐶𝑖 𝑑𝑧

(3)

or
ℎ

∫0 𝐶𝑖 𝑑𝑧 = ℎ < 𝐶𝑖 >

(4)

then
𝜕 ℎ
∫ 𝐶 𝑑𝑧
𝜕𝑡 0 𝑖

𝜕

= 𝜕𝑡 (ℎ < 𝐶𝑖 >) =< 𝐶𝑖 >

𝜕ℎ
𝜕𝑡

+ℎ

𝜕<𝐶𝑖 >
𝜕𝑡

(5)

and equation (2) can be written as:
< 𝐶𝑖 >

𝜕ℎ
𝜕𝑡

+ℎ

𝜕<𝐶𝑖 >
+ 𝐽3𝑖 (ℎ) − 𝐽3𝑖 (0)
𝜕𝑡

=0

(6)

At the early stages of a spill, 𝐶𝑖 is uniform, and at the latter stages h does not vary significantly, hence
0, and equation (6) becomes:
ℎ

𝜕<𝐶𝑖 >
+ 𝐽3𝑖 (ℎ) − 𝐽3𝑖 (0)
𝜕𝑡

=0

𝜕ℎ
𝜕𝑡

≅

(7)

The term 𝐽3𝑖 (ℎ) in (7) represents the mass flux due to evaporation and the term 𝐽3𝑖 (0) represents the mass
flux into the sediment. The way in which each of these terms is evaluated gives rise to the various
evaporation and diffusion models.

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
282

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
Assuming that evaporation into the atmosphere and diffusion into the sediment follow Fick’s law, then the
mass flux is proportional to the concentration gradient. We thus write:
𝐽3𝑖 (ℎ) ∝ −∇𝐶𝑖

(8)

or
𝐽3𝑖 (ℎ) =< 𝐶𝑖 > −𝐶𝑖𝑎

(9)

Similarly,
𝐽3𝑖 (0) =< 𝐶𝑖 > −𝐶𝑖𝑠

(10)

wherein 𝐶𝑖𝑎 and 𝐶𝑖𝑠 are the percentage weights of fraction i in the air and in the sediment, respectively.
Furthermore, treating 𝐶𝑖𝑎 and 𝐶𝑖𝑠 as constants of small magnitudes, we get:
𝐽3𝑖 (ℎ) = 𝑘𝑖𝑒 < 𝐶𝑖 >

(11)

Similarly,
𝐽3𝑖 (0) = 𝑘𝑖𝑑 < 𝐶𝑖 >

(12)

where 𝑘𝑖𝑒 and 𝑘𝑖𝑑 are coefficients of evaporation and diffusion, respectively, of the ith oil component.
Using (11) and (12) in (7), we obtain:
ℎ

𝜕<𝐶𝑖 >
𝜕𝑡

= −[𝑘𝑖𝑒 + 𝑘𝑖𝑑 ] < 𝐶𝑖 >

(13)

If h is constant, (13) takes the form
𝜕<𝐶𝑖 >
𝜕𝑡

=−

[𝑘𝑖𝑒 + 𝑘𝑖𝑑 ]
ℎ

< 𝐶𝑖 >

(14)

If after the initial stages of a spill evaporation seizes, (Kang and Oulman (1996)), then (14) reduces to:
𝜕<𝐶𝑖 >
𝜕𝑡

=−

𝑘𝑖𝑑
ℎ

< 𝐶𝑖 >

(15)

and diffusion into the sediment becomes the dominant process. (Liu and Messow (2000)).
Successful utilization of the simplified model in (14) necessitates a knowledge of the evaporation and
diffusion coefficients 𝑘𝑖𝑒 and 𝑘𝑖𝑑 . Information obtained from this model would include the amount of oil that
enters into the porous sediment. Assuming that this quantity (by volume) is known, say 𝑀3 , then with the
knowledge of the sediment surface area covered by the oil, say 𝐷 2 , then the average thickness of the oil
layer, say ℎ, can be calculated from 𝑀3 = ℎ𝐷 2. These quantities are then employed in the following analysis.
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DEPTH QUANTIFICATION
In order to estimate the depth reached by the oil diffusing into the sediment we consider the following
idealization of the porous medium.
Representative Elementary Volume (REV):
An REV may be defined as a control volume, 𝑉, whose porosity, 𝜑, is the same as the whole porous
medium. Letting 𝑉𝜑 be the effective pore volume (i.e. volume of interconnected pores), then porosity is
defined as 𝜑 =

𝑉𝜑
𝑉

.

Representative Unit Cell (RUC):
An RUC is the minimal REV in which the average properties of the porous medium are embedded, (Plessis
and Masliyah, (1991)).
For granular media, an RUC is represented by a cube of linear dimension ℓ and volume 𝑉. Aligned
centrally within 𝑉 is a solid cube of linear dimension ℓ𝑠 , as shown in Fig. 2. Length ℓ represents the average
distance between pore centres. The mean pore cross-sectional area,
𝒜𝑝 , is taken to be the same in all
directions by virtue of isotropy of the medium. Du Plessis and Masliyah, (1991), established the following
results based on the concept of RUC. They are listed here for the sake of clarity (Hamdan (1994)).
(i) Total or bulk volume of the granular RUC is 𝑉 = ℓ3 .
(ii) Void volume is 𝑉𝜑 = 𝜑𝑉 = 𝜑ℓ3 .
(iii) Solid volume is 𝑉𝑠 = 𝑉 − 𝑉𝜑 = 𝑉 − 𝜑𝑉 = (1 − 𝜑)𝑉 = (1 − 𝜑)ℓ3 = ℓ3𝑠 .
2

(iv) Cross-sectional pore area is 𝒜𝑝 = ℓ2 − ℓ2𝑠 = [1 − (1 − 𝜑)3 ]ℓ2 .
𝑉𝜑

(v) Total tortuous path length within the RUC is ℓ𝑡 = 𝒜 .
𝑝

(vi) Tortuosity 𝜏 = ℓ/ℓ𝑡 .
2

(vii) Relationship between 𝜏, 𝜑 and 𝒜𝑝 is given by 𝒜𝑝 = 𝜑𝜏ℓ2 . 𝜏 =

[1−(1−𝜑)3 ]
𝜑

.
2

(viii) Total wetted surface area within the RUC is given by 𝑆 = 6 ℓ2𝑠 = 6(1 − 𝜑)3 ℓ2 .
In order to calculate the amount of oil retained on the solid part of the RUC, we let 𝛿1 and 𝛿2 be the
boundary layer thicknesses on the horizontally-oriented and the vertically-oriented sides of the solid part of
the RUC, respectively. Then, the total amount of oil retained on the solid surface is given by:
𝑀1 = [2𝛿1 + 4𝛿2 ] ℓ2𝑠

(16)
2
3

2
3

Using (iv), namely, ℓ2𝑠 = ℓ2 − 𝒜𝑝 = ℓ2 − [1 − (1 − 𝜑) ] ℓ2 = (1 − 𝜑) ℓ2 , we get
2

𝑀1 = [2𝛿1 + 4𝛿2 ](1 − 𝜑)3 ℓ2

(17)

Since the volume of oil in the oil cover that will be diffused into the medium is 𝑀3 = 𝑑𝐷 2 , and total number
of repeating RUC’s covered by an area 𝐷 2 is 𝐷 2 /ℓ2, then the total volume of oil retained in the first layer of
RUC’s of depth ℓ is given by
𝑀2 =

𝐷2
𝑀
ℓ2 1

2

= 𝐷 2 [2𝛿1 + 4𝛿2 ](1 − 𝜑)3

(18)

Letting 𝐿 be the maximum depth that is subject to contamination by oil, and assuming that it is composed of
RUC layers of depth ℓ each, then the total number of repeating RUC depths is 𝐿/ℓ. Thus, the total volume of
oil retained on the solid surfaces in a depth 𝐿 is given by:
𝐿

𝐿

2

𝑀3 = ℎ𝐷 2 = ℓ 𝑀2 = ℓ 𝐷 2 [2𝛿1 + 4𝛿2 ](1 − 𝜑)3

(19)
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𝐿=

ℓℎ

(20)

2

[2𝛿1 +4𝛿2 ](1−𝜑)3

Approximation of Boundary Layer Thickness
In the flow of a viscous fluid over a porous layer, the thickness of the boundary layer is given by 𝛿 = √𝑘,
where 𝑘 is the permeability. For granular media, permeability is given by Du Plessis and Masliyah, (1991)
1

2

1

𝜑 ℓ2𝑠 [1−(1−𝜑)3 ][1−(1−𝜑)3 ]

𝑘=

4

2

𝜑ℓ2 [1−(1−𝜑)3 ][1−(1−𝜑)3 ]

=

(21)

2

36(1−𝜑)3

36(1−𝜑)3

Assuming that the boundary layer thickness on the horizontal sides is twice as that on the vertical sides of the
solid part of the RUC, we take 𝛿 = 𝛿1 + 2𝛿2 . Thus,
𝐿=

3ℎ
2
1
√𝜑(1−𝜑)3 [1−(1−𝜑)3

2
][1−(1−𝜑)3

(22)
]

where the units of 𝐿 and 𝑑 are the same.

For consolidated mediathe RUC is described by three mutually perpendicular short ducts, Du Plessis and
Masliyah (1988)., shown in Fig. 3.

Let 𝑑 be the average length of a repeating duct, and 𝑑𝑝 the average distance between pores. Then, the
overlapping pore volume available for flow is given by 𝑑𝒜𝑝 , where 𝒜𝑝 is the mean pore cross-sectional
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area that is the same in all directions by virtue of isotropy of the medium. Thus, the total volume of the RUC
is 𝑉 = 𝑑3 and the following RUC results follow (Hamdan and Sawalha (1996)).
(ix)

𝑉𝜑 = 𝜑𝑉 = 𝜑𝑑3 = 3𝑑𝒜𝑝 − 2𝑑𝑝3

(x)

𝒜𝑝 = 𝜑𝜏𝑑2 , where 𝜏 = 𝑑/𝑑𝑒 is the tortuosity, wherein 𝑑𝑒 = 𝒜 = 3𝑑 − 2𝑑𝑝 .

𝑉𝜑

𝑝

𝑑

2
𝑑𝑝
𝜑𝑑 2

(xi)

Tortuosity 𝜏 = 3𝑑−2𝑑 =

(xii)

Porosity 𝜑 =

(xiii)

𝑉𝜑 = 3𝜑𝜏𝑑3 − 2𝑑𝑝3

(xiv)

The total wetted surface area of the solid within the RUC is given by:

𝑝

𝑆 = 12𝑑𝑝 (𝑑 − 𝑑𝑝 ) =

(3𝜏−1)2
.
(4𝜏3 )

3(1−𝜏)(3𝜏−1)𝑑 2
.
𝜏2

Depth Quantification for Consolidated Media
Let 𝛿 be the boundary layer thickness, which represents the thickness of oil that sticks to the solid surface of
the RUC, then the total amount of oil that is retained on the RUC solid surface is given by
𝛿𝑆 = 12𝛿𝑑𝑝 (𝑑 − 𝑑𝑝 ) =

3(1−𝜏)(3𝜏−1)𝑑2 𝛿
𝜏2

(23)

Since the total area of the beach that is covered by oil is 𝐷 2 , and the length of each RUC is 𝑑, therefore the
number of repeating RUC’s in the horizontal extent is 𝐷 2 /𝑑2. Thus, the total volume of oil retained on the
solid surface area of an RUC layer of depth 𝑑 is given by:
𝛿𝑆𝐷 2
𝑑2

=

3(1−𝜏)(3𝜏−1)𝐷2 𝛿
𝜏2

(24)

Letting 𝐿 be the total depth of contaminated sediment, then this depth consists of repeating RUC’s, each of
depth 𝑑. The total number of vertically repeating RUC layers is 𝐿/𝑑, and the total amount of oil that is
retained on the solid particles of the porous sediment is given by:
𝑀3 =

3(1−𝜏)(3𝜏−1)𝐷 2 𝛿𝐿
𝜏2 𝑑

(25)

Since 𝑀3 = ℎ𝐷 2 , therefore the following relationship between 𝐿 and ℎ is obtained:
ℎ=

3(1−𝜏)(3𝜏−1)𝛿𝐿
𝜏2 𝑑

(26)

𝐿=

ℎ𝜏2 𝑑
3𝛿(1−𝜏)(3𝜏−1)

(27)

Upon using the RUC results for 𝜏, we obtain:
4
ℎ𝑑𝑑𝑝

𝐿 = 3𝛿𝜑(𝜑𝑑2 −𝑑2

(28)

2
2
𝑝 )(3𝑑𝑝 −𝜑𝑑 )

This last expression for 𝐿 has the dimension of length and is of the same units as ℎ. The expression can be
further simplified by substituting the approximation for 𝛿 in terms of the permeability, namely 𝛿 = √𝑘,
where for consolidated media, 𝑘 =

𝜑 2 𝑑 2 𝜏2
,
𝛾(1−𝜏)

where 𝛾 is a correction parameter whose value depends on

properties of the flowing fluid.
In terms of porosity and tortuosity, 𝐿 can be expressed as:
𝐿=

ℎ √𝛾
3𝜑(3𝜏−1)√1−𝜏

(29)
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CONCLUSION
In this work, initial analysis of estimating the penetration depth of oil spilled on a beach sediment is given.
Two types of ssediments have been considered: granular and consolidated sediments, with penetration depths
estimated by the following formulas:
For Granular (Sandy-like) Beach Sediments:
𝐿=

3ℎ
2
1
√𝜑(1−𝜑)3 [1−(1−𝜑)3

2
][1−(1−𝜑)3

(30)
]

For Consolidated (Sponge-like) Soil Sediments:
ℎ 𝛾

√
𝐿 = 3𝜑(3𝜏−1)

(31)

√1−𝜏

where 𝛾 is a correction parameter whose value depends on properties of the oil, ℎ is oil slick thickness, 𝜑 is
porosity of the sediment, and 𝜏 is the tortuosity.
Further analysis is required to quantify the diffusion coefficient of oil into the porous sediment in order to
accurately estimate the amount of oil that would diffuse into the sediment.
REFERENCES
Allan, F.M., Kamel, M.T., Mughrabi, T.A. and Hamdan, M.H. (2006). Infiltration of oil into porous
sediments. Applied Mathematics and Computation, 177, 659–664.
Alvarado, D.A. and Marsden Jr., S.S. (1979). Flow of oil-in-water emulsions through tubes and porous
media. Society of Petroleum Engineers Journal, 19, 369-377.
Du Plessis, J.P. and Masliyah, J.H. (1991). Flow through Isotropic Granular Porous Media. Transport in
Porous Media, 6, 207-221.
Du Plessis, J.P. and Masliyah, J.H. (1988). Mathematical modelling of flow through consolidated isotropic
porous media. Transport in Porous Media, 3(2), 145-161.
Farina, A. (1997). Waxy crude oils: Some aspects of their dynamics. Mathematical Models and Methods in
Applied Sciences, 7(4), 435-455.
Fingas, M. (2004). Modeling evaporation using models that are not boundary-layer regulated. J. Hazard.
Mater., 107, 27-36.
Hamdan, M.H. (1994). Theoretical quantification of penetration depth of oil spilled on beach sediments. In:
Canadian Society for Civil Engineers’ Engineering Mechanics Symposium, IV, 109-114.
Hamdan, M.H. and Sawalha, K.D. (1996). Oilspills on consolidated sediments: A depth quantification study.
Applied Mechanics in the Americas, 5, 79-82.
Kang S.H. and Oulman S. (1996). Evaporation of petroleum products from contaminated soils. J. Environ.
Eng., 5, 384-385.
Keramea, P., Spanoudaki, K., Zodiatis, G., Gikas, G. and Sylaios, G. (2021). Oil spill modeling: A critical
review on current trends, perspectives, and challenges. J. Marine Science and Engineering, 9(2), 181-222.
Liu J. and Messow U. (2000). Diffusion-controlled adsorption kinetics at the air solution interface. Colloid
Polym. Sci., 278, 124-128.
Yang, W.C. and Wang, H. (1977), Modelling of oil evaporation in aqueous environment. J. Water Research,
11, 879-887.

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
287

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
ACI KAVUN (ECBALLİUM ELATERİUM (L.) A. RİCH.) BİTKİSİNİN KARBONIK ANHIDRAZ II
IZOENZİM AKTİVİTESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF BITTER MELON (ECBALLIUM ELATERUM (L.) A. RICH.) ON
CARBONIC ANHIDRASE II ISOENZYME ACTIVITY
Ümit Muhammet KOÇYİĞİT
Doç. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Sivas, Türkiye.
ORCID NO: 0000-0001-8710-2912

Feyza Nur ÇETİN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyokimya Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
ORCID NO: 0000-0002-0950-3961

Ebrar Büşra YILDIRIM
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyokimya Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
ORCID NO: 0000-0001-6723-9903

ÖZET
Bu çalışma, tıbbi bir bitki olduğu düşünülen Ecballium Elaterium (E.E) bitkisinin özsuyu ve çekirdek
özütlerinin in vitro karbonik anhidraz II (hCA II) enzim aktivitesi üzerine olan etkisini araştırmak amacı ile
yapılmıştır. Fizyolojik açıdan oldukça önemli bir enzim olan karbonik anhidraz izoenzimlerinden biri olan
hCA II sitozolik bir enzimdir. Günümüzde bu enzimlerin aktivitörleri ve inhibitörlerinin ödem, glokom,
obezite, kanser, epilepsi ve osteoporozis, alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldıkları
bilinmektedir. Yeni doğal inhibitör ve aktivatörlerin keşfi ile yan etkilerin az ve daha etkili alternatif
maddelerin bulunması bu araştırmada hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, aktivite çalışmaları için hCA II enzimi,
Sepharose-4B-L-Tirozin-Sülfanilamid
afinitekromatografisi
kullanılarak
insan
eritrositlerinden
saflaştırılmıştır. Daha sonra enzim aktivitesi, kromojenik p-nitrofenil asetat (PNF) substratı kullanılarak 348
nm’despektrofotometrik olarak ölçülmüştür. hCA II izoenziminin aktivitesinin %50’sinin inhibe edildiği
bitki özsuyu ve çekirdek özütü konsantrasyonları (IC50) belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Acı kavun, Ecballium elaterium, Karbonik Anhidraz
ABSTRACT
This study was carried out to investigate the effect of the plant juice and seed extracts of Ecballiumelaterium
(E.E), which is thoughtto be a medicinalplant, on in vitro carbonic anhydrase II (hCA II) enzymeactivity.
One of the isoenzyme of carbonic anhydrase, which is a very important physiologically important enzyme,
hCA II is a cytosolicenzyme. Today, it is known that activators and inhibitors of these enzymes are used in
thetreatment of diseases such as edema, glaucoma, obesity, cancer, epilepsy, osteoporosis and alzheimer's.
With the discovery of new natural inhibitors and activators, it is aimed to find alternative substances with
less side effects and more effective. Accordingly, for activity studies, hCA II enzyme was purified from
human erythrocytes using Sepharose-4B-L-Tyrosine-Sulfanilamide affinechromatography. The enzyme
activity was then measured spectrophotometrically at 348 nm using the chromogenic p-nitrophenylacetate
(PNF) substrate. The plant juice and seed extracts extractconcentrations (IC50 ) at which 50% of the activity
of the hCA II isoenzyme were inhibited were determined.
Keywords: Bitter melon, Ecballiumelaterium, Carbonicanhydrase
GİRİŞ
Geçmişten günümüze dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de insanlar birçok bitkiyi, hastalıkları
tedavi etmek amacıyla kullanmaktadır. Latince adı Ecballium Elaterium olan ve halk arasında acı kavun, acı
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dülek, eşek hıyarı olarak da bilinen bu bitki Cucurbitaecae familyasına ait tüylü bir akdeniz bitkisidir.
(Mazokopakis, Karefilakis, & Starakis, 2009)
Ecballium elaterium (E.E) bitkisi çeşitli farmakolojik özellikleri yönüyle hala incelenmekte olan bir bitkidir.
Bu bitkinin antienflamatuvar özellikleri nedeniyle geleneksel olarak özellikle rinosinizit tedavisinde ve
ayrıca ateş, sarılık, kabızlık, hipertansiyon ve kanser tedavisinde iyileştirici olarak kullanılmıştır. Buna ek
olarak bitki özsuyunun analjezik olduğu da bilinmektedir. (Aydoğmuş Öztürk, 2021) (Bizid, et al., 2015).
Karbonikanhidraz enzimi bütün organizmalarda bulunan, 16 farklı izomeri olan, karbondioksitin bikarbonat
ve protona dönüşümünü katalizleyen ve Zn2+ iyonu ihtiva eden bir metaloenzimdir. (Koçyiğit, Taslimi,
Tüzün, Yakan, Muğlu, & Güzel, 2020)
Çalışmada kullanılan karbonik anhidraz hCA II ve hCA I, izoformlar içinde en yaygın bulunanlardan olup,
yapısında bulunmayan disülfit bağları ya da fosfat gruplarına ile diğer izoformlardan ayrılmışlardır.
Saflaştırılması da diğerlerine nispeten kolay olması sebebi ile de üzerinde çok çalışma yürütülen bir enzim
haline gelmiştir. (Akıncıoğlu, Akbaba, Göçer, Göksu, Gülçin, & Supuran, 2013). Yapılan çalışmalarda hCA
II izoenziminin glukoma, ödem, epilepsi ve mide bulantısı gibi hastalıklarla ilişkili olduğu görülmüştür.
Karbonik anhidraz enzimi inhibitörleri kanser tedavisinde, diüretik ve potansiyel antiobezite ilaçlarında, göz
bozukluklarının tedavisinde (glokom, maküler dejenerasyon), osteoporoz tedavisi gibi alanlarda farmakolojik
olarak kullanılmaktadır. Ancak kullanılan karbonik anhidraz inhibitörlerinin birçok sistemik veya oküler yan
etkileri görülebilmektedir. Bu sebeple karbonik anhidraz enzimlerinin yeni inhibitor madde keşifleri çok
önemlidir. (Aydın, Türkoğlu, Kuzu, & Taşkın, 2021)
YÖNTEM
2.1. Çalışmada Kullanılan Malzemeler
Çalışmada Ecballium Elaterium bitkisi taze olarak Kırıkkaleden toplanıldı. Soğuk zincirde saklanıldı.
Ecballium Elaterium bitkisinin özsuyu ve çekirdek özütü elde edilerek kullanılmıştır.
Çalışmamızda hCA II, Sepharose-4B-L-Tyrosine-Sulfanilamide afinitekromatografı ile insan kan
eritrositlerinden saflaştırıldı. Enzimin saflığı, sodyum dodesil sülfat-poliakrilamid jel elektroforezi ile kontrol
edildi. Bu yöntemle saflaştırılan çok miktarda hCAII enzimi uygun koşullarda saklanılmakta ve
çalışmalarımızda kullanılmaktadır.
2.2.Karbonik Anhidraz Aktivitesinin Ölçümü (Esteraz Aktivitesi)
İnhibisyon çalışmaları için esteraz aktivite yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, Karbonik anhidrazın esteraz
aktivitesine sahip olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Yöntemin prensibi kısaca şu şekildedir; karbonik
anhidraz enzimi substrat olarak kullanılan p-nitrofenilasetatı 348 nm'de absorpsiyon ile p-nitrofenol veya pnitrofenolata hidrolize eder. Hem p-nitrofenol hem de p-nitrofenolat 348 nm'de aynı absorbansı
gösterdiğinden dolayı fenol grubundaki H+ iyonunun fenol grubundan ayrılıp ayrılmaması ölçümü
etkilememektedir. p-nitrofenilasetat bu dalga boyunda çok az absorpsiyona sahip olduğundan kör olarak
kullanılır. (Ekinci, Ceyhun, Şentürk, Erdem, Küfrevioğlu, & Supuran, 2011).
1mL kuvars küvetlerde spektrofotometrik aktivite tayini için çalışmada kullanılan madde miktarları Tablo
1'de verilmiştir.
Tablo 1. Esteraz aktivitesi için 1 mL kuvars küvetlerde kullanılan solüsyonlar
Deneyde Kullanılan Maddeler Kontrol Tüpününİçeriği (Kör) (µL) NumuneTüpününİçeriği (µL)
Tris-SO4 (0,5 M) pH 7,4

400

400

p-Nitrofenolasetat

360

360

SafSu

240

220

Enzim

-

20

1000

1000

ToplamHacim
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Tablo 1'deki reaksiyon karışımı hazırlandıktan sonra her 3 saniyede bir absorbans değeri okunup ve 3 dakika
sonra 25 °C'de 348 nm'deki absorbans okunarak absorbans farkı kaydedildi. 3 dakika sonra enzimin saf su ile
değiştirilmesiyle elde edilen karışımın absorbansı ile spektrofotometre sıfıra ayarlandı. Daha sonra ölçülen
absorbans değerlerine göre enzim aktivitesi hesaplanmıştır. IC50 değeri aktivite (%) - Konsantrasyon
(mg/mL) grafiğinden bulunmuştur.

BULGULAR
Çalışmamızda Karbonik anhidraz II izoenzimi E.E bitkisinin özsuyu ve çekirdek özütü tarafından etkin bir
şekilde inhibe edildiği görülmektedir. (Tablo 2). Enzimler için IC50 değerleri 1. bitkinin özsuyu için 0.187
mg/mL, 2.bitkinin çekirdek özütü için ise 0.085 mg/mL olarak hesaplanmıştır. E.E bitkisisnin hCA II
izoenzimlerine karşı IC50 grafikleri Şekil 1'de gösterilmiştir.
Tablo 2. Ecballium Elaterium hCA II enzimlerine karşı enzim inhibisyon sonuçları.
hCA-II
Maddeler IC50 (mg/mL) r2
1.

0.187

0.989

2.

0.085

0.877
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100

Bitkinin Öz Suyu

y = 100e-7,379x
R² = 0,9893

Aktivite (%)

80
60
40

20
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

Konsantrasyon (mg/mL)

Bitkinin Çekirdek Ekstresi

y = 100e-108,6x
R² = 0,8779

100
Aktivite (%)

80
60
40
20

0
0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

Konsantrasyon (mg/mL)

TARTIŞMA VE SONUÇ
Yüzyıllardır bitkiler insanlar tarafından barınak, yiyecek, giyecek, baharat, parfüm ve ilaç gibi birçok alanda
kullanılmışlardır. Günümüzde de tekrar popüler hale gelen bitkilerle tedavi yöntemi, ülkemizde yaygın bir
şekilde kullanılmaya ve incelenmeye başlanmıştır. Ancak kimi zaman bilimsel veriye dayanmadan tıbbi
amaçlarla kullanılan bitkiler halk sağlığı açısından ciddi problemlere yol açabilmektedir. Bu nedenle
bitkilerin bilinçli ve dikkatli kullanılması için biyolojik yapıları bilimsel metodlar kullanılarak aydınlatılmalı
aynı zamanda halk sağlığı üzerine olan olumlu veya olumsuz etkileri belirlenmelidir
Tıbbı bir bitki olduğu düşünülen Ecballium Elaterium (E.E) bitkisinin antiepileptik potansiyeli, hCA II
izoenzim aktivitesi in vitro esteraz metodu kullanılarak spektrofotometrik olarak ölçülerek incelenmiştir.
Elde edilen verilen Tablo 2'de gösterilmiştir. Buna göre Ecballium Elaterium bitkisinin IC50 değerleri:
bitkinin özsuyu için 0.187 mg/mL, r2: 0.989, bitki çekirdek özütü için 0.085 mg/mL, r2: 0.877 olarak
bulunmuştur. Çalışma Ecballium Elaterium bitkisinin hem özsuyunun hem de çekirdek özütünün in vitro
koşullarda karbonik anhidraz II izoenziminin aktivitesini azalttığını gösterdi. Ayrıca verilere göre bitkinin öz
suyunun inhibitör potansiyenin daha fazla olduğu görüldü. Bu sonuçlar göre Ecballium Elaterium bitkisinin
glukoma, ödem, epilepsy ve mide bulantısı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan karbonik anhidraz
inhibitörleri içiren ilaçları destekleyici bir bitkisel ürün olabilme potansiyeli taşıdığını göstermektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada, kolonoskopi örneğine alternatif olarak laser-yumuşak doku etkileşimleri sırasında laser
ablasyon işlemini ortaya çıkarmak için kullanılan laser parametrelerinin bir fonksiyonu olarak kuzu ve dana
kolon dokuları incelenmiştir. Bu çalışmada kullanılan kuzu ve dana kolon dokuları atıl doku olarak kasaptan
temin edilmiştir. Kuzu ve dana kolon doku kalınlıkları arasındaki fark, laser-yumuşak doku etkileşimleri
sırasında optimum laser parametrelerinin belirlenmesinde önemli bilgiler verir. Ti: Safir femtosaniye laser
kuzu ve kolon dokularına laser yoğunlukları ve laser tekrarlama sayısı değiştirilerek 800 nm dalga boyunda
90 femtosaniye laser puls süresinde 1 kHz tekrar oranında uygulandı. Laser gücü ve doku üzerinde laser
tekrarlama süreleri dokuların işlenmesinde etkili parametrelerdir. Optik mikroskopi görüntüleri, laser
yoğunluğu veya tekrarlama sayısı arttıkça kesi genişliğinin arttığını göstermiştir. Bu ön çalışmanın amacı
kolonoskopi yöntemi sırasında kanama, iltihaplanma, divertikül gibi faktörlerin neden olduğu oluşumları
ortadan kaldırmaktır. Lazer ablasyon temelli doku incelemesinin, kolonoskopi doku örneklemesine alternatif
olarak herhangi bir ön örnek hazırlama süreci olmadan şüpheli dokuyu incelemek için bazı değerli bilgiler
vermesi umulmaktadır. Sonuç olarak laser şiddeti arttıkça doku üzerindeki genişlik artar. Laser ablasyon için
kesideki bu artış, kolonoskopi için mevcut uygulama örneklemesine kıyasla çok küçük olduğu sonucuna
varılabilecek mikron boyutundadır.
Anahtar Kelimeler: Femtosecond Laser, Ablasyon, kuzu, buzağı, kolon, doku

ABSTRACT
In this study, lamb and calf colon tissues have been investigated as a function of laser parameters used in
order to reveal laser ablation process during laser-soft tissue interactions to be as an alternative to
colonoscopy sampling. The lamb and calf colon tissues used in the present study have been supplied from
butcher as idle tissues. The difference between lamb and calf colon tissues thicknesses gives important
information to determine optimum laser parameters during laser-soft tissue interactions. Ti: Sapphire
femtosecond laser was applied on lamb and calf colon tissues changing laser intensities as well as the
number of laser iteration at wavelength of 800 nm in 90 femtosecond laser pulse duration at 1 kHz repetition
rate. Laser power and laser repetition times on tissue are effective parameters on processing of tissues.
Optic microscopy images have shown that as either the laser intensity or the number of repetition times
increases, the width of incision has become larger. The aim of this preliminary study is to eliminate the
formations caused by factors such as bleeding, inflammation, diverticula during the colonoscopy method. It
is hopefully expected that laser ablation-based investigation of tissue will give some valuable information to
examine the suspected tissue without any pre-sample preparation process as an alternative to colonoscopy
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tissue sampling. As a result, as the laser intensity increases, the width on the tissue increases. This increase
in the incision for laser ablation is in micron size which can be concluded to be very small in comparison
with the current application sampling for colonoscopy.
Keywords: Femtosecond Laser, Ablation, Lamb-Calf, Colon, Tissue

INTRODUCTION
It has been dramatically experienced that the incidence rates of colorectal cancers has recently increased with
various reasons however the mortality rate of colorectal cancerous are less than the incidence rates due to
some significant development on the diagnosis and treatment methods improved (Arnold et al., 2017). Early
detection and colonoscopy methods for polyps will have contributed the prevention of colorectal cancerous
diseases as well as mortality. Colonoscopy is one of the most performed application to detect polyps and
early diagnosis of cancers and evaluation of colonic diseases. There are several apparatuses for colonoscopy
and polypectomy applications (Reumkens et al., 2016). These processes take place on the basis of the pull
and tear by holding the suspicious tissue sample from the location in colon. This application may result in
bleeding around the tissue processed in the colon. It is considered a necessity to consider methods that will
be an alternative to this process where bleeding will be minimum. Using the laser ablation technique can be
considered as an alternative to this pull-tear method and also laser ablation provides micro-sampling of tissue
to investigate or distinguish using spectroscopic investigations (Gündoğdu, Alptekin, Karabağlı, Şahin, &
Kilic, 2019; Gündoğdu & Kiliç, 2018; Maulouet et al., 2019). Colonoscopy has a great importance in
determination of colorectal cancers. When examining cancer cases around the critical age of 50 years, below
and above, it is seen that the diagnosis process of the disease is much faster with the development of
colonoscopy imaging techniques (Siegel, Miller, & Jemal, 2019).
Laser ablation has been studied extensively for more than 50 years since the discovery of lasers in the 1960s
(Maiman, Maiman, & Holland, 2018). Laser ablation method, which is a promising application where
sample preparation processes are difficult, dangerous and harmful, is also used in material science for several
scientific, industrial applications as well as clinical medicine (Khalkhal, Rezaei-Tavirani, Zali, & Akbari,
2019), variety of medical specialties including ophthalmology (Soong & Malta, 2009), general surgery
(Chung & Mazur, 2009), neurosurgery (Loesel et al., 1998), dentistry (Okutan, Kandemir, Gundogdu, Kilic,
& Yucel, 2020), oral and maxillofacial surgery (Chen et al., 2015), and veterinary (Bartges, 2017).
Ti:Sapphire (Ji et al., 2012), carbon dioxide (CO2) (Ivanenko, Werner, Afilal, Klasing, & Hering, 2005),
Er:YAG, Nd:YAG (Robati, Asadi, Shafiee, Namazi, & Talebi, 2018), Holmium: YAG, Er, Cr:YSGG
(Walid, 2020) and also diode lasers (Luke, Mathew, Altawash, & Madan, 2019) have mostly been used in
medical applications in soft and hard tissue ablation processes. According to evaluation on the pulse
duration these types lasers occurs in nanoseconds (ns), microseconds (µs) and maybe milliseconds (ms) and
these regions in pulse duration can cause heat affect hence some damages on sample (tissues) may be met
caused by the laser beam during the laser-material interaction (Peavy, 2002).
The aim of this study is to reveal a preliminary study on the interaction of the lamb and calf colon tissue
samples with fs laser pulses which produce minimal damage around the tissue under process. Spectroscopic
investigations of lamb and beef meats were carried out with our previous study and some spectacular result
have been given elsewhere (Gündoğdu & Kiliç, 2018). In this study, lamb and calf colon tissues as well as
lamb meat taken from butcher and were investigated by performing fs laser ablation with optimum
parameters. Laser ablation on tissue preliminary studies will make a significant contribution to the
colonoscopy applications as an alternative method to pull and tear tissue sampling for future studies.

MATERIALS AND METHODS
Femtosecond Laser Experimental Set-up
The experiments were performed using Ti:Sapphire fs laser system which is schematised in figure 1a. The
system layout is shown in figure 1a consist of an amplifier Ti:Sapphire fs laser (Quantronix, Integra-C-3.5,
NY, USA) pumped by a mode-locked Ti:Sapphire oscillator laser (Quantronix, Ti-Light, NY, USA).
Ti:Sapphire pulsed laser system provides ~90 fs laser pulses with up to 3.5mJ energy per pulse at 1 kHz
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repetition rate the wavelength with 800 nm and it comes somewhere down when it is operated at 2-3 kHz
repetition rates, but we have applied only 1 kHz repetition rate for this work. Tissue samples were ablated
using a micromachining system (Quantronix, QMark, USA) with galvo scanner. The laser output was
controlled by using an oscilloscope (LeCroy Corporation, WaveRunner 64 Xi, NY, USA) and a PC system.
The laser wavelength used for all experimental run presented in this work is 800 nm, and laser beam has
been focused on tissue samples in micromachining system which has an 11 cm focal point using f-theta lens.
The spot diameter of laser is about 50 μm.

Figure 1. a) The schematic representation of fs laser ablation unit, b) laser- tissue ablation mechanism.
Fs laser ablation procedure were applied on tissue samples as linear line 1mm distance using different laser
intensities from 4.910 x 1013 W/cm2 to 2.455 x 1014 W/cm2. Fs laser ablation processes were carried out at
room temperature conditions.
Tissue Preparation
In-vivo laser ablation of lamb and calf colon tissues and meat were obtained from butcher as idle tissues.
There has no preliminary stage performed for all tissue samples examined in this study. This indicates that
laser ablation provides ease of use in working with tissue. Samples cut to be seen the inner part of lamb and
calf colon idle tissues which placed on a microscope lamel as shown in figure 2.

Figure 2. The tissue samples placed on a lamel before laser ablation belongs to a) calf colon tissue, b) lamb
colon tissue

Laser - Tissue Ablation Mechanism
The laser ablation of tissues is very complex process and contains many dynamic parameters like heating,
melting, vaporization, ejection of particles, and plasma creation and expansion (Zam, 2020). The refractive
index of biological tissues is greater than the refractive index of air (Dirckx, Kuypers, & Decraemer, 2005;
Tsenova & Stoykova, 2003). Therefore, the optical properties of the laser beam in the air and in the tissue
differ from each other. As a result of the interaction of a laser beam with biological tissue, three basic events
occur, namely absorption, scattering and reflection & refraction. Schematic representation of these
fundamental processes is shown in figure 1b. Laser ablation works by focusing a laser beam onto a substrate
to remove materials to either clean it or analysis for diagnosis purposes. The amount of material that is
removed depends on the laser intensity at the focal point, pulse length and wavelength of the laser, as well as
the material itself.
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RESULTS AND DISCUSSION
When laser light strikes tissue, partially reflection, scattering, absorbing and transmission of laser beam from
of into the surrounding tissue can be occurred. The determined laser parameters are the main primary factors
that make this process happen.

(a)

(c)

(b)

Figure 3. Lamb colon tissues were investigated on microscope lamel a) cross section image, b) 243.8 x 240
magnification image, c) laser intensity 4.910 x 1013 W/cm2 was applied on tissue.
Figure 3 shows the structure of lamb colon tissue on microscope lamel. The width of the laser trace seen in
figure 3b was obtained using 2.455 x 1014 W/cm2 laser intensity indicating that fs laser - lamb tissue
interaction process maybe defined to be soft ablation which was reached by using minimum laser intensity of
4.910 x 1013 W/cm2 and it can be said that when high laser intensities (>1014 W/cm2) were used, it may cause
some damages on tissue.

Laser Beam Intensity (W/cm2)
9.819 x 1013

1.473 x 1014

1.964 x 1014

2.455 x 1014

5
(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(e)

Calf

Repeating times

4.910 x 1013

1
0

(j)

Figure 4 Laser beam intensity and repetition times have been investigated depending on calf colon tissues a)
16.82 μm b) 38.06 μm, c) 41.28 μm, d) 77.41 μm e) 62.57 μm, f) 21.29 μm g) 38.70 μm h) 54.18 μm,
i)70.95 μm, j) 154.17 μm
Laser ablation technique being used to determine the presence and concentration levels of a particular
chemical or material on a surface, to clean it or to prepare materials to analyse in any case (Gündoğdu &
Kiliç, 2018). The interaction of tissue and laser mechanism using ultrashort laser pulses has been
investigated several studies (Elvers, Remer, Arnold, & Bäuerle, 2005; Garcés-Schröder et al., 2018; GarcésSchröder, Metz, Leester-Schädel, & Dietzel, 2015; Gündoğdu et al., 2019; Gündoğdu & Kiliç, 2018; Vogel,
Noack, Hüttman, & Paltauf, 2005).
As it is well known, the lamb colon tissue is a very thin membrane layer and after the interaction with the
laser beam, it is possible to obtain important information about materials-laser interaction at 90 fs pulse
duration by adapting the processes on the thicker layers. After determination of an average measure of how
much damage the laser causes on the tissue, a general case of damage of the laser is presented in figure 4.
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Laser Beam Intensity (W/cm2)
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Figure 5. Lamp meat tissue was studied different laser intensities and the obtained width for these laser
parameters are measures using light microscope a) 0.018 mm, b) 0.051 mm, c) 0.053 mm, d) 0.059 mm, e)
0.183 mm, f) 0.069mm, g) 0.133mm, h) 0.181 mm i) 0.211 mm, j) 0.224 mm.
Figure 5 microscope images were recorded without preparation under the microscope, especially for the
lamb colon tissue, which is a thin layer. For this reason, it was carried out on lamb meat tissue, depending
on the laser parameters. In studies on lamb, it has been seen that as the laser intensity increases, the width
the laser cut formed on the tissue increases.

CONCLUSION
In this study, a diagnostic study was performed on lamb and calf colon tissues as well as lamb meat due to
laser ablation process. In general surgery studies, tissue sampling can be performed by removing some
material amount from suspected region by bleeding, and in this study, the depth of damage due to micron
section and laser parameters was observed in the study performed on the lamb meat and colon. In general,
surgical operations, tissue sampling can be performed by taking the tissue for biopsy. For this biopsy
operations, the amount of tissue sampling maybe milisampling while in laser ablation this procedure can be
achieved only about some microsampling. In this study, a diagnostic in vitro study was performed on
lamb&calf colon and meat tissues using fs laser ablation. As it is known, the lamb colon tissue is a very thin
layer, its about 400 micrometer depth dimension. After the interaction with the laser beam, it is possible to
obtain important information about laser-tissue interaction at 90 fs pulse time by adapting the processes on
the thicker layers. After determination of an average measure of how much damage the laser causes on the
tissue, a general case of damage caused by the laser is presented.
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ABSTRACT
Biological objects embedded in synthetic resins for the purpose of their permanent storage have always been
widely used in teaching and research work. This requires looking for opportunities for cheap and effective
technology. In this regard, a specially developed technique was proposed for the embedding of small
biological objects in the polyester resin "NORSODYNE® O12335AL". The obtained results allowed us to
conclude that the final exhibits are of very good quality and fully meet the requirements for preparing this
type of preparations. The embedded objects with approximate dimensions 30 x 15 x 0.4 mm showed no
alteration of structure, color, shape, size and can be successfully used for educational and scientific purposes,
as well as for museum exhibits, and at the same time did not emit chemical agents harmful to the health. All
stages of the methodology - fixing, dehydration, impregnation and polymerization are easily feasible, as they
do not require specific conditions and special equipment. Given the quality of the exhibits and the relatively
low cost of the polyester resin used ("NORSODYNE® O12335AL"), it is recommended to use it for various
needs in the field of human and veterinary medicine, biology and museum work.
Keywords: Plastination, polyester resin, kidney, biological objects
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ÖZET
Nigella damascena L., tek yıllık, Ranunculaceae (düğünçiçeğigiller) familyasına ait bol nektar içeren değerli
bir tıbbi aromatik bitkidir. Kumlu-tınlı topraklarda iyi yetişebilen, 20-50 cm büyüyebilen, çiçekli, otsu bir
bitkidir. Çiçekleri genellikle mavi olmakla birlikte beyaz ve pembe renkte olabildikleri için süs bitkisi olarak
yetiştirilmektedir. Yetiştirildiği farklı ekolojilere bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte bitkinin
tohumlarının yapısında, sabit yağlar (%32-40), uçucu yağlar (%0,4-0,45), karbonhidratlar (%33,9), proteinler
(%16-19,9), lifler (%5,5), alkaloidler, aminoasitler, saponinler, tanenler, mineraller (%1,79-3,44), niasin,
tiamin, askorbik asit, pridoksin ve folik asit bulunmaktadır. Sabit yağ içeriğinde doymamış yağ asitlerinden,
linoleik asit, oleik asit, araşidonik asit, eikozadienoik ve linolenik asit bulunurken, doymuş yağ asitlerinden
ise, palmitik asit miristik asit ve stearik asit bulunmaktadır. Uçucu yağ bileşenleri olarak ise nigellon,
karvakrol, d-limonen, α-ve β-pinen, p-cymene yanı sıra farmakolojik açıdan aktif oldukları bilinen
timokinon, timohidrokinon, timol ve ditimokinon başlıca bileşenler olarak yer almaktadır. Birçok ülkede,
geleneksel tıpta hastalıklara şifa olarak kullanılmaktadır. Ayrıca çeşitli sektörlerde değişen ihtiyaçlara göre
farklı kullanım alanları bulunmaktadır. N. damascena’nın bitki anatomik kesitleri ile ilgi çalışmalara az
rastlanılmaktadır. Bu çalışmada parafin ve el kesit metodu kullanılarak N. damascena bitkisinin çeşitli bitki
kısımlarından elde edilen doku örnekleri Olympus BX50 marka optik mikroskop aracılığıyla
görüntülenmiştir. Kullanılan Paraffin Method Feder N & O’Brien T P yöntemine göre uygulanmıştır. Bu
metotlarla bazı bitki kısımlarının hem parafin hem de el kesim yöntemi kullanılarak oluşturulan renklenmeler
dokuları net bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Parafin metot kullanılarak bitki köklerinden alınan kesitlerde,
epidermis, korteks, floem ve ksylem dokuları görüntülenmiştir. Merkezi silindirdeki ksilem ve floem
dokularının belirginleştiği tespit edilmiştir. Parafin metot yaprak kesitlerinde, stomaların hem açık hem de
kapalı formları belirgin bir şeklide ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca üst ve alt epidermis, kutikula, sünger ve
palizat parankimaları görüntülenmiştir. El kesim metodu bitki gövde parçalarında ksilem, floem, kloroplast
ve su barından parankima hücreleri net olarak tespit edilmiştir. Koyu pembeye boyanmış bölgeler Ksilem
iletim demetlerini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Bitki anatomisi, Parafin metot, El kesitleri, Nigella damascena.

ABSTRACT
Nigella damascena L. is an annual, valuable medicinal aromatic plant belonging to the Ranunculaceae
family, containing abundant nectar. It is an flowering, herbaceous plant that can grow well in sandy-loamy
soils and can grow 20-50 cm. Although its flowers are usually blue, they can be white and pink in color, so
they are grown as ornamental plants. Although it differs depending on the different ecologies in which it is
grown, the structure of the seeds of the plant consists of fixed oils (32-40%), essential oils (0.4-0.45%),
carbohydrates (33.9%), proteins (16-19.9%), fibers (5.5%), alkaloids, amino acids, saponins, tannins,
minerals (1.79-3.44%), niacin, thiamine, ascorbic acid, pyridoxine and folic acid. Fixed fat content includes
unsaturated fatty acids, linoleic acid, oleic acid, arachidonic acid, eicosadienoic and linolenic acid, while
saturated fatty acids include palmitic acid, myristic acid and stearic acid. The essential oil components
include nigellon, carvacrol, d-limonene, α- and β-pinene, p-cymene, as well as thymoquinone,
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thymohydroquinone, thymol and dithymoquinone, which are known to be pharmacologically active. In
addition, there are different areas of use according to the changing needs in various sectors. Studies on plant
anatomical sections of N. damascena are rare. In this study, tissue samples obtained from various plant parts
of N. damascena plant using paraffin and hand section method were visualized by Olympus BX50 brand
optical microscope. The Paraffin Method used was applied according to the Feder N & O'Brien T P method.
With these methods, the coloration of some plant parts using both paraffin and hand cutting methods reveals
the textures clearly. In sections taken from plant roots using the paraffin method, epidermis, cortex, phloem
and xylem tissues were visualized. It was determined that xylem and phloem tissues in the central cylinder
became prominent. In paraffin method leaf sections, both open and closed forms of stomata were clearly
revealed. In addition, upper and lower epidermis, cuticle, sponge and palisade parenchyma were visualized.
Xylem, phloem, chloroplast and parenchyma cells from the water bar were clearly detected in the hand cut
method plant stem parts. Regions stained dark pink indicate Xylem vascular bundles.
Keywords: Plant anatomy, Paraffin method, Hand-cut, Nigella damascene.
GİRİŞ
Nigella damascena L., tek yıllık, Ranunculaceae (düğünçiçeğigiller) familyasına ait bol nektar içeren değerli
bir tıbbi aromatik bitkidir. Kumlu-tınlı topraklarda iyi yetişebilen, 20-50 cm büyüyebilen, çiçekli, otsu
bitkidir. Çiçekleri genellikle mavi olmakla birlikte beyaz ve pembe renkte olabilir bundan kaynaklı süs
bitkisi olarak yetiştirilmektedir [1]. Anavatanı Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya olup, özel adını Suriye-Şam
(Şam) vilayetinden almaktadır. Özellikle Güney Avrupa ve Yakın Doğu’da birçok hastalığın tedavisinde en
çok kullanılan Nigella türlerinden biridir [2,3]. Bitkinin tohum içeriği yetiştirildiği farklı ekolojilere bağlı
olarak değişkenlik göstersede, bünyesinde sabit yağlar (%32-40), uçucu yağlar (%0,4-0,45), karbonhidratlar
(%33,9), proteinler (%16-19,9), lifler (%5,5), alkaloidler, aminoasitler, saponinler, tanenler, mineraller
(%1,79-3,44), niasin, tiamin, askorbik asit, pridoksin ve folik asit bulunmaktadır. Sabit yağ içeriğinde
doymamış yağ asitlerinden, linoleik asit, oleik asit, araşidonik asit, eikozadienoik ve linolenik asit
bulunurken, doymuş yağ asitlerinden ise, palmitik asit miristik asit ve stearik asit bulunmaktadır. Uçucu yağ
bileşenleri olarak ise nigellon, karvakrol, d-limonen, α-ve β-pinen, p-cymene yanı sıra farmakolojik açıdan
aktif oldukları bilinen timokinon, timohidrokinon, timol ve ditimokinon başlıca bileşenler olarak yer
almaktadır. Birçok ülkede, geleneksel tıpta hastalıklara şifa olarak kullanılmaktadır [4,5]. Ayrıca çeşitli
sektörlerde değişen ihtiyaçlara göre farklı kullanım alanları bulunmaktadır. N. damascena’nın bitki anatomik
kesitleri ile ilgi çalışmalara az rastlanılmaktadır.
Bitki anatomisi, bitki dokularını organ düzeyinde inceleyen bilim dalıdır [6]. Bitkisel materyalleri değişik
yöntemler kullanılarak kesitler alınıp mikroskop altında incelemektedir. Parafin metodu, eksplanttaki
değişiklikleri izlemenize ve istenirse ilgilenilen nesnenin üç boyutlu bir yeniden yapılandırmasını olanak
tanır. Bu yöntem özellikle büyük eksplantlar için oldukça kullanışlıdır [7]. Parafin metot yöntemi belirli
sıralamalarla bir dizi uygulamayla gerçekleştirilir, Uygulamalar sırasıyla; fiksasyon, dehidrasyon, parafin
bloklara gömme, mikrotomda kesit alma, parafinden kurtarma ve boyamadan oluşmaktadır. Parafin
yönteminde en çok safranin/fastgreen ikili boyama yöntemi tercih edilmektedir. Bu yönteme göre boyanan
kesitlerin üzerine uygun bir yapıştırıcı yardımıyla lamel kapatılarak preparatlar hazırlanır [8].
El kesim yönteminde, parafin metodunda olduğu gibi bir dizi işleme gereksinim duymamaktadır. Bitki
örnekleri yetiştirildikleri ortamlardan alındıkları aynı gün içerisinde bir jilet yardımıyla el kesitleri alınarak
daha sonra uygun boyalarla boyanarak mikroskopta incelenebilmektedir [1].
Bu çalışmada N. damascena’ın bazı kısımları hem parafin hem de el metotları kullanılarak misroskopik
gözlemlerle incelenmiştir. Bu tür çalışmaların gelecekte yapılabilecek çeşitli biyotik ve abiyotik çalışmalarda
bitkilerin dokusal anlamda nasıl farklılaştığını incelememize olanak sağlayıp temel oluşturacağı ümit
edilmiştir.

MATERYAL VE METOT
Nigella damascena bitki doku örnekleri Polonya’nın Wrocław Üniversitesine ait olan Botanik Bahçesinden
Öğretim üyesi Dr. Edyta M. Gola tarafından temini ve teşhisi yapılmıştır.
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Parafin Yöntemi
Kullanılan Paraffin Method Feder N & O’Brien T P yöntemine göre uygulanmıştır [9].
N. damascena örnekleri Olympus SZX 9 marka stereomikroskop altında steril bıçaklar (jilet) kullanılarak
küçük parçalara ayrılmıştır. Önceden hazırlanmış malzeme FAA (formalin/asetik asit/etanol; 10:15:75)
içinde sabitlenmiştir.
FAA’da düzenlenen N. damascena daha sonra sırasıyla farklı etanol/n-bütanol karışımında (etanol/n-bütanol
(50:50), (30:70), (15:85), (5:95), ve üç kez (0:100) 5er dakika bekletilip ardından %100 n-bütanol içerisinde
60 °C’de gece boyunca inkübe edilmiştir. N. damascena numuneleri farklı parafin/n-bütanol solüsyonunda
(10:90, 20:80, 40:60, 60:40 ve 80:20) 10ar dakika muamele edilip ardından saf parafin ile gece boyunca 60
°C’de inkübe edilmiştir. Kağıt küpler içerisine parafin döküldü ardından küpler soğuk suyla dolu kaba
konuldu ve elde edilen küpler mikrotom yardımıyla yarı-ince kesitler alınmıştır. Kesim sonucu elde edilen
örnekler buzlu uçlu cam mikroskop lamları üzerine dikkatlice yerleştirilmiştir. Birkaç gün bekledikten sonra,
örneklere bulunan parafini uzaklaştırmak, hidratlamak ve bölümleri boyamak için belirli çözücülerle
muamele edilmiştir (ksilen I (24 saat bekletildi), ksilen II (30 dak.), ksilen III (30 dak.), %100 etanol, (30
dak.), sırasıyla %96, %90, %80 ve %70’lik ethanol (10ar dak.), renk sıvısı (5 dak.), %50, %70, %80, %90,
%96, %100 ethanol (5er dak.), %100 isopropanol (10 dak.), %100 isopropanol II (10 dak.), %100
isopropanol III (10 dak.)).
Sıvılarda tutulan bölümler Euparalla sabitlenmiştir. Kesitler optik mikroskop: Olympus BX50 ve Kamera:
Olympus kullanılarak görseller elde edilmiştir.
El kesim Yöntemi
Botanik bahçeden N. Damascane bitki örnekleri erken gelişme dönemlerinde toplanılmıştır. Ardından
bitkilerin anatomilerini incelemek için alkolle durulanarak Olympus SZX 9 marka stereo mikroskopu altında
bitki gövde el kesitleri hazırlanmıştır.
Elde edilen örneklerin lignin ve odunlu hücre duvarlarını varlığını görüntülemek için %92 etanol ve %50
hidroklorik asit içinde %5 florosülinol çözeltisi uygulanmıştır. Ardından 15 saniye ile 5 dakika arasında
beklenildi ve Olympus BX50 marka optik mikroskop ve Olympus kamera kullanılarak görseller elde
edilmiştir.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Bu çalışmada parafin metot kullanılarak köklerden alınan kesitlerde (Şekil 1), epidermis, korteks, floem ve
ksylem dokuları görüntülenmiştir. Merkezi silindirdeki ksilem ve floem dokularının belirgin bir biçimde
boyadığı görülmüştür.
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Şekil 1. N. damascane parafin metot kullanılarak kök örneği yarı-ince kesit görüntüleri (Ep: Epidermis,
Kr:Korteks, Ksy: Ksilem, Flo: Floem), (skala sol resim 500 µm ve sağ resim 200 µm).
Parafin metot yaprak kesitlerinde (Şekil 2), üst ve alt epidermis, kutikula, sünger ve palizat parankimaları,
stomaların hem açık hem de kapalı formları belirgin bir şeklide görüntülenmiştir.

Şekil 2: N. damascane yaprak örneğinin parafin metot kullanılarak yarı-ince kesit görüntüleri (P.P.: Palizat
Parankiması, Ü.Ep.: Üst Epidermis, Kt.: Kutikula, S.P.: Sünger Parankiması, A.Ep: Alt Epidermis) (skala
100 µm).
El kesim metoduyla mikrosskopik görüntüleri elde edilen bitki gövde kesitlerinde (Şekil 3) ksilem, floem,
kloroplast ve su barından parankima hücreleri açık ve net bir şekildegörüntülenmektedir. Bunun temel
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nedeni; parafin metot uygulamasında alkol serilerinde bekletilerek dehidre edilen bitki örnekleri su
kaybetmektedir. Bundan kaynaklı bitki hücresel canlılığını yitirmektedir. El ile kesim metodunda bu durum
söz konusu değildir. Bitki doğrudan kimyasallara maruz bırakılarak mikroskobik görüntüleri elde
edilmektedir.

Şekil 3: N. damascane el kesim yöntemiyle gövde örneğine ait kesit görüntüleri (a: Epidermis, b: Korteks, c:
sklerenkima, d: Floem, e: Ksilem) (skala, soldaki resim 500 µm ve sağdaki resim 100 µm)
SONUÇ
Parafin metot kullanılarak bitki köklerinden alınan kesitlerde, epidermis, korteks, floem ve ksylem dokuları
görüntülenmiştir. Merkezi silindirdeki ksilem ve floem dokularının belirginleştiği tespit edilmiştir. Parafin
metot yaprak kesitlerinde, stomaların hem açık hem de kapalı formları belirgin bir şeklide ortaya
çıkarılmıştır. Ayrıca üst ve alt epidermis, kutikula, sünger ve palizat parankimaları görüntülenmiştir. El
kesim metodu bitki gövde parçalarında ksilem, floem, kloroplast ve su barından parankima hücreleri net
olarak tespit edilmiştir. Koyu pembeye boyanmış bölgeler Ksilem iletim demetlerini göstermektedir. Parafin
metot kullanılarak elde edilen görüntüler (Şekil 1 ve 2) Kökdil ve ark. (2016) yapmış olduğu çalışmalarla
benzer sonuçları göstermektedir [1].
Ayrıca organ ve doku oluşumunun doğrudan bitkinin ilgili kısımlarının kimyasal yapısına bağlı olduğunu
bilinmektedir ve dış fiziksel faktörler devreye girdiğinde bile, eylemleri yerel değildir; morfolojik
farklılaşmadan sorumlu kimyasal farklılaşma, bitkinin tüm kısımlarının bu dış faktörlerden eşit derecede
etkilendiği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, herhangi bir dış faktör ne kadar önemli olursa olsun,
temel farklılaşma sorununun ancak bitkinin kendi içinde gerçekleşen reaksiyonları inceleyerek
anlaşılabileceği açıktır [10]. Bu sebeple bu tür çalışmalar gelecekte yapılabilecek çeşitli biyotik ve abiyotik
çalışmalarda bitkilerin dokusal anlamda nasıl farklılaştığını incelememize olanak sağlayıp temel
oluşturmaktadır.
KAYNAKÇA
[1]

G. Kökdil, A. İlçim , B.Özbilgin, C. Uygun, “ Morphology And Stem Anatomy of Some Species of
Genus Nigella L. in Turkey,’’ Ankara Ecz. Fak. Derg. 35 (1) 19 – 41, 2016.

[2]

A. N. M. Alamgir, “Therapeutic Use of Medicinal Plants and Their Extracts: Volume 1,’’
Pharmacognosy. : K.D. Rainsford, Ed. UK., 2017 ,pp. 1-554.

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
305

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
[3]

Fico, G., Panizzi, L., Flamini, G., Braca, A., Morelli, I., Tomè, F., and Cioni, P. L. “Biological screening
of Nigella damascena for antimicrobial and molluscicidal activities,’’ Phytotherapy Research., 18(6), pp.
468-470, 2004.

[4]

M.A. Randhawa and M.S. Al-Ghamdı, “A review of the pharmaco-therapeutic effectes of Nigella
sativa,’’ Pakistan J Med Res., 41(2): 77- 83, 2002.

[5]

E. B. Güllü and G. Avcı, “Timokinon: Nigella Sativa’nın biyoaktif komponenti,’’ Kocatepe Vet. J. 6(1):
51-61, 2013.

[6]

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki_anatomisi.

[7]

E.C. Yeung,. “The Use of Histology in The Study of Plant Tissue Culture Systems-Some Practical
Comments,’’ In Vitro Cellular & Developmental Biology. Plant, Ed. David D. Songstad, Yong Eui Choi,
Mar-Apr., 35:2, pp. 137-143,1999.

[8]

B. Bozdağ, O. Kocabaş, Y. Akyol, and C. Özdemir, “Bitki Anatomisi Çalışmalarında El Kesitleri İçin
Yeni Boyama Yöntemi,’’ J Res Pharm., 20: 184-190, 2016. DOI:10.12991/mpj.20162044231.

[9]

N. Feder and T. P. O’Brien, “Plant microtechnique: some principles and new methods,’’ Amer. J. Bot.
55:123-42,1968.
E. Bünning, “Morphogenesis in Plants, Survey of Biological Progress,” Volume 2, 1952, Pages 105-140,
1952.

[10]

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
306

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
BAZI SOĞUK PRES YAĞLARIN YAĞ ASİTLERİ VE STEROL KOMPOZİSYONLARININ
KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
ANALYSIS OF FATTY ACIDS AND STEROL COMPOSITION OF COLD-PRESSED OILS USING
CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS AND SPECTROSKOPIC METHODS
Suna ÖZBEK ŞANLI
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1976-2254

Osman SAĞDIÇ
Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2063-1462

Nur ÇEBİ
Öğr. Gör. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5509-0985

ÖZET
Günümüzde bazı tohum yağlarının hastalıkların iyileştirilmesi ya da geciktirilmesi amacıyla kullanımı soğuk
sıkım yağlara olan ilgiyi arttırmıştır. Hatta bazı soğuk sıkım yağların gıda takviyesi olarak üretimi ve
tüketimi yaygınlaşmıştır. Ancak son zamanlarda gıda konusundaki taklit ve tağşişlerin artması piyasadaki
soğuk sıkım yağların da kimyasal karakterinin değerlendirilmesini ve orijinalliğinin kontrolünü
gerektirmektedir. Ayrıca hem soğuk sıkım yağların temel gıda bileşenlerinden olan önemli yağ asitlerini
ihtiva etmesi hem de yağ asitleri ve sterol kompozisyonlarının bu yağları birbirinden ayıran en önemli özellik
olması yağ asitleri ve sterol kompozisyonlarının analizini gerekli kılmaktadır. Bu analizler kromatografik ve
spektroskopik olmak üzere iki yöntemle gerçekleşmektedir ve bu yöntemlerden biri diğerinin referansı
niteliğindedir.
Hindistan cevizi, çörek otu, keten tohumu ve susamdan elde edilen toplam 4 adet referans soğuk sıkım yağın
FTIR ve Raman spektroskopisi kullanılarak parmak izleri tayin edilmiş, GC-FID kullanılarak yağ asitleri ve
sterol kompozisyonları belirlenmiştir. Piyasadan elde edilen toplam 20 adet soğuk sıkım yağın spektroskopik
ve kromatografik sonuçları bu referans yağlar ile karşılaştırılmıştır.
GC-FID sonuçlarında; referans yağlar ile piyasadan toplanan yağların toplam sterol miktarları, sterol
komposizyonları, toplam yağ asitleri ve yağ asitleri kompozisyonları değerlerinde farklılıklar olduğu
görülmüştür. Raman ve FTIR spektroskopisi yönteminde ise yağların parmak izi niteliğinde kimyasal
yapısını açıklayan ve GC-FID sonuçlarındaki farklılıkları destekleyen spektrumlar elde edilmiştir.
Çalışma sonuçları, kromatografik ve spektreskopik yöntemin birbirinin referansı niteliğinde olduğunu
göstermekle birlikte piyasada satışa sunulan yağların orijinal olup olmadığını hakkında bilgi vermektedir.
Anahtar Kelimeler: soğuk pres yağlar, GC-FID, FTIR, Raman, yağ asitleri, sterol.

ABSTRACT
Today, the use of some seed oils to cure or delay diseases has increased the interest in cold-pressed oils. In
fact, the production and consumption of some cold-pressed oils as food supplements has become widespread.
But, the increase in imitation and adulteration in food requires the evaluation of the chemical character of
cold-pressed oils in the market and the control of their originality. In addition, the fact that cold-pressed oils
contain important fatty acids which are among the basic food components and that the fatty acids and sterol
compositions are the most important features that distinguish these oils from each other, reqiure the analysis
of fatty acids and sterol compositions. These analyzes are carried out by two methods, chromatographic and
spectroscopic, and one of these methods is a reference for the other.
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Fingerprints of four reference materials obtained from coconut, black cumin, flaxseed and sesame were
determined by using FTIR and Raman spectroscopy, their fatty acids and sterol compositions were
determined by using GC-FID. The spectroscopic and chromatographic results of 20 cold-pressed oils
supplied from the market were compared with these reference oils.
In GC-FID results; it was observed that there were differences in the total sterol amounts, sterol
compositions, total fatty acids and fatty acid compositions between the reference oils and the oils supplied
from the market. In the Raman and FTIR spectroscopy method, spectra describing the chemical structure of
oils as fingerprints were obtained and these spectra support the differences in GC-FID results.
The results of the study show that the chromatographic and spectroscopic methods are references for each
other, and provide information about whether the oils offered for sale in the market are original or not.The
results of the study show that the chromatographic and spectroscopic methods are references for each other.
Keywords: cold press oils, GC-FID, FTIR, Raman, fatty acids, sterol.

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
308

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
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ÖZET
Bu araştırma 2020-2021 yıllarında Kahramanmaraş ili ve ilçelerinde karpuz (Citrullus lanatus) tarlalarında
sorun olan yabancı ot türleri, yoğunluğu ve rastlama sıklığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma
sonucuna göre Kahramanmaraş bölgesi karpuz üretim alanlarında sorun olan yabancı ot türlerinin dahil
olduğu toplam 18 familyaya ait 40 adet yabancı ot türü belirlenmiştir. Araştırma alanında en çok rastlanan
familyalar; Poaceae, Cyperaceae, Portulacaeae, Cuscutaceae, Amaranthaceae ve Chenopodiaceae olarak
belirlenmiştir. Yabancı ot yoğunluk skalasına göre çok yoğun (ortalama>10 adet/m2) olarak tespit edilen
türler; Geliç (Sorghum halepense (L.) Pers.) 13.40 adet/m2, tarla küsküt (Cuscuta campestris Yunck.) 12.60,
topalak (Cyperus ratundus L.) 12.20, kirpi darı (Setaria viridis (L) P.Beauv.) 10.70, ayrık (Elymus repens
(L.) Gould) 10.50, semiz otu (Portulaca oleracea L.) 10.30 ve köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon (L.)
Pers) 10.20 adet/m2’dir. Karpuz tarlasında sorun olan yabancı otların ortalama rastlama sıklığı %50 den fazla
olan türler; S. halepense %65.90, E. repense %60.20, P. oleracea %58.70, S. viridis %54.10. C. dactylon
%52.0, C. campestris %51.20 ve C. ratundus %50.40 olarak hesaplanmıştır. Karpuz tarlalarında çok yoğun
olmayan ancak sık rastlanan yabancı ot türleri ise; Chenopodium album (L.) %53.70, Amaranthus retroflexus
(L.) %52.10 ve Xanthium strumarium (L.) %51.60 olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karpuz (Citrullus lanatus), Yabancı otlar, Yoğunluk, Rastlama sıklığı
ABSTRACT
This research was carried out in order to determine the weed species, density, and incidence frequency that
are a problem in the watermelon (Citrullus lanatus) fields in Kahramanmaras province and its districts in
2020-2021. According to the results of this research, 40 weed species belonging to 18 families, including the
weed species that are problematic in the watermelon production areas of Kahramanmaras region, were
determined. The most encountered families that were determined in the research area are; Poaceae,
Cyperaceae, Portulacaeae, Cuscutaceae, Amaranthaceae and Chenopodiaceae. The Species, that were
detected as very dense (average>10 per m2) according to the weed density scale are; Sorghum halepense L.
Pers. 13.40 weeds/m2, Cuscuta campestris Yunck. 12.60, Cyperus ratundus L. 12.20, Setaria viridis L P.
Beauv. 10.70, Elymus repens L. Gould 10.50, Portulaca oleracea L. 10.30 and Cynodon dactylon L. Persian
10.20 weeds/m2. Species with an average frequency of occurrence of more than 50% of weeds that are a
problem in the watermelon field are S. halepense 65.90%, E. repense 60.20%, P. oleracea 58.70%, S. viridis
54.10%. C. dactylon 52.0%, C. campestris 51.20% and C. ratundus 50.40%. The weed species, that are not
very dense in watermelon fields but are frequently encountered, were detected as; Chenopodium album (L.)
53.70%, Amaranthus retroflexus (L.) 52.10% and Xanthium strumarium (L.) 51.60%.
Keywords: Watermelon (Citrullus lanatus) , Weeds, Density, Frequency of occurrence.
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GİRİŞ
Ülkemizde karpuz (Citrullus lanatus) taze meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra meyve suyu sanayinde ve
hayvan yemi olarakta kullanılan önemli bir kültür bitkisidir. Cucurbitaceae familyasının citrullus cinsine ait
olan karpuz, genellikle tek yıllık yetiştiriciliği yapılan bir kültür bitkisidir (Decoteau, 2000). Dünyada karpuz
üretimi yapılan ülkeler arasında 60.861.241 ton ile Çin 1. sırada, 3.870.515 ton ile Türkiye 2. sırada ve
2.495.000 ton ile Hindistan 3.sırada bulunmaktadır (FAO, 2019). Türkiye ‘de en fazla karpuz üretilen il
Adana 789.8899 ton ile 1.sırada, 433.910 ton ile Antalya 2.sırada, 190.736 ton ile Bursa 3.sırada bulunurken,
Kahramanmaraş ise 11.326 ton ile 39.sırada yer almıştır (TÜİK, 2020).Dünyada 500’den fazla karpuz çeşidi
bulunmaktadır. Bunlar kabuğunun, çekirdeklerinin biçimine, rengine ve kütlelerine göre farklılık gösterir.
Sugar baby, Washington, Yenidünya, Alacalı, Charleston grey 133, Diyarbakır, Crimson sweet, Georgia
rattlesnake, Gülle ve Kara başlıca karpuz çeşitleridir (Anonim, 2007). Ülkemizde karpuz üretimi, genellikle
geniş alanlarda turfanda ve tarla sebzeciliği şeklinde yapılır (Eşiyok, 2012). Karpuz meyvesi %91.45
oranında su ve önemli besleyici bileşenleri içermektedir. Karpuz meyveleri %8-4 oranında şeker
içermektedir. Ayrıca A, B, C, E vitaminlerini K, Mg, Ca ve Fe minerallerini ve spesifik aminoasitlerden
arginin içermektedir (Tlili ve ark., 2009). Karpuz meyvelerin yüksek oranda su içermesi insan sağlığı
açısından önemlidir. Aynı zamanda mide rahatsızlıklarına, baş ağrısına ve göz ağrılarına karşıda etkilidir
(Fraser ve Bramley, 2004; Guner ve Wehner, 2004).
Yabancı otlar kültür bitkilerinde önemli oranda verim ve kalite kaybına neden olmaktadır. Karpuz
yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi önemli oranda etkileyen yabancı ot, hastalık ve zararlılar görülmektedir.
Bu faktörler içerisinde yabancı ot karpuz yetiştiriciliğinde büyük önem arz eder. Yabancı otlar toprakta besin
elementleri, su ve suda erimiş inorganik besinlere ortak olmaktadır. Aynı zamanda karpuzun güneş ışığını
engellemekte ve dolaylı olarak birçok hastalık ve zararlılara ara konukçuluk yaparakta sekonder zarara neden
olmaktadır. Yüksek boylu yabancı otlardan; X. strumarium, Solanum nigrum, E. crus-galli, Phragmites
australis, Sinapis arvensis, S. halepense ve Amaranthus spp., karpuz bitkisinin hem ışığını engellemekte
hemde fotosentetik ürünlerini azaltmaktadır. Cuscuta spp. ise dal ve sürgünlerde beslenerek, hem verim hem
de kaliteyi olumsuz etkilemektedir. Bunların yanı sıra yabancı otlar karpuz hasat zamanını geçiktirmekte ve
hasadı güçleştirmektedir. Kahramanmaraş bölgesi karpuz üretim alanlarında görülen yabancı ot türleri
önemli oranda verim ve kalite kaybına yol açmaktadır.
Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalarda; Kızılırmak (Çankırı) karpuz ve kavun ekim alanlarında 9
yabancıot türü bulunduğu [ Sirken (C. album ), kırmızı tilki kuyruğu (A. Retroflexus) , horozibiği
(Amaranthus albus ), darıcan (Echinochloa crus-galli ), kamış (P. Austrialis), küsküt (Cuscuta spp.), tarla
sarmaşığı (Convolvulus arvensisi L. ), meyanotu ( Glycyrrhiza spp.), köygöçüren (Cirsium arvense)
bildirilmiştir (Uğur ve Şimşek, 2012). Anadolu’da kültür alanlarında bulunan küsküt türlerinin yayılışları ve
konukçuları üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre; kültür bitkileri üzerinde parazit olarak yaşayan üç
farklı küsküt türü (C. campestris, C. approximata ve C. monogyna ) saptanmıştır. Bunların yanında C.
arvensis’in de görüldüğü ve konukçularının ise şekerpancarı, soğan, yonca ve yazlık sebzeler olduğu tespit
edilmiştir (Nemli, 1986).Kahramanmaraş ili şeker pancarı tarlalarında küskütün ( Cuscuta campestris
Yunck.) yaprak, yumru ve kalitesi üzerine önemli etki yaptığı bildirilmiştir (Üstüner, 2018).
Ülkemizde karpuz tarlalarında sorun olan yabancı otlar; Darıcan (E. crus-galli), sürünücü horozibiği (A.
blitoides), semizotu (P. oleracea), sirken (C. album), bozot (Heliotropium europeum), kırmızı köklü tilki
kuyruğu (A. retroflexus) olarak bildirilmiştir (Anonim, 2021)
Kayseri ili çerezlik kabak arazilerindeki yabancı otlar genel olarak rastlama sıklığı açısından ilk sırayı %
100 rastlama sıklığı ile sirken (C. album) alırken bunu % 97.14 rastlama oranı ile kırmızı köklü tilki
kuyruğu, (A. retroflexus) % 94.28 ile demir dikeni (Tribulus terrestris L) % 75.71 ile boz ot (H. europaeum),
% 62.86 ile tarla sarmaşığı (C. arvensis), % 61.43 ile adi kanarya otu (Senecio vulgaris L.), % 58.57 ile soda
otu (Salsola kali L.) ve % 57.14 ile kuş çoban değneği ( Polygonum aviculare L.) oluşturmuştur. Topuz otu
(Neslia paniculata L.) Desv.), pire otu (Conyza canadensis (L.) Cronquist ), çorak otu (Suaeda prostrata L.
), boya otu (Chrozophora tinctoria (L.) Rafin ),yatık sütleğen (Euphorbia chamaesyce L.), kamış (P.
australis),dil kanatan (Galium aparine L. ), kırmızı it üzümü (S. dulcamara) ve kanatlı it üzümü (S. alatum)
% 1.43 rastlama sıklığı ile en az rastlanan yabancı ot türleri olmuştur (Özdemir ve Işık, 2020).
Kayseri ili çerezlik kabak arazilerindeki yabancı otların m2 ’deki yoğunluklarına bakıldığında ise en yoğun
olarak görülen yabancı ot türü 6.28 bitki/m2 ile yine C. album olmuştur. Bunu 4.43 bitki/m2 ile A. retroflexus,
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3.43 bitki/ m2 ile yabani yulaf (Avena fatua L.) 2 bitki/m2 ile Hordeum murinum L., 1.94 bitki/m2 ile S. kali
ve 1,71 bitki/m2 ile H. europaeum izlemiştir (Özdemir ve Işık, 2020).
Dünya’da benzer konuda yapılan diğer çalışmalarda; Güney carolina bölgesi kabakgil (Cucurbitaceae) ekim
alanlarında en yaygın yabancı otlar Amaranthus spp., A. palmeri, Cyperus esculentus, C. rotundus ve
Ipomoea spp. olarak bildirilmiştir (Webster, 2002; Webster, 2006) Cucurbitaeae familyasında, C. dactylon,
Digitaria spp. , S. carolinense, P. oleracea, P. pilosa, Richardia scabra ve Cassia obtusifolia ABD’nin bazı
güney eyaletlerinde yaygın ve sorunlu olarak gösterilmiştir (Schonbeck, 2015). Amaranthus spp., X.
strumarium ve Ambrosia artemesiifolia gibi uzun, hızlı büyüyen tek yıllık yabancı otlar karpuz bitkisiyle
ciddi şekilde rekabet etmekte ve karpuzun topraktaki besin elementlerine ortak olmaktadır. Florida'da yapılan
kabakgil tarla denemelerinde 1 adet/ m2 Amaranthus spp.‘nin verimi %10, 5-7 adet Amaranthus spp.‘nin ise
%50 verim kaybına neden olduğu bilidirilmiştir (Berry ve ark., 2006., Schonbeck., 2015). C. esculentus, C.
rotundus, C. dactylon ve S. halapense gibi yabancı otların kabakgil üretimi sırasında kontrol edilmesi zordur.
Calystegia sepium ve C. arvensis gibi sarmaşık yabancı otlar, mahsulü örter ve hasadı zorlaştırır (Schonbeck,
2015). ABD, Corciya, Tifton'da yapılan bir çalışmada C. esculentus, Panicum texanum, D. ciliaris, R. scabra
ve A. hybridus yabancı ot türlerinin karpuzda sorun olduğu bildirilmiştir (Johnson ve ark., 2002).
Dikim işleminden yaklaşık üç hafta sonra karpuz ekim alanında görülen Palmer amaranth siyah plastik malç
olmasına rağmen dikim deliklerinden çıkabilir (Jennings ve Bertucci, 2020). Polietilen malç, ışığın yabancı
ot tohumlarına ulaşmasını engeller ancak C. esculentus, C. rotundus, küçük yırtıklardan ve dikim
deliklerinden çıkış yapabilir (Patterson, 1998; Webster, 2005).
Bu çalışmada Kahramanmaraş bölgesi karpuz tarlalarında görülen yabancı ot türü, yoğunluğu ve rastlama
sıklığı araştırılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Bu araştırmanın materyalini karpuz tarlası ve tarlada görülen yabancı otlar oluşturmuştur. Bu araştırma
Kahramanmaraş ili ve ilçelerinde 2020-2021 yıllarında karpuz tarlalarında yapılmıştır. Araştırmanın
yapıldığı il ve ilçeler 37-38 kuzey paralelleri ile 36-37 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.
Yöntem
Bölgede karpuz tarlalarının dağılımı dikkate alınarak, ilçe bazında 11 bölgeye ayrılmış ve her ilçeden o
bölgeyi temsil edecek belirli sayıda yabancı ot örneği alınmıştır. Ancak Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde
karpuz üretimi yapılmadığı için bu araştırmaya dahil edilmemiştir. Sürvey yapılan karpuz tarlaları arasında
en az 5 km’lik mesafe olmasına ve tarla kenarından 15 m içerden başlanarak kenar tesirinin kaldırılmasına
dikkat edilmiştir. Sürveyde tespit edilen yabancı otların Türkçe isimlendirmeleri Davis ve ark. (1982) ve
Uluğ ve ark. (1993)'dan yararlanılarak yapılmıştır. Sürvey çalışmasında 1 dekarlık alanda 4 kez 1m 2’lik
çerçeve atılarak sayım yapılmıştır (Odum, 1983). Yabancı otların metrekaredeki sayısı; her türün 1m2’lik
alanda bulunan toplam sayısının toplam sürvey yapılan alana bölünmesi ile hesaplanmıştır. Yabancı ot
yoğunluğu ise aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır (Güncan, 2001).
Yoğunluk= B/n

[1]

B= Alınan örnekte toplam birey sayısı
n= Alınan örnek sayısı
Yabancı otlardan, dar yapraklılarda kardeş sayısı, geniş yapraklılarda birey sayısı belirlenerek sayım
yapılmıştır. Yabancı otların türleri, sayıları ve kapladıkları alanlar kaydedilmiş ve elde edilen verilerin
rastlama sıklığı, metrekaredeki bitki sayısı ve genel kaplama alanı aşağıdaki formüller kullanılarak
hesaplanmıştır (Odum, 1983; Uygur, 1985).
Rastlama sıklığı(%)= n/mX100

[2]

n:Bir türün bulunduğu tarla sayısı
m:Ölçüm yapılan toplam tarla sayısı
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Kahramanmaraş bölgesinde yapılan sürvey çalışması Çizelge 1’de belirtilen yer ve çerçeve sayısı
doğrultusunda yapılmıştır.
Çizelge 1. Kahramanmaraş bölgesinde sürvey yapılan ilçeler, karpuz üretim alanı ve alınan örnek sayısı
Bölgeler
Afşin
Andırın
Dulkadiroğlu
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Onikişubat
Pazarcık
Türkoğlu
Toplam

Ekim alanı(da)*
600
315
200
150
1000
130
300
279
220
3.194

Alınan örnek sayısı
235
165
75
67
350
55
140
135
87
1.309

*Veriler TÜİK (Anonim, 2020) kayıtlarından alınmıştır.
Üstüner ve Güncan (2002) tarafından yabancı ot yoğunluk skalası kullanılmıştır.
Yoğunluk skalası;
A. Çok yoğun (ortalama >10)
B. Yoğun (ortalama 1-10arası)
C. Orta yoğun (ortalama 0,1-1arası)
D. Az yoğun (ortalama 0,01-0,1arası)
E. Nadir rastlanan (ortalama 0,01 den az)

BULGULAR
Kahramanmaraş ili ve ilçelerinde karpuz tarlalarında 2020-2021 yılı üretim sezonunda yapılan sürvey
çalışması sonucunda; karpuz tarlalarında sorun olan yabancı ot türleri familyalarına göre tespit edilmiştir .
Bölgede karpuz tarlalarında toplam 18 farklı familyaya ait 40 adet yabancı ot türü tespit edilmiştir.
Sürvey yapılan dokuz ilçedeki karpuz tarlalarında ortalama 108.86 adet/m2 yabancı ot olduğu hesaplanmıştır.
Yabancı ot yoğunluğu en yüksek Türkoğlu (132.16 adet/m2), bölgesinde bulunurken bunu Dulkadiroğlu
(125.03), Onikişubat (120.35), Pazarcık (111.30), Andırın (105.66), Elbistan (100.01), Ekinözü (97.72),
Afşin (96.46), Göksun (91.10), ilçeleri izlemiştir. Karpuz tarlalarında çok yoğun bulunan yabancı ot türleri
sırasıyla; S. halepense 13.40 adet/m2, C. campestris 12.60, C. ratundus 12.20, S. viridis 10.70, E. repens
10.50, P. oleracea 10.30 ve C. dactylon 10.20 adet/m2’dir.
Çizelge 2. Karpuz tarlalarında görülen yabancı otların ilçelere göre familya ve tür sayısı
İlçeler

Familya sayısı
14
11

Tür sayısı
25
18

Dulkadiroğlu

14

25

Ekinözü
Elbistan

11
13

20
24

Göksun

11

20

Pazarcık
Onikişubat
Türkoğlu

13
15
18

28
27
35

Afşin
Andırın
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Sürvey bölgesinde yabancı otların rastlama sıklığı; S. halepense %65.90, E. repense %60.20, P. oleracea
%58.70, S. viridis %54.10. C. dactylon %52.0, C. campestris %51.20 ve C. ratundus %50.40 olarak
hesaplanmıştır. Karpuz tarlalarında çok yoğun olmayan ancak sık rastlanan yabancı ot türleri ise; C. album
%53.70, A. retroflexus %52.10 ve X. strumarium %51.60 olarak tespit edilmiştir.
Kahramanmaraş iline bağlı 9 ilçede yapılan sürvey sonuçları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bunlar;
1. Afşin ilçesi
Karpuz tarlalarında 14 familya ve 25 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Bu araştırma bölgesinde tespit edilen
yabancı ot türlerinin birim alandaki ortalama yoğunluğu sırasıyla; C. campestris (12.60 adet/m2), E. repens
(10.30), S. halepense (10.76), P. oleracea (10.20) çok yoğun olarak bulunmuştur. Yabancı otların rastlama
sıklığı sırasıyla; S. halepense %62.80, E. repense %61.20, P. oleracea %56.60, S. viridis %53.20. C. album
%52.70, X. strumarium, %51.50, C. dactylon %51.4, A. retroflexus %51.0, C. campestris %50.30 ve C.
ratundus %50.10 ‘dur.
Çizelge 3. Afşin ilçesi karpuz tarlalarında görülen yabancı ot türleri, rastlama sıklığı ve yoğunlukları
Familyası

Latince adı

Türkçe adı

Yabancı ot yoğunluğu
(adet/m2)
1.30

Rastlama sıklığı (%)

Amaranthaceae

Sürünücü horoz ibiği

Amaranthaceae

Amaranthus blitoides
S.Watson
Chenopodium vulvaria L.

Kokar sirken

2.51

30.25

Amaranthaceae

Amaranthus retroflexus L.

5.70

51.0

Xanthium strumarium L.

Kırmızı köklü tilki
kuyruğu
Pıtrak

Asteraceae

2.50

51.50

Asteraceae

Lactuca serriola L.

Yabani marul

1.90

33.20

Asteraceae

Sonchus oleraceus L.

Eşek marulu

2,10

20.60

Asteraceae

Cirsium arvense L. Scop .

Köy göçüren

1.93

30.40

Brassicaceae

Sinapis arvensis L.

Yabani hardal

1.90

45.95

Brassicaceae

Cardaria draba L. Desv.

Diğnik

1.60

28.30

Boraginaceae

Heliotropium europaeum L.

Bambul otu

2.65

32.20

Chenopodiaceae

Chenopodium album L.

Sirken

2.30

52.70

Cuscutaseae

Cuscuta campestris Yunck.

Tarla küskütü

12.60

50.30

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.

Tarla sarmaşığı

2.30

42.30

Fabeceae

Prosopis farcta

Çediotu

2.90

26.60

Malvaceae

Hibiscus trionum

Yabani bamya

1.27

24.10

Poaceae

Sorghum halepense L. Pers.

Kanyaş

10.76

62.80

Poaceae

Elymus repens L. Gould.

Ayrık otu

10.30

61.20

Poaceae

Echinochloa colona L.

Darıcan

2.70

40.20

Poaceae

Tilki kuyruğu

2.40

41.60

Poaceae

Alopecurus myosuroides
Huds..
Avena fatua L.

Yabani yulaf

1.9

30.20

Portulacaceae

Portulaca oleracea L.

Semiz otu

10.20

56.60

Polygonaceae

Polygonum aviculare L.

Çoban değneği

3.50

36.70

Solanaceae

Solanum nigrum L.

Köpek üzümü

2.20

37.20

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.

Demir dikeni

0.85

35.20

Diğer

3.80

-

Toplam

96,46

-
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Şekil.1.Afşin ilçesi karpuz tarlasında tarla küskütü (C. campestris) genel görünümü (orjinal).
2. Andırın ilçesi
Karpuz tarlalarında 11 familya ve 18 farklı yabancı ot türü tespit edilmiştir. Bu ilçede tespit edilen bazı
yabancı ot türlerinin birim alandaki ortalama yoğunluğu sırasıyla; C. campestris (11.80 adet/m2), C. dactylon
(12.10), S. halepense (11.76), P. oleracea (10.30), E. repens (10.0), çok yoğun olarak bulunmuştur. C. album
(6.40 adet/m2 ), S. arvensis (5.20), A. retroflexus (3.50), H. Europaeum (3.0), C. arvensis (2.40), yoğun
bulunmuştur. Yabancı otların rastlama sıklığı sırasıyla; S. halepense %60.40, P. oleracea %54.70, C. album
%52.40, A. retroflexus %51.40, X. strumarium %50.60, C. ratundus %50.1, S. arvensis %50.30, E. repens
%50.0, C. dactylon %49.60, C. arvensis %47.50, L. serriola %44.80, H. europaeum %43.50, C. campestris
%42.5,’dir
Çizelge 4. Andırın ilçesi karpuz tarlalarında görülen yabancı ot türleri, rastlama sıklığı ve yoğunlukları
Familyası

Latince adı

Türkçe adı

Amaranthaceae

Amaranthus retroflexus L.

Amaranthaceae

Amaranthus blitoides
S.Watson
Xanthium strumarium L.
Lactuca serriola L.
Sonchus oleraceus L.
Sinapis arvensis L.
Heliotropium europaeum
L.
Cuscuta campestris Yunck.
Convolvulus arvensis L.
Cyperus rotundus
Chenopodium album L.
Alopecurus myosuroides
Huds..
Sorghum halepense L. Pers.
Elymus repens L. Gould.
Echinochloa colona L.
Cynodon dactylon L. Pers.
Portulaca oleracea L.
Polygonum aviculare L.

Kırmızı köklü tilki
kuyruğu
Sürünücü horoz ibiği

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Boraginaceae
Cuscutaseae
Convolvulaceae
Cyperaceae
Chenopodiaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Portulacaceae
Polygonaceae
Diğer

Yabancı ot yoğunluğu
(adet/m2)
3.50

Rastlama sıklığı
(%)
51.40

2.30

30.50

Pıtrak
Yabani marul
Eşek marulu
Yabani hardal
Bambul otu

3.50
1.20
0.80
5.20
3.0

50.60
20.35
20.75
50.30
43.50

Tarla küskütü
Tarla sarmaşığı
Topalak
Sirken
Tilki kuyruğu

11.80
2.40
11.20
5.40
2.30

42.50
47.50
50.10
52.40
40.20

Kanyaş
Ayrık otu
Darıcan
Köpek dişi ayrığı
Semiz otu
Çoban değneği

13.76
10.0
2.50
12.10
10.30
2.30
3.10

60.40
50.0
30.25
49.60
54.70
32.10
-
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Toplam

105,66

-

Şekil.2. Andırın ilçesi karpuz tarlasında semiotu (P. oleracea)genel görünümü (orjinal).

Şekil.3. Andırın ilçesi karpuz tarlasında sirken (C. album) genel görünümü (orjinal).
3. Dulkadiroğlu ilçesi
Karpuz tarlalarında 14 familya ve 25 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Bu araştırma bölgesinde tespit edilen
yabancı ot türlerinin birim alandaki ortalama yoğunluğu sırasıyla; C. campestris (13.90 adet/m2), E. repens
(10.30), S. halepense (10.77), P. oleracea (10.56), çok yoğun bulunmuştur. Yabancı otların rastlama sıklığı
sırasıyla; S. halepense %61.90, E. repense %61.20, P. oleracea %58.95, S. viridis %53.10, C. album
%53.70, C. dactylon %52.6, C. campestris %52.50, A. retroflexus %52.40 , X. strumarium %51.50 ve C.
ratundus %50.0 ‘dir.
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Çizelge 5. Dulkadiroğlu ilçesi karpuz tarlalarında görülen yabancı ot türleri, rastlama sıklığı ve yoğunlukları
Familyası

Latince adı

Türkçe adı

Amaranthaceae

Amaranthus retroflexus
L.
Amaranthus blitoides
S.Watson
Xanthium strumarium L.
Lactuca serriola L.
Sonchus oleraceus L.
Cirsium arvense L. Scop .
Xanthium strumarium L.
Sinapis arvensis L.
Cardaria draba L. Desv.
Heliotropium europaeum
L.
Cyperus rotundus
Chenopodium album L.
Convolvulus arvensis L.
Cuscuta campestris
Yunck.
Prosopis farcta
Echinochloa colona L.
Sorghum halepense L.
Pers.
Avena fatua L.
Elymus repens L. Gould.
Phragmites australis
Cav.Trin ex
Cynodon dactylon L.
Pers.
Alopecurus myosuroides
Huds..
Polygonum aviculare L.
Portulaca oleracea L.
Solanum nigrum L.
Tribulus terrestris L.

Kırmızı köklü tilki
kuyruğu
Sürünücü horoz
ibiği
Pıtrak
Yabani marul
Eşek marulu
Köy göçüren
Pıtrak
Yabani hardal
Diğnik
Bambul otu

Amaranthaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Boraginaceae
Cyperaceae
Chenopodiaceae
Convolvulaceae
Cuscutaseae
Fabeceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Portulacaceae
Solanaceae
Zygophyllaceae
Diğer
Toplam

Yabancı ot yoğunluğu
(adet/m2)
3.50

Rastlama
sıklığı (%)
52.40

1.70

38.80

2.10
1.90
2,10
1.90
2.10
2.10
1.80
1.60

51.50
30.20
22.60
31.40
51.50
40.55
20.30
30.20

Topalak
Sirken
Tarla sarmaşığı
Tarla küskütü

12.30
2.70
1.60
13.90

50.00
53.70
46.30
52.30

Çediotu
Darıcan
Kanyaş

2.20
9.20
13.77

21.60
41.20
61.90

Yabani yulaf
Ayrık otu
Kamış

2.0
10.30
2.90

30.20
61.20
43.50

Köpek dişi ayrığı

10.95

44.40

Tilki kuyruğu

2.80

38.60

Çoban değneği
Semiz otu
Köpek üzümü
Demir dikeni

2.30
10.56
1.20
1.85
2.70
125.03

33.70
58.95
25.20
40.20
-
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Şekil.4. Dulkadiroğlu ilçesi karpuz tarlasında küsküt (C. campestris) genel görünümü (orjinal).

Şekil.5. Dulkadiroğlu ilçesi karpuz tarlasında topalak (C. ratundus) genel görünümü (orjinal).
4. Ekinözü ilçesi
Karpuz tarlalarında 11 familya ve 20 farklı yabancı ot türüne rastlanmıştır. Söz konusu ilçede tespit edilen
yabancı ot türlerinin birim alandaki ortalama yoğunluğu sırasıyla; C. campestris (12.90 adet/m2), E. repens
(11.30), S. halepense (12.62), P. oleracea (10.48), C. dactylon (10.40 adet/m2), çok yoğun olduğu
belirlenmiştir. A. retroflexus (3.27), C. album (2.56), S. arvensis (1.44), yoğun olduğu belirlenmiştir.Yabancı
otların rastlama sıklığı sırasıyla; C. campestris %53.40, S. halepense %51.80, A. retroflexus %51.30, E.
repens %51.20, P. oleracea %50.95, X. strumarium %50.70, S. viridis %50.30. C. album %50.20, C.
dactylon %50.0 ve C. arvensis %37.2.’dir.
Çizelge 6. Ekinözü ilçesi karpuz tarlalarında görülen yabancı ot türleri, rastlama sıklığı ve yoğunlukları
Familyası

Latince adı

Türkçe adı

Amaranthaceae

Amaranthus retroflexus L.

Amaranthaceae

Amaranthus blitoides
S.Watson
Lactuca serriola L.
Sonchus oleraceus L.
Xanthium strumarium L.
Sinapis arvensis L.
Chenopodium album L.
Cuscuta campestris Yunck.
Convolvulus arvensis L.
Convolvulus galaticus
Rostan ex Choisy
Euphorbia spp.
Echinochloa colona L.
Sorghum halepense L. Pers.
Elymus repens L. Gould.
Alopecurus myosuroides
Huds..
Setaria viridis L. P.Beauv.
Avena fatua L.
Cynodon dactylon L. Pers.
Portulaca oleracea L.
Physalis angulata L.

Kırmızı köklü tilki
kuyruğu
Sürünücü horoz ibiği

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Chenopodiaceae
Cuscutaseae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Euphorbiaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Portulacaceae
Solanaceae

Yabancı ot yoğunluğu
(adet/m2)
3.27

Rastlama sıklığı
(%)
51.30

2.10

35.40

Yabani marul
Eşek marulu
Pıtrak
Yabani hardal
Sirken
Tarla küskütü
Tarla sarmaşığı
Boz sarmaşık

1.10
1.35
2.50
1.44
2.56
12.90
2.10
1.20

35.20
25.80
50.70
45.50
50.20
53.40
42.20
20.35

Sütleğen
Darıcan
Kanyaş
Ayrık otu
Tilki kuyruğu

1.20
2.70
12.62
11.30
2.40

32.40
35.40
51.80
51.20
40.20

Kirpi darı
Yabani yulaf
Köpek dişi ayrığı
Semiz otu
Fener otu

10.40
0.8
10.40
10.48
1.70

50.30
25.20
50.0
50.95
32.20
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Diğer
Toplam

3.20
97.72

-

Şekil.6. Ekinözü ilçesi karpuz tarlasında pıtrak (X. strumarium )genel görünümü (orjinal).

Şekil.7. Ekinözü ilçesi karpuz tarlasında Fener otu (Physalis angulata) genel görünümü (orjinal).
5. Elbistan ilçesi
Karpuz tarlalarında 13 familya ve 24 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Bu araştırma bölgesinde tespit edilen
yabancı ot türlerinin birim alandaki ortalama yoğunluğu sırasıyla; C. campestris (11.80 adet/m2), E. repens
(10.80), S. halepense (11.70), P. oleracea (10.40), C. dactylon (10.30) çok yoğun olduğu belirlenmiştir.
Yabancı otların rastlama sıklığı sırasıyla; S. halepense %66.90, E. repense %63.20, P. oleracea %59.70, S.
viridis %56.10. C. dactylon %54.0, C. campestris %53.20, C. album %52.70, A. retroflexus %51.10, X.
strumarium %51.00 ve C. ratundus %50.80’dır.

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
318

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey

Çizelge 7. Elbistan ilçesi karpuz tarlalarında görülen yabancı ot türleri, rastlama sıklığı ve yoğunlukları
Familyası

Latince adı

Türkçe adı

Amaranthaceae

Amaranthus retroflexus L.

Amaranthaceae
Asteraceae

Amaranthus blitoides
S.Watson
Sonchus oleraceus L.

Kırmızı köklü tilki
kuyruğu
Sürünücü horoz ibiği

Asteraceae

Cirsium arvense L. Scop .

Asteraceae
Asteraceae

Yabancı ot yoğunluğu
(adet/m2)
2,30

Rastlama sıklığı (%)
51.10

1,40

36.80

Eşek marulu

1,30

25.60

Köy göçüren

1.25

36.40

Lactuca serriola L.

Yabani marul

1.40

31.25

Xanthium strumarium L.

Pıtrak

1.90

51.0

Brassicaceae
Brassicaceae

Sinapis arvensis L.
Cardaria draba L. Desv.

Yabani hardal
Diğnik

1.80
1.15

50.95
25.30

Boraginaceae

Heliotropium europaeum L.

Bambul otu

1.40

30.20

Chenopodiaceae

Chenopodium album L.

Sirken

1.70

52.70

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.

Tarla sarmaşığı

1.71

40.30

Cuscutaseae

Cuscuta campestris Yunck.

Tarla küskütü

11.80

53.20

Fabeceae
Poaceae

Prosopis farcta
Echinochloa colona L.

Çediotu
Darıcan

1.70
1.50

20.60
46.20

Poaceae

Sorghum halepense L. Pers.

Kanyaş

11.70

66.90

Poaceae

Elymus repens L. Gould.

Ayrık otu

10.80

63.20

Poaceae

Tilki kuyruğu

1.80

40.60

Poaceae
Poaceae

Alopecurus myosuroides
Huds..
Avena fatua L.
Cynodon dactylon L. Pers.

Yabani yulaf
Köpek dişi ayrığı

1.9
10.30

32.20
20.60

Poaceae

Setaria viridis L. P.Beauv.

Kirpi darı

10.20

56.10

Portulacaceae

Portulaca oleracea L.

Semiz otu

10.40

59.70

Polygonaceae

Polygonum aviculare L.

Çoban değneği

1.30

35.70

Solanaceae

Solanum nigrum L.

Köpek üzümü

1.20

30.20

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.

Demir dikeni

1.40

25.20

2.30
100.01

-

Diğer
Toplam

Şekil.8. Elbistan ilçesi karpuz tarlasında boz sarmaşık (C. galaticus) genel görünümü (orjinal).
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6. Göksun ilçesi
Karpuz tarlalarında 11 familya ve 20 farklı yabancı ot türüne rastlanmıştır. Söz konusu ilçede; tespit edilen
yabancı ot türlerinin birim alandaki ortalama yoğunluğu sırasıyla; C. campestris (10.10 adet/m2), E. repens
(10.55), S. halepense (12.15), C. dactylon (10.40), C. rotundus(10.30), P. oleracea (10.10) çok yoğun olduğu
bulunmuştur. A. retroflexus (4.40 adet/m2 ), L. serriola (3.20), C. galaticus (3.50), S. arvensis (2.70), C.
album (2.25), H. europaeum (2.10) yoğun olduğu saptanmıştır. Yabancı otların rastlama sıklığı sırasıyla; S.
halepense %61.82, E. repense %60.15, P. oleracea %57.75, S. viridis %53.10. C. dactylon %52.30, C.
campestris %51.90 ve,C. album %51.50, X. strumarium %51.40, A. retroflexus %50.9, H. europaeum
%42.80, E. repens %41.8, C. dactylon %40.9, S. arvensis %40.5, C. galaticus %38.7, L. serriola %37.3, G.
tricornutum %36.3 ve C. arvensis %35.7’dir.
Çizelge 8. Göksun ilçesi karpuz tarlalarında görülen yabancı ot türleri, rastlama sıklığı ve yoğunlukları
Familyası

Latince adı

Türkçe adı

Amaranthaceae

Amaranthus retroflexus L.

Amaranthaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Boraginaceae
Cuscutaseae
Convolvulaceae

Amaranthus blitoides S.Watson
Xanthium strumarium L.
Lactuca serriola L.
Sonchus oleraceus L.
Sinapis arvensis L.
Heliotropium europaeum L.
Cuscuta campestris Yunck.
Convolvulus galaticus Rostan ex
Choisy
Convolvulus arvensis L.
Chenopodium album L.
Euphorbia spp.
Chrozophora tinctoria L.
Sorghum halepense L. Pers.
Elymus repens L. Gould.
Cynodon dactylon L. Pers.
Echinochloa colona L.
Setaria verticillata
Portulaca oleracea L.
Galium tricornutum
Diğer
Toplam

Kırmızı köklü tilki
kuyruğu
Sürünücü horoz ibiği
Pıtrak
Yabani marul
Eşek marulu
Yabani hardal
Bambul otu
Tarla küskütü
Boz sarmaşık

Convolvulaceae
Chenopodiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Portulacaceae
Rubiaceae

Tarla sarmaşığı
Sirken
Sütleğen
Siğil otu
Kanyaş
Ayrık otu
Köpek dişi ayrığı
Darıcan
Yapışkan ot
Semiz otu
Boynulu yoğurt otu

www.izdas.org

Yabancı ot yoğunluğu
(adet/m2)
4.40

Rastlama sıklığı
(%)
50.9

2.40
3.50
2.20
2,10
2.70
2.10
10.10
3.50

45.40
51.40
37.30
22.90
40.50
42.80
51.90
38.70

1.30
2.25
1.90
2,20
12.15
10.55
10.40
4.30
10.0
10.10
3.10
4.40
91.10

35.70
51.50
26.54
30.20
61.82
41.80
40.90
36.40
53.10
57.75
36.30
-
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Şekil.9. Göksun ilçesi karpuz tarlasında siğil otu (Chrozophora tinctoria) genel görünümü (orjinal).
7. Pazarcık ilçesi
Karpuz tarlalarında 13 familya ve 28 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Bu araştırma bölgesinde tespit edilen
yabancı ot türlerinin birim alandaki ortalama yoğunluğu sırasıyla; C. campestris (10.30 adet/m2), S.
halepense (11.50), P. oleracea (10.20), S. viridis (10.70), E. repens (10.40) çok yoğun olarak belirlenmiştir.
A.retroflexus (3.30), C. album (2.90), C.arvensis (2.60), P. aviculare (2.40), D. songuinalis (2.70), E. colona
(2.50), yoğun olduğu belirlenmiştir. Yabancı otların rastlama sıklığı sırasıyla; S. halepense %63.90, E.
repense %62.20, P. oleracea %60.70, S. viridis %59.10. C. dactylon %53.0, C. campestris %51.20, X.
strumarium %51.15, A.retroflexus %51.10, C.arvensis %50.60, P. aviculare %50.30, C. album %50.10 , D.
songuinalis %49.30, C. ratundus %48.50’dir.
Çizelge 9. Pazarcık ilçesi karpuz tarlalarında görülen yabancı ot türleri, rastlama sıklığı ve yoğunlukları
Familyası

Latince adı

Türkçe adı

Amaranthaceae

Amaranthus retroflexus L.

Amaranthaceae

Amaranthus blitoides
S.Watson
Lactuca serriola L.
Sonchus oleraceus L.
Xanthium strumarium L.
Sinapis arvensis L.
Heliotropium europaeum L.
Cuscuta campestris Yunck.
Convolvulus arvensis L.
Chenopodium album L.
Convolvulus galaticus Rostan
ex Choisy
Chrozophora tinctoria L.
Rafin
Euphorbia spp.
Hibiscus rosa sinensis L.
Hibiscus trionum
Sorghum halepense L. Pers.
Elymus repens L. Gould.
Phragmites australis
Cav.Trin ex
Echinochloa colona L.
Alopecurus myosuroides
Huds..
Setaria verticillata
Setaria viridis L. P.Beauv.
Cynodon dactylon L. Pers.
Digitaria sanguinalis L. Scop
.
Polygonum aviculare L.
Portulaca oleracea L.
Physalis angulata L.
Tribulus terrestris L.

Kırmızı köklü tilki
kuyruğu
Sürünücü horoz ibiği

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Boraginaceae
Cuscutaseae
Convolvulaceae
Chenopodiaceae
Convolvulaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Malvaceae
Malvaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Portulacaceae
Solanaceae
Zygophyllaceae
Diğer
Toplam

Yabancı ot yoğunluğu
(adet/m2)
3,30

Rastlama sıklığı (%)

2,40

35.80

Yabani marul
Eşek marulu
Pıtrak
Yabani hardal
Bambul otu
Tarla küskütü
Tarla sarmaşığı
Sirken
Boz sarmaşık

1.10
1,10
1.70
1.40
1.70
10.30
2.60
2.90
1.70

30.35
22.60
51.15
35.95
31.20
51.20
40.70
50.10
21.30

Siğil otu

1.60

26.15

Sütleğen
Japon gülü
Yabani bamya
Kanyaş
Ayrık otu
Kamış

0.80
0.70
1.30
11.50
10.40
1.30

36.54
36.10
20.10
63.90
62.20
42.50

Darıcan
Tilki kuyruğu

9.80
1.50

41.20
41.30

Yapışkan ot
Kirpi darı
Köpek dişi ayrığı
Çatal otu

1.20
10.70
10.60
2.70

29.10
59.10
53.0
49.30

Çoban değneği
Semiz otu
Fener otu
Demir dikeni

2.40
10.20
1.20
1.40
2.10
111.30

50.30
60.70
32.20
27.20
-
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Şekil.10. Pazarcık ilçesi karpuz tarlasında tarla sarmaşığı (C. arvensis) genel görünümü (orjinal).

Şekil.11. Pazarcık ilçesi karpuz tarlasında tarla darıcan (E. colona) genel görünümü (orjinal).
8. Oniki Şubat ilçesi
Karpuz tarlalarında 15 familya ve 27 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Bu araştırma bölgesinde tespit edilen
yabancı ot türlerinin birim alandaki ortalama yoğunluğu sırasıyla; C. campestris (12.90 adet/m2), C. rotundus
(11.80), E. repens (11.80), S. halepense (11.70), P. oleracea (11.40), S.viridis (10,70) çok yoğun olarak
saptanmış. A.retroflexus (2.30), C.arvensis (1.50), P. aviculare (1.40), C. album (1.90), C. ratundus (11.80),
X. Strumarium (1.70), D. songuinalis (1.50), yoğun olduğu belirlenmiştir. Yabancı otların rastlama sıklığı
sırasıyla; S. halepense %69.80, E. repense %65.20, P. oleracea %64.70, S. viridis %59.10. C. dactylon
%56.0, C. campestris %55.90, C. album %54.70, A. retroflexus %53.70 ve X. strumarium %52.60, C.
ratundus %51.10, C.arvensis %50.20, P. aviculare %48.30’dur.
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Çizelge 10. Onikişubat ilçesi karpuz tarlalarında görülen yabancı ot türleri, rastlama sıklığı ve yoğunlukları
Familyası

Latince adı

Türkçe adı

Amaranthaceae

Amaranthus retroflexus L.

Kırmızı köklü tilki
kuyruğu

2.30

53.70

Amaranthaceae
Asteraceae

Amaranthus blitoides S.Watson
Lactuca serriola L.

Sürünücü horoz ibiği
Yabani marul

1.90
1.90

30.50
36.20

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Boraginaceae

Sonchus oleraceus L.
Cirsium arvense L. Scop .
Xanthium strumarium L.
Cardaria draba L. Desv.
Sinapis arvensis L.
Heliotropium europaeum L.

Eşek marulu
Köy göçüren
Pıtrak
Diğnik
Yabani hardal
Bambul otu

1,30
1.50
1.70
1.20
1.90
1.25

30.60
25.40
52.60
22.30
35.70
36.20

Convolvulaceae
Cyperaceae
Chenopodiaceae
Cuscutaseae
Malvaceae
Papaveraceae

Convolvulus arvensis L.
Cyperus rotundus
Chenopodium album L.
Cuscuta campestris Yunck.
Malva neglecta Wallr.
Papaver rhoeas. L.

Tarla sarmaşığı
Topalak
Sirken
Tarla küskütü
Ebegümeci
Gelincik

1.60
11.80
1.90
12.90
2.0
1.0

50.20
51.10
54.70
55.90
30.15
20.30

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Sorghum halepense L. Pers.
Elymus repens L. Gould.
Phragmites australis Cav.Trin ex
Alopecurus myosuroides Huds..
Cynodon dactylon L. Pers.
Echinochloa colona L.

Kanyaş
Ayrık otu
Kamış
Tilki kuyruğu
Köpek dişi ayrığı
Darıcan

11.70
11.80
1.20
1.10
10.55
9.70

69.80
65.20
30.50
48.80
56.0
45.20

Poaceae
Poaceae
Portulacaceae
Polygonaceae
Solanaceae
Zygophyllaceae

Digitaria sanguinalis L. Scop .
Setaria viridis L. P.Beauv.
Portulaca oleracea L.
Polygonum aviculare L.
Solanum nigrum .L.
Tribulus terrestris L.

Çatal otu
Kirpi darı
Semiz otu
Çoban değneği
Köpek üzümü
Demir dikeni

1.50
10.70
10.40
1.40
0.50
0.85

36.55
59.10
64.70
48.30
30.20
45.20

2.90
120.35

-

Diğer
Toplam

Yabancı ot
yoğunluğu
(adet/m2)

Rastlama sıklığı (%)

Şekil.12. Onikişubat ilçesi karpuz tarlasında kanyaş (S. halepense) genel görünümü (orjinal).
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Şekil.13. Onikişubat ilçesi karpuz tarlasında bambul otu (Heliotropium europaeum) ve yabani hardal
(Sinapis arvensis ) genel görünümü (orjinal).
9. Türkoğlu ilçesi
Karpuz tarlalarında 18 familya ve 35 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Bu araştırma bölgesinde tespit edilen
yabancı ot türlerinin birim alandaki ortalama yoğunluğu sırasıyla; C. campestris (10.80 adet/m2), E. repens
(10.70), S. halepense (10.40), S. viridis (10.70), C. dactylon (10.70), P. oleracea (10.20), C. ratundus (10.50)
çok yoğun olara belirlenmiştir. H. trionum (1.50), E. prostrata (1.50), Datura stramonium (5.20), A. Palmeri
(1.10), yoğun olduğu saptanmıştır. Yabancı otların rastlama sıklığı sırasıyla; S. halepense %63.90, E.
repense %61.30, P. oleracea %57.80, S. viridis %56.10. C. dactylon %54.0, C. campestris %52.20, C. album
%51.70, A. retroflexus %51.10 ve X. Strumarium %50.60’dır C. ratundus %49.0, H. trionum %48.30, D.
Stramonium %44.20, A. Palmeri %41.0, E. prostrata %34.0’dır.
Çizelge 11. Türkoğlu ilçesi karpuz tarlalarında görülen yabancı ot türleri, rastlama sıklığı ve yoğunlukları
Familyası

Latince adı

Türkçe adı

Amaranthaceae

Amaranthus retroflexus L.

Amaranthaceae

Amaranthus blitoides
S.Watson
Amaranthus palmeri
Lactuca serriola L.
Sonchus oleraceus L.
Cirsium arvense L. Scop .
Xanthium strumarium L.
E. prostrata L.
Heliotropium europaeum L.
Sinapis arvensis L.
Cyperus esculentus var.
phymatodes (Muhl.)
Cyperus rotundus
Cuscuta campestris Yunck.
Convolvulus arvensis L.
Chenopodium album L.
Euphorbia spp.
Chrozophora tinctoria (L.)
Rafin
Hibiscus trionum

Kırmızı köklü tilki
kuyruğu
Sürünücü horoz ibiği

Amaranthaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cuscutaseae
Convolvulaceae
Chenopodiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Malvaceae

Yabancı ot
yoğunluğu
(adet/m2)
3,30

Rastlama sıklığı (%)

51.10

1,40

36.80

Horoz ibiği
Yabani marul
Eşek marulu
Köy göçüren
Pıtrak
Hanım döşeği
Bambul otu
Yabani hardal
Yer bademi

1.10
1.40
1,30
1.25
1.90
1.50
1.40
1.80
1.20

41.0
40.25
30.60
25.40
50.60
34.0
38.20
50.10
40.20

Topalak
Tarla küskütü
Tarla sarmaşığı
Sirken
Sütleğen
Siğil otu

13.50
10.80
1.71
1.70
1.80
1.60

49.00
52.20
35.30
51.70
30.40
31.20

Yabani bamya

1.50

48.30
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Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Portulacaceae
Polygonaceae
Fabaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Zygophyllaceae
Diğerleri
Toplam

Setaria verticillata
Setaria viridis L. P.Beauv.
Phragmites australis Cav.Trin
ex
Echinochloa colona L.
Sorghum halepense L. Pers.
Elymus repens L. Gould.
Cynodon dactylon L. Pers.
Digitaria sanguinalis L. Scop .
Alopecurus myosuroides Huds.
Portulaca oleracea L.
Polygonum aviculare L.
Prosopis farcta
Solanum nigrum L.
Physalis angulata L.
Datura stramonium L.
Tribulus terrestris L.

Yapışkan ot
Kirpi darı
Kamış

1.20
10.70
1.80

60.50
56.10
25.50

Darıcan
Kanyaş
Ayrık otu
Köpek dişi ayrığı
Çatal otu
Tilki kuyruğu
Semiz otu
Çoban değneği
Çedi otu
Köpek üzümü
Fener otu
Şeytan elması
Demir dikeni

9.50
12.40
10.70
10.70
1.20
1.50
10.20
1.40
1.30
1.20
1.20
5.20
0.60
3.50
132.16

36.20
63.90
61.30
54.00
36.55
45.55
57.80
38.70
16.20
25.20
26.30
44.20
25.20
-

Şekil.14. Türkoğlu ilçesi karpuz tarlasında kırmızı köklü tilki kuyruğu (A. retroflexus) genel görünümü
(orijinal)

Şekil.15. Türkoğlu ilçesi karpuz tarlasında horoz ibiği( A. palmeri) ve sürünücü horoz ibiği ( A. blitoides.)
genel görünümü (orijinal)
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TARTIŞMA
S. halepense, C. campestris, S. viridis, E. repens, P. oleracea, 9 ilçede çok yoğun, C. rotundus sadece
Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Andırın’da çok yoğun tespit edilmiştir. D. stramonium sadece
Türkoğlu ilçesinde yoğun olduğu belirlenmiştir. C.album en yoğun Andırın ilçesinde tespit edilmiştir. E.
colana’nın Pazarcık, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu’nda yoğun olduğu tespit edilmiştir. Bölgedeki
karpuz tarlalarında eç çok görülen yabancı ot türleri poaceae familyasında yer almaktadır. Sürvey yapılan
ilçelerden Pazarcık ve Türkoğlu’nda poaceae familyasına ait 9, Onikişubat 8, Dulkadiroğlu, Elbistan ve
Ekinözü 7, Andırın, Göksun ve Afşin’de 5 tür tespit edilmiştir. Sürvey bölgesinde yabancı otların rastlama
sıklığı yüksek bulunan türler sırasıyla; S. halepense %65.90, E. repense %60.20, P. oleracea %58.70, S.
viridis %54.10. C. dactylon %52.0, C. campestris %51.20 ve C. ratundus %50.40 olarak hesaplanmıştır.
Karpuz tarlalarında çok yoğun olmayan ancak sık rastlanan yabancı ot türleri ise; C. album %53.70, A.
retroflexus %52.10 ve X. strumarium %51.60 olarak tespit edilmiştir. Kızılırmak (Çankırı) Karpuz ve Kavun
ekim alanlarında 9 yabancı ot türü bulunduğu [C. album (Sirken), A. retroflexus (Kırmızı tilkikuyruğu) A.
albus (Horozibiği), E. crus-galli (Darıcan), P. austrialis (Kamış), Cuscuta spp. (Küsküt), C. arvensis (Tarla
sarmaşığı), Glycyrrhiza spp. (Meyanotu), C. arvense (Köygöçüren)] bildirilmiştir (Uğur ve Şimşek, 2012).
Ipomoea spp., Ambrosia artemisiifolia L. ve Amaranthus spp.’nin kabakgillerde verimi % 79 ile 100
arasında azaltabileceği ifade edilmiştir (Trader ve ark., 2007). Özellikle A. palmeri S. Wats.’nin bazı
biyotiplerinin glifosat ve ALS sentezi inhibitörü herbisitlere karşı dayanıklı olması sorunu artırmaktadır
(Kuhar ve ark., 2018). Bu yabancı otlardan Amaranthus spp. bu surveyde en çok rastlanılan yabancı otlardan
olmuştur.
Güney karolina bölgesi kabakgil (Cucurbitaceae) ekim alanlarında en yaygın yabancı otlar Amaranthus spp.,
A. palmeri, C.esculentus, C. rotundus ve Ipomoea spp. olarak bildirilmiştir (Webster, 2002; Webster, 2006)
Cucurbitaeae familyasında, C.dactylon, Digitaria spp. , S. carolinense, P. oleracea, P. pilosa, R. scabra ve
Cassia obtusifolia ABD’nin bazı güney eyaletlerinde yaygın ve sorunlu olarak gösterilmiştir (Schonbeck,
2015). Amaranthus spp., X. strumarium ve A. artemesiifolia gibi uzun, hızlı büyüyen tek yıllık yabancı otlar
karpuz bitkisiyle ciddi şekilde rekabet etmekte ve karpuzun topraktaki besin elementlerine ortak olmaktadır.
Florida'da yapılan kabakgil tarla denemelerinde m2’de 1 adet Amaranthus spp.‘nin verimi %10, 5-7 adet
Amaranthus spp.‘nin ise %50 verim kaybına neden olduğu bildirilmiştir (Berry ve ark., 2006., Schonbeck.,
2015). C. esculentus, C. rotundus, C. dactylon ve S. halapense gibi yabancı otların kabakgil üretimi sırasında
kontrol edilmesi zordur. Calystegia sepium ve C. arvensis gibi sarmaşık yabancı otlar, mahsulü örter ve
hasadı zorlaştırır (Schonbeck, 2015). ABD, Corciya, Tifton'da yapılan bir çalışmada C. esculentus, Panicum
texanum, D. ciliaris, R. scabra ve A. hybridus yabancı ot türlerinin karpuzda sorun olduğu bildirilmiştir
(Johnson ve ark., 2002).
Kahramanmaraş bölgesinde saptanan yabancı ot türleri, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları ile Türkiye’de
benzer konuda yapılan çalışmalar (Uğur ve Şimşek, 2012), (Nemli, 1986), (Ananim, 2021), (Özdemir ve
Işık, 2020) .ile türler yönünden büyük benzerlik gösterirken yoğunluk ve rastlama sıklığı bakımından
farklılıklar göstermiştir. Dünyanın farklı ülkelerinde benzer konuda yapılan çalışmalar ile yabancı ot türleri
ve yoğunluklar yönünden çok az benzerlik göstermiştir (Webster, 2002; Webster, 2006), (Berry ve ark.,
2006., Schonbeck, 2015, Johnson ve ark., 2002,).
Çünkü yabancı ot tür sayısı, yoğunluğu ve rastlama sıklığı ülkeden ülkeye, kıtadan kıtaya büyük varyasyon
gösterebilir. Bunun nedeni ise tarlanın toprak kimyasal ve morfolojik yapısı, iklim faktörleri (sıcaklık, yağış,
güneş ışığı), kültür bitki çeşidi, allelopati ve rakım gibi bir çok faktörler ülke bazında çok büyük farklılıkar
göstermektedir. Bu nedenle tür sayısı, yoğunluğu ve rastlama sıklığını arasında büyük farklar olabilir.
SONUÇ
Kahramanmaraş bölgesi karpuz tarlalarında 18 farklı familyaya ait 40 adet yabancı ot türü tespit edilmiştir.
Sürvey yapılan 9 ilçedede en çok görülen türler poaceae familyasından olup bunu Asteraceae familyası takip
etmektedir. Sürvey yapılan ilçelerde ortalama 108.86 adet/m2 yabancı ot türü tesbit edilmiştir. Karpuz
tarlalarında çok yoğun bulunan yabancı ot türleri; S. halepense, C. campestris, C. ratundus, S. viridis, E.
repens, P. oleracea, C. dactylon’dur. Yabancı otların rastlama sıklığı en yüksek olan türler; S. halepense, E.
repense, P. oleracea, S. Viridis, C. dactylon, C. campestris, C. album, A. retroflexus ve X. strumarium’dur.
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Türkiye’de karpuz üretimi yapılan bölgeler dikkate alındığında yabancı ot türleri bakımından büyük
benzerlik görülmüştür. Ancak yabancı otların yoğunluğu ve rastlama sıklığı bölgeden bölgeye, yıldan yıla
farklılık gösterdiği saptanmıştır.
Karpuz üretiminde yabancı ot türleri ile mücadele yapılmadığı takdirde önemli oranda verim ve kalte kaybı
meydana gelebilir bu nedenle yabancı ot tür ve yoğunuluğunu azaltmak için muhakkak kültürüel, malç, el ve
makinalı çapa, çıkış öncesi veya sonrası herbisitlerle mücadele yapılmalıdır.
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АННОТАЦИЯ
Были исследованы особенности пищеварения перепелов разного возраста на примере белого
техасского перепела двух возрастных групп: цыплята начиная с недельного возраста (4 группы) и
несушки (две группы). Начальное поголовье составило 200 голов. Две опытные группы получали с
поением полимикробный препарат «Яросил» в дозировке 0,2 и 0,6 мл/кг. Третья опытная группа
получала препарат ЭМ-курунга (гранулы 0,01 г/кг помещали в поилки). Кормление осуществляли
полнорационным комбикормом «Солнышко». Несушки были разделены на две группы. Опытная
группа получала с поением «Яросил» в дозировке 0,2 мл/кг, контрольная – чистую воду. В процессе
эксперимента ежедневно визуально оценивали состояние помёта, у цыплят фиксировали отход.
Самая высокая смертность наблюдалась на ранних стадиях развития у цыплят контрольной группы.
Также у них наблюдались более частые случаи жидкого, мажущего помета с резким запахом. У
некоторых особей наблюдалось налипание помета в районе клоаки (подхвостья). Через месяц после
начала эксперимента помет трёх наиболее типичных цыплят из каждой группы был отправлен на
клинический анализ в лабораторию. У всех исследованных цыплят помет был характерного
коричневого цвета, оформленный, без запаха. При этом удовлетворительная переваримость корма
наблюдалась только у двух цыплят из второй опытной группы, получавших «Яросил» в дозировке 0,6
мл/кг. У остальных птиц наблюдалась неудовлетворительная переваримость корма, в помете
присутствовал внеклеточный и внутриклеточный непереваримый крахмал. Кислотность помета у
всех находилась на уровне 5,5. Кровь, слизь, мыла, волокна и клеточные элементы в помете
отсутствовали. У перепелов-несушек при ежедневном визуальном наблюдении фиксировали, что в
контрольной группе чаще наблюдается жидкий, мазеобразный помет с резким запахом. Клинические
анализы помета через месяц после начала проведения эксперимента показали, что
неудовлетворительная переваримость корма наблюдалась у 80% птиц контрольной и у 60% птиц
опытной группы. Внеклеточный и внутриклеточный крахмал присутствовал у 80% птиц контрольной
группы (у 20% в небольшом, у 40% в среднем, у 20% в достаточном количестве). У опытной группы
крахмал присутствовал в помете лишь у 60% птиц в малом количестве.
Ключевые Слова: белый техасский перепел, цыплята, несушки, клинический анализ помета,
переваримость корма
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ABSTRACT
The digestion features of quails of different ages were studied using the example of the white Texas quail of
two age groups: chickens starting from one week of age (4 groups) and layers (two groups). The initial stock
was 200 heads. Two experimental groups received a polymicrobial drug "Yarosil" with drinking at a dosage
of 0.2 and 0.6 ml / kg. The third experimental group received EM-kurunga preparation (granules of 0.01 g /
kg were placed in drinkers). Feeding was carried out with the complete ration feed "Solnyshko". The layers
were divided into two groups. The experimental group received drinking "Yarosil" at a dosage of 0.2 ml / kg,
the control group - pure water. During the experiment, the state of the droppings was visually assessed daily,
and the chicks' mortality was recorded. The highest mortality was observed in the early stages of
development in chickens from the control group. They also had more frequent cases of liquid, pungentsmelling smearing droppings. In some individuals, droppings were observed in the area of the cloaca
(undertail). One month after the start of the experiment, a litter of the three most typical chickens from each
group was sent for clinical analysis to the laboratory. All the studied chickens had a characteristic brown
dung, shaped, odorless. At the same time, satisfactory digestibility of feed was observed only in two
chickens from the second experimental group, which received "Yarosil" at a dosage of 0.6 ml / kg. The rest
of the birds showed unsatisfactory digestibility of food; extracellular and intracellular indigestible starch was
present in the droppings. The acidity of the droppings was at 5.5 for all. There were no blood, mucus, soaps,
fibers and cellular elements in the droppings. In laying quails, with daily visual observation, it was recorded
that in the control group, liquid, oily droppings with a pungent odor are more often observed. Clinical
analyzes of the litter a month after the start of the experiment showed that unsatisfactory feed digestibility
was observed in 80% of the birds in the control group and in 60% of the birds in the experimental group.
Extracellular and intracellular starch was present in 80% of birds in the control group (20% in small, 40% on
average, 20% in sufficient quantities). In the experimental group, starch was present in the droppings of only
60% of the birds in small quantities.
Keywords: white texas quail, chickens, layers, clinical analysis of droppings, feed digestibility
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ÖZET
İşletmelerin rekabet avantajı elde etmesinde en önemli güçlerden biri insan kaynaklarıdır. Bu nedenle insan
kaynaklarına ilişkin doğru ve sağlıklı İK politikalarının geliştirilmesi, İK süreçlerinin işletme strateji ve
hedefleri ile bütünleştirilmesi ve İK fonksiyonlarının kurumun ihtiyacına ve insan kaynaklarının niteliklerine
uygun biçimde tasarlanması büyük önem taşımaktadır. Her geçen gün artan veri yığını ile karşı karşıya kalan
işletmelerin İK süreçlerini optimize edebilmeleri ve bu verileri karar verme ve strateji belirleme süreçlerinde
kullanabilecekleri bilgiye dönüştürebilmeleri için dijital İK işletmelere yol gösterici olmaktadır. Çoğunlukla
İK analitiği modülleri sayesinde İK yöneticileri geleceğe dönük projeksiyonlar yapabilmekte ve kuruma
değer katan uygulamalara yer verebilmektedir. İşletmeciliğin farklı alanlarında kullanılan yapay zeka
günümüzde artık İK süreçlerinde de kendine uygulama alanı bulmuştur. Yapay zeka yöntemlerine dayanan
İK analitiği sistemleri sayesinde, İK departmanları da bugün finans, pazarlama ve üretim departmanları gibi
istatistiki sonuçlarla ve rakamlarla kendi katma değerini ortaya koyabilmektedir.
İnsan kaynakları yönetimi süreçlerinin dijitalleşmesi uygulamacılara hem ciddi bir zaman hem de maliyet
avantajı sağlamaktadır. Süreçlerin daha etkin yürütülmesini sağlayan bu uygulamalar sayesinde işe alım,
performans değerleme, ücret yönetimi, eğitim-geliştirme, çalışan devir oranını azaltma, işten ayrılma niyetini
belirleme vb. gibi birçok alanda İK uygulamacıları daha etkin karar verebilme imkanına kavuşmaktadır. İşe
alım süreçlerinde harcanan zamanı daha aza indiren bu sistemler sayesinde, İK uygulamacıları daha objektif
ve hızlı kararlar verebilmektedir. İK analitiği sayesinde geçmiş verilerden yararlanarak mevcut durumu
saptayabilme ve geleceğe yönelik öngörüler de bulunabilme kolaylaşmaktadır. Böylece İK süreçlerine ilişkin
birçok alanda kurumun hedefleri doğrultusunda strateji belirleme ve insan kaynaklarından daha etkin
biçimde yararlanma imkanı olmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle dijital insan kaynakları yönetiminin gelişiminden bahsedilecek ve İK analitiği ile
yapay zekanın hangi alanlarda kullanıldığı ile ne gibi yararlar sağladığı üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Analitiği, Yapay Zeka, Dijital İKY.

ABSTRACT
One of the most important forces for businesses to gain competitive advantage is human resources. For this
reason, it is of great importance to develop correct and healthy HR policies regarding human resources, to
integrate HR processes with business strategies and objectives, and to design HR functions in accordance
with the needs of the institution and the qualifications of human resources. Digital HR guides businesses in
order to optimize their HR processes and transform this data into information that they can use in decisionmaking and strategy determination processes. Mostly, thanks to HR analytics modules, HR managers can
make future projections and include applications that add value to the organization. Artificial intelligence,
which is used in different areas of business, has now found its application in HR processes. With the support
of HR analytics systems based on artificial intelligence methods, HR departments, like finance, marketing
and production departments, can reveal their own added value with statistical results and figures.
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Digitization of human resources management processes provides practitioners with both significant time and
cost advantages. Thanks to these applications, which enable the processes to be carried out more effectively,
recruitment, performance evaluation, wage management, training-development, reducing the employee
turnover rate, determining the intention to leave, etc. HR practitioners have the opportunity to make more
effective decisions in many areas such as Thanks to these systems, which reduce the time spent in
recruitment processes, HR practitioners can make more objective and faster decisions. Thanks to HR
analytics, it becomes easier to determine the current situation and to make predictions for the future by
making use of past data. Thus, in many areas of HR processes, it is possible to determine strategies in line
with the objectives of the institution and to benefit from human resources more effectively.
In this study, first of all, the development of digital human resources management will be mentioned and the
areas in which HR analytics and artificial intelligence are used and what benefits they provide will be
emphasized.
Keywords: Human Resources Analytics, Artificial Intelligence, Digital HRM.
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THE IMPACT OF COVID 19 ON UNEMPLOYMENT
Elsana AQIFI
Doc. Dr., University of Tetova, Republic of North Macedonia

ABSTRACT
The global health crisis in 2020 brought with it a series of negative economic and social effects. Covid - 19 is
pushing economies towards economic recession, at a time when all parameters and trends were in positive
trend. To prevent the spread of the pandemic, countries have imposed various restrictive measures, which
affect any of their economic indicators, which have led to economic recessions in many countries. In this
case, the most endangered market is the labor market, in which large job losses have occurred. Despite
government efforts to support firms and protect jobs through job-holding schemes, millions of workers have
lost their jobs. Also, many self-employed workers saw their incomes fall. Therefore, most countries took
immediate steps to improve the accessibility of minimum unemployment benefits. In addition to these
efforts, some countries introduced new cash transfers to those left without coverage, supported spending, or,
in a number of cases, introduced universal transfers to minimize the negative effects. Globally, ILO forecasts
suggest working hours may have fallen by 14% between the last quarter of 2019 and the second quarter of
2020. This amounts to approximately 400 million full-time jobs, assuming a 48-week workday hours. For
G20 economies, total working hours are also projected to have fallen by 14% or the equivalent of 265
million full-time jobs. For many men and especially for many women, this reduction in hours spent in paid
work went hand in hand with an increase in time spent in unpaid care work as a result of: closing school and
day care; reduction of public services for people with disabilities and the elderly; unavailability of domestic
workers and the need to care for family members with COVID-19. Based on different scenarios for the
impact of KOVID-19, ILO preliminary estimates show an increase in global unemployment between 5.3
million ("low" scenario) and 24.7 million ("High" scenario) from the base level of 188 million in 2019. The
"middle" scenario shows an increase of 13 million (7.4 million in high-income countries). All figures point to
a significant increase in global unemployment. By comparison, the global financial crisis of 2008-9
increased unemployment by 22 million. According to the State Statistics Office of Northern Macedonia, in
the period from April to September 2020, this is the period of the Covid-19 coronavirus pandemic, the
number of employees decreased by 25,500, of which 17,700 in the second quarter and the rest with nearly
8,000 in the third quarter.
Keywords: Covid 19, negative economic and social effects, unemployment

INTRODUCTION
COVID-19 pandemic has greatly aggravated the world economy, including that of the Republic of Northern
Macedonia. In the face of a possible health catastrophe, the government of the Republic of Northern
Macedonia, similar to the governments of other countries, began to implement strict control measures which
have have stopped functioning normally a large part of the country's economy. COVID-19 has had a negative
impact both at the national level and globally, where in addition to destroying social order in fact this virus
has also destroyed the economy, creating an economic collapse and causing great loss of life.
Regarding the labor market at the national and international level, there will be significant changes as a result
of Covid-19, where according to the report published by the ILO, for COVID-19 and the business world, the
ILO shows that the economic effects of the pandemic are the most serious that have been seen since World
War II. The report states that 2.7 billion employees are affected by restrictions against Covid-19, or globally,
it was predicted that in 2020 we will have an increase in the number of global unemployment by 25 million
unemployed.
In addition to the effect on unemployment, there has been a contraction of domestic and foreign investments,
increased costs of many businesses, bankruptcy of a number of small and family businesses or temporary
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blockage of their activity, difficulties in fulfilling contracts and obligations, financial difficulties for new
contracts, etc.
Governments around the world, in an effort to overcome this global health crisis and try to mitigate its
consequences, have taken various restrictive measures which in turn have affected the contraction of overall
economic activity., leading to severe economic recessions. At the same time they have needed to take
economic measures to recover from these consequences, helping businesses to survive, people who have lost
their jobs as a result of the pandemic, and people in financial difficulty.
The purpose of this paper is to highlight the effect that this crisis has had in general and in particular in the
Republic of Northern Macedonia, by analyzing the period before and after the pandemic.

LITERATURE REVIEW
COVID-19 has become a grave concern for the world population and economies. Literature review proves
that the pandemic’s effect has transmitted to different sectors such as travel, tourism, supply chains, stock
market instability, and oil price fluctuations (Fairlie, 2020). For instance, currently, the world is experiencing
a major disruption in imports and exports patterns due to this outbreak. Similarly, due to travel-related
restrictions, economies worldwide have seen a further decrease in economic activities (Ji & Chu, 2020;
Vanov, 2020). The overall panic among consumers and firms has distorted the established consumption
patterns and created market anomalies (Baker et al., 2020). The COVID-19 has also posed an unprecedented
challenge to the European economies as the spread of the virus is picked up speed and causing damage in
almost every sector of these economies (Demertzis et al., 2020). The stock markets are also down
worldwide. On the positive side, economic recovery and stability in the economies are projected in 2021
(Baker et al., 2020). The global financial markets have experienced major disruption due to the on-going
changes in the economies’ different sectors. Generally, the episode of volatility and uncertainty of the
pandemic is widespread globally, and the effect is not exceptional only to the European economies. Almost
all the European economies are suffering from the consequences of these disruptions, and therefore these
economies are experiencing higher unemployment rates. Almeida and Santos (2020) deal with the main
impacts of Covid-19 on the labor market in Portugal. The authors found that the impact of the pandemic and
measures against it in Portugal was asymmetric with regard to regions, age groups but also sectors of
activities. The authors identified the most affected areas of the country, but also the individuals whose
employment was most affected by the pandemic. They also discuss measures to mitigate the effects of the
pandemic on employment in Portugal. (Mitra and Xu, 2020) Kong and Prinz (2020) addressed how
shutdown policies affected unemployment during the Covid-19 pandemic in the USA. They focused on the
effects of six policies of nonpharmaceutical intervention and analyzed how Google searches for claiming
unemployment responded to each policy. The authors provided estimates of the short-run impact of statelevel anti-pandemic measures announcements on unemployment expectations, based on internet search data.
In a study by Bauer and Weber (2020), the authors examined the real impact of antipandemic measures on
unemployment in Germany. They used the difference-in-differences method where they compared the
development of inflows to unemployment and quantified the 60% increase in unemployment due to the
shutdown measures. In addition, they found that the hiring margin accounted for additional 82% of the
unemployment effect coming from the separations margin. Overall, the authors quantified an increase in the
number of unemployed in Germany due to the pandemic at 117,000 persons. Chan et al. (2020) in their
study focused on the analysis of employability of people with disabilities in the context of the Covid-19
pandemic. Using questionnaires obtained from the University of Wisconsin-Madison from employers in
various industries, they examined the relationship between company characteristics, disability inclusion
practices, and employment of people with disabilities. In his study, Churchill (2020) examined the effects of
the pandemic on youth employment in Australia. Using data from the Australian Bureau of Statistics, the
author compared young men and women with their older counterfactuals and examined the unemployment
rates of men and women in different age categories in 2000, during 2008 and then in the individual months
of 2020. The author found that young people did not avoid the negative impact of the pandemic on
employment, either, and their unemployment rate also increased significantly.
Numerous papers also reflect the negative effect that the pandemic has on unemployment in different
countries
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RESEARCH METHODOLOGY
In this study we used the statistical method to analyze the effect of pandemic Covid-19 on unemployment in
general and in the Republic of North Macedonia in particular for the period before and after the Covid-19
pandemic. By comparing these two time periods in terms of the effects of this pandemic on unemployment,
as the most sensitive economic indicator, we have highlighted the the negative effect caused by the
pandemic, or the loss of jobs of a large number of people worldwide in general and in the Republic of
Macedonia in particular.
We have also previously analyzed and examined the theoretical aspect of this relationship between them in
different countries.

GLOBAL UNEMPLOYMENT DURING THE PANDEMIC COVID-19
The health crisis has sent multiple shock waves through the economy. Transmission mechanisms have varied
significantly in terms of intensity and reaction time, depending on several factors. The simultaneity of the
supply- and demand-side shocks makes this crisis extremely dangerous. Government restrictions and social
safeguards at the workplace immediately contracted supply. Not only have people reduced their consumption
of certain goods and services during confinement, but also incomes have been lost and non-essential
consumption postponed, including in severely affected sectors, such as tourism and hospitality. Based on
different scenarios for the impact of KOVID-19, ILO preliminary estimates show an increase in global
unemployment between 5.3 million ("low" scenario) and 24.7 million ("High" scenario) from the base level
of 188 million in 2019. The "middle" scenario shows an increase of 13 million (7.4 million in high-income
countries). All figures point to a significant increase in global unemployment. By comparison, the global
financial crisis of 2008-9 increased unemployment by 22 million. According to the State Statistics Office of
Northern Macedonia, in the period from April to September 2020, this is the period of the Covid-19
coronavirus pandemic, the number of employees decreased by 25,500, of which 17,700 in the second quarter
and the rest with nearly 8,000 in the third quarter.
According to the ILO monitor (2021), the COVID-19 has impacted the world of work badly regarding
reduced working hours and employment losses. Even these figures are higher than those which were
observed during the 2009 financial crisis. The same ILO document indicates that almost 9 percent of global
working hours were lost in the last year, which is alternately equivalent to 255 million full-time jobs. The
pandemic’s worst outcome is the massive loss in global labor income, which is approximately equal to 4.4
percent of the global gross domestic product. Women and young (15 to 24years old) workers are more
affected by this pandemic as compared to their male counterparts. The youth unemployment rate has
increased to 8.7 percent compared to the adult unemployment rate i.e, 3.7 percent. Therefore we expect to
see an increase in poverty and inequality as the aftermath of this pandemic. Currently, the European
economies are facing two challenges, the spread of the outbreak and its impacts on different macroeconomic
variables, such as employment and/or unemployment.

UNEMPLOYMENT DURING PANDEMIC COVID 19 IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
The unfavorable changes in the economy, caused by the pandemic Covid-19, had consequences also in the
labor market of the Republic of Northern Macedonia. However, the impact of the pandemic on this market
segment was relatively moderate and the negative effects were concentrated in the second quarter of 2020.
Exactly, this was the period of the acute phase of dealing with the pandemic, when the strictest measures
were taken to prevent spread of viral infection. During 2020, several anti-crisis measures were adopted in
order to mitigate the impact of the crisis on the labor market and the implementation of existing active
employment measures has continued to support employment growth.
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According to the State Statistical Office, in the period from April to September 2020, this is the period of the
Covid-19 coronavirus pandemic, the number of employees decreased by 25,500, of which 17,700 in the
second quarter and the rest by nearly 8,000. in the third quarter. The number of employees in 2020
decreased by 0.3%, while it reduced the employment rate by 0.2 percentage points to 47.1%. Analyzed by
sectors, in 2020, the decline in employment is mostly related to the agricultural sector, and to a lesser extent
to industry, mainly due to the decline in the number of employees in the energy and construction sectors.
Also, a decrease in employment is observed in some service activities that were directly affected by the
pandemic, mainly in activities related to real estate, transport and storage, administrative activities, as well as
in activities related to housing and services.
Figure 1 Selected labor market indicators (in%)

Source: Statistical office of the Republic of Northern Macedonia
Figure 2 Unemployment by age (in%)

Source: Statistical office of the Republic of Northern Macedonia
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More pronounced negative shifts during the year are noticed on the labor supply side. Namely, the total
active population decreased by 1.4%, which at the same time increased the inactive population by 1.9%,
leading to a downward movement of the activity rate (by 0.8 percentage points), which was 56.4 %.
Despite the unfavorable developments on both the demand side and the labor supply side, the number of
unemployed persons decreased by 6.3%, and the unemployment rate in 2020 was reduced to the historically
lowest level of 16.4% (per year) decrease by 0.9 pp. In terms of age groups, the decrease in the overall
unemployment rate is explained by the lower unemployment of persons aged 25 to 49, while unemployment
in the category of young people aged 15 to 24 increased slightly.
A double-digit fall in GDP is expected in the second quarter. According to the Ministry of Finance’s data, in
April 2020 budget revenues declined by 20 per cent compared with April 2019 (year-on-year), whereas tax
revenues declined by 31 per cent (year-on-year). Budget revenues for the period January through April 2020
decreased by 4.9 per cent compared with the same period in 2019. Sharp reductions in economic activity
have reduced employment, in terms of both numbers of jobs and aggregate hours of work. Economic activity
across whole sectors has been severely limited, leading to steep declines in revenue streams for many
businesses. According to the enterprise survey conducted by Macedonian employers’ organizations, the
Covid-19 pandemic has severely affected 82 per cent of companies. Around 43 per cent estimated their
revenue loss since the beginning of the crisis at 50 per cent or more (Figure 3.2). For 28 per cent of
respondents, revenues had declined between 20 and 50 per cent, and around 11 per cent reported closing
down their company temporarily.
Figure 3: Company meassures affecting the workforce

Source: Enterprise Survey. Employers’organizations, ILO, EBRD (2020)
The outlook remains bleak for the respondents. More than a third of enterprises (34 per cent) indicated that
they could sustain the restrictions and lockdown for more than three months, while 3 per cent had already
closed their business. Firm size plays a role in company resilience, of course, with approximately 50 per cent
of micro and small companies indicating that they would not be able to survive for more than three months.
This also affected the job losses in the Republic of Northern Macedonia.
THE GOVERNMENT POLICIES AND REGULATIONS TO PROTECT EMPLOYEES – THE
WORKERS
In response to the crisis, the government devised measures to mitigate the socio-economic consequences of
the pandemic in six successive stimulus packages.
The packages relating to workers and the labour market can be broadly divided into those aimed at:
Preserving jobs by subsidizing wages and supporting the liquidity of firms; and
www.izdas.org

izdascon@gmail.com
337

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
Those aimed at preventing income losses and/or or compensate for income losses of citizens.
The first group included subsidies on wages and social security contributions, deferral of advance profit tax
payments, loans on favorable terms (interest-free or subsidized), loan guarantees and some sector-specific
aid. Two important job preservation measures were a minimum wage subsidy for companies that
experienced a drop in turnover of more than 30% compared to the 2019 average during the pandemic, and a
subsidy of 50% of social contributions up to the level of the average wage in the most affected sectors
(tourism, hospitality and transport), both for the period April-June 2020. It is estimated that 60 thousand jobs
that were at immediate risk of loss were preserved through the job preservation measures. This measure was
reintroduced in the next pandemic waves in autumn 2020 and spring 2021, but with tighter eligibility criteria.
The second package of measures aimed to maintain the living standards of the most vulnerable citizens by
improving access to services and relaxing the eligibility criteria for Guaranteed Minimum Assistance
(GMA). The relaxation addressed ownership of a property where the household resides, a car older than 5
years, and a building plot smaller than 500 m2, all criteria that had previously excluded applicants from
assistance. In addition, the income criterion was assessed based on last month’s income, not the last three
months, so that households could be quickly enrolled in the GMA system after their income fell due to
Covid-19. This was particularly important to provide a quick safety net, especially for informal workers. As
a result of this measure, nearly 24,000 people were rescued from extreme poverty. The relaxed criteria for
entry into the GMA system continued to apply in 2021. Under the second series, the government set two
one-off grants for low-income earners, the unemployed, and the inactive, ranging from MKD 3,000 to MKD
9,000 in July and December 2020.
While there is limited evidence that the main employment retention and income support measures have
prevented job losses and compensated for income losses among the most vulnerable, ensuring a rapid and
timely recovery, protecting precarious workers, and strengthening the resilience of the labour market to
respond quickly to future shocks remains a major challenge.
Companies and workers in the textile, leather and footwear industries used funds from government measures
to cope with the effects of the crisis.
Relevant measures from the previous Governmental set of measures to support the business sector aimed at
reducing the economic damage caused by proclaiming a coronavirus pandemic – COVID 19:
1st package introduced in March 2020: subsidizing compulsory social insurance contributions in the sectors
of tourism, transport, hospitality and all other companies affected by the government measures for April,
May, and June, up to 50 % of the compulsory social insurance contributions, in the amount of an average
salary paid in 2019; Public Revenue Office will not undertake any additional measures and will not submit
decisions on the enforced collection of all taxes and other public charges (fines, court fees), for all taxpayers
who have not settled its obligations with the Public Revenue Office.
2nd package introduced in April 2020: Government will subsidies 50% of the social contributions for
employees in the coronavirus-affected firms; financial support to private companies enabling them to pay
salaries in the amount of minimum wage (14,500 MKD – EUR 250) to their employees in next two months,
April and May – This measure was a subject of various violation due to the fact that this measure was
affecting all employees, including those which were released from conducting the work process (chronically
ill, elderly, workers with child under 10 years, pregnant woman), and there are cases when the employee did
not paid the minimum wage to all workers. More on this in following sections.
Workers who are laid off as a result of the crisis will get a monthly government compensation equal to 50%
of their average salary in the past 24 months.
3rd package introduced on 17 may 2020: 1 million euros will be allocated for the introduction of a digital
platform for new markets for textile companies.
4th package introduced on 27 September 2020: Support in the payment of salaries for the last quarter of the
year (14,500 MKD – EUR 250), payment cards for certain categories of citizens most in need of assistance,
subsidies for the most affected sectors, reduction or abolition of parafiscal charges, increase in the grace
period for interest-free loans COVID-19 and additional deferral of loan repayment by companies.
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5th package introduced on 16 February 2021: Support for payment of the salaries of workers in the private
sector at the level of 14.500 (minimum wage) per employee for April and May 2021 or 50% of salary
contributions, which would protect a large number of jobs.

CONCLUSION
Numerous studies and analyzes show that the various crises that occur in the economies of different
countries and especially the latest Covid-19 pandemic, show us a negative impact on all economic indicators
and in particular on unemployment. The data show that a large number of employees have lost their job
globally and also in the Republic of Northern Macedonia. ILO document indicates that almost 9 percent of
global working hours were lost in the last year, which is alternately equivalent to 255 million full-time jobs.
The pandemic’s worst outcome is the massive loss in global labor income, which is approximately equal to
4.4 percent of the global gross domestic product. Regarding the situation in Northern Macedonia from April
to September 2020, which is the period of the Covid-19 coronavirus pandemic, the number of employees
decreased by 25,500, of which 17,700 in the second quarter and the rest by nearly 8,000. in the third quarter.
The number of employees in 2020 decreased by 0.3%, while it reduced the employment rate by 0.2
percentage points to 47.1%.
The prospects for the economy and the quantity and quality of employment are rapidly deteriorating.
Although the latest forecasts differ significantly, and greatly underestimate the situation, they all point to a
significant negative impact on the global economy, at least in the first half of 2020. These worrying figures
increasingly indicate a global economic recession.
Rapid and coordinated policy measures at national and global level, with strong multilateral leadership, are
needed to limit the direct impact of KOVID-19 on the health of workers and their families, while mitigating
the indirect economic consequences globally. Protecting workers and their families from the risk of infection
should be a top priority.
Demand-side measures to protect those facing revenue losses due to contagion or diminished economic
activity are the key of stimulating the economy. Income protection also leads to less discouragement for
workers to report potential infection, especially for low-income workers and disadvantaged groups of
workers.
Deeper institutional and policy reforms are needed to strengthen demand-driven recovery and build
resilience through strong and universal social protection systems that can act as automatic economic and
social stabilizers in times of crisis. This will also help to restore trust in institutions and governments in
addition to ongoing measures that will aim to help businesses retain their employees as well as families who
are in financial difficulty caused by this general crisis.
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CULTURAL TOURISM AS AN IMPORTANT ELEMENT IN TOURISM INDUSTRY
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ABSTRACT
Tourism as an industry in itself which is an economic branch includes several types of tourism, including
winter tourism, rural tourism, ecotourism, cultural tourism, etc. In this scientific paper we will focus on the
development of cultural tourism as an important element in the development of tourism. Tourist destinations
which have a genuine development or are in development of some types of tourism we can say that they also
have potential for development of cultural tourism which shows the culture of the country including the
cultural heritage that the tourist areas has, cultural facilities, as well as the manner of behavior of tourists in
tourist places. Cultural heritage is the essence of the existence of a people in an area which later becomes a
tourist area using all opportunities and forms that affect the economic development of the country and also
the sustainable development of tourism.
Within the scientific work we will also present the forms of tourist culture which affect the protection of the
living environment within the tourist areas. We will also present SWOT analyzes in terms of the
development of tourism culture in the country and at the same time some recommendations for improving
the current situation and raising the level and knowledge in terms of cultural tourism.
It is more important to mention the forms of marketing which are more efficient for increasing the level of
sales of tourist offers where we are dealing with cultural tourism. The attractive offers that are offered to
tourists in the tourist areas where we are dealing with the tourist culture give the opportunity to the tourists
up close to know the combination of the antiquity of the culture and the modernization of the tourist
destination.
Keywords: Tourism industry, cultural tourism, management, marketing,

INTRODUCTION
Cultural tourism is known as one of the oldest types of development of this industry. We keep in mind that
this type of tourism dates back to ancient times and can be traced back to Roman times. Cultural tourism has
to do with historical sites, cultural sites, various museums, folklore, traditions, etc.
From the fact that a tourist travels from his homeland to a new destination, which means that he takes his
culture with him and learns about a new culture there. Cultural tourism in addition to informing us about the
past of a destination also has to do with the culture or behavior of tourists, very important element for the
development of this type of tourism.
One of the most diverse and specific definitions of cultural tourism are that provided by the International
Scientific Committee on Cultural Tourism (ICOMOS 1997 in Csapó 2012: 204):
“Cultural tourism can be defined as that activity which enables people to experience the different ways of life
of other people, thereby gaining at first hand an understanding of their customs, traditions, the physical
environment, the intellectual ideas and those places of architectural, historic, archaeological or other cultural
significance which remain from earlier times. Cultural tourism differs from recreational tourism in that it
seeks to gain an understanding or appreciation of the nature of the place being visited”.

THEORY
According to the definition adopted by the UNWTO General Assembly, at its 22nd session (2017), Cultural
Tourism implies “A type of tourism activity in which the visitor’s essential motivation is to learn, discover,
experience and consume the tangible and intangible cultural attractions/products in a tourism destination.
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These attractions/products relate to a set of distinctive material, intellectual, spiritual and emotional features
of a society that encompasses arts and architecture, historical and cultural heritage, culinary heritage,
literature, music, creative industries and the living cultures with their lifestyles, value systems, beliefs and
traditions”.
Through experience, education and enjoyment, tourism can be a liberating vehicle for gaining and
exchanging meaning and understanding in an intellectual, emotional and spiritual sense. It is the very
movement and exchange of people which differentiates tourism from more mechanistic forms of global trade
and economic development. Tourism is an important element of emergent transnational ‘cultural economies’
– or economies of the cultural – in that it provides and connects new audiences, and generates new pressures
and new opportunities (M. Robinson & D. Picard, 2006)
One of the possible drawbacks of potential tourism and accommodation is the creation of cultural facilities
and facilities only for tourist use. Even if we increase the number of tourism products, we can consider the
authenticity of the product as long as you create the authenticity that can be promoted in a wide range of
products and rituals that are accepted in the traditional culture and tourism (D. Jelinčić, Kultura, turizam,
interkulturalizam, Zagreb, Meandarmedia)

METHODOLOGY
During this scientific paper we choose to use the methodology of analyzing situations. We have used one of
the ways of analysis it is SWOT analysis, where we have presented the strengths, weaknesses, opportunities
and threats from the development of cultural tourism.

RESULTS
We have often mentioned that culture is the main element in the development of tourism during the creation
of attractive offers of a tourist destination. The United Nations World Tourism Organization (UNWTO 2001
in UNWTO 2018: 15) defines the relationship between culture and tourism as follows:
“Culture and tourism have a symbiotic relationship. Arts and crafts, dances, rituals, and legends which are at
risk of being forgotten by the younger generation may be revitalized when tourists show a keen interest in
them. Monuments and cultural relics may be preserved by using funds generated by tourism. In fact, those
monuments and relics which have been abandoned suffer decay from lack of visitation”.
The concept of tourist culture includes two very important main points: culture and cultural heritage. these
two points are among the most important as one has to do with the culture and behavior of the tourist and the
transmission of his culture to another destination and the second has to do with the old culture, customs,
traditions, folklore of a certain destination.
There are some recommendations based on ICOMOS, the global non-governmental organization associated
with UNESCO:
 those concerned with heritage preservation and management to improve accessibility for the host
community and visitors;
 the tourism industry to promote and manage tourism in ways that respect and enhance the living heritage
and cultures of the host communities;
 dialogue on the importance and fragile nature of heritage, including the need to ensure sustainability

DISCUSSION
In the following table is shown the SWOT analyses where we have mention and divided the positive and
negative important points. In the Strengths column we put the positive aspects such as product quality in
which we understand the culture product quality. In the column of Weaknesses we can mention one of them
for ex.: less marketing of cultural areas of the touristic destination, limited personnel which are committed to
inform the tourists about the cultural sites. In the column of Opportunities we can mention about increasing
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the cultural awareness which means by education we could raise the awareness about the culture of a specific
destination and in the last column of Threats we should mention about having no map of a cultural zone from
which the foreign tourist will orientate.

Strengths
Product quality
Strong corporate culture
Productive promotional strategy
Attractive cultural areas
Cultural heritage
Opportunities
Increasing the cultural awareness
High value tourism prospect
Good governmental and nongovernmental
relation

Weaknesses
Less marketing
Cultural location signs
Limited personnel
Less touristic offer of cultural tourism
Threats
Increasing market competition
Lack of supplies for cultural tourism
High prices
Less information about cultural zone
No map of cultural zone

CONCLUSION
Culture is very important for tourist destinations. Cultural heritage tells a lot about a cultural tourist
destination. Thus they conclude that tourism and culture have a mutual relationship as they support each
other because they have tourists or visitors as a reference.
For this type of tourism every year the interest increases as in addition to getting to know the tourist
destination we also get to know the culture, past and present of this country. However there is one thing to
keep in mind when protecting different cultural monuments and the living environment.
As a conclusion, we can say that by analyzing the points of SWOT analysis we can eliminate the
disadvantages and risks and can further renew the advantages and opportunities for the development of
cultural tourism.
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RUSİYANIN İŞĞALINDAN SONRA DƏRBƏND ŞƏHƏRİNİN İQTİSADİ HƏYATININ
DİNAMİKASI
Mahirə Əzizova
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana

ÖZƏT
Bu məqalədə Azərbaycan sovet tarixşünaslığında “diqqətdən kənarda qalmış”, beş minillik tarixi olan,
Azərbaycanın qədim şəhəri Dərbəndin Rusiya imperiyası tərəfindən işğalından sonra iqtisadi həyatı və
iqtisadi həyatında baş verən dəyişiliklər araşdırılacaq. Qeyd edim ki, Dərbənd şəhərinin Rusiya imperiyası
tərəfindən işğalını doğuran səbəblərdən ən əsası əsrlər boyu Azərbaycan torpaqları uğrunda gedən geosiyasi
rəqabət idi. Mühüm tranzit ticarət yollarının kəsişməsində yerləşən və liman şəhəri olan Dərbənd Qafqazın
iqtisadi həyatında hər zaman böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. 1806 iyun ayının 21 də Dərbənd şəhəri rus
imperiyası tərəfindən işğal olunduqdan sonra çarizm Qafqazdakı bu mühüm ticarət məntəqəsinin
iqtisadiyyatını, eyni zamanda ticarətini müstəmləkə hakimiyyətindən asılı salmaq yönmündə fəaliyyətə
başlayır. Bu istiqamətdə həyata keçirilən ilk tədbirlərdən biri də bazarlarda yerli əhali üçün son dərəcə ağır
olan yüksək rüsumun tətbiq olunması idi. Lakin daxili ticarətdə xanlıq dövründən qalma müxtəlif pulların
dövriyyədə saxlanılması çarizmin bu sahədə fəaliyyəti qarşısında başlıca əngəl idi. Bu sahədə qaydanın
yaradılması məqsədilə işğalın ilk günlərindən müəyyən işlər görülür. Dərbənd şəhərindəki pul zərb olunan
sikkəxana ləğv edilir, daha sonra isə Qafqazda vahid pul sisteminin dövriyyəyə buraxılması istiqamətində
işlərə start verilir. Ticarətin qaydaya salınması istiqamətində görülmüş tədbirlərdən biri də Dərbənd
şəhərində limanın tikintisi idi. Dərbənddən Həştərxan limanı vasitəsilə Rusiyaya mal daşınırdı. Eyni
zamanda Rusiyada istehsal olunan manufaktura malları həm də Dərbənd vasitəsilə dövriyyə olunurdu. Belə
ki, imperiyanın sənaye malları iki yolla Qafqaza gətirilirdi: 1) Gürcüstan-İmeretiya quberniyası üçün nəzərdə
tutulan mallar əvvəlcə Tiflisə gətirilirdi, buradan da ayrı-ayrı şəhərlərə aparılırdı; 2) Kaspi vilayəti üçün
nəzərdə tutulan mallar isə quru yolla Dərbəndə, buradan su yolu ilə Bakıya gətirilirdi və buradan da ticari
məntəqələrə paylanırdı. Dərbənd həm də Xəzər dənizində yükboşaltma məntəqəsi idi.
Açar Sözlər: Dərbənd şəhəri, iqtisadi dinamika, tranzit, çarizm, rus imperiyası
GİRİŞ
Dərbənd hələ orta əsrlərdən şərqlə qərb arasındakı tranzit ticarətdə mühüm rol oynayan mərkəzlərdən biri hesab
olunurdu. Xəzər dənizinin sahilində, mühüm tranzit ticarət yollarının kəsişməsində yerləşən və liman şəhəri
olan Dərbənd Qafqazın iqtisadi həyatında hər zaman böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. 1806 iyun ayının 21 də
Dərbənd şəhəri rus imperiyası tərəfindən işğal olunduqdan sonra çarizm Qafqazdakı bu mühüm ticarət
məntəqəsinin iqtisadiyyatını, eyni zamanda ticarətini müstəmləkə hakimiyyətindən asılı salmaq yönmündə
fəaliyyətə başlayır.
ARAŞDIRMA
Imperiyanın Dərbəndin iqtisadiyyatını, eyni zamanda ticarətini müstəmləkə hakimiyyətindən asılı salmaq
istiqamətdə həyata keçirdiyi ilk tədbirlərdən biri də bazarlarda yerli əhali üçün son dərəcə ağır olan yüksək
rüsum tətbiq etməsi idi. Lakin daxili ticarətdə xanlıq dövründən qalma müxtəlif pulların dövriyyədə
saxlanılması çarizmin bu sahədə fəaliyyəti qarşısında başlıca əngəl idi. Bu sahədə qaydanın yaradılması
məqsədilə işğalın ilk günlərindən müəyyən işlər görülür. Dərbənd şəhərindəki pul zərb olunan sikkəxana
ləğv edilir, daha sonra isə Qafqazda vahid pul sisteminin dövriyyəyə buraxılması istiqamətində işlərə start
verilir. Bunun üçün rus komandan Qubada, Yelizavetpolda, Bakıda, Nuxada, Dərbənddə, Şamaxıda və İrəvanda
müvəqqəti əyar vuran palataların açılmasını təklif edirdi [10, 68]. 1811-ci ilin noyabrında Rusiyanın Xəzinə
Ekspedisiyası Bakı, Quba və Dərbəndə öz müşavirlərini göndərmiş, onlara yerlərdə mövcud olan
mükəlləfiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi, xəzinənin gəlirlərinin artırılması məqsədilə lazımi təsərrüfat qərarlarının
qəbul edilməsi kimi səlahiyyətlər vermişdi [15, 10]. Bu nümayəndələrə geniş səlahiyyətlərin verilməsi onları
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xəzinəyə daxil olan gəlirlərin artırılması məqsədilə bütün yollardan istifadəsinə imkan yaradırdı. 1812-ci ildən
etibarən qanunsuz olaraq Dərbənd kanalından istifadə müqabilində şəhər əhalisinin üzərinə ildə 2550 gümüş rubl
vergi qoyulmuşdu. Ticarətin qaydaya salınması istiqamətində görülmüş tədbirlərdən biri də Dərbənddə limanın
tikilməsi di. Bu məqsədlə canişin M.S.Voronsov Dərbəndə səfər etdikdən sonra hazırlanmış mülahizələrini dəniz
rəisliyinə göndərilmişdi [14, 871]. Nəticədə Qafqaz Komitəsinin 1860-cı il 5 mart tarixli qanununa əsasən,
Dərbənddə limanın təşkili, eləcə də Xəzər dənizinin Qafqaz sahillərində digər bu cür binaların tikintisi məqsədilə
10 il müddətində Zaqafqaziya diyarından Xəzər dənizi vasitəsilə imperiyanın daxili quberniyalarına daşınan qızıl
boyanın bir puduna 10 gümüş qəpik rüsum tutullurdu [2, 26]. Dərbənddən Həştərxan limanı vasitəsilə Rusiyaya
mal daşınırdı. Eyni zamanda Rusiyada istehsal olunan manufaktura malları həm də Dərbənd vasitəsilə
dövriyyə olunurdu. Belə ki, imperiyanın sənaye malları iki yolla Qafqaza gətirilirdi: 1) Gürcüstan-İmeretiya
quberniyası üçün nəzərdə tutulan mallar əvvəlcə Tiflisə gətirilirdi, buradan da ayrı-ayrı şəhərlərə aparılırdı;
2) Kaspi vilayəti üçün nəzərdə tutulan mallar isə quru yolla Dərbəndə, buradan su yolu ilə Bakıya gətirilirdi
və buradan da ticari məntəqələrə paylanırdı. Dərbənd həm də Xəzər dənizində yükboşaltma məntəqəsi idi.
Əgər 1852-ci ildə burada 188 gəmi mal ilə yüklənmişdisə, 1853-cü ildə onların sayı 195-ə çatmışdı. Gəmilərə
yüklənən malın dəyərinin qiyməti isə 1853-cü ildə əvvəlki illə müqayisədə 23952 rubl artmışdı [1, 519].
Dərbəndin iqtisadi həyatında xalq arasında boyaqotu adlanan qızıl boya becərilməsi xüsusi yer tuturdu və əhalinin
bir hissəsinin başlıca gəlir sahəsinə çevrilmişdi. Bu yerlərdə qızıl boyanın becərilməsi o qədər geniş şəkil almışdı
ki, ayrı-ayrı ailələr ildə 500 puda qədər qızıl boya əldə edirdi [14, 867]. İşğal ərəfəsində Dərbənddən Rusiyaya ildə
6 min puda qədər qızıl boya aparılırdı [8, 235]. 1830-1843-cü illərdəki 13 il ərzində Dərbənd quberniyasından
daşınan qızıl boyanın həcmi 3 dəfə, onun qiyməti isə 2 dəfə artmış, əldə olunan gəlir 834115 rubla çatmışdı [9,
27]. XIX əsrin 60-cı illərində Dərbənd bölgəsində qızıl boya istehsalı özünün zirvəsinə çatmışdı. Təsadüfi deyildi
ki, həmin illərdə Dərbənd bütövlükdə Qafqazın “qızıl boya paytaxtı” kimi şöhrət qazanmışdı [4, 64]. Qeyd etmək
lazımdır ki, Dərbənd bölgəsində əldə olunan qızıl boya yalnız xammal şəklində satılmır, vaxt keçdikcə onun
yerində emalı da təşkil olunurdu. Məsələ onda idi ki, xammal şəklində olan qızılboyanın 1 pudundan 30 funt hazır
məhlul (krap) alınırdı. Qızılboyanın yerindəcə emal olunması isə daşınma xərclərinin 25% azalmasına səbəb
olurdu ki, bu da bütövlükdə bu məhsulun manufaktura sahibləri üçün qiymətinin 10 % ucuzlaşmasına gətirib
çıxarırdı [13, 195]. Dərbənd bölgəsində zəngin duz ehtiyatları var idi. Şəhərin 13 verstliyində yerləşən duz gölü
Dərbəndin bütün məscidlərinə məxsus olmaqla ildə 600 gümüş rubla iltizama verilir, əldə olunan bu məbləğin
faizə verilməsindən gələn gəlir Dərbənd məscidlərinin saxlanılmasına sərf olunurdu. Duz gölünün yaxınlığında
Dərbənd və Tabasaran əhalisinin istifadəsinə verilmiş duz quyularından şəhər əhalisi tərəfindən istehsal olunun
duz balıq sənayeçiləri tərəfindən alınır və vətəgələrində balığın duzlanması üçün istifadə olunurdu. Bunu nəzərə
alan podpolkovnik Meddoks Qafqazda rus qoşunlarının baş komandanı İ.F.Paskeviçə məktubunda yazırdı ki, əgər
Xəzər dənizinin sahilindən əldə olunan duz xəzinənin tabeçiliyində olarsa, onun satışından çoxlu gəlir əldə
olunardı [18, 518]. Lakin Dərbənd bölgəsində duzun sərbəst satış qiyməti eyni deyildi. Belə ki, Qaraqaytaq
mahalından əldə olunan duzun pudu sahibkarlar tərəfindən 17 gümüş qəpiyə, Dərbənd şəhərində isə 25 gümüş
qəpiyə satılırdı. Podpolkovnik Meddoksun hesablamalarına görə Dərbənd bölgəsində ildə 50 min pud duz istehsal
olunmaqla, onun bir pudunun müəyyən olunmuş 15 gümüş qəpik qiymətinə satılması nəticəsində ildə 2500
gümüş rubl gəlir əldə olunurdu ki, Dərbənddə mağazanın açılmasına, hər puduna 1 gümüş qəpik hesabı ilə duzun
göldən mağazaya kimi daşınmasına, məmur və xidmətçilərin məvacibinin verilməsinə çəkilən xərclər bu
məbləğdən çıxıldıqdan sonra xəzinəyə 1000 gümüş rubl təmiz gəlir qalırdı [6, 101]. 1837-ci ilə dair məlumata
görə həmin vaxt Dərbənddəki duz mədənlərindən əldə olunan duzun miqdarı artıq 60 min puda çatırdı. Qafqazın
digər yerlərindən əldə olunan duzdan daha keyfiyyətli olan Dərbənd duzunun xəzinənin sərəncamında olmaması
səbəbindən, təxmini hesablamalara görə xəzinə hər il 15 min gümüş rubl mənfəətdən məhrum olurdu [12, 146].
Dərbənd bölgəsində neft əsasən Tərəkəmə məntəqəsində çıxarılırdı. Bəhs olunan dövrdə burada 32 quyu var idi
[3, 59]. Dərbənd əyalətinin əhalisinin illik ağ və qara neftə olan tələbatının 3000 pud olduğu və ondan, əsasən də
qara neftdən evlərin işıqlandırılması, heyvanların həşəratlardan qorunması məqsədilə yağlanması üçün istifadə
olunurdu . Ətraf əyalətlərin əhalisi neft və duz dalınca Dərbəndə gəlir, məhz buradan əldə olunan neft dağlıq
icmalara kimi çatdırılırdı. XIX əsrin ortaları üçün Dərbənd və Şamxal bölgəsində ildə orta hesabla 700 pud ağ,
280 min pud qara neft hasil olunurdu [3, 58]. Dərbənd əhalisinin əsas məşğuliyyət sahəsi əkinçilik idi. Bölgənin
dağlıq hissəsinin iqliminin xüsusiyyəti burada arpa və darı becəriməsinə imkan verirdi [1, 518]. Lakin şəhərin
bilavasitə özündə sənətkarlıq daha çox inkişaf etmişdi. 1806-cı ildə rusların Dərbəndi işğalından sonra Dərbəndə
köçürülən ermənilərin isə əsas məşğuliyyəti üzümçülük idi. Onlar araq və çaxır ticarəti ilə də məşğul idilər.
Yəhudilərin isə əsas məşğuliyyət sahəsi kimi sənaye çıxış edirdi; onların az bir qismi əkinçiliklə də məşğul idi [11,
38]. Dərbənd bölgəsində əhalinin məşğuliyyət sahələrindən biri də bağçılıq idi. Qafqaz Komitəsinin Cənubi
Qafqazda kənd təsərrüfatının – bağçılığın, üzümçülüyün inkişaf etdirilməsi məqsədilə hazırladığı 1846-cı il 26
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aprel Əsasnaməsinə əsasən Şamaxı, Yelisavetpol, İrəvan, Dərbənd, Kutaisi, Poti və Ozurqetidə şitilliyin salınması
qərara alınır. Onların hərəsi üçün bağban, qarovulçu və kifayət qədər işçinin ayrılması nəzərdə tutulmuşdu [19,
774]. Bu şitilliklərin saxlanması üçün xəzinədən 1846-cı ildən 1855-ci ilə kimi 51709 rubl 77 qəpik sərf
olunmuşdu [19, 774]. Dərbənd şəhərindəki şitillik 1849-cu ildə xəzinəyə məxsus 8 desyatin torpaq sahəsində
salınmış, onun saxlanması üçün hər il 1351 rubl 29 qəpik pul buraxılmışdı. Bütövlükdə isə onun saxlanmasına
1855-ci ilə kimi 9459 rubl 6 qəpik vəsait sərf olunmuşdu. 1855-ci ilə dair məlumata görə orada 2 minə yaxın
meyvə ağacı, 14 minə kimi üzüm tənəyi var idi. Bundan əlavə burada xovlu qoza plantasiyası və tərəvəz dirriyi
salınmışdı. Dərbənd hərbi qubernatorunun məlumatına görə həmin vaxt bu bağ artıq gəlir gətirməyə başlamışdı.
O, bir müddət də xəzinədən bağın saxlanması üçün yardımı davam etdirməyin zəruri olduğunu və 3 ildən sonra
bağı öz gəlirləri hesabına saxlamağın mümkün olacağını bildirirdi [5, 775-776]. Dərbənd bölgəsində zəfəranın
yetişdrilməsi də kifayət qədər geniş yayılmışdı. Qafqazda zəfəran istehsalının mərkəzləri Dərbənd, Bakı və
Lənkəran qəzaları idi. Buradan Gilan və Şamaxıya daşınan zəfəranın bir pudu 100 rubla satılırdı [9, 24]. 1820-ci
ildə Dərbənddə olmuş fransız səfiri Qamba şəhər ətrafında geniş miqdarda zəfəran istehsal edildiyi və Bakı
zəfəranından daha keyfiyyətli olduğu haqqında məlumat vermişdir [7, 162]. 1845 və 1846-cı illərdə Dərbənd
bölgəsində 4,5 pud zəfəran toplanmış, yerində onun bir funtu, yəni 450 qramı 6 rubla satılmışdı [16, 830].
Qafqazda zəfəran yetişdirilməsinin mərkəzləri hesab olunan bu üç qəzada XIX əsrin ortaları üçün ildə təxminən
500 puda kimi zəfəran əldə olunurdu ki, onun da böyük hissəsi pudu 80 rubla olmaqla İrana aparılırdı. Həmin
vaxtlar zəfəranın Avropa üsulu ilə emal olunmasına başlanılır. Dərbəndin iqtisadi həyatından bəhs edərkən kustar
sənayenin inkişaf səviyyəsini qeyd etməmək olmaz. Bu barədə aktlarda verilən məlumatlardan bəlli olur ki, 1824cü ildə şəhərdə müxtəlif məmulatlar hazırlayan 79 fabrik, 511 dükan, o cümlədən dəmirçi sexi var idi [17, 109110]. Eyni zamanda Dərbəndin iqtisadi həyatının bir çox digər sahələri də bu dinamika üzrə inkişaf edirdi.
NƏTİCƏ
Dərbənd bölgəsinin müxtəlif sahələr üzrə iqtisadi dinamikasının nəzərdən keçirilməsi göstərir ki, çarizmin burada
apardığı tədbirlər tədricən şəhin dirçəlməsinə, bölgənin ticari əhəmiyyətinin daha da artmasına gətirib çıxarırdı.
Lakin imperiya hakimiyyət orqanlarının həyata keçirdiyi bu tədbirlər Dərbəndi Qafqazda Rusiyanın güclü
istehkam şəhərinə çevirməyə hesablanmışdı.
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ÖZET
Gıda tedarik zincirinde önemli miktarda enerji tüketilmektedir. Gıda tedarik zincirinin önemli bir aşaması
olan tarımsal üretimde enerji kullanımının önümüzdeki yıllarda önemli oranda artacağı tahmin edilmektedir.
Ekonomik büyüme, artan tüketici gelirleri, değişen teknolojiler, demografik özellikler ve yaşam tarzlarındaki
değişikliklerin tümü, değişen gıda tüketimi ve üretim modellerine ve enerji talebinin artmasına neden
olmaktadır.
Gıda tedarik zinciri ve bileşenleri tarafından tüketilen toplam enerjinin (doğrudan ve dolaylı) tutarlı bir
şekilde karşılaştırılması, tedarik zincirleri için farklı tanımların ve sınırların kullanılmasıyla
engellenmektedir. Ancak rakamlar, bunun ABD için toplam enerjinin % 19’u kadar yüksek olabileceğini
göstermektedir. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için yapılan çalışmalarda bu oran AB-27 için % 17 olarak
bildirilmektedir. Bu oranlar, Fransa için % 14; İsveç için % 13 ve İngiltere için % 18 olup, tarımsal gıda
sektörü, ülkelerdeki önemli enerji tüketicisi konumundadır. AB’nde, gıda yaşam döngüsünün tüm
aşamalarında, kullanılan enerjinin çoğu fosil yakıtlardan (% 79) ve nükleer enerjiden (% 14)
kaynaklanmaktadır.
Tarım sektöründe enerji verimliliği önlemleri, tarımsal üretim zinciri boyunca her aşamada uygulanabilir.
Dünya Bankası tarafından enerji verimliliğini artırmaya yönelik teknik önlemlerin, % 1030 oranında enerji
tasarrufu sağlayabileceği ve geri ödeme sürelerinin uygulanan önleme bağlı olarak 15 yıl arasında
değişebileceğini bildirmektedir. Enerji verimliliğini iyileştiren uygulamalar, teknolojik veya davranışsal
değişiklikler yoluyla doğrudan enerji tasarrufu veya biyolojik tarım uygulamalarının benimsenmesiyle
dolaylı enerji tasarrufu sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Tarım, Enerji Kullanımı, Avrupa Birliği

ABSTRACT
A significant amount of energy is consumed in the food supply chain. It is estimated that energy use in
agricultural production, which is an important stage of the food supply chain, will increase significantly in
the coming years. Economic growth, rising consumer incomes, changing technologies, demographics and
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changes in lifestyles all lead to changing food consumption and production patterns and increased energy
demand.
Consistent comparison of the total energy (direct and indirect) consumed by the food supply chain and its
components is hindered by the use of different definitions and boundaries for supply chains. But figures
show that this could be as high as 19% of total energy for the United States. In studies conducted for
European Union (EU) countries, this rate is reported as 17% for EU-27. These rates are 14% for France; It is
13% for Sweden and 18% for England, and the agri-food sector is the major energy consumer in the
countries. In the EU, at all stages of the food life cycle, most of the energy used comes from fossil fuels
(79%) and nuclear energy (14%).
In the agricultural sector, energy efficiency measures can be applied at all stages along the agricultural
production chain. It is reported by the World Bank that technical measures to increase energy efficiency can
provide energy savings of 10−30% and payback periods may vary between 1−5 years depending on the
measure applied. Practices that improve energy efficiency can save energy directly through technological or
behavioral changes, or indirectly through the adoption of biological farming practices.
Keywords: Agriculture, Energy Use, European Union
GİRİŞ
Tarım ve enerji her zaman birbiri ile yakından ilişkili olmuştur. Bu ilişkiler zamanla değişmiş ve
güçlenmiştir. Ormancılık da dahil olmak üzere, tarımsal üretim biyoenerji üretimine olanak sağlayarak, her
zaman geleneksel bir enerji kaynağı üretilmesini sağlamıştır. Fosil yakıtlar ise modern tarımsal üretimde
önemli bir girdi haline gelmiştir. Tarımsal gıda sistemi tarafından üretilen enerji, kısmen gıda tedarik
zincirinde kullanılabilir veya sistem dışındaki tüketim alanlarına yönlendirilebilir. Örneğin, tarımsal bir
çiftlikte bitkisel/hayvansal kökenli kalıntılardan üretilen biyogazdan üretilen elektrik, yerel konutlara veya
ulusal elektrik şebekesine satılabilir. Enerji ve tarım arasındaki bu çift taraflı ilişkiler, tarımsal gıda
sektöründe enerji tüketimi ve bu sektörden enerji üretimi şeklinde olup, Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. Tarımsal gıda zincirinde enerji tüketimi ve enerji kazanımı
Dünyada mevcut gıda zinciri sistemi enerji yoğun ve fosil yakıtlara oldukça bağımlıdır. Mevcut deneysel
çalışmalar - özellikle AB ülkeleri ve ABD’de - gıda üretim zincirinin bazı OECD ülkelerinde toplam enerji
kullanımının % 20’sini oluşturduğunu göstermektedir. Çiftlik düzeyinde, enerji hem doğrudan - çiftlik
faaliyetlerine güç sağlamak için yakıt veya elektrik olarak - hem de dolaylı olarak - çiftlik dışında üretilen
gübre ve kimyasallar şeklinde tüketilir. OECD bölgesinde, ortalama olarak, tarımın doğrudan enerji
kullanımı, toplam enerji tüketiminin sadece % 2’sini temsil etmektedir. Ayrıca enerji, gıda maliyetlerinin
önemli ve oldukça değişken bir payını oluşturur.
TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ KULLANIMI
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Tarım-gıda sektörü dahil olmak üzere enerji kullanımının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağı
tahmin edilmektedir. Ekonomik büyüme, artan tüketici gelirleri, değişen teknolojiler, demografik özellikler
ve yaşam tarzlarındaki değişikliklerin tümü, değişen gıda tüketimi ve üretim modellerine ve enerji talebinin
artmasına neden olmaktadır.
Gıda üretim zinciri önemli bir enerji tüketicisidir. Gıda zinciri ve bileşenleri tarafından tüketilen toplam
enerjinin (doğrudan ve dolaylı) tutarlı bir şekilde karşılaştırılması, tedarik zincirleri için farklı tanımların ve
sınırların kullanılmasıyla engellenmektedir. Ancak rakamlar, bunun ABD için toplam enerjinin % 19’u kadar
yüksek olabileceğini göstermektedir. AB ülkeleri için yapılan çalışmalarda bu oran AB-27 için % 17 olarak
bildirilmektedir. Bu oranlar, Fransa (2015) için % 14; İsveç için % 13 ve İngiltere için % 18 olup, tarımsal
gıda sektörü, ülkelerdeki önemli enerji tüketicisi konumundadır.
Su kullanımında enerji verimliliğinin teşvik edilmesi gerekmektedir. Su, teknolojik ve tasarım
değişikliklerinin hem su hem de enerji verimliliğini sağlayabildiği önemli bir kesişen alandır. Örneğin, tarım
sektöründe sulama, özellikle su pompalamanın enerji ihtiyaçları nedeniyle, özellikle enerji talep eden bir
girdidir. Örneğin, sulanarak yapılan buğday üretimi, yağmurla sulanan buğdayla aynı miktarda tahıl üretmek
için, yaklaşık üç kat daha fazla enerji gerektirir.
Enerji gereksinimleri büyük ölçüde ürün seçimi, su mevcudiyeti (yeraltı suyu ve yüzey suyu kaynakları
arasındaki basınç farklılıkları), yüzey, yağmurlama veya damlama sistemlerinde zamanlama kararlarına göre
belirlenir. Birçok ülkede bu talep, aynı zamanda verimli su kullanımını engelleyen fiyatlandırılmamış veya
verimsiz su tahsislerinden de kaynaklanmaktadır. Uygun olmayan su fiyatlandırması, özellikle kuyu izninin
veya diğer düzenlemelerin kusurlu veya zayıf uygulandığı durumlarda, daha yüksek değerli ve daha fazla su
gerektiren ürünlerin üretimini teşvik ederek ve izinsiz yeraltı suyu çekilmelerini artırarak su kaynaklarının
yanlış tahsis edilmesine yol açabilir. Bu nedenle, enerji kullanımını azaltmanın dolaylı bir yolu, talebi
rasyonelleştirmek ve su arzını maliyet geri kazanımına doğru ilerletmektir.
Çiftliklerdeki su kullanım verimliliğini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip teknolojik değişikliklerin
örnekleri arasında akıllı sulama planlaması, gelişmiş sulama yönetimi, pompa boyutlarının optimizasyonu ve
salma sulamadan damla sulamaya geçiş yer alır. Pompa boyutlarının yoğun ve yoğun olmayan sezonlarda su
gereksinimlerini dikkate alacak şekilde optimize edilmesi, sulama sistemlerinde % 35 oranlarına ulaşan
düzeylerde enerji tasarrufu sağlayabilir.
Tarımsal gıda zincirinde kullanılmak üzere içme suyu ve atık suyun toplanması, dağıtımı ve arıtılması
(örneğin sulama, pişirme, ısıtma, soğutma ve yıkama) için fazla miktarda enerji tüketilir. Aslında, iklim
değişikliğinin etkileri nedeniyle, su daha az kullanılabilir hale geldiğinden ve ultraviyole arıtma ve ozonlama
gibi daha sıkı su kalitesi kuralları ve gelişmiş dezenfeksiyon teknolojileri uygulamaya kondukça, su arıtımı
için enerji kullanımının gelecek yıllarda artması beklenmektedir. İçme suyu altyapısının iyileştirilmesi, hem
su hem de enerji tasarrufu için önemli bir araçtır. Bununla birlikte, sulama için suyun yeniden kullanımının
su kalitesi sorunları ortaya çıkarabileceği ve arıtma maliyetinin yasaklanabileceği unutulmamalıdır. Örneğin,
İsrail’de, atık suyun (esas olarak kanalizasyon ve endüstriyel atık sudan) geri dönüştürülmesine yönelik
planın genişletilmesi, ülkedeki su ve kanalizasyon yönetimine önemli katkı sağlasa da, bu tür kullanımlar bir
dizi çevresel ve sağlık maliyeti yaratmıştır.
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TARIMDA ENERJİ KULLANIMI
Avrupa Birliği (AB)’nde, gıda yaşam döngüsü zincirinin tüm aşamalarında, kullanılan enerjinin çoğu fosil
yakıtlardan (% 79) ve nükleer enerjiden (% 14) kaynaklanmaktadır. Hidrolik enerji endüstriyel işlemlerde
önemli düzeyde tüketilmektedir. AB ülkeleri, ekonomiler arasında yenilenebilir enerjiyi dahil etmede önemli
ilerleme kaydetmiş olsa da, gıda sistemindeki yenilenebilir enerjinin payı kısmen küçük kalmaktadır ve gıda
yaşam döngüsü tarafından tüketilen toplam enerjinin sadece % 7’sini oluşturmaktadır.
AB-27’de, 2018 yılında tarımsal üretimde toplam enerji tüketiminin % 56’sını petrol ve petrolden türetilen
yakıtlar oluşturmuştur. Bununla birlikte, 1998 yılından bu yana tarımda elektrik, yenilenebilir kaynaklar ve
biyoyakıtların kullanım oranları artmıştır.
AB-27’deki toplam enerji tüketimi 1998 ve 2018 yıllarında, sırasıyla 714 ve 738 milyon ton petrol eşdeğeri
(MTEP) olarak gerçekleşmiş olup, yaklaşık olarak benzer değerlere ulaşılmıştır (Tablo 1) Bununla birlikte,
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1998 ve 2018 yılları arasındaki dönemde, enerji tüketimi artmış ve 2008 yılında 773 MTEP değeri ile en
yüksek düzeye ulaşmıştır.
AB’de tarımsal enerji tüketimi 19982018 yılları arasında % 10,8 oranında azalmıştır. Belirtilen yıllar
arasındaki dönemde tarım sektöründe enerji tüketimi, 27 MTEP değerinden 24 MTEP değerine düşmüştür
(Tablo 1 ve Şekil 2). Tarımsal enerji tüketimi 2018 yılında AB-27’de nihai enerji tüketiminin sadece %
3,2’sini oluşturmuştur. Nihai enerji tüketiminde tarımın payı en yüksek olan ülkeler, Hollanda (% 8,1) ve
Polonya’dır (% 5,6) olmuştur.
Tablo 1. AB-27(1) Ülkelerinde 1998, 2008 ve 2018 Yılları İçin Nihai Enerji Tüketiminde Tarımsal Enerji
Tüketiminin Payı (EUROSTAT, 2020)
Tarımda Enerji
Tüketimi

Nihai Enerji Tüketiminde
Tarımın Payı

Toplam Enerji Tüketimi

Ülkeler

(1000 TEO)
1998

2008

2018

(%)

1998

2008

2018

1998

2008

2018

26 815

24 660

23 909

714 297

772 651

738 810

3.8

3.2

3.2

Belçika

966

874

792

33 323

33 958

33 111

2.9

2.6

2.4

Bulgaristan

291

187

185

9 895

9 622

9 750

2.9

1.9

1.9

Çekya

547

520

619

24 184

24 598

24 180

2.3

2.1

2.6

Danimarka

753

708

596

14 401

14 752

14 070

5.2

4.8

4.2

Estonya

87

96

124

2 650

3 040

2 889

3.3

3.2

4.3

İrlanda

295

308

223

8 985

12 440

11 219

3.3

2.5

2.0

Yunanistan

1 090

1 097

264

17 501

20 419

15 169

6.2

5.4

1.7

İspanya

1 960

2 701

2 458

68 823

90 575

82 020

2.8

3.0

3.0

Fransa

3 847

4 120

4 089

144 210

146 678

139 829

2.7

2.8

2.9

221

222

211

5 926

7 309

6 682

3.7

3.0

3.2

İtalya

2 961

2 802

2 798

115 648

129 077

114 422

2.6

2.2

2.4

Kıbrıs

7

38

42

1 278

1 670

1 581

0.6

2.3

2.7

Letonya

113

121

181

3 566

4 056

4 025

3.2

3.0

4.5

Litvanya

161

114

108

4 440

5 054

5 446

3.6

2.2

2.0

Lüksenburg

13

26

24

2 857

3 945

3 737

0.5

0.7

0.6

Macaristan

710

527

641

15 636

16 868

17 865

4.5

3.1

3.6

0

5

5

374

405

515

0.0

1.3

0.9

4 119

3 513

3 647

47 703

48 804

44 933

8.6

7.2

8.1

556

521

529

21 531

25 365

26 036

2.6

2.1

2.0

Polanya

4 742

3 640

3 918

58 466

61 078

69 983

8.1

6.0

5.6

Portekiz

611

357

382

15 659

17 522

16 201

3.9

2.0

2.4

AB-27

Hırvatistan

Malta
Hollanda
Avusturya
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Romanya

777

293

566

25 169

23 943

23 445

3.1

1.2

2.4

Slovenya

73

76

73

4 355

5 233

4 940

1.7

1.5

1.5

Slovakya

260

141

133

10 132

10 531

9 912

2.6

1.3

1.3

Finlandiya

732

735

688

23 192

24 366

25 074

3.2

3.0

2.7

İsveç

925

919

613

34 395

31 342

31 777

2.7

2.9

1.9

1 291

867

1 257

136 621

132 994

121 944

0.9

0.7

1.0

İngiltere

(¹) Veri bulunmadığından Almanya dahil edilmemiştir.

Şekil 2. AB-27(1) ülkelerinde tarımsal enerji tüketimi (kTEP) (EUROSTAT, 2020)
Elektrik, yenilenebilir enerji ve biyoyakıtların tarımsal enerji tüketimi bileşimindeki payları 1998 ile 2018
arasındaki dönemde artmıştır. AB-27 genelinde 2018 yılında, bir bütün olarak tarımın toplam enerji
tüketiminin yarısından biraz fazlası (% 56) petrol ve petrol türevi yakıtlardan oluşmuştur. Bununla birlikte,
bu durumun dışında olan bazı ülkeler de vardır. Örneğin, Hollanda’da tarımda en yaygın kullanılan fosil
kökenli yakıt doğal gazdır. Diğer taraftan, Yunanistan’da tarımda yaygın olarak elektrik tüketilmektedir
(Şekil 3).
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Şekil 3. AB-27(¹) ülkelerinde 2018 yılında tarımsal enerji tüketiminde yakıt türünün payı (EUROSTAT,
2020) (¹)Veri bulunmadığından Almanya dahil edilmemiştir. (2) Biyoyakıt kısmı hariçtir.
AB-27 genelinde 2018 yılında, tarımda kullanılan diğer temel yakıt türleri elektrik (% 17), doğal gaz (% 14)
ve yenilenebilir ve biyoyakıtlardır (% 9).
Tablo 2. AB-27(1) Ülkelerinde 2018 Yılı İçin Tarımsal Enerji Tüketiminde Elektrik ve Yakıtların Payı
(EUROSTAT, 2020)

Ülkeler

Petrol ve Türevi
Yakıtlar (²)

Elekt.

Doğal
Gaz

Yenilenebilir ve
Biyoyakıtlar

Katı Fosil
Yakıtlar

Isı Enerjisi

Turba

(%)
AB-27

55.7

16.5

13.9

8.7

4.0

1.0

0.3

Belçika

39.3

18.6

34.9

5.5

1.1

0.6

0.0

Bulgaristan

68.1

12.0

7.7

2.6

4.9

4.7

0.0

Çekya

54.3

13.4

8.5

21.7

1.0

1.2

0.0

Danimarka

51.8

25.1

6.1

9.1

1.4

6.3

0.0

Estonya

79.5

11.1

3.5

4.2

0.4

1.3

0.0

İrlanda

78.5

21.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Yunanistan

13.9

73.6

0.2

12.0

0.2

0.0

0.0

İspanya

73.2

17.5

6.1

3.2

0.0

0.0

0.0

Fransa

71.7

17.6

5.8

4.6

0.0

0.3

0.0

Hırvatistan

83.7

2.6

9.2

1.7

0.0

2.8

0.0

İtalya

76.1

16.9

4.9

1.8

0.0

0.4

0.0
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Kıbrıs

56.4

35.2

0.0

5.4

0.0

3.0

0.0

Letonya

67.9

8.5

3.5

13.8

0.0

6.3

0.0

Litvanya

43.2

16.7

19.4

14.0

2.0

4.0

0.6

Lüksenburg

68.8

11.9

0.8

18.5

0.0

0.0

0.0

Macaristan

61.4

13.0

16.7

8.6

0.1

0.1

0.0

Malta

78.7

17.3

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

Hollanda

10.1

23.4

56.6

7.5

0.0

2.4

0.0

Avusturya

41.8

18.9

4.1

33.0

0.1

2.0

0.0

Polanya

58.6

4.1

0.8

12.8

23.2

0.5

0.0

Portekiz

74.6

23.9

1.0

0.5

0.0

0.0

0.0

Romanya

64.2

11.4

19.9

1.0

0.0

0.8

2.6

Slovenya

96.4

0.0

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

Slovakya

46.3

15.6

14.4

22.8

0.2

0.7

0.0

Finlandiya

47.1

18.8

0.1

24.6

0.3

1.9

7.1

İsveç

46.2

16.7

1.0

34.9

0.0

1.2

0.0

İngiltere

60.8

22.2

6.4

10.6

0.0

0.0

0.0

0.0 Veri mevcut değildir.
(¹) Veri bulunmadığından Almanya dahil edilmemiştir. (2) Biyoyakıt kısmı dahil değildir.

Petrol ve petrol ürünleri (biyoyakıt kısmı hariç), katı fosil yakıtlar ve ısı enerjisinin payı, 1998 ile 2018 yılları
arasındaki dönemde azalmıştır. Buna karşılık, elektrik, yenilenebilir kaynaklar ve biyoyakıtların payı
artmıştır. Özellikle yenilenebilir enerji ve biyoyakıtların payı 20 yıllık dönemde % 4’ten % 9’a yükselmiştir
(Şekil 4). Tarımsal üretim için kullanılan hektar (ha) başına enerji tüketimi, Yunanistan, Malta ve İsveç’te
önemli düzeyde azalmıştır. Toplam enerji tüketimi düzeyleri, boyutları farklı olduğundan, ülkeler arasında
doğrudan karşılaştırma olanağı sağlamamaktadır. Ülkeler arasındaki eğilimleri karşılaştırmak için ortak bir
payda tanımlanmalıdır. İdeal olarak, tanımlanacak gösterge ile payda arasında güçlü bir bağlantı olmalıdır.
Ülkeler arasında tarımsal çevre göstergelerini değerlendirmek için çok kullanılan bir payda, kullanılan
tarımsal alandır (ha).

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
354

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey

Şekil 4. AB-27(1) ülkelerinde 1998, 2008 ve 2018 yılları için tarımsal enerji tüketiminde yakıt türlerini
payları (EUROSTAT, 2020)
Tablo 3. AB-27(1) Ülkelerinde 1998, 2008 Ve 2018 Yılları İçin Tarımsal Enerji Tüketiminde Yakıt
Türlerinin Payları (EUROSTAT, 2020)
AB-27(1)
Yakıtlar

1998

2008

2018

(%)
Petrol ve petrol türevi yakıtlar (²)

61.8

57.9

55.7

Elektrik

11.6

14.6

16.5

Doğal gaz

14.9

15.3

13.9

Yenilenebilirler ve biyoyakıtlar

4.3

6.0

8.7

Katı fosil yakıtlar

5.0

4.8

4.0

Isı enerjisi

2.4

1.2

1.0

Turba ve turba ürünleri

0.1

0.2

0.3

(¹) Birçok veri bulunmadığından Almanya dahil edilmemiştir.

Şekil 5, 2008 ve 2018 yıllarında hektar başına farklı enerji tüketim düzeylerini göstermektedir. AB-27’nin
tarım sektöründe ortalama enerji tüketimi, 2008 yılında hektar başına 151 kilogram petrol eşdeğeri (kEP/ha)
iken, 2018 yılında 168 kEP/ha olmuştur. Hektar başına enerji tüketimi en güçlü şekilde bu 10 yıllık referans
döneminde Yunanistan, Malta ve İsveç’te önemli düzeyde azalmış, ancak Hollanda’da ise önemli ölçüde
yükselmiştir.
Ancak, bazı ülkelerde, tarımsal üretim alanı başına enerji tüketimi arasındaki ilişkinin iyi anlaşılması gerekir.
Hollanda’da, yoğun sera tarımı, toplam hektar başına enerji tüketiminin, sadece küçük bir yüzdesini kapsasa
da yüksek düzeyde enerji tüketilmektedir.
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Hektar başına gösterge için, ürün istatistiklerinden alınan arazi kullanım verileri kullanılmaktadır. Bu veriler
yıllık olarak mevcuttur. Tarımsal üretim, AB’de oldukça heterojen bir yapıdadır. Politikaları hedeflemek için
çiftlik tipi ve bölgeye göre verilere ihtiyaç duyulacaktır. Bu durum, aynı zamanda farklı çiftlik türleri için
farklı paydaların kullanılmasına da olanak sağlayacaktır.

Şekil 5. AB-27 Ülkelerinde 2008 ve 2018 yılları için tarımda enerji tüketimi (hektarı başına ton petrol
eşdeğeri) (EUROSTAT, 2020)
Tablo 4. AB-27 Ülkelerinde Tarımda Enerji Tüketimi (TEP/ha) (EUROSTAT, 2020)
Tarımda Enerji Tüketimi (TEP/ha)
Ülkeler
2008

2018
151.45

168

1816.96

2001.27

Belçika

636.21

583.83

Malta

497.10

419.00

Kıbrıs

300.24

320.27

Finlandiya

320.04

303.01

Polanya

233.22

269.49

Danimarka

263.86

226.26

İtalya

210.07

216.77

İsveç

298.85

204.24

Avustralya

164.30

199.41

Lüksenburg

198.18

179.74

AB-27
Hollanda
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Çekya

145.69

175.81

Slovenya

155.22

152.89

Hırvatistan

172.29

141.82

Fransa

140.20

140.90

Estonya

105.79

126.12

Macaristan

90.98

119.94

Portekiz

95.86

106.36

İspanya

109.25

101.55

Letonya

66.24

93.24

Slovekya

72.72

69.12

230.52

49.99

İrlanda

66.52

49.48

Romanya

21.53

42.18

Bulgaristan

36.71

36.83

Litvanya

42.51

36.53

İngiltere

48.98

72.42

Yunanistan

Enerji Birliği Stratejisi (COM, 2015), ilk olarak Avrupa 2020 yılında belirlenen 2020 yılına kadar % 20
enerji verimliliği hedefini koymuştur. Bu hedef, % 30’luk bir oranı göz önünde bulundurarak, 2020 yılına
kadar gözden geçirilmek üzere 2030 yılına kadar en az % 27 oranında bir azalmaya ulaşmanın temelini
oluşturmaktadır. 2014 yılında Komisyon, Enerji Verimliliği Bildiriminde (COM (2014) 520 final) AB’nin
2020 yılında yaklaşık % 1819 oranında enerji tasarrufu sağlayacağı sonucuna ulaşmıştır. Üye Devletler, AB
enerji verimliliği mevzuatını uygulamışlar ve daha iddialı enerji verimliliği hedefleri belirlemişlerdir.
AB’inde Enerji Verimliliği Direktifi önemli bir itici güçtür. 2012 Enerji Verimliliği Direktifi (EED), AB’nin
2020 yılına kadar % 20 enerji verimliliği hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için bir dizi bağlayıcı önlem
oluşturmuştur. Direktif kapsamında, tüm AB ülkelerinin, enerji zincirinin üretiminden nihai tüketimine kadar
tüm aşamalarında enerjiyi daha verimli kullanması gerekmektedir. Bu direktif, ulaşım hariç tüm sektörleri
kapsamaktadır. Avrupa Komisyonu 30 Kasım 2016 tarihinde, 2030 yılı için yeni bir % 30 enerji verimliliği
hedefi de dahil olmak üzere EED’de bir güncelleme önermiştir. EED, çok çeşitli yaklaşım ve önlemleri
kapsamaktadır. Bunlar, gösterge niteliğindeki ulusal enerji verimliliği hedeflerini, mevcut binaların enerji
tüketimini azaltmaya yönelik stratejileri, kamu alımlarında enerji verimliliği gereksinimlerinin getirilmesini,
müşterilerin enerji tasarrufu yapmasına yardımcı olacak enerji şirketlerinin yükümlülüklerini ve müşteri
ölçümü ve faturalandırmasında iyileştirmeleri içermektedir. Bir Avrupa Direktifi olarak EED,
gerekliliklerinin üye devletler tarafından ulusal kanunlara aktarılmasını gerektiren ve aynı zamanda üye
devletlere uygulama açısından belirli bir esneklik sağlayan yasal bir araçtır.
Hollanda
Hollanda’da sera üretimi, tarımsal gıda sektörünün toplam enerji tüketiminin yaklaşık beşte dördünü
oluşturmaktadır. 2011 yılında seracılık sektörü, 1990 yılına kıyasla üretim birimi başına % 52 oranında daha
az enerji kullanmıştır. Bu durum, kısmen hem üretim birimi başına enerji kullanımını azaltan, hem de
elektrik satışlarından gelir elde eden kombine ısı ve güç tesislerinin uygulanmasıyla sağlanmıştır. Hükümet,
sera sektöründe daha verimli enerji kullanımına başarılı bir geçişte de rol oynamıştır. Bakanlık, bir
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inovasyon programında sera sektörüyle birlikte çalışmakta ve geçmişte enerji gelişimini teşvik etmek için bir
miktar ilk yatırım sermayesi sağlamış ve diğer enerji yoğun sektörlerde olduğu gibi, sektörün gaz tüketimine
ödediği vergi oranını düşürmüştür. Buna karşılık CO2 sektör sistemi, maksimum CO2 emisyonunun
ayarlandığı kanunla düzenlenmektedir. Sera sektörü ile Ekonomi Bakanlığı arasındaki 2014-20 enerji geçiş
anlaşması, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ederek, CO2 emisyonunun mutlak
azaltılmasına odaklanmıştır. Hedef, 2050 yılında iklim için nötr bir sera sektörü yaratmaktır. Bakanlık ve
sera sektörünün her biri, enerji tasarrufu ve jeotermal enerji üzerine araştırma faaliyeti için % 50 oranında
fon sağlamaktadır. 20102015 yılları arasındaki döneminde CO2 emisyonu % 30 oranında azalmıştır.
Hollanda’da enerji verimliliğine yönelik iş odaklı yaklaşım benimsenmektedir. Çevre Kanunu’na göre
şirketler ve kurumlar, ilk yatırımlarının 5 yıl veya daha kısa sürede tamamen geri kazanılması durumunda,
enerji verimliliği önlemleri almak zorundadır. Bu durum, seracılık sektörü dışında tüm sektörler için
geçerlidir. Gıda işleme endüstrisine ilişkin bir inceleme sonucunda, üretim sürecinde enerji kullanımına
ilişkin periyodik incelemelerin istenen sonuçları vermesi hedeflenmiştir.
1990’ların başından bu yana, Hükümet, çeşitli endüstriyel ve endüstriyel olmayan sektörlerle enerji
verimliliği (veya sözleşmeler) konusunda gönüllü - ancak yükümlülük olmaksızın - uzun vadeli anlaşmaları,
Hollanda enerji politikasının önemli bir parçası haline getirmiştir. Uzun vadeli anlaşmalar, 2020 yılında %
20 CO2 azaltma hedefine ulaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda amaç, Enerji Anlaşması’nda
belirlenen enerji verimliliği hedeflerine ulaşmaktır.
Katılımcı şirketler, her dört yılda bir, şirketin enerji verimliliği hedeflerini, kullanmayı planladıkları
önlemleri ve hedeflere ulaşmak için bir takvimi belirleyen bir Enerji Verimliliği Planı (EEP) hazırlamaktadır.
EEP, yalnızca şirketin üretim sürecinde değil, aynı zamanda enerji yönetimini ve ürün ve tedarik zinciri
verimliliğini de kapsayan enerji verimliliğini artırmaya yönelik önlemleri açıklamaktadır. Tarımla ilgili
olarak, ısıtılan seralar ile bahçecilik sektörü için enerji verimliliğini artırmak amacıyla önlemler mevcuttur.
Hammaddeden bertarafına kadar bir ürünün toplam yaşam döngüsü içindeki toplam enerji kullanımı dikkate
alınır. Sektör bazında enerji verimliliğindeki iyileşmeler, şirketlerin ürün performansını iyileştirmek (süreç
verimliliği) için aldıkları enerji verimliliği önlemlerinden ve ürün ve tedarik zinciri verimliliğine yönelik
olarak firmalar tarafından alınan önlemlerden kaynaklanabilir. Bu durum, daha verimli nakliye, kullanım
aşamasında tasarruf (örneğin, daha düşük enerji tüketimi, kullanım ömrü uzatma) veya ürünlerin verimli ve
etkili bir şekilde elden çıkarılmasından kaynaklanan tasarruflar (örneğin yeniden kullanım, geri dönüşüm)
gibi önlemleri içermektedir.
İzleme açısından, Enerji Verimliliği Programı, Ekonomik İşler Bakanlığı’nın bir parçası olan ve
sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve uluslararası ticaret ve işbirliği için hükümet politikasını uygulayan Hollanda
İşletme Ajansı tarafından uygulanmaktadır. Şirketler Hollanda Kurumsal Ajansına yıllık olarak izleme
verilerini sağlamaktadır.
Tarım Sektörleri İçin Temiz ve Verimli Sözleşme
Tarım Sektörleri İçin Temiz ve Etkili Sözleşme 2008-20 (Agro-antlaşma), aşağıdaki hedeflere ulaşmayı
amaçlayan bir anlaşmadır:
Sera gazlarının 1990 yılına kıyasla 2020 yılına kadar 4 ile 6 tCO2-eq azaltılması
Yenilenebilir enerjinin payının 2020 yılına kadar % 20 oranına yükseltilmesi
2020 yılına kadar yıllık % 2 oranında bir enerji verimliliği seviyesi iyileştirme oranına ulaşılması
Sözleşme, Haziran 2008’de yürürlüğe girmiş ve Aralık 2020’ye kadar devam edecektir. Bu hedeflere
ulaşmak için bir dizi politika aracı kullanılmaktadır:
Yeniliği teşvik eden araçlar: Çiftçileri yatırımlarında enerji verimliliği önlemlerini dahil etmeye teşvik
edecek iletişim.
Enerji verimliliği: CO2 emisyonları ve sürdürülebilirlik için önlemler.
Tarım antlaşması, gıda ve içecek endüstrisi de dahil olmak üzere tüm tarım sektörleri için önlemler
içermektedir. Süt ürünleri, et işleme, margarin, sıvı ve katı yağlar, kahve kavurma, meyve ve sebze işleme,
kakao, patates işleme ve un değirmenciliği sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 200 küçük ve orta ölçekli
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işletme, "LTA enerji verimliliği" adlı ayrı bir sözleşmeye katılmaktadır. Bu anlaşma kapsamında,
katılımcılar, 20052020 döneminde birleşik işletmeler için ortalama olarak % 30 oranında enerji verimliliği
iyileştirmesi sağlamaya çalışmaktadır.
İspanya
Bölgesel ölçekte aynı anda su ve enerji kullanım verimliliğini görselleştirmek için on adet tipik Endülüs
(Güney İspanya) sulama bölgesi incelenmiştir. Bunun için 2006-07 sulama sezonu için performans
göstergeleri hesaplanmıştır. Toplu olarak, seçilen sulama bölgeleri çok çeşitli ürünleri temsil eden 66.000
hektardan fazla toplam sulanan alanını kaplamaktadır. Bütün alanlarda isteğe bağlı olarak günde 24 saat
çiftçilerin kullanabileceği basınçlı suya ulaşılmaktadır.
Farklı enerji ve güç tüketimi ölçümleri için seçilen göstergeler ve ortalamaları, değer aralıkları ve standart
sapmaları Çizelge 5’de verilmektedir.
Tablo 5. İspanya’da On Adet Sulama Bölgesi İçin Seçilmiş Göstergeler (Perea ve Ark., 2015)
Göstergeler

Ortalama

Aralık

Standart Sapma

2589

5138-1435

1079

89

168-47

40,4

Yıllık enerji tüketimi (MWh)

4647

9148-855

2797

Sulana alan başına enerji tüketimi (kWh/ha)

1003

1901-455

418,1

Sulama suyu başına enerji tüketimi (kWh/m3)

0,41

0,89-0,15

0,2

Sulanan alan başına enerji güç tüketimi
(kW/m3)

1,56

3,48-0,88

0,8

Toplam işletme ve bakım giderleri (EUR/m3)

0,10

0,18-0,04

0,04

Enerji giderlerinin toplam işletme ve bakım
giderleri (%)

36,4

65,3-16,1

15,1

Yıllık su tüketimi (m3/ha)
Basınç yüksekliği (m)

Tablo 6. İspanya’da On Adet Sulama Bölgesi İçin Sulanan alanlar, Bağıl Sulama Kaynağı (RIS) Ve Sulama
Suyu Birimi Başına Enerji Tüketimi (Perea ve Ark., 2015)
Sulanan Alan (ha)

RIS

Sulama Suyu Başına Enerji Tüketimi
(kWh/m3)

F. Palmera

5611

0,41

0,73

Palos

3343

3,70

0,25

Las Coronas

450

0,96

0,34

El Villar

2726

0,24

0,89

Genil-Cabra

16100

0,85

0,33

M.D. Bembezar

11262

0,85

0,15

P.Guadiana

4520

0,78

0,33

P.Bancos

1336

0,46

0,53

Los Dolores

4500

0,50

0,39

C.Noroste

8383

0,51

0,17

Bölgeler
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünyanı batı bölgelerinde yaklaşık 1945 yılından bu yana tarım, büyük ölçüde mekanize olmuş ve gübre,
tarım ilaçları yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fosil yakıtların kullanıldığı mekanizasyon araçları,
tarımda insan gücünün kullanımını sınırlandırmıştır. Tarımda doğrudan veya dolaylı olarak fosil yakıt
enerjilerinin kullanılması, üreticiler açısından ekonomik olarak kazançlı duruma gelmiştir. Gelişmekte olan
ülkelerde, başta gübre üretimi ve makina kullanımı olmak üzere, tarımsal üretimde fazla miktarda fosil yakıt
kullanılmaktadır. Modern tarımsal üretim işlemlerinin fosil yakıt kullanılmadan gerçekleştirilmesi mümkün
değildir. Fosil yakıt enerjisi, besin üretim hızını etkilemekle birlikte, genellikle besin enerjisine
dönüştürülememektedir. Örneğin, gübre, ürün gelişimini hızlandırır ve besin üretimini arttırır. Fakat gübre
üretiminde kullanılan enerji ürün içinde görünmez. Üretimi desteklemesine ve arttırmasına rağmen, enerji
üretimi, dönüşüm işleminin bir bölümü değildir. Giren enerji ürüne bağlı olarak değişmekle birlikte, ürün ile
kazanılan enerji kullanılan enerjiden türetilmez.
Modern tarımsal üretim sistemlerinde, verimi arttırıcı yapay yöntemler uygulanmaktadır. Dünyanın batı
bölgelerinde 1950’li yıllarda tarımsal üretimde yoğun bir şekilde mekanizasyon uygulaması ve pestisit
kullanımı başlamıştır. Tarımda mekanizasyon uygulamaları sonucunda, tarımsal üretim artmış ve yeni
alanlar tarımsal üretime açılmıştır. Diğer taraftan, tarımdaki modern teknolojik uygulamalar için enerji
tüketimi artmıştır. Tarım alet/makinaları ve pestisit kullanımı, en önemli enerji kaynağı olan fosil yakıtların
tüketimini gerektirmektedir. Ek enerji kullanımı, doğal sistemler ile karşılaştırıldığında, tarımsal
ekosistemlerin enerji etkinliğini önemli düzeyde azaltmaktadır. Özellikle pestisit üretimi için yoğun bir
şekilde enerji tüketilir. Tarımsal sistemler, doğal işlemleri de kapsadığından, doğal kaynakların yönetiminde
enerji etkinliğinin değerlendirilebilmesi için, enerji kullanımının analiz edilmesi gerekir.
Artan ve değişken fosil yakıt fiyatlarının ışığında, tarımsal gıda sistemlerinin fosil yakıtlara bağımlılığı, gıda
güvenliği için büyük bir tehdit oluşturmakta ve iklim değişikliğine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.
Fosil yakıtlara olan bu bağımlılığı azaltma zorluğu, enerji açısından akıllı gıda sistemlerinin
ölçeklendirilmesiyle karşılanabilir. Bu sistemler enerji verimliliğini artırır, yenilenebilir enerji kullanımını ve
üretimini ve tarımsal gıda sistemlerinde modern enerji hizmetlerine erişimi artırır.
Her müdahale dikkatli bir analiz gerektirir. Bu, enerji, iklim, gıda güvenliği ve su güvenliği ile ilgili çeşitli
sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasındaki sinerjileri ve değişimleri değerlendirmek için müdahalenin
dolaylı etkilerini içeren bir yaşam döngüsü analizi kullanılarak yapılmalıdır. Gelişmekte olan ülkelerde,
üretkenliği ve geliri artırmak ve ekonomik ve sosyal kalkınmayı ilerletmek için, tarımsal gıda sistemlerinde
modern enerji hizmetlerine artan erişim genellikle gereklidir. Bununla birlikte, enerji tüketimindeki bir artış,
başlangıçta fosil yakıtlara dayalı olsa bile, daha düşük mutlak sera gazı emisyonlarına neden olabilir.
Enerjiye erişimin artması, gıda üretimi birimi başına veya birim gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) başına
emisyonları muhtemelen azaltacaktır. Artan enerji erişiminin iklim değişikliğini azaltma üzerindeki etkisi,
bir ülkenin veya toplumun mevcut gelişme aşamasına ve takip edilen kalkınma modeline göre
değerlendirilmelidir.
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ÖZET
Su/gıda bağının optimum yönetimi, sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlamak ve döngüsel ekonomi
uygulamak için çok önemlidir. Bu durum, tarım sektöründeki mevcut zorluklar (iklim değişikliğiyle başa
çıkma, miktar ve kalite kaynaklı su kıtlığı, yetersiz su depolama, çiftçi sayısındaki azalma, yoğunlaşma) göz
önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki on yıl için hangi politikanın en uygun olacağı sorusunu gündeme
getirmektedir.
Sulu tarım sektörünün en önemli işlevi, su kaynaklarının verimli bir şekilde yönetilmesidir. Sulu tarım, uzun
zamandan beri suyun miktarı, zamanı ve yeri açısından verimli bir şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır.
Tarımda sürdürülebilir su yönetimine yönelik ilerleme açık bir şekilde ortadadır. Bu durumun sonuçları
önümüzdeki yıllarda giderek daha da belirgin hale gelecektir.
Sürdürülebilir sulu tarım, önemli teknik değişiklik gerektirir. Sulu tarımın, rekabetçi ve karlı çiftçiliği
yönetirken, hızla gelişen bir tarım ortamıyla başa çıkabilmek için yeni yönetim becerileri ve yetkinlikleri
geliştirmesi gerekir. Hassas sulamanın uygulanması, çiftliklerini etkili endüstriyel işletmeler olarak işleten
daha girişimci ve pazar odaklı çiftçilere ihtiyaç duyar.
İklim değişikliğinin, ekonomik güçlerin, sosyal koşulların ve politikaların birleşik etkisi, çiftçilerin riske
maruz kalma sıklığını ve şiddetini artırmıştır. Bu durum, özellikle ilk yatırımların yüksek olduğu sulu tarım
için geçerlidir. Sulanan tarım sektörünün değişen ortamlara uyum sağlama yeteneği, çevresel baskılardaki
hızlı değişiklikler ve olumsuz ekonomik konjonktür nedeniyle azalmıştır. Doğal kaynakların ve su
politikalarının sürdürülebilir yönetimini teşvik etmek için, yürürlükte olan mevcut politikalar, sulanan tarım
sektörü üzerinde güçlü bir baskı uygulamakta ve inovasyona yapılan yatırımları yavaşlatmaktadır.
Türkiye’de sulu tarımın sürdürülebilir olarak geliştirilmesi, gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve biyoekonominin ve döngüsel ekonominin teşvik edilmesine dönüşecektir.
Su kıtlığı ve tarımsal üretim için su miktarını azalması, genel olarak sulanan alanlardaki üretimi
sınırlandırmaktadır. Su, enerji ve gıda güvenliğini eşzamanlı olarak sağlamak için, karar vericilerin sektörler
arası etkileri göz önüne almaları gerekir. Yenilikçi politikalar ve bütünleşik kurumların oluşturulması için
çaba sarf edilmelidir. Su yönetimi programları geliştirilmelidir. Sürdürülebilir politika uygulamalarında, su,
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enerji ve gıda ile ilgili konular dikkate alınmalı ve bu politikalar güvenilir teknik, çevresel ve ekonomik
verilere dayanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Tarım, Sürdürülebilirlik, Sulama Yönetimi

ABSTRACT
Optimum management of the water/food link is crucial to achieving sustainable economic development and
implementing a circular economy. This raises the question of what policy would be most appropriate for the
next decade, given the current challenges in the agriculture sector (coping with climate change, water
scarcity due to quantity and quality, insufficient water storage, reduction in farmer numbers, concentration).
The most important function of the irrigated agriculture sector is the efficient management of water
resources. Irrigated agriculture has been trying to be used efficiently in terms of amount, time and place of
water for a long time. Progress towards sustainable water management in agriculture is evident. The
consequences of this situation will become more and more evident in the coming years.
Sustainable irrigated agriculture requires significant technical change. Irrigated agriculture needs to develop
new management skills and competencies to cope with a rapidly evolving farming environment while
managing competitive and profitable farming. The application of precision irrigation needs more enterprising
and market-oriented farmers who operate their farms as effective industrial businesses.
The combined impact of climate change, economic forces, social conditions and policies has increased the
frequency and severity of farmers' exposure to risk. This is especially true for irrigated agriculture, where
initial investments are high. The ability of the irrigated agricultural sector to adapt to changing environments
has declined due to rapid changes in environmental pressures and adverse economic conjuncture. Existing
policies in place to promote sustainable management of natural resources and water policies put strong
pressure on the irrigated agricultural sector and slow down investment in innovation. Sustainable
development of irrigated agriculture in Turkey will translate into food security, adaptation to climate change
and promoting bio-economy and circular economy.
Water scarcity and reduced water availability for agricultural production generally limit production in
irrigated areas. To ensure water, energy and food security simultaneously, decision makers need to consider
cross-sector implications. Efforts should be made to create innovative policies and integrated institutions.
Water management programs should be developed. Sustainable policy implementation should consider
water, energy and food-related issues, and these policies should be based on reliable technical, environmental
and economic data.
Keywords: Agriculture, Sustainability, Irrigation Management
GİRİŞ
Tarım sektörü dünyadaki toprak yüzeyinin %11'ini kullanmakta ve sulu tarım uygulamaları, küresel ölçekte
su kaynaklarının %70'ini kullanmaktadır. Su kıtlığı ve tarımsal üretim için su azalması, genel olarak sulanan
alanlardaki üretimi sınırlandırmaktadır. Birçok önemli gıda üretim sistemi, yeraltı sularına bağlı olduğundan,
zayıf aküfer seviyeleri ve yenilenemeyen yeraltı sularının tükenmesi, yerel ve küresel gıda üretimini
tehlikeye sokmaktadır. Gıda üretimini arttırmak, tek başına, gıda güvenliğini sağlamak ve açlığı yok etmek
için yeterli değildir. Gıda üretimini teşvik etme çabaları, istihdam yaratma ya da gelir fırsatları yaratarak ya
da etkili güvenlik ağı programları kurarak hane halkının gıdaya erişimini artıran politikalarla
tamamlanmalıdır.
Su, enerji ve gıda ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdırlar. Su, tarlalarda ve tarımsal tedarik zincirinin
tamamında tarımsal ürünleri üretmek için gereklidir. Enerji, su ve yiyecek üretmek ve dağıtmak için
gereklidir. Yeraltı suyundan veya yüzey suyu kaynaklarından, sulama makinesine suyu pompalamak ve
tarım ürünlerini işlemek ve taşımak için enerji kullanılır. Gıda üretimi ve tedarik zinciri, toplam küresel
enerji tüketiminin yaklaşık %30'unu oluşturmaktadır (FAO, 2011).
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Su ve enerji kullanımı ile gıda üretimi arasında karşılıklı birçok etkileşim vardır. Ürünleri sulamak için su
kullanmak gıda üretimini artırmakla birlikte, nehir akışlarını ve hidroelektrik potansiyelini azaltabilir. Sulu
tarım alanlarında yetiştirilen biyoenerji bitkileri, genel su tüketimini artırabilir ve gıda güvenliğini tehlikeye
atabilir. Yüzey sulama uygulamalarını yüksek verimli basınçlı sulama uygulamalarına dönüştürmek sudan
tasarruf sağlamakla birlikte, fazla miktarda enerji kullanımına neden olabilir. Bu tür etkileşimlerin
dengelenmesi, ortaklaşa su, enerji ve gıda güvenliği sağlamak için temel bir konudur. Tahminler, talebi
karşılamak için küresel gıda üretiminin 2050 yılına kadar %60 oranında artması gerekeceğini göstermektedir
(FAO, 2012).
Avrupa’daki toplam su tüketiminin yaklaşık %30'u tarım sektöründe gerçekleşmektedir. Bununla birlikte,
Avrupa'nın birçok güney ülkesinde tarımsal üretimde tüketilen su miktarı, bu ülkelerdeki toplam su
tüketiminin %70'ine ulaşmaktadır (EUROSTAT, 2020). Son yıllarda, enerji yönü gözetilmeksizin önemli su
tasarrufu sağlanmış ve enerji tüketiminde önemli artışlar olmuştur. İspanya gibi ülkelerde tarımsal
sulamamada tüketilen elektrik miktarı, toplam ulusal elektrik tüketiminin %3'üne kadar ulaşmaktadır
(EUROSTAT, 2020).
TARIMSAL ÜRETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Kırsal alanlar AB topraklarının %90’ını temsil etmektedir. Yaklaşık 10,2 milyon hektar AB kırsal arazisi
sulanmaktadır ve Avrupa’nın geleceği için hayati önem taşımaktadır. Aile çiftlikleri, AB kırsal alanlarındaki
yaşamın çekirdeği ve kırsal büyümenin motorudur. Avrupalılar, aile çiftçiliği yoluyla yüksek kaliteli gıdaya
erişim kazanmışlardır. AB topraklarının genişleyen büyük bir bölümünde sulama, bu çiftlik işletmelerinin
yaşayabilirliği için kritik öneme sahiptir. AB içinde sulu tarımın sosyo-ekonomik önemi bu nedenle
küçümsenmemelidir. Yüzyılın başında, çevreye saygı, sürdürülebilir kırsal kalkınma ve Avrupa tarım
uygulamalarının modernizasyonu kavramları kademeli olarak çiftçilik operasyonlarına entegre edilmiştir.
Sürdürülebilir tarım kavramı, bilimden Avrupa siyasi anlatısına geçerek çiftçilere ve kuruluşlarına ulaşmıştır.
Avrupa sulu tarım sektörü, yine de ilgili sürdürülebilir olmayan su kullanımı riskiyle karşı karşıya
kalabileceğinin ve bunun büyük ölçüde su kaynaklarına dayandığının farkındadır. Sulu tarım sektörü,
durmak yerine, son yıllarda su kullanımında ve gıda üretiminde sürdürülebilirliğe ulaşmak ve hafif ayak
izleri yaratmak için ciddi çabalar göstermiştir. Tarım sektöründe ve ötesinde en gelişmiş ve yenilikçi
sektörler arasında yer alan sektörde sürdürülebilir ve çevre dostu büyümeyi desteklemek için yatırımlar
yapılmıştır. Avrupalı çiftçilerin son on yılda önemli bir çevresel ilerleme kaydettiği inkar edilemez. Sulu
tarım, bu çabanın ön saflarında yer almakta ve gıda, biyokütle ve diğer sosyal ürünlerin (olumlu dışsallıklar)
üretimine kararlı bir şekilde katkıda bulunmaktadır.
Su/gıda bağının optimum yönetimi, Avrupa’da sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak ve döngüsel
ekonomi uygulamak için çok önemlidir. Bu durum, tarım sektöründeki mevcut zorluklar (iklim değişikliğiyle
başa çıkma, miktar ve kalite kaynaklı su kıtlığı, yetersiz su depolama, çiftçi sayısındaki düşüş, yoğunlaşma)
göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki on yıl için hangi politikanın en uygun olacağı sorusunu
gündeme getirmektedir.
Doğal kaynakların ve AB su politikalarının sürdürülebilir yönetimini teşvik etmek için yürürlükte olan
mevcut Ortak Tarım Politikası (OTP) kural koyucu araçlar seti, sulanan tarım sektörü üzerinde güçlü bir
baskı uygulamakta, inovasyona yapılan yatırımları cezalandırmakta ve çözümlerin alımını yavaşlatmaktadır.
Avrupa’da sulu tarımın mükemmel teknik yetenekleri ve kanıtlanmış yenilik kapasitesi harekete
geçirilmelidir. Bu durum, gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve biyo-ekonominin ve döngüsel
ekonominin teşvik edilmesine dönüşecektir.
1. Gıda güvenliğini artırmak için AB bölgesinde geçerli çiftlik geliri ve dayanıklılığı desteklenmelidir.
Çevresel OTP reçetelerinin uygulanması, özellikle sulama suyu gibi üretim girdilerinin kullanımına sınırlar
konulduğunda, sulanan ürünün karlılığını azaltırken, üretim maliyetlerini artırma eğilimindedir.
Sürdürülebilir sulu tarımın temiz su, yaban hayatı, toprakta karbon tutulması, sel ve erozyon koruması ve
peyzaj kalitesi gibi bir dizi kamu malına katkıda bulunduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu kamu
malları, yeşillendirme reçetelerine uyulduğunda OTP doğrudan ödemeleri haricinde, çiftçiler için herhangi
bir doğrudan gelir üretmemektedir. Kısa vadede, sürdürülebilir tekniklerin uygulamaya konulması
muhtemelen üretim maliyetlerini artıracak ve çiftlik brüt marjını azaltacaktır. Bu durum, sadece OTP
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ödemeleri ile kısmen telafi edilecektir. Önerilen Sonuç Bazlı Ödeme Şeması (RBPS), sulanan tarım sektörü
için OTP çevre reçetelerinin maliyet / fayda oranını önemli ölçüde değiştirmeyecektir.
İklim değişikliğinin, ekonomik güçlerin, sosyal koşulların ve AB politikalarının birleşik etkisi, çiftçilerin
riske maruz kalma sıklığını ve şiddetini artırmıştır. Bu durum, özellikle ilk yatırımların yüksek olduğu sulu
tarım için geçerlidir. Sulanan tarım sektörünün değişen ortamlara uyum sağlama yeteneği, çevresel
baskılardaki hızlı değişiklikler ve olumsuz ekonomik konjonktür nedeniyle azalmıştır. Uyarlanabilir kapasite
kaybının sonuçlarından biri, paralel fırsat kaybı, seçenekleri kısıtlama ve esneklik kapasitesidir. Sulanan
tarım sistemlerinin dayanıklılığı, yalnızca rahatsızlıkları sönümleme kapasitesini değil, aynı zamanda, yeterli
ve yüksek kaliteli gıda ve yukarıda belirtilen tüm kamu mallarının üretimini güvence altına almak için aynı
kapasiteyi muhafaza edecek şekilde değişiklikler yapılırken yeniden organize etme kapasitesini de gerektirir.
Birkaç yıl süren ekonomik krizden sonra, genel olarak Avrupa ekonomisi gibi sulu tarım sektörü döngü
yapmaktadır. Artan gelir düşüşleri, yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojilere ve tekniklere yatırım yapmak için
uygun fiyatlı krediye ve finansal desteğe erişmeyi daha zor hale getirmiştir. Düşük çiftlik geliri, çiftçileri
finansal riske atabilir ve sulama suyu mevcudiyetindeki değişikliklere karşı duyarlılıklarını sınırlayabilir.
Çoğu ürün için ürün verimi ile ortaya çıkan su miktarı arasındaki ilişkinin büyük ölçüde doğrusal olduğu iyi
bilinmektedir. Böylece, yeterli gelir ancak daha fazla su aktarılmasıyla elde edilen daha yüksek verimle elde
edilebilir. Modern, hassas sulama aynı zamanda fiyatın kalite bileşenine de hitap edebilir ve çiftlik gelirini
ortaya çıkan su ile orantılı olarak daha fazla artırır. Ayrıca, özellikle Güney AB Üye Ülkelerinde olmak
üzere kamu harcamalarındaki azalma, sulama ve drenaj suyu ağlarının genel su depolamasını ve su
yönetimini geliştirmek için çok ihtiyaç duyulan tarımsal su altyapısına yapılan yatırımları etkilemektedir.
Sulu tarımdaki değişiklikler, ancak faydaların somut olması durumunda öngörülebilecek yatırımları
gerektirir. Sonuç olarak, tarla içi sonuçların havza üzerindeki etkisi, su depolama ve tarımsal su şebekelerine
yapılan yatırımların olmaması nedeniyle zayıflayabilir. Çiftlik içi yatırımların yanı sıra OTP, paralel ve
koordineli çiftlik dışı altyapıların iyileştirilmesini sağlamalıdır.
2. Pazar yönelimini geliştirmek ve araştırmak, teknoloji ve dijitalleşmeye daha fazla odaklanmak dahil
rekabet gücü artırılmalıdır. Sürdürülebilir sulu tarım, teknik değişiklik gerektirir. Sulu tarımın, rekabetçi
ve karlı çiftçiliği yönetirken, hızla gelişen bir tarım ortamıyla başa çıkabilmek için yeni yönetim becerileri ve
yetkinlikleri geliştirmesi gerekir. Hassas sulamanın uygulanması, çiftliklerini etkili endüstriyel işletmeler
olarak işleten daha girişimci ve pazar odaklı çiftçilere ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, kâr elde etme hedefi,
bir işletme olarak sulu tarım fikrinin merkezinde yer almaktadır. Bu geçiş, üretim sorularına teknik
çözümlerden daha fazlasına ihtiyaç duyacaktır. Rekabetçi ve tamamen pazara yönelik sulu bir tarım küresel
pazarda faaliyet gösterecek ve OTP çevre hedeflerini yerine getiremeyecek, su tasarrufundan çok piyasa itici
güçlerine yanıt verebilecektir. Dolayısıyla, OTP çevresel ve iklim değişikliğine uyum politikalarının ve
hedeflerinin güçlendirilmesi, aşamalı olmayan bir teknolojik değişimi teşvik etmelidir. Çünkü sulanan
sektör, sadece piyasa odaklı kısa süreli çözümlere zemin sağlamayan mevcut ve gelecek su/gıda bağlantı
noktası sorunlarının üstesinden gelmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle, ekim sistemlerinde hassas tarımın
büyük ilgisine ve desteklenmesine rağmen, hassas tarımın bir bileşeni olarak sulama kavramı hala gelişmekte
olan bir kavramdır.
Şu anda, hassas sulama ve bununla ilişkili algılama, kontrol ve karar destek teknolojilerinin benimsenmesi,
etkili destek sistemlerine ve yerel özelleştirmeye yönelik yatırımlardan hâlâ yoksundur. Hassas sulamayla
ilgili ön araştırma, sulama mevsiminde uyarlanabilir hale gelebilen bir öğrenme sistemi gibi çalışan bütünsel
BT platformları elde etmek ve böylece bir iklim değişikliği senaryosunda su üretkenliğini ve hasat sistemi
direncini artırmaktır. Robotik ve uzaktan algılama, yakında hassas sulama yönetiminin bir parçası olacaktır.
Bilgi teknolojilerine geniş erişim, yalnızca yönetim modellerinin ve araçlarının benimsenmesi için değil,
aynı zamanda Büyük Veri analizinin yakında sunacağı fırsatlardan yararlanmak için bir başka gerekliliktir.
Avrupa sulama sektörü şu anda küresel ölçekte bir liderdir. Bu nedenle yeni teknolojilere ve yenilikçi
çözümlere yapılan yatırımlar, sulanan alanlar ve kaynaklara erişim ile ilgili daha fazla esneklik,
sürdürülebilir sulamaya yönelik çabaları ödüllendirme ve çiftçiler için riskleri azaltma yoluyla daha da teşvik
edilmelidir.
Diğer taraftan, OTP "daha hedefli, daha iddialı ancak esnek yaklaşım ve artırılmış çevresel ve iklim eylemi
sağlamayı amaçlayan" tamamen piyasaya yönelik sulu tarım sistemleri için kar getiren çözümleri olumsuz
etkilememelidir.
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3. Çiftçilerin değer zincirindeki konumu iyileştirilmelidir. Sulu tarımın tarımsal gıda sektöründe rekabet
etme kapasitesi hakkındaki endişeler, sektörün artan yoğunlaşması ve uluslararasılaşmasından
kaynaklanmaktadır. AB gıda piyasasına genellikle piyasanın %90’ını kontrol eden birkaç perakendeci
hakimdir. Sulamalı tarım yapan üreticiler, genellikle büyük bir dağıtım zinciri olmak üzere tek bir alıcının
isteklerine yanıt veren yerel ticari aracılarla karşı karşıyadır. Alıcılar çiftçilere karşı güçlü bir pazar gücüne
sahiptir ve fiyatları, satış koşullarını ve kalite standartlarını belirler.
Alıcılar, sadece alıcı güçlerini ele almak yerine, çiftçiler üzerindeki fiyat ve üretim risklerini ve
sürdürülebilir kaynak sağlama maliyetlerini de dikkate almak durumundadırlar. Gıda zincirindeki bu
düzenlemeler, perakendecilerin ve tüketicilerin çevresel maliyetleri ödemesini engellerken, yüksek kaliteli
sulu tarım ürünleri için haksız bedeller ödenmektedir. Bugün, perakende gıda fiyatının sadece dörtte biri, elli
yıl öncesine kıyasla yaklaşık yarısı çiftçilere dönmektedir. İleri gelişmiş ekonomilerdeki mevcut ekonomik
model, büyük ölçekli alıcıları çiftçileri, faydaları alıcının lehine açıkça çarpık olan tedarik anlaşmalarını
kabul etmeye zorlamaya izin vermekte veya hatta teşvik etmektedir. Çoğu durumda, üzerinde anlaşmaya
varılan miktar veya kalite standartlarının yerine getirilmemesi durumunda, cezalar uygulanmaktadır.
Sonuç olarak, tarımsal ürünlerin ağırlığı, şekli ve boyutuna ilişkin mevcut piyasa talebi, su kullanımını teşvik
eden uygulamaları teşvik etmektedir. Hasattan önce boyut ve fiziksel görünüm nedeniyle reddedilen ürün
kısımlarını üretmek için çok fazla miktarda su israf edilmektedir. Bu durum çiftçileri, verimi veya kalitesini
düşürebilecek çok sayıda faktöre karşı bir sigorta biçimi olarak, daha fazla birinci sınıf ürünler yetiştirmeye
zorlamaktadır. Bu nedenle, çiftçilerin, yüksek arz oranının marjinal verimliliğine rağmen, sadece sulama ve
gübrelemenin garanti edebileceği, sürekli artan verimlilik seviyeleri ve kalite standartları sağlamaları
zorunludur. Avrupa çevre politikaları ve tedarik zincirindeki güçlü aktörlerin güçlü tekelci gücü, tipik
küresel gıda zinciri ticaret akışlarını ilerletmektedir. Tarımsal üretim gelişmekte olan ülkelerde
gerçekleşirken, tüketim gelişmiş ülkelerde gerçekleşmektedir. Bu senaryoda, çiftçilerin davranışları, piyasa
baskıları veya fiyat dalgalanmaları tarafından belirlenir. Bu durum, sulama suyu talebinin yönetimini
engeller ve suyun aşırı kullanımına neden olur. Çiftçilerin değer zincirindeki konumunu iyileştirmek için,
OTP’nin yanında güçlü bir gıda politikası olması gerekmektedir.
Su/gıda ilişkisini çevreleyen temel sorunlar, diğer bir deyişle gıda ve beslenme güvenliği, sağlıklı yaşam için
sağlıklı gıda, iklim değişikliği ve çevre sorunları, düşük gelirli AB vatandaşları için de sağlıklı gıdaya erişim,
hepsi gibi çiftlik düzeyinde çözülemez. Bunlar kesinlikle gıda tüketim alışkanlıkları (tüketici tarafı) ile
ilgilidir. Bu nedenle birlikte çözümlerin birlikte yaratılmasını ister. Önemli su tasarrufu ve su kalitesinin
etkili bir şekilde korunması, yalnızca kaynakların aşırı piyasa etkisi ve baskısı olmaksızın rasyonel
kullanımının maliyet/fayda oranını iyileştirebileceği durumlarda ilerleme sağlayacaktır. Üretken olmayan
tarla içi su kullanımı, tüketicilerin nihai olarak çevresel maliyetleri ödemesini sağlayarak, sürdürülebilir
sulama ve çiftçilik uygulamalarının ürettiği olumlu dışsallıkları ödüllendirerek ve çiftçilere adil bir fiyat
ödeyerek azaltılabilir.
4. İklim değişikliğini hafifletme ve adaptasyona ve sürdürülebilir enerjiye katkıda bulunun tarım,
iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektördür. Sulama genellikle çevreye zarar veren bir uygulama
olarak görülmekte, ancak iklim değişikliği söz konusu olduğunda, tarıma uyum için birincil bir yolun yanı
sıra, iklim değişikliğinin etkilerini azaltma için etkili bir çözüm olarak kabul edilmektedir.
İklim değişikliği ile ilgili öğretilerde, atmosferik CO2 içeriğinin küresel iklimi yalnızca sera gazı ışınım
etkisiyle değil, aynı zamanda bitki fizyolojisi üzerindeki etkisiyle de etkilediği genellikle göz ardı edilir.
Yüksek CO2 konsantrasyonu, bitki transpirasyonunu azaltır, atmosferik su buharı ve bulutlardaki
değişiklikleri tetikler ve yüzeydeki ışınım akışlarını etkiler. Böylece, sıcaklıkta ve su döngüsünde
değişiklikler gerçekleşir. Bitki transpirasyon akışlarındaki azalma, CO2 konsantrasyonunun iki katına çıktığı
bir senaryoda yaklaşık % -20 olarak tahmin edilmektedir. Daha az transpirasyon, CO2’nin toplam ısınma
potansiyelinin yaklaşık % 15’lik bir katkısı ile daha az soğutma anlamına gelir. Ayrıca, azalan transpirasyon,
yüzey akışını yaklaşık % 8 oranında arttırır ve beklenen toplam yüzey akışı artışına % 65 oranına kadar katkı
yapar. Bu nedenle, ürünlere yeterli sulama suyunun sağlanmaması durumunda, iklim değişikliği beklenenden
daha zararlı olacaktır.
Tarımsal su şebekeleri, sadece sulama için su temin etmek için değil, aynı zamanda daha önce hiç
görülmemiş bir yoğunluk ve sıklıkta ekili alanları ve kentsel alanları boşaltmak amacıyla da kullanılacaktır.
Sulama sistemlerinin modernizasyonu, tarımsal su altyapılarının ve su depolama tesislerinin yenilenmesi ve
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daha da geliştirilmesi için yapılan çalışmaların sınırlı olmak yerine hızlandırılması gerekmektedir. Bu
altyapılar, negatif su dengesinden olumsuz olarak etkilenenlere pozitif denge sağlayacak şekilde, nehir
havzaları arasında su transferlerini de amaçlamalıdır. Komşu nehir havzalarında kuraklığın giderilmesi, iklim
değişikliğine uyum ve hafifletme için etkili bir önlemdir.
Enerji dengesini ve maliyetlerini optimize etmek, sulama yönetiminde önemsiz bir konu değildir. Örnek
olarak, 2012 yılında yaşanan şiddetli kuraklık ortasında, güney Avrupa’nın pek çok bölgesinde sulama
uygulamaları durdurulmuştur. Potansiyel verim değerleri göz önüikkate alındığında, yüksek enerji
harcamalarının geri kazanılması mümkün olmadığından, yetiştirilen ürünler tarlada bırakılmıştır. Ancak sıfır
enerjili sulama bölgelerinde, hidroelektrik veya fotovoltaik enerji üretimi sayesinde gerçeğe yakın verim
değerlerine ulaşılmıştır. Dahası, çoğu enerji ürünü sulanır ve yeterli su temini olmadan ekonomik olarak
uygun olamamaktadır. OTP, artan iklim risklerine karşı sulu tarımın yüksek düzeyde gıda güvenliği ve
yenilenebilir enerji üretimi sağlamaya devam etmesine olanak sağlamalıdır.
5. Su, toprak ve hava gibi doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve verimli yönetimi teşvik
edilmelidir. Sulu tarım sektörünün en önemli işlevi, su kaynaklarının verimli bir şekilde yönetilmesidir. Sulu
tarım, uzun zamandan beri suyun miktarı, zamanı ve yeri açısından verimli bir şekilde kullanılmaya
çalışılmaktadır.
Günümüzün peyzajı, yüzyıllar boyunca tarımsal sulama uygulamaları sonucunda şekillenmiştir. Hatta
kentsel alanlar sulanmış, tarım ve tarımsal su yönetimi sağlanmıştır ve günümüzde sulama işlemleri hala
daha iyi geçim kaynakları sağlamaktadır. Sulu tarım, tarihsel dönemin çevresel ve sosyo-ekonomik baskıları
altında sürdürülebilirliği kanıtlanmış bir şekilde, yüzyıllardır kalkınmayı desteklemektedir. Avrupa
ortamında (iklim değişikliği) ve sosyo-ekonomik yapıda (çiftçi sayısının azalması, küreselleşme) hızlı
değişimler, bu yeni çevresel, toplumsal ve piyasa itici güçlerine yanıt verme kapasitesi nedeniyle değil,
mevcut politikalar olanak sağladığında, çok kısa sürede adaptasyon özellikleri nedeniyle gerçekleşmektedir.
Mevcut politikalar, çoğunlukla hedeflerin fizibilitesi ve Avrupa tarımının rekabet gücü üzerindeki etkisi
dikkate alınmaksızın, çevre koruma ve uzun vadeli sürdürülebilirliğe göre “daha iyi bir dünya” ya katkıda
bulunan teknolojiler ve altyapılar aramakta ve bunlara yatırım yapılmaktadır.
Esas endişe, sulu tarım dışındaki sektörleri ve aktörleri içeren geniş bir yaklaşım gerektiren bir tarım-çevre
stratejisinin entegrasyonunu teşvik etmek yerine OTP’nin çevresel bileşenini zayıflatmamaktır. Bu siyasi
bağlamda, sulama sektöründeki yenilikler, açıkça sadece tarımın gelişmesini ileriye götürdüğü politikalar
tarafından güçlü bir şekilde düzenlenir ve ileriye doğru götürülr. Örnek olarak, OTP Madde 46 (Sulamaya
yönelik yatırımlar), sulamaya yönelik tüm yatırımların Nehir Yönetim Havzası Planlarına uygunluk, su
ölçümünün kurulması veya su tasarrufuna şartlandırılması veya önemli ölçüde yokluğu gibi gerekliliklere
tabi olmasını gerektirir. Bu OTP hükmü, Akdeniz bölgelerinde brüt sulama gereksinimleri, sırasıyla 2 °C ve
5 °C küresel ısınma duurmunda % 4 ile % 18 arasında bir artışla karşı karşıya kalsa da korunacaktır.
Politikalar bu durumu öngörmektedir. Güney Avrupa’da sulama için toplam su tüketimi, iklim değişikliğinin
baskısı altında bile yaklaşık % 4 oranında azalmaktadır.
Sulu tarım, iyi sonuçlar vermektedir. Tarımda sürdürülebilir su yönetimine yönelik ilerleme açık bir şekilde
ortadadır. Bu durumun sonuçları önümüzdeki yıllarda giderek daha da belirgin hale gelecektir. OTP, sulu
tarım sektörünün yaptığı yatırımlar ve onların hiç durmadan modernleşme çabalarının ölçülebilir sonuçlar
vermesi için yıllar gerektirdiğini dikkate alarak gerçekçi hedefler koyacaktır.
6. Biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunulmalı ekosistem hizmetlerini geliştirilmeli ve yaşam
alanları ve peyzajı korunmalıdır. Sürdürülebilir ve sürdürülemez sulu tarım arasındaki temel fark,
birincisinin sermaye tabanını zamanla artırması, ikincisinin ise onu tüketmesi, varlıkları tasfiye etmesi ve
gelecek nesillere daha az bırakmasıdır. Bu arka plana rağmen, çevreci paydaşların su kaynaklarına ilişkin
OTP'nin yönelimini güçlendirmeye yönelik talebi, ekosistem hizmetlerinde ve biyolojik çeşitlilikte kayıplara
neden olacaktır. OTP, genellikle sulu tarım sektörünün karşılaştığı diğer zorlukları göz ardı etmekte ve
genellikle doğal çevre ve biyolojik çeşitlilik için halihazırda çok şey yapıldığı gerçeğini gözden
kaçırmaktadır.
Nitekim, sulanan tarlalarda korunan kuş türleri, amfibiler, sürüngenler ve böcekler, barınak, yuva alanları
bulmuşlar ve beslenmektedirler. Sulanan arazi veya kanal bankalarının daha büyük genişlemesi, daha fazla
sayıda tür ve yetiştiriciye ev sahipliği yapar ve örnek sayısındaki önemli artışları ve bunların yeni bölgelerde
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yayılmasını destekler. Sulamanın terk edilmesi, binlerce kilometre kanalı kurutacak ve habitatlara zarar
verecek, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinde ciddi kayıplara neden olacaktır.
Modern sulu tarım, nitrat kirliliği sorunları için de uygulanabilir çözümler sunar. Tarım sistemlerinden besin
kayıplarını azaltırken, su verimliliğini artırmak için kapsamlı gübreleme kullanımı oldukça etkili kabul edilir.
Günlük olarak hesaplanan bir gübreleme planı ile basitçe bitki suyu ve besin elementleri alımını
destekleyerek önemli su tasarrufu gerçekleştirilebilir.
Bununla birlikte, yalnızca istikrarlı yüksek gelire sahip ekonomik olarak sağlıklı çiftlikler, daha da fazla
çevresel fayda sağlayan inovasyona yatırım yaparak sürdürülebilir ve çevre dostu bir şekilde
çalışabileceklerdir. Sulama suyu kullanımı ve verimliliği sadece tarımsal faydalar açısından
değerlendirilmemelidir. Artık durum, üretilen her bir kilogram (kg) gıda için metreküp (m3) su meselesi
durumundan çıkmıştır. Bu m3 suyun sağladığı çevresel faydalar da dahil olmak üzere hesaplamalar bunun
ötesine geçmelidir.
7. Genç çiftçilerin ilgisi çekilmeli ve kırsal alanlarda iş geliştirilmesi kolaylaştırılmalıdır. Gençler gıda
üretiminden uzaklaşmışlardır ve nüfusumuzun giderek daha fazlası kentsel alanlarda yaşamaktadır. İyi
eğitimli, becerikli ve verimliliğe yatkın gençleri çiftçiliğe çekmenin yeni yollarını bulmak büyük çaba
gerektirecektir. Bu durum, yeni pazarlar yaratma veya ürünlerin hızlı hareket ettiği girişimler başlatma
fırsatları sunarak yapılmalıdır.
Günümüzde, tarım sektörüne gençlerin katılımı hala düşüktür. Bu durumun başlıca nedeni, büyük ölçüde
sektörün riskler, maliyetler, sermaye ve işgücü yoğunluğu nedeniyle son derece itici olması ve aynı zamanda
kentsel alanlarla aynı geliri sunmamasıdır. Tarımsal gelir mevsimsel olarak yağış ve hasat döngüleriyle
ilişkilidir. Bu durum da genç çiftçilerin uzun süre geliri olmayacağını düşündürmektedir.
Bu bakımdan sulu tarım daha istikrarlı ve yüksek gelir sağlayabilir ve genç çiftçiler için daha cazip olabilir.
Sulanan tarım, yüksek teknoloji seviyesi, yeni teknolojiler, sulama yönetimi araçları, ölçme cihazları,
uzaktan algılama, vb. nedeniyle iş fırsatlarında büyüme için yeni,ve kullanılmayan bir olanak olarak
algılanmaktadır. Genç çiftçiler sulu tarımı daha çekici bulabilirler. Bunun nedeni, diğer daha az uzmanlık
gerektiren sektörlere göre daha hızlı yatırım getirisi olabilir.
Dahası, genç çiftçiler uzaktan kontrol/otomasyon becerilerini kullanmakta daha yetkin olduğundan, yaşlanan
kırsal toplum tarafından bugüne kadar benimsenmemiş yenilikleri uygulayabileceklerdir. Ancak, bu hedefe
ulaşmak için tarımsal üretim ve pazarlama bilgilerini web tabanlı kaynaklara dönüştürmek çok önemlidir. Bu
durum, daha geniş erişim ve sert ve yumuşak inovasyonun kullanılmasını sağlayacaktır.
Genç profesyoneller, sulamanın daha sürdürülebilir ve etkili bir şekilde nasıl yönetildiğine ilişkin bilgilerin
üretilmesine, yayınlanmasına ve kullanılmasına aktif olarak katılarak, sulu tarım sektörüne büyük ölçüde
katkıda bulunabilir. Ayrıca, en uygun En İyi Yönetim Uygulamalarını sosyal medyada hızla yayacaklar,
bilgiyi coğrafi alanlara göre değil, problemlere göre paylaşacak ve etiketleyeceklerdir. Genç çiftçiler sadece
yeni iş modelleri sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de sağlayacaklardır. Genç
çiftçilerin büyük çoğunluğu, sürdürülebilir bir tarım sektörünü garanti etmekten kendilerini sorumlu
hissetmektedir.
8. Biyoekonomi ve sürdürülebilir ormancılık dahil olmak üzere kırsal alanlarda istihdam, büyüme,
sosyal içelişme ve yerel kalkınma teşvik edilmelidir. Yetersiz ve düzensiz su kaynakları, tarım-gıda
sektöründeki istihdamın kalitesini ve miktarını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu durum, tarımsal üretkenliği
kısıtlar ve gelir istikrarını tehlikeye atar ve özellikle küçük çiftçiler için dramatik etkiler yaratır. Dahası,
sulama yapılmadan çiftçiler, daha kısa ekim dönemleri olan ürünlere yönelmek zorunda kalırlar. Bu durum
da işgücü arz ve talebini etkiler. Çiftçilerin gelirini artırmak ve dengelemek, üretim artışını sürdürmek,
varlıkları biriktirmek, yeniliğe yatırım yapmak ve krediye erişmek için tarıma su erişimi gereklidir.
Böylesine erdemli bir döngü, tarım dışı sektörlerde de istihdam ve işgücü fırsatları yaratabilir.
Son on yıllarda, Avrupa tarımsal üretimi kısmen, yeni “özgür” iş modellerinin başlatılmasının daha kolay
olduğu Avrupa dışına taşınmıştır. Avrupa’da tarım, çiftlikleri kontrol eden otonom robotlar noktasına kadar
tam otomasyona doğru ilerlemektedir. Tek amacı daha yüksek verimlilik için uygulanan hassas sulamaya
doğru ilerlemektir. Üstelik, yüksek düzeyde otomasyon, çiftçi sayısındaki azalmayı daha da hızlandırabilir.
Daha az karlı arazinin terk edilmesini ve kırsal toplumun kademeli olarak yoksullaşmasını daha da teşvik
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edebilir. Bu nedenle, AB’de sulu tarım sektörünün daha da gelişmesi için nitelikli işgücü ve beceri yönleri
kritik öneme sahiptir.
Tarımda kullanılan suyun değerini artırmaya yönelik politikalara en çok, tarım girişimcilerini Avrupa’da
tutmak ve biyo-ekonomi ve döngüsel ekonomi yoluyla iş fırsatları yaratmak için ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
politikalar, verimi artırmayı, düşük değerli ürünlerin üretilmesine başlanmasını, suyun düşük değerli sulanan
tarım sektörlerine yeniden tahsisini veya girdi maliyetlerini düşürmeyi öngörmektedir. Politikalar ayrıca
kaliteli işlerin ve ilgili çevresel konuların yaratılmasını optimize etmeli, daha fazla iş, daha fazla gıda, daha
fazla ekolojik hizmet ve birim su başına daha fazla gelir elde edilmesine yönelik olmalıdır.
9. Güvenli, besleyici ve sürdürülebilir gıda dahil olmak üzere, gıda ve sağlıkla ilgili toplumsal taleplere
AB tarımının tepkisi iyileştirilmelidir. İklim değişikliği, ekonomik ve ilgili krizler gıda üretimi ve
gıda/hayvan yemi talebi üzerinde hâlihazırda bir etkiye sahiptir. Bu durum, son on yılda tarım ve gıda
politikasına odaklanmanın paralel olarak azalmasıyla birlikte, Avrupa gıda tedarik sistemi için ciddi yeni
zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Son on yılda güvenli, besleyici ve sürdürülebilir gıdaya yönelik toplumsal
talep, tüm Avrupa vatandaşları için karşılanmamıştır. En savunmasız nüfus olan düşük gelirli vatandaşlar,
kalori bakımından zengin, ancak beslenme açısından zayıf yiyeceklere öncelik vermekte ve diyet kalitesi
olumsuz olarak etkilenmektedir. Obezite ve mikro besin yetersizliği gibi sağlık sorunları artmaktadır. Obez
yetişkinlerin oranı son yıllarda çoğu AB ülkesinde dramatik bir şekilde artmıştır. Bugünün AB’sinde, erken
ölüm için en büyük yedi risk faktöründen beşi, yüksek oranda işlenmiş öğünlere (ucuz, yağlı ve şeker
açısından zengin, hızlı ve hazır yiyecekler) artan talep ile karakterize edilen beslenme alışkanlıklarıyla
bağlantılıdır. Bu eğilime karşı koymak için, Dünya Sağlık Örgütü ve sayısız bilimsel çalışma, esas olarak
bitki kaynaklı gıdalardan oluşan, ancak küçük bir oranda et ve diğer hayvansal ürünleri de içeren Akdeniz
diyetini önermektedir.
Sağlıklı Akdeniz yemek tarzı, günlük en az 400 gram taze meyve ve sebze ve daha az hayvansal yağ ve
protein alımını içerir. İyi bir amino asit bileşimini korumak ve beslenme açısından tatmin edici olmayan bir
diyetten kaçınmak için, et grubundan çıkarılan protein, yağlı tohumlardan ve kök ürünlerinden alınan protein
ile ikame edilir. Meyvelerin, sebzelerin, yağlı tohumların ve kök ürünlerin büyük bir kısmının sulanmasına
rağmen, böyle bir diyet, mevcut AB ortalamasına göre diyet suyundaki gıda baskısını % 18 oranında
azaltacak ve kişi başına günde yaklaşık 400 litre tasarruf sağlayacaktır. Ekolojik ayak izi buna paralel olarak
yaklaşık % 24 oranında azalacaktır. Kullanılan kaynakları yeniden oluşturmak ve tüm atık ürünleri absorbe
etmek için gerekli olan hem karasal hem de sucul ekosistemlerin yüzeyi yılda 8.840 ila 6.726 m2 arasındadır.
Bu nedenle, Akdeniz diyeti halk sağlığı ihtiyaçlarına daha yakındır ve sulamayı içermesine rağmen, mevcut
ortalama Avrupa diyetinden daha düşük çevresel etkilere sahiptir.
Bu nedenle, sürdürülebilir sulanan alanların genişletilmesi, gıda ve sağlıkla ilgili toplumsal taleplere paralel
olarak yanıt verilmesine, sağlıklı beslenmeye erişim için gerekli olan güvenli, besleyici ve sürdürülebilir gıda
üretiminin desteklenmesine, aynı zamanda orta gelirli AB vatandaşlarının da sağlıklarını iyileştirmelerine,
yaşam beklentilerine, diyetle ilgili hastalıklar ve yüksek sosyal maliyetlerin azalmasına bağlıdır.
10. Tarımda ve kırsal alanlarda bilgi, yenilikler ve dijitalleşme teşvik edilmelidir. Sulu tarım sektörünün
mevcut zorlukları; iklim değişikliğine uyum için artan baskının üstesinden gelmek, peyzaj ve ekosistem
hizmetlerini eski haline getirmek, su, besin maddeleri ve enerji girdilerini azaltmak, tarımsal dayanıklılığı ve
küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmaktır.
Tarihsel öneme sahip bu sorunlara tek uygulanabilir çözüm, sulu tarımda bir paradigma değişikliğini
kolaylaştırmak, son kullanıcıların ve çiftçilerin teknolojik gelişme sürecine katılımı, yeni bir teknolojik
devrim, Büyük Veri ile entegre robotik, ICT ve IoT çözümleri aracılığıyla hassas tarımı yeni üretken standart
haline getirmektir. Uzun süreli Hassas Tarım ve Sulama uygulamaları gerçekten umut vericidir. Çiftçiler,
dronlardan otomatik cihazlara, sensör ağlarına ve otomatik yönetim cihazlarına kadar makineler, sulama
sistemleri ve çeşitli izleme ve algılama cihazları veya hizmetlerine halihazırda ilgili yatırımlar
yapmaktadırlar.
Büyük Veri yönetimi ve analizi ile birleştirilen hassas tarım ve sulama yöntemleri, daha az girdi (su, enerji,
gübre, pestisit vb.) kullanırken, tarımsal çıktının miktarını ve kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Amaç,
maliyetleri düşürmek, yatırımların geri dönüşünü güvence altına almak, daha fazla ve daha iyi gıda üretmek
ve çevreye olan olumsuz etkileri azaltmaktır.
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Dijital sulu tarım, Avrupa’daki çiftliklere giriyor olsa da, bu yeni uygulamaların yayılması için daha iyi
koşullar yaratılmalıdır. Pilot çiftlikler, pratikte dijital sulu tarım alımını etkili bir şekilde teşvik edebilir.
Ancak teknolojileri çiftçiler için değerli kılan şey, bunları sulanan alanların genişletilmesinde sınırlama
olmaksızın büyük ölçekli uygulamalarda uygulama olanağıdır. Geçmişteki OTP politikaları, sulanan tarımı
ciddi şekilde sınırlandırırken, aynı zamanda inovasyonun hızlı bir şekilde uygulanmasını gerektirmiştir.
Teknolojik bir paradigma değişikliğinin kısa sürede daha az çevresel fayda içerebileceği, ancak sonunda çok
daha fazla sürdürülebilirlik seçeneği sunacağı gerçeği dikkate alınmamaktadır. OTP, su/gıda ilişkisinin yeni
bir yönetiminin uzun vadeli, uygulanabilir ve sürdürülebilir sulanan ürün sistemleri yönetimi açısından
çevresel faydaların ilk kayıplarını içerebileceğini gerektiği gibi düşünmeli ve sorumlu bir şekilde kabul
etmelidir.
11. Sonuca dayalı ödeme programları OTP 2021-2027, radikal olarak farklı bir kavram sunmayı
önermektedir. Eski Yönetim Temelli Ödeme Programları (MBPS), çiftçilere arazilerini nasıl
yöneteceklerine dair ayrıntılı talimatlara uymaları için ödeme yaparken, bunun amaçlanan hedefe ulaşıp
ulaşmadığına bakılmaksızın, Sonuca Dayalı Ödeme Programları (RBPS), doğrulanabilir sonuçlar için ödeme
yapar. Dolayısıyla RBPS, ölçülebilir sonuçlar olarak görülen performansla ilgilidir. Bu nedenle, RBPS
ödemelerinin, MBPS için olduğundan daha açık bir şekilde belirli çevresel hedeflere ulaşılmasıyla bağlantılı
olması beklenmektedir.
2020 sonrası OTP için performansa dayalı dağıtım mekanizması için temel bir zorluk, bunların AB
hedefleriyle uygunluğunun sağlanmasıdır. Ancak, RBPS’nin hedefe ulaşmak için doğrudan ödeme yapması
açıkça imkansızdır. OTP eylemleri ile hedefe ulaşma arasında doğrudan bağlantılar kurmak genellikle
mümkün değildir. Örnek olarak, su kalitesi hedeflerinin değerlendirilmesi özellikle zor olacaktır. Çünkü su
toprak profili içinde ve tarlalar, çiftlikler içinde ve arasında ve tüm havza içinde hareket etmektedir. Ayrıca,
N ve P gibi ölçülen kirletici konsantrasyonu, sulama dışında tortu, aşırı yağış, sıcaklık, sel, kuraklık,
kanalizasyon dökülmesi ve su çıkarma oranlarının varlığından kaynaklanabilir.
İlke olarak, çiftçiler OTP geliştirme hedeflerine nasıl ulaşılacağını seçmekte özgür olacaklar ve sonuca
ulaşmak için kullanılan arazi yönetiminin herhangi bir gerekliliği, doğrulaması veya kontrolü olmayacaktır.
Çünkü sonuç göstergesine ulaşılması ödemenin temelidir. Ancak, hangi sonuçların elde edildiği nasıl
kanıtlanacaktır? Sonuç göstergelerinin OTP’nin su hedeflerinin temsili olarak kullanılması muhtemeldir. En
ürkütücü RBPS sorunu, göstergelerin seçiminde ve ödeme için eşik gösterge değerinin nerede
ayarlanacağında yatmaktadır. Örnek olarak, AB tarafından belirlenenlerden biri olarak WEI + göstergesinin
OTP 2021-2027 teklif göstergesinden endişe duyulmaktadır. WEI + göstergesi, Su Çerçeve Direktifinden
(WFD) alınmış olmasına rağmen, bu nedenle OTP ve SÇD sonuçları arasında daha kolay anlaşılmasına
olanak sağlasa da, gerçekçi RBPS uygulaması için uygun bir ölçekte uygulanması aslında zordur. Sulamayı
modernize etmek ve aynı zamanda su tüketimini azaltmak, yeni teknolojilere yatırımları teşvik etmek ve
sulanan alanların ılımlı bir şekilde genişletilmesi yoluyla hassas sulamayı teşvik etmek mümkündür. Bu
hedeflerin birbiriyle çelişmesi gerekmez. Sulanan alanların sorumlu bir şekilde genişletilmesinden kaçınmak,
modernizasyon ve hassas sulamaya yönelik yatırımları kolayca çiftçiler için kârlı hale getirmeyecektir. Bu
durum daha iyi su yönetimi ve su tasarrufu hedeflerini engelleyecektir. Bu nedenle, her RBPS, 2020 ilan
edilen OTP sonrası niyette olduğu gibi, içinde çalışacağı belirli bağlam için tasarlanmalıdır.
12. Çok paydaşlı bir yaklaşım benimsenmelidir. Su yönetimine yönelik işbirlikçi ve çok aktörlü
yaklaşımlar (MAA), RBPS tarafından belirlenen sonuçlara ulaşmak için etkili bir araç olmalıdır. Kırsal
alanların yönetiminde yer alan çeşitli paydaşlar arasında işbirliğini teşvik etmek, yerel düzeyde su/gıda
bağının zorluklarına çözüm bulmakta önemli bir unsurdur. Günümüzün politik ve teknik anlatısı, kırsal
araziyi su kalitesini iyileştirecek ve su kullanımını en aza indirecek bir şekilde yönetmek için işbirliği içinde
çalışmak üzere birden fazla aktörü bir araya getirmenin, peyzaj boyunca noktalı arazi parsellerindeki farklı
faaliyetlere odaklanmaktan daha etkili olabileceğini giderek daha fazla kabul etmektedir. Ayrıca, 2011
yılında Avrupa Sayıştayı, net çevresel faydalar elde etmek için minimum sayıda çiftçiyi içeren toplu
yaklaşımlar çağrısında bulunmuştur.
Başarılı bir işbirliğine dayalı ve çok aktörlü yaklaşımın ortak bir özelliği, yerel liderlerin ve
kolaylaştırıcıların kilit rolüdür. Güvenilir kuruluşlar veya "yerel şampiyonlar", katılımcılar arasında güven
oluşturmak ve uzun vadede sürekli katılımı desteklemek için genellikle gereklidir. MAA’nın başarısına
katkıda bulunan bir diğer unsur, uygun yönetişim yapılarının ve deneyimli yönetimlerin varlığıdır. İdareler
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için kilit bir rol, aşağıdan yukarıya diyalogların, yuvarlak masa toplantılarının, tartışma gruplarının yanı sıra,
toprak ve su yönetimine dahil olan kırsal paydaşlar için kapasite geliştirme ve eğitim toplantılarını
desteklemektir.
Bazı Üye Devletlerde (İtalya, İspanya, Fransa ve Portekiz) su kaynaklarının yönetimi, kolektif kuruluşların
oluşturulması yoluyla organize edilmektedir ve yüzyıllardır böyle olmuştur. Bu kuruluşlar, hidrolojik açıdan
toprak ve arazinin korunmasının yanı sıra, tarım arazileri ve şehirlerden sulama ve drenaj için su şebekelerini
yönetiminden uzun süredir sorumludurlar. Çiftçiler ve toprak sahiplerinin doğrudan katıldığı bu kuruluşlar,
OTP 2021-2027 RBPS’yi destekleyen MAA’yı yürütmek için en iyi konumdadır.
13. Stratejik yönetim planlaması yapılmalıdır. Stratejik yönetim planlaması, müdahale için toplumsal
olarak tanımlanan ve kabul edilen ihtiyaçlara ilişkin kurucu politika, hedef ve göstergeleri belirlemeyi,
belirlenen hedeflere ulaşmaya etkili bir şekilde katkıda bulunabilecek mevcut en iyi önlemleri seçmeyi
gerektirir. MS-SMP önlemleri daha sonra elde edilen sonuçlara veya başarısızlık için diğer bilinmeyen
nesnel nedenlere göre değiştirilmelidir. Bununla birlikte, mevcut tarım politikası analizi, Üye Devletlerin
çoğunda ekonomik duruma ve tarım politikasının sulu tarım üzerindeki etkisine ilişkin oldukça bulanık bir
görüntü olduğunu göstermektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Su, enerji ve gıda güvenliğini eşzamanlı olarak sağlamak için, karar vericilerin sektörler arası etkileri göz
önüne almaları gerekir. Yenilikçi politikalar ve bütünleşik kurumların oluşturulması için çaba sarf
edilmelidir. Su yönetimi programları geliştirilmelidir. Sürdürülebilir politika uygulamalarında, su, enerji ve
gıda ile ilgili konular dikkate alınmalı ve bu politikalar güvenilir teknik, çevresel ve ekonomik verilere
dayanmalıdır. Ürün için gereksinim duyulan su miktarı, sulama başlıklarındaki basıncı dengeleyebilmek için
toprak seviyesinin üstünde gerekli en düşük yükseklikte sağlanmalıdır. Belirli bir ürün için en etkin sulama
yöntemi uygulanmalıdır. Meyve ağaçları için en etkin sulama yöntemi, gömülü damlatıcılardan oluşan damla
sulama yöntemidir.
Türkiye, özellikle verimlilik ve rekabet gücünün artmasını sağlayacak etkin teknoloji kullanımı ve tarım
işletmelerinin yapısının iyileştirilmesi gereklidir. Türkiye’ de gübre tüketimi, uygulanan destek ve teşvikler
sayesinde hızlı bir artış göstermekle birlikte, özellikle son yıllarda artış hızı yavaşlamıştır. Artan nüfus ve
değişen beslenme alışkanlıkları tarımsal üretimi artırmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Tarımsal üretimi artırmak
ise gübre, kaliteli tohum ve gelişen teknolojileri kullanarak birim alandan elde edilen verimin yükseltilmesi,
üretim kayıplarının asgariye indirilmesi, ekonomik üretim yapacak çiftlik büyüklüklerine ulaşılması ve
çiftçilerin bilinçlendirilmesi ile mümkündür. Aşırı ve plansız gübre kullanımının ürün miktar ve kalitesi ile
çevreye olumsuz etkileri açık olarak görüldüğünden, kontrollü ve planlı gübre tüketim artısı hedeflenmelidir.
Sürdürülebilir tarım ilkelerine bağlı kalınarak gübrelemenin çevreye zararını önlemek için doğru cins ve
miktarda gübre kullanımı kritik öneme sahiptir. Doğru cins ve miktarda gübre kullanımının en etkili yolu ise
toprak ve bitki analizlerine dayalı uygulamalardır.
Son yıllarda; enerji kullanımı, sera gazı emisyonları ve bunların küresel iklim değişikliklerine olan
potansiyel etkileri en çok tartışılan konulardan birisidir. Enerji kullanımı ile ilgili sorunlar, sadece küresel
ısınma ile sınırlı değildir. Hava kirliliği, asit yağmurları ve ozon azalımı gibi çevresel konular enerji
kullanımı ile yakından ilişkilidir. Enerji kullanımının yarattığı çevresel etkilerin en düşük düzeyde olabilmesi
için, belirtilen konuların tamamının birlikte dikkate alınması gerekir. Enerji etkinliğinin artırılması, enerji
kaynaklarının çevresel etki değerlendirmesi açısından önemlidir. Daha az enerji kullanmak ve çevreye en
düşük düzeyde zarar vermek için, sistem etkinliğinin artırılması gerekir. Enerji kaynaklarının kıtlığı ve
dikkatsiz kullanılması sonucunda oluşan istenilmeyen yan etkiler, enerji tüketimini doğru bir şekilde
planlanma ve dikkatli bir şekilde değerlendirmeyi gerektirmektedir.
Endüstri, ulaştırma, ticaret, konut ve tarım sektörlerinde enerji kullanımını azaltmanın en etkin
yöntemlerinden birisi de, enerji kullanma etkinliğini artırmaktır. Günümüz endüstri dünyasında, enerji ve
diğer kaynaklarının kullanımı önemli düzeye ulaşmıştır. Bu nedenle, bir taraftan doğal kaynakların temini
azalmaya başlamış, diğer taraftan da çevre kirliliği gibi doğal ortama verilen zararlar artarak devam
etmektedir. Bununla birlikte, enerji dönüşümüne ilişkin teknik iyileştirmeler yeterince etkin bir şekilde
gerçekleştirilememektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, gelecekteki enerji üretim ve tüketim
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düzeylerinin belirlenebilmesi için; nüfus artışı, ekonomik üretkenlik, tüketici alışkanlıkları ve teknolojik
gelişmeler gibi dikkate alınması gereken birçok etmen vardır. Enerji sektörüne ilişkin yönetim biçimleri,
gelecekteki enerji üretim ve tüketim düzeyi ve dağılımında önemli rol oynayacaktır.
Tarım sektöründe enerji verimliliği önlemleri, tarımsal üretim zinciri boyunca her aşamada uygulanabilir.
Dünya Bankası tarafından enerji verimliliğini artırmaya yönelik teknik önlemlerin, % 1030 oranında enerji
tasarrufu sağlayabileceği ve geri ödeme sürelerinin uygulanan önleme bağlı olarak 15 yıl arasında
değişebileceğini bildirmektedir. Enerji verimliliğini iyileştiren uygulamalar, teknolojik veya davranışsal
değişiklikler yoluyla doğrudan enerji tasarrufu veya biyolojik tarım uygulamalarının benimsenmesiyle
dolaylı enerji tasarrufu sağlayabilir.
Su kıtlığı ve tarımsal üretim için su miktarını azalması, genel olarak sulanan alanlardaki üretimi
sınırlandırmaktadır. Birçok önemli gıda üretim sistemi, yeraltı sularına bağlı olduğundan, zayıf aküfer
seviyeleri ve yenilenemeyen yeraltı sularının tükenmesi, yerel ve küresel gıda üretimini tehlikeye
sokmaktadır. Gıda üretimini arttırmak, tek başına, gıda güvenliğini sağlamak ve açlığı yok etmek için yeterli
değildir. Gıda üretimini teşvik etme çabaları, istihdam yaratma ya da gelir fırsatları yaratarak ya da etkili
güvenlik ağı programları kurarak hane halkının gıdaya erişimini artıran politikalarla tamamlanmalıdır.
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ÖZET
Değiş tokuş ile başlayan ticaret, taşımacılık ve iletişim alanındaki gelişmelerle bugünkü şeklini almıştır.
Teknoloji ve internetin dünyada hızla gelişmesi de e-ticaret ve sosyal medya kavramlarının ortaya çıkmasına
ve gelişmesine neden olmuş, ticaret kavramını farklı bir boyuta taşımıştır. Müşterilerin arz ve talepleri tüm
bu gelişmeler ışığında değişmiş, insanlar ürünlere, bilgiye, fikir ve deneyimlere kolaylıkla ve hızlı bir
biçimde ulaşabilir hale gelmiştir. Kişilerin satınalma davranışlarını etkileyen çok sayıda unsur olmasına
rağmen, tüketici davranışının dış etkenlerden etkilendiği bilinmektedir. Çevrimiçi müşteri yorumları,
satıcıların web sitelerinde yayınlanan ve kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik biçiminde bir tür elektronik
kulaktan kulağa pazarlama formu olarak tanımlanabilir. Potansiyel alıcılar artık ürün ya da hizmet satın alma
kararlarını vermeden önce çevrimiçi mecralardaki müşteri yorum ve deneyimlerini okuyarak en doğru kararı
almaya çalışmaktadır. Bu yorumlar üretici ve tüketici arasındaki mesafeyi daraltmış, müşterileri pazarlama
sürecinin bir parçası haline getirmiştir. Bu nedenle, tüketici yorumları satınalma sürecinin tüm paydaşları
için önem arzetmektedir. Ticaretin olmazsa olmazı pazarlama da teknolojik gelişmelere bağlı olarak
değişmiş, Kotler bunu “Pazarlama 4.0” olarak adlandırılmıştır. “Pazarlama 4.0” omni-channel pazarlama
yani bütüncül pazarlamaya imkan sağlamaktadır. Bütüncüllüğü, tüm kanalların birlikte kullanılmasından
kaynaklanmaktadır. Müşteriler, mağazada beğendikleri bir ürünü internet sitelerinden araştırarak, hem en
uygun fiyata hem de en doğru tüketici yorum ve şikayetlerine ulaşabilmekte ya da internette beğenip
inceledikleri bir ürünü mağazada görüp inceledikten sonra satın alma kararlarını verebilmektedirler. Başka
bir deyişle, satınalma süreci artık başladığı yerde bitmemektedir. Bilgiye ulaşılabilecek kaynakların ve
yorumların sayısındaki artış, fazla bilgiye maruz kalmayı, en doğru ve en faydalı bilgiyi seçmekte zorlanma
gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Çevrimiçi müşteri yorumlarının potansiyel alıcıların satınalma
niyetleri üzerindeki etkileri ve bu yorumların faydalılığı hakkında alanyazında yapılmış bir çok çalışma
bulunmaktadır. Bu çalışma, tüm bu araştırmaları özetleyen bir derleme niteliğindedir. Bu alanda yapılmış
nitel ve nicel çalışmalar incelenerek, farklı yaklaşımlar ve sonuçları derlenmiştir. Bu yönüyle de, bu farklı
yaklaşımların kuvvetli ve zayıf yönlerini ortaya koyarak, gelecekte bu konuda yapılacak çalışmalara yol
gösterici olması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Müşteri Yorumları, Çevrimiçi Alışveriş, Çevrimiçi Tüketici Davranışları

ABSTRACT
Trade, emerged with the exchange, took its current form from the developments in the field of transportation
and communication. The rapid development of technology and internet in the world led to the emergence and
development of the concepts of e-commerce and social media, and has moved the concept of commerce to a
different dimension. The supply and demands of customers have changed in the light of all these
developments and people could access to products, information, ideas, and experiences easily and quickly.
There are many factors that affect people's purchasing behavior and external factors are among those factors
which affects consumer behavior. Online customer reviews can be defined as a form of electronic word of
mouth marketing in the form of user-generated content posted on the websites of vendors. Potential buyers
are now trying to make the right decision by reading customer comments and experiences online before
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making a product or service purchase decision. These comments narrowed the distance between the producer
and the consumer, and made the customers a part of the marketing process. Therefore, consumer comments
are important for all stakeholders of the purchasing process. Marketing, which is indispensable for trade, has
also changed depending on technological developments, Kotler has named it "Marketing 4.0". “Marketing
4.0” enables omni-channel marketing, which indicates holistic marketing. Its being holistic is due to the use
of all channels together. Customers can reach both the most affordable price and the most accurate consumer
comments and complaints by making online search for a product they liked in a store, or the other way
around, they can make their purchasing decision about a product they see on the internet, after examining it
in the store. In other words, the purchasing process no longer ends where it starts. The increase in the number
of sources and comments through which information can be accessed brings some difficulties such as being
exposed to too much information and having difficulty in choosing the most accurate and useful information.
There are many studies in the literature on the effects of online customer reviews on potential buyers'
purchase intentions and the usefulness of these comments. This study is a compilation that summarizes all of
these researches. Different approaches and results have been compiled by examining the qualitative and
quantitative studies in this field. In this respect, it is aimed to reveal the strengths and weaknesses of these
different approaches and to guide prospective studies in the field.
Keywords: Online Customer Reviews, Online Shopping, Online Consumer Behavior
GİRİŞ
İlk olarak 1960’larda ortaya çıkan “WOM – Word of mouth” pazarlama kavramı Türkçede ağızdan ağıza
pazarlama, kulaktan kulağa pazarlama gibi farklı şekillerde ifade edilmektedir (Litvin vd, 2008). Bu kavram
sadece iletişim sırasında kullanılan sözcükleri değil, söyleyiş tarzı ve beden dili gibi kavramları da bir potada
birleştirmektedir (Karaca, 2010).
Teknoloji ve internetin dünyada hızla gelişmesi e-ticaret ve sosyal medya kavramlarının da gelişmesine ve
evrilmesine neden olmuştur. Bu mecralar sayesinde insanlar bilgiye, ürünlere ve fikirlere kolaylıkla ve hızlı
bir biçimde ulaşabilir halde gelmiştir fakat bu da beraberinde fazla bilgiye maruz kalma sorunu ortaya
çıkarmıştır. Çevrimiçi müşteri yorumları (OCR - Online Customer Reviews), çevrimiçi satıcıların web
sitelerinde yayınlanan ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) biçiminde bir tür elektronik kulaktan
kulağa (eWOM) pazarlama formu olarak tanımlanabilir (Mudambi ve Schuff, 2010). Tüketici forumları, eticaret sitelerindeki tüketici yorumları, bloglar, videolu ürün incelemeleri gibi birçok e-wom alternatifi
bulunmaktadır.
Özellikle çevrimiçi alışveriş sırasında, fazla bilgiye maruz kalan bir tüketici karar verebilmek için e-ticaret
sitesinin, markanın ya da satıcının verdiği bilgilerin dışında gerçek tüketicilerin bilgi ve deneyimlerine de
başvurmaktadır. İnternetin gelişimi ve zamanın kısıtlı olması, insanları, önceden ağızdan ağıza iletişim ile
edinilen bu bilgileri artık çevrimiçi platformlarda aramaya itmektedir. Müşteri yorumları potansiyel alıcılar
için en kolay ulaşılabilir bilgi kaynağıdır (Godes ve Mayzlin, 2004). Alternatifleri araştırmak, bazı
tüketicilere daha doğru karar verme imkanı sağlarken, alışveriş yaptıkları web sayfası hakkında da fazla
deneyim edinmelerini sağlamaktadır (Kohli vd., 2004). Bazı tüketiciler için ise araştırma sürecinin kendisi
başlı başına bir mutluluk kaynağıdır (Mathwick ve Rigdon, 2004). Çevrimiçi müşteri yorumları sadece
potansiyel müşterilere bilgi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işletme sahiplerinin ürünleri ve hizmetleri
hakkında diğer müşterilerle iletişime geçtikleri resmi olmayan bir bilgi paylaşım ortamı oluşturur. Tüm bu
yorumlar ve ortamlar, müşteriler için, çevrimiçi işletme sahipleri tarafından satışa sunulmuş olan ürünler ve
hizmetler hakkında önemli bir bilgi kaynağı olarak düşünülebilir (Huang vd., 2015). Yorumlar, ayrıca siteye
tüketici ziyareti çekme, sitede geçirilen zamanı artırma ve sık alışveriş yapan kişiler arasında bir topluluk
duygusu oluşturma potansiyeline sahiptir (Mudambi ve Schuff, 2010). Diğer taraftan, işletme sahipleri için
tüketici tutumları hakkında kritik bilgiler toplamak ve pazarlama stratejileri geliştirmek için de bir araç
olarak kullanılabilir (Dellarocas vd., 2007). Öte yandan, düşük kaliteli yorumlar tüketiciler üzerinde olumsuz
etkilere ve güven duygusunun azalmasına neden olabilir (Park, 2018). Çevrimiçi yorumlar üretici ve tüketici
arasındaki mesafeyi daraltmış, müşterileri pazarlama sürecinin bir parçası haline getirmiştir. Bu nedenle,
müşteri yorumları satınalma sürecinin tüm paydaşları için önem arzetmektedir.
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ARAŞTIRMANIN AMACI
Çevrimiçi müşteri yorumlarının potansiyel alıcıların satınalma niyetleri üzerindeki etkileri ve bu yorumların
faydalılığı hakkında alanyazında yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, tüm bu araştırmaları
tematik olarak özetleyen bir derleme niteliğindedir. Bu alanda yapılmış nitel ve nicel çalışmalar incelenerek,
farklı yaklaşımlar ve sonuçları derlenmiştir. Bu yönüyle de, bu farklı yaklaşımların kuvvetli ve zayıf
yönlerini ortaya koyarak, gelecekte bu konuda yapılacak çalışmalara yol gösterici olması hedeflenmiştir.
ALANYAZINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Agnihotri ve Bhattacharya (2016) müşteri yorumlarının faydası hakkında nitel faktörlerin etkisini araştıran
çok az araştırma olmasından yola çıkarak, bu eksikliği gidermek için yaptıkları çalışmada, müşteri
yorumlarını duygusal tonu, okunabilirliği ve yorumcunun deneyimi açısından ele almışlardır. Yorum çok
basit ya da duygusal tonda yazılmış olsa da yorumcunun deneyiminin satın alacak kişilerde güven
duygusunu arttırdığını ortaya koymuşlardır. Okulabilirlik değerlendirmeleri açısından ise bu çalışma; anonim
olarak yazılmış yorumlarda okunabilirlik ile yorumun faydalı bulunması arasında doğrusal olmayan bir ilişki
olduğunu ortaya koyan ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Bu çalışmanın kısıtlı yönleri; sınırlı ürün
kategorisinde yapılmış olması ve “deneyimli yorumcu” kavramının belirlenmesinde araştırmaya dahil
edilebilecek birçok faktör varken, sadece yorumcunun geçmiş yorumlarının sayısı ile sınırlı kalınmış
olmasıdır. Bu çalışma aynı zamanda kültürel farklılıkların etkisinin de araştırmalara dahil edilmesini
önermektedir. Çevrimiçi yorumlama davranışını hem kültürel hem de dilsel olarak ele alan Peng vd. (2012)
ise Amazon Amerika ve Amazon Çin web sitelerindeki İngilizce ve Çince yorumları karşılaştıran ve nitel ile
nicel araştırma yöntemlerini harmanlayarak kullandıkları çalışmalarında, Çinliler tarafından yapılan
yorumların Amerikalılar tarafından yapılan yorumlara göre çoğunlukla ürünün negatif yönlerine
odaklandığını, Amerikalıların ise; Çinlilere göre çoğunlukla tavsiye niteliğinde yorumlar yaptıklarını, yorum
uzunluklarının daha fazla olduğunu, buna bağlı olarak da İngilizce yorumların etkileşim ve fayda oranının
daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Fakat, iki dil arasındaki yapısal farklılıklar, örneğin, Çincede tek
cümle ile ifade edilebilen bir fikrin İngilizcede birkaç cümlede ifade edilebilmesi gibi faktörler, yorum
uzunluğu üzerinden analiz yapmanın zayıf yönü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma ayrıca bir ürünün
farklı kültürler tarafından farklı yönlerden ele aldığını ortaya koyması açısından da dikkat çekicidir.
Salehan ve Kim (2016) yaptıkları çalışmada yorumdaki kelime sayısının fazlalılığının, yorumun fayda
oranına gözle görülür pozitif etkisi olduğunu tespit etmiştir. Yorum uzunluğunun faydaya negatif etkisi
olduğunu ortaya koyan çalışmalar (Chatterjee, 2001) da mevcuttur.
Cheng ve Ho (2015) kullanıcılar tarafından yüklenmiş ürüne ait görsellerin sayısının da en az yorumun
kendisi kadar olumlu ve güçlü bir etkiye sahip olduğunu söylemektedir. Hlee vd. (2019) ile Srivasta ve Kalro
(2019) da bu görüşü desteklemektedir. Singh vd. (2017) ve Ghose ve Ipeirotis (2006) ise konuya başka bir
açıdan yaklaşarak, yorumun uzunluğu ve görsellerin sayısı kadar, yorumun nesnelliği ya da öznelliğinin de
fayda açısından belirleyici bir faktör olarak ortaya çıktığını savunmaktadır.
Mudambi ve Schuff (2010) ürün türünün de yorumun fayda oranını arttırdığını ifade etmektedir. Tamamen
negatif ya da uç noktalardaki yorumların, yine ürün türüne bağlı olarak, ılımlı yorumlara göre daha faydalı
bulunduğunu savunmaktadırlar. Forman vd.’nin (2008) kitaplar hakkında yapılan ılımlı yorumların uç
noktadaki yorumlardan daha az faydalı olduğuna dair çalışmasının aksine, Mudambi ve Schuff (2010) kitap
gibi deneyimsel ve kendine mahsus ürünlerde ılımlı yorumların daha faydalı olduğunu, buna rağmen aynı
etkinin araştırma ürünleri için geçerli olmadığını söylemektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Çevrimiçi müşteri yorumlarının tüketicilerin satınalma niyeti üzerindeki etkisi ve yorumların faydalı
bulunması hakkındaki araştırmalar, psikolojik, sosyolojik, antropolojik boyutlarıyla da ele alınması gereken
çok yönlü çalışmalar gerektirmektedir. Bu nedenle, mevcut çalışmaların, özellikle sadece nicel araştırma
yöntemleriyle sınırlı kalan çalışmaların, kısıtlılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Yapılan nicel
çalışmalar, yorum uzunluğu, okunabilirlik, yorumcunun yorum sayısı, yorumun beğenilme sayısı gibi sayısal
verilere odaklanmış olsa da, özellikle toplumsal ve bireysel kültürel farkların etkisi, aynı zamanda, görsel
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kullanımının etkisi üzerine daha fazla çalışma yapılması bu alanda daha derinlemesine bir bakış açısı
oluşturumasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmaların farklı ürün grupları için ayrı ayrı ve tüm yönleri
kapsayacak şekilde yapılması, üretici ve satıcılara da pazarlama stratejilerini ürün grubuna göre oluşturmaları
için yol gösterici olacaktır. Daha da önemlisi, yapılan akademik çalışmalar reel sektöre daha fazla ve daha
gerçek bir katkı sağlayabilir hale gelecektir.
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STRUCTURE AND DIELECTRIC BEHAVIOR OF Bi1/2Li1/2TiO3 CERAMICS
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ABSTRACT
Bi1/2Li1/2TiO3 nanoparticles have been successfully synthesized by the sol-gel method compared to the
conventiona solid state reaction. The crystal structure, microstructure and dielectric properties of the sample
were studied. X-ray diffraction data showed that these materials, heat treated at 1000°C during 4hrs;
crystallize in the pure tetragonal phase. These results were confirmed by Raman analysis. The variations in
permittivity as a function of frequency for different temperatures revealed the relaxation phenomenon
Keywords: DRX ; Sol-gel; Ceramics; dielectric relaxation
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ABSTRACT
Nitrides of group III are of great interest due to their unique electrical and optical properties. III-nitrides are
the most suitable materials for new applications in high-power high-frequency electronic devices, as well as
in optoelectronic devices operating in a wide spectral range from infrared (IR) to ultraviolet (UV). High-tech
applications in nanoelectronics require comprehensive knowledge of the structural and electronic properties
of the bulk and surface of AlN. Changes in surface characteristics can be caused by interactions with
adsorbed atoms.
Keywords: heterostructure, surface, adsorption, synchrotron, photoelectron spectroscopy, synchrotron
radiation, epitaxy, adatom.

INTRODUCTION
Nitrides-III are of great importance for the development of heterostructures used in optical and high-powerelectronic devices. Despite the effective technological progress in the field of the growth of high-quality
materials, theoretical and experimental data on the electronic structure of III-nitrides are still insufficient,
especially in the case of AlN. This gives rise to the importance of investigating surface states, the formation
of interfaces, and zone bending. This is due to the fact that such properties play a key role in nanostructures,
nanoheterostructures and in the development of optoelectronic devices. The adsorption of K on the AlN
surface has not been studied. In addition, we are not aware of any studies on the adsorption of metals on
AlN.
Photoelectron spectroscopy is a powerful tool for studying the properties of materials and for obtaining the
most complete information about the band structure of electronic states due to its high sensitivity to chemical
states. Photoemission studies were carried out at the RGL station of the BESSY II synchrotron (Berlin,
Germany). In this work, the evolution of the electronic structure of the K /AlN interface depending on the K
coverage is studied for the first time using photoelectron spectroscopy using synchrotron radiation.

EXPERIMENTAL DETAILS
Photoemission studies were carried out in situ in a high vacuum of 5×10-10 Torr at room temperature on the
experimental RGL-station at Russian-German beamline at BESSY II synchrotron radiation facility (Berlin,
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Germany) using the photon energies in the range of 100-650 eV. The AlN samples were grown by an
original method of epitaxy of low-defect unstressed nanoscaled films on SiC/Si(111) substrate.
RESULTS AND DISCUSSIONS
Firstly, the formation of the ultrathin K/AlN interface has been firstly studied in situ by the synchrotronbased photoelectron spectroscopy. The evolution of both the surface states and core level spectra with
increasing K coverage demonstrates the adsorption capacity of the dangling bonds of the AlN surface.
Secondly, the intrinsic surface states S1 and S2 at the binding energies of -0.15 eV, 5.85 eV are found for the
clean AlN surface. The suppression of the intrinsic surface states S1 and S2 due to the K adsorption is
revealed. The K induced surface state ISS is found at the binding energy of 6.55 eV.
Thirdly, due to K adsorption the increasing of the additional surface peak S of the N 1s core level spectrum is
revealed. The positive shift of the peak S toward higher binding energy is originated from charge transfer
with increasing the N-ionicity. The intensity increase of the peak S is caused to the K adsorption providing
the interaction of the N nearest surface atoms with the K adatoms.
The effect of K-atomic layer desorption was studied. Changes in the surface states and valence band spectra
and in the Al 2s, N 1s, K 2p core levels spectra have been investigated under the step-by-step Ksubmonolayer deposition. Modification of the surface electronic structure of the AlN caused by K-adsorption
is found to originate predominantly from the local interaction of the N-surface atoms and K-adatoms that
results in effect of the suppression of the two intrinsic surface states and appearance of a new induced state.
The K-adsorption is revealed to induce the electron redistribution effect initiating positive energy shift of K
2p surface peak and increasing K-ionicity.
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ÖZET
Bu çalışma farklı yerlerde ve zamanlarda güneş panellerinden alınan enerjinin maksimum düzeyde nasıl
kullanılabileceği ile ilgili enerji verimliliğinin ölçümü amaçlamıştır. Teknolojinin gelişmesi ve hayatımızı
kolaylaştırmasıyla birlikte enerjiye bağımlılık her geçen gün artmaktadır. Enerji üretiminde kullanılan fosil
yakıt kaynakları her geçen gün azalmaktadır. Petrol, kömür, uranyum ve doğal gaz gibi fosil yakıtların
kullanılması çevreye zarar vermesinin yanı sıra var olan ekolojik döngünün tahribatına yol açmaktadır.
Üstelik fosil yakıtların kullanımında büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz için ülke ekonomisine yük
getirmektedir. Enerjide artan talep doğrultusunda, ekosistemi korumak için çevreci ve verimli enerji
sistemlerini en iyi, en doğru biçimde kullanmak gerekiyor. Sürdürülebilir enerji kaynakları sayesinde ülke
ekonomisinin dışa bağımlılığı azalır. Türkiye’de en çok kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının başında
güneş enerjisi gelir. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ortalama yıllık toplam
güneşlenme süresi 2741,07 saat olup ortalama yıllık toplam ışınım değeri 1527,46 kWh/m2 olarak
hesaplanmıştır. Bu kadar yüksek bir oranda güneşlenme süresi olan ülkemizde kullanılan güneş panellerinin
en verimli performansı gösterebilmesi için güneş ışınlarını doğru açıda ve zamanda yakalamak gerekir.
Çalışmamızda güneş panellerinden alınan enerjinin maksimum düzeyde çalışabilmesi için otomatik panel
düzeltme ile güneş ışınları taranır ve yakalanarak en verimli değerde odaklama sağlayıp hangi gün ve saatte
olduğu kaydedilir. Yapılan çalışma ile farklı yerlerdeki güneş ışıma süreleri dikkate alınarak panel
kontrolünden en yüksek düzeyde enerji verimliliği ölçülmüştür. Maliyeti oldukça ucuz ve taşınımı oldukça
kolay bir sistem tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Güneş paneli, güneş enerjisi, güneş verimliliği, yenilenebilir enerji.
ABSTRACT
This study aimed to measure the energy efficiency of how the energy taken from solar panels can be used at
the maximum level in different places and times. With the development of technology and making our lives
easier, dependence on energy is increasing day by day. Fossil fuel resources used in energy production are
decreasing day by day. The use of fossil fuels such as oil, coal, uranium and natural gas causes damage to the
environment as well as the destruction of the existing ecological cycle. Moreover, since we are largely
foreign-dependent in the use of fossil fuels, it imposes a burden on the country's economy. In line with the
increasing demand in energy, it is necessary to use environmentally friendly and efficient energy systems in
the best and most correct way in order to protect the ecosystem. Thanks to sustainable energy sources, the
foreign dependency of the country's economy is reduced. Solar energy is one of the most used renewable
energy sources in Turkey. According to the Turkey Solar Energy Potential Atlas (GEPA), the average annual
total sunshine duration is 2741.07 hours and the average annual total radiation value is calculated as 1527.46
kWh/m2. In order for the solar panels used in our country, which has such a high rate of sunshine, to show
the most efficient performance, it is necessary to catch the sun's rays at the right angle and time. In our study,
in order for the energy taken from the solar panels to work at the maximum level, the sun rays are scanned
and captured with the automatic panel correction, providing the most efficient focus and recording the day
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and time. With the study, the highest level of energy efficiency was measured from the panel control, taking
into account the solar radiation times in different places. A system is designed with a very low cost and easy
to transport.
Keywords: Solar panel, solar energy, solar efficiency, renewable energy.
1.GIRIŞ
Çeşitli endüstrilerden kaynaklanan farklı türdeki kirleticilerin çevreye deşarjı dünya çapında ciddi bir sorun
haline gelmiştir [1]. Bu bileşikler sanayi, hayvancılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve insanların günlük yaşamı
gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmakta ve bu da belediye ve tarımsal atık sularda bulunmalarına
neden olmaktadır [2]. Fosil yakıtların kullanımından oluşan kirletici bileşiklerin insan ve çevre sağlığı
üzerinde zararlı etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, fosil yakıta bağlı enerji üretiminin çevreye boşaltılması
güvenli seviyelere düşürülmesi için sürdürülebilir enerji kullanmak önemlidir.
Fosil yakıt kirletici maddelerin arıtılması için çeşitli teknikler mevcuttur. Bu arıtma işlemleri, biyolojik
işlemler ve fiziksel-kimyasal işlemler diye iki ana sınıfa ayrılabilir [3]. Modelleme ve optimizasyon,
kirleticilerin uzaklaştırılması süreçlerinde verimliliği artırmak için gerekli işlemler. Süreç modelleme ve
simülasyon, somut deneyler gerçekleştirmeden bir sürecin davranışı hakkında veri sağlar. Farklı mühendislik
ve bilimsel uygulamaları için modelleme uygulaması iyi bilinmektedir [4]. Güç üretimi için kullanılan farklı
termal çevrimlerde ön ısıtma için güneş enerjisi kullanılarak verimlilik artışı veya yakıt tüketiminde azalma
sağlanabilir. Örneğin, Sue ve ark. 90 MW'lık bir gaz türbininde ön ısıtma kullanmış ve ön ısıtma ünitesindeki
yakıt gazının sıcaklığını 22,5° C'den 118° C'ye yükselterek, aynı üretilen güç için daha az yakıt kullanıldığını
sağlanmıştır [5].
Güneş enerjisi - CO2 emisyonları bağıntısındaki asimetrik ilişkinin yoğunluğunun, güneş enerjisi ve çevre ile
bağlantılı politikaları formüle ederken hükümetler için bireysel dikkat ve dikkat gerektiren ülkelere göre
farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir büyüme ve çevresel kalite için güneş enerjisinin
entegre edilmesi gerektiğini de vurgulamaktadır [6]. Yenilenebilir enerji sistemlerinde en çok kullanılan
güneş enerjisinden faydalanarak elektrik kullanımı yaygınlaşmaktadır. Küresel olarak enerjiye artık çok daha
fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji ihtiyacının karşılanabilmesi ve sürdürülebilmesi için kullanılan
sistemlerdeki enerji dönüşümlerini en verimli biçimde kullanmak zorunludur. Bir çalışmada, Ding ve
arkadaşları, bir güneş havuzundan ısı çekerek termoelektrik modüller kullanarak elektrik üretme olasılığını
araştırdı. Çalışmanın sonuçları, ideal koşullarda, böyle bir sistemin, depolama ekipmanına sahip şebekeden
bağımsız güneş enerjisi sistemleri gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla en az 10 kat daha
maliyetli olduğunu göstermiştir [7]. Güneş enerjisi, kirlilikten arındırılmış, bol ve yaygın olarak bulunabilen
bir ikame enerji kaynağıdır. Güneş ve rüzgar enerjisi diğerlerine göre daha az kirlilik yayar. Güneş enerjisi
kilovat saat başına 0.07-0.2 libre karbondioksit (CO2 E/kW h) üretir. Kilovat saat başına diğer enerji
türleriyle ayırt edildiğinde; doğal gazla 0,6-2 libre, kömür ile 1,4-3,6 libre, rüzgar ile 0,02-0,04 libre
karbondioksit (CO2 E/kW h) üretir. Kurulum maliyeti, üretim maliyeti ve enerji erişilebilirlikleri açısından
güneş enerjisinin diğer enerjilerden daha verimli olduğunu göstermektedir [8].
Güneş enerjinin kirliliği yoktur ve çevreye zararlı değildir. Güneş enerjisini kullanmanın birkaç yolu vardır.
Güneş enerjisi kullanım cihazlarının çeşitleri arasında güneş panelleri, güneş kollektörleri, güneş enerjili su
ısıtıcıları vb. sayılabilir. Güneş panellerinin zorluklarından biri, artan panel sıcaklığı ile verimlerinin
azalmasıdır. Araştırmacılar, farklı yöntemler kullanarak yıllar içinde güneş paneli performansını
iyileştirmeye çalıştılar. Bu çalışmalardan birinde, Aberoumand ve ark. bir PV/T sisteminin termal, elektriksel
ve ekserji özelliklerini inceledi [9]. Sistemleri sıvı akışıyla soğutuldu. Soğutma sıvısının kütle akış hızı
değiştirerek deneylerini gerçekleştirdiler (akış rejimini üç modda değiştirme: laminer, geçici ve türbülanslı).
Soğutma kullanımının, sistemin enerji verimliliğini ve ekserjisini doğrudan iyileştirdiğini bulmuşlardır.
Güneş panellerindeki bu sıcaklığın önüne geçilerek çok daha verimli enerji dönüşümleri alınması mümkün
olmaktadır [10].
Güneş enerji sistemleri için çeşitli kontrol algoritmalarının donanım uygulaması, güneş enerjisi santrallerinin
verimliliğini artırmanın yollarından biridir. Güneş enerjisi sistemleri için donanım yapımına izin veren bir
dizi algoritma vardır [11, 12]. En etkili olanlar Maksimum Güç Noktasına (MPP) dayananlardır. Sürekli
voltaj ve akım ölçümü ile anlık gücü sürekli olarak belirler ve bu bilgiyi dönüştürücünün parametrelerini
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değiştirmek için kullanır. Böylece sönümleme sisteminin şarj akımı seviyesi düzenlenir ve inverterin çalışma
koşullarından (yük gücü, aydınlatma seviyesi, sıcaklık) bağımsız olarak maksimum çıkış gücü elde edilir
[13].
Güneş panellerinin kontrol ve yönetiminde; Cliford ve Eastwood, bilgisayar modellemesinin sabit panellere
göre %23'e varan bir verimlilik artışı öngördüğünü bildirmiştir [14]. Ayrıca deneysel testlerin bilgisayar
modeliyle mükemmel bir uyum gösterdiğini iddia ettiler. Huang ve arkadaşları, solar PV sisteminin günlük
ve dönemsel güç üretimini ölçmek için 1 eksenli 3 konumlu güneş takip eden bir PV geliştirmiştir [15]. Chin
ve arkadaşları, duvara monte edilmiş kompakt bir güneş takip cihazı tasarladı. Bu sistem, hava koşullarına
uyum sağlamak için farklı modlarda çalıştırıldı. Enerji çıkarmanın verimliliğini daha da artırmak için birçok
iki eksenli sistem geliştirilmiştir [16]. Al-Soud ve arkadaşaları, iki eksenli takip sistemi kullanan bir
parabolik güneş ocak tasarlamışlardır. Isıtma tüpünün içindeki sıcaklığın 900 C’ye ulaştığını gösterdiler [17].
1.1 Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli
Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Enerji Bakanlığı tarafından
hazırlanan, Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ortalama yıllık toplam güneşlenme
süresi 2741,07 saat olup ortalama yıllık toplam ışınım değeri 1527,46 kWh/m2 olarak hesaplanmıştır.
GEPA’da yer alan Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası Şekil 1’de ve aylık ortalama radyasyon dağılımı
Şekil 2’de yer almaktadır [18].

Şekil 1. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına
(GEPA) göre güneş ışıma oranları [18].

Şekil 2. Aylık Ortalama Radyasyon değeri [18].

Aralık 2020 sonu itibariyle güneş enerjisine dayalı Türkiye’de elektrik kurulu gücü 6.667 MW olup, toplam
elektrik üretimi içerisindeki payı %3,6’dır [18]. Yıllara göre kurulu güç değişimi Şekil 3’de ve toplam
elektrik üretimi içerisindeki payı Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 3. Türkiye Kurulu Güç Kapasitsi [18].

Şekil 4. Toplam Elektrik Üretimi içerisindeki pay [18].

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 9,1 milyon adet bina bulunmakta olup bu
miktarın yaklaşık %87’si konut nitelikli binalardır. Türkiye’nin bina stoğuna her yıl 100.000’den fazla yeni
bina eklenmektedir. Bu binaların çatı ve cephelerine önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 2.000–4.000 MW
seviyelerinde güneş modülü sistemlerinin kurulabileceği öngörülmektedir.
Ülkemizde güneş paneli yerleşimi için değerlendirilebilecek, konutlar-müstakil evler, yazlık, site ve
apartman çatıları, kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapılar, otobüs durakları, otoparklar, petrol istasyonları,
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kapalı pazar yerleri, büfeler, fabrika çatıları, ticarethaneler (depo, lojistik merkezi, antrepo vb), alışveriş
merkezleri, kıyı şeridindeki turistik yerler, oteller, kamu binaları, askeri tesisler, okullar, havaalanı tesisleri,
ibadethaneler, stadyumlar ve spor salonları, tarımsal işletmeler, ahır ve kümes çatıları vb. gibi birçok alan
vardır [18].
Yenilenebilir kaynakların brüt nihai enerji tüketimindeki payı, Avrupa 2020 stratejisinin ana göstergelerinden
biridir. AB için 2020 yılına kadar ulaşılacak hedef, brüt nihai enerji tüketiminde yenilenebilir kaynaklardan
elde edilen enerjinin %20'lik bir payıdır. Ancak yenilenebilir kaynaklar, AB'nin enerji ihtiyaçlarını 2020'den
sonra karşılamada kilit bir rol oynamaya devam edecek. Bu nedenle Üye Devletler, 2030 yılına kadar en az
%27'lik yeni bir AB yenilenebilir enerji hedefi üzerinde zaten anlaşmışlardır. Bu rakamlar, Avrupa Birliği'nin
istatistik ofisi Eurostat tarafından yayınlanan bir makaleden alınmıştır. AB üye ülkelerinde yenilenebilir
kaynaklardan elde edilen enerjinin payı, Şekil 5’te yer almaktadır [19].

Şekil 5. AB üye ülkelerinde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin payı [19].
2.MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada güneş enerjisinden maksimum düzeyde nasıl yararlı olabileceğiyle ilgili çalışmalar yapıldı.
Çalışmada güneş panellerinden alınan enerjinin maksimum düzeyde çalışabilmesi için otomatik panel
düzeltme ile güneş ışınları taranır ve yakalanır. Elde edilen en verimli değerde odaklama sağlayıp hangi gün
ve saatte olduğu kaydedilir. Kaydetme işleminde, saat ve tarih bilgisi için DS1302 Saat modülü ve SD karta
kayıt için CATALEX Micro SD Card Adapter ve Micro SD kart kullanılmıştır. Gün doğumunda ve gün
batımına belirli aralıklarla güneş panelinden voltaj ölçümü yapılıp tarih ve saat bilgisi ile SD karta kayıt
işlemi yapılmıştır. Yapılan çalışma ile farklı yerlerdeki güneş ışıma süreleri dikkate alınarak panel
kontrolünden en yüksek düzeyde enerji verimliliği ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar, gelen güneş ışınımına
referansla güneş enerji sistemlerinde maksimum verimlilik nasıl elde edilip kullanılabileceği ile ilgili
sistemlerde kullanılabilir.
2.1. Deneysel Kurulum
Bu çalışmada Şekil 6’da ki bir adet PROFUSE SLPN 001 markalı 50 X 55 mm ölçülerinde, 1.5V, 250 mA
güneş paneli kullanıldı. Bu panel, doğru ışıma açısı ile güneş ışığı altında 1.5 V gerilim oluşturup, 250 mA
akım sağlar. Güneş panelinin en iyi ışıma açısını yakalayabilmesi için iki adet MG90S Servo motor
kullanıldı. Panelin sağa ve sola tarama yapabilmesi için alt tarafa takılan ve yukarı aşağı tarama yapabilmesi
için kol tarafına takılan Servo motorlar yardımıyla yapılmıştır.
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Şekil 6. Sistemde kullanılan Güneş Paneli 1.5V, 250mA.
Güneş panelinden alınan volt bilgisini kaydetmek için CATALEX Micro SD Card Adapter ve Micro SD kart,
Güneş panelinden alınan volt bilgisini kaydederken tarih ve saat bilgisini almak için DS1302 RTC saat
modülü, Sistemin kontrol merkezinde Arduino Uno kullanılmıştır. Arduino, ucuz, kullanımı kolay donanım
ve yazılıma dayalı açık kaynaklı bir mikro bilgisayardır. Basit ve erişilebilir kullanıcı deneyimi sayesinde
Arduino, binlerce farklı proje ve uygulamada kullanılmıştır. Bu sebeplerden dolayı bu kart türünü tercih
ettik. Ayrıca verilerin anlık olarak takibi için seri port arayüzü kullanılmıştır.
Güneş ışığının hangi yönde geldiğini bulmak için ilk başta LDR kullanıldı. Daha sonra güneş panelindeki
volt değerinin değişimi baz alınarak, uygulamada maliyetleri en aza düşürmek, arıza tespitinde kolaylık
sağlamak ve güneş panelinin en verimli olduğu açıyı bulmak için LDR’siz tarama devresi ve yazılımı
yapıldı. Test ve gün ışığından elde eilen verileri anlık takip ve kalibrasyonu için Arduino IDE Seri port
üzerinden Şekil 7’de olduğu gibi data bilgisi alınmaktadır.
Arduino Uno ile güneş panelinden alınan volt değeri, DS1302 RTC modülünden alınan saat tarih bilgilerini,
belirli aralıklarla SD karta kaydetmesini sağlayan uygulama devre şeması Şekil 8’de yer almaktadır.

Şekil 7. Arduino IDE ve Serial Port arayüzü.

Şekil 8. Uygulama Devre Şeması.

3. SONUÇ
Gün ışığının en verimli olarak kullanılabilmesi için çeşitli bölgelerde gün boyunca güneş ışığının takibi ve
kayıt işlemi yapıldı. İlk deneme İstanbul - Davutpaşa’da 10.11.2021 tarihinde yapıldı.
Güneş enerjisinden maksimum verimlilik elde etmek, güneş panellerinin kurulacak lokasyon için verimli
olup olmadığını ölçmek için kurulacak sistemler pahalı ve yük getirecek maliyettir. Kurmuş olduğumuz
sistem taşınabilir, anlık olarak kablolu veya kablosuz Bluetooth, RF, LORA, vb. ekstra modüller takılarak,
Günlük/Aylık/Yıllık veriler halinde analizler yapılabilir. Pahalı aygıt ve sisteme gerek kalmadan uygulanacak
alan için güneş enerji sisteminden faydalanma dönüşümünü çok pratik ve ucuz bir şekilde yapmak mümkün
olmaktadır. Kullanılan küçük güneş panel sistemi, uygulamada kullanılacak güneş panelleri için referans
nokta oluşturacaktır.
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Şekil 9. İstanbul-Davutpaşa’da güneş panelinden 10.11.2021 tarihinde alınan volt değerlerinin değişimi.
Şekil 9’da veriler 10:44:29 ile 13:59:41 saatleri arasında ölçülmüştür. Ölçüm esnasında panelden okunan
değerler SD karta kaydedilir. Güneş panelinden ortalama her 5 dakika aralıklarla alınan Volt değeri, Arduinu
Uno kartının analog pin üzerinden, 8 bit ADC (Analog Digital Converter) okuma işlemine tabi tutululur.
Okuma işlemi, 0-1023 değer aralığındadır. Kullanılan güneş paneli, tam kapasite güneş altında; 1.5V, 250mA
akım vermektedir. Okuma değer aralığının hassas ölçülebilmesi ve verilerin anlamlı hale gelmesi için
programlama kısmında dönüşüm işlemine tabi tutuldu. Dönüşümde uygulanan; 1023, 5V maksimum değeri
için map fonksiyon yardımıyla yaklaşık olarak 136 değerine dönüştürüldü. Şekil 9’da görüldüğü gibi güneş
panelinden alınan volt bilgisi, 5 dakikalık ölçüm aralıklarında değer değişimi gözlemlenmiştir. Değerlerin
değişimi ölçülen noktadaki güneş ışınlarının panel üzerindeki voltaj değişimini göstermektedir. Volt
durumlarının yüksek olduğu noktalarda güneş ışığının yüksek geldiği, düşük olduğu noktalarda güneş
ışığının düşük geldiği görülmüştür. Güneş panelinin en verimli anı yakalamak için panel altındaki servo
motor yardımıyla sağa sola ve kol kısmındaki servo motor ile yukarı aşağı tarama gerçekleştirir. Güneşin
panel üzerindeki en yüksek volt dönüşümü yapıldığında panel altı servo motor durur ve kol motor
kısmındakı servo motor ile son bir tarama yapılıp en uygun açıda durması sağlanır. Şekil 9’da tabloda
12:03:47 ile 13:04:47 arasında ölçüm yapılan İstanbul/Davutpaşa lokasyonunda panel kol açısı 85 derecede
en iyi verimliliği sağlamıştır. Güneşin hareketine göre panel otomatik olarak herhangi bir sensör (LDR, Foto
Diyot, Foto Transistör, vb.) kullanmadan panel üzerine düşen volt değişimine göre servo motorlar güneşin en
verimli açıyı panel üzerine düşmesini sağlamıştır. Verimliliğin ölçülmesinde kullanılan bu sistem tek bir
kontrol merkezinden verilerin alınması sağlanmıştır. Ayrıca sensör kullanılarak yapılan takip ve kontrol
sistemlerinde sensörlerin arıza yapma veya doğru ışımayı almadığı durumlarda hatalı açıda panelin
kalmasına neden olacaktır. Sensörlerin dış koşullarda arıza görmeside çok büyük dezavantajdır. Sensörsüz
panelin kullanımında, panel üzerinde dış etkenlerden kaynaklanan; yağmur, çamur, toz v.b. enerji kaybına
neden olacak etkenlerde, en verimli açıyı bulup kalmasını sağlayacaktır. Asıl kontrol ve yönetim panelin
durumuna göre adapte olmaktadır. Panelin %50’si toz ile kaplı, geri kalan %50’si temiz olduğunda bile temiz
bölüme göre tekrar uyarlanacaktır. Bu şekilde hem panel kontrollerinin takibi hemde uygun şartlarda gerekli
müdahale yapılmadan sürdürülebilir en verimli enerjinin oluşması için çalımasına devam edecektir. Pratikte
büyük panellerin kullanımında her bir panel için sensör kullanmak çok büyük maliyetlerin ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Sensör kullanımından kaynaklanan ekstra maliyet bu şekilde ortadan kaldırılmıştır.
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ABSTRACT
The purpose of this paper is to present the application of Monte Carlo simulation techniques for generation
of the Maxwell distribution of molecular velocities in a ideal gas. For this goal, it is developed a
computational method for simulating the system parameters which leads to the experimental distribution of
molecular velocities. The Mode Carlo simulation method was implemented using Python programming
language. The use of Python is done as it is a very easy to be learnt and comprehensive language with a huge
application in engineering problems.
For the simulation purposes, we suppose a cuboid of a certain size which does not interact with the external
environment and is isolated. We have expressed mathematically all the conditions of an ideal gas. The
number of gas molecules and the amount of initial energy are being set by the user. The system is left to
evolve and create the corresponding graphs that show the state in which it is. A random number generator is
used to evolve the parameters of the system. The simulation is performed several times in order a mean value
to be calculated winch will lead to the experimental distribution. Finally, the result is compered with the
theoretical distribution.
Keywords: Maxwell Distribution, Monte Carlo, Python, Simulation

INTRODUCTION
The use of personal computer as a scientific tool nowadays has become a necessity. Simulations of behavior
of the systems are easier to be done and this has a result to a boost in applications that were very difficult
some years ago. (Jani & Malkaj, 2014b) New fields in scientific work are opened by the implementation of
well know computational techniques to various systems. In the literature there are several examples of
applications like the numerical calculation of the Lyapunov exponent in non linear systems. In addition
theoretical simulations lead to the experimental implementation of such systems (Jani & Malkaj, 2014a)
(Jani & Malkaj, 2013).
The Monte Carlo technique was introduced in 1949 with the publication of “The Monte Carlo Method” by
Nicolas Metropolis and Stanislav Ulam in the Journal of the American Statistical Association. These
methods nowadays are very useful tool for making scientific research but sometimes could be used as a
educational tool as well.(Kalkanis, 1996). These techniques are based on the use of random numbers
generated by computers for simulating the evolution of a deterministic system.(Metropolis & Ulam, 1949)
The Maxwell distribution of molecular speed is sometimes a very difficult topic to be explained in the
students. The teaching using a simulation of the system could help the student to understood better the
theoretical background. This is because the formula is complex and abstract, it becomes even more difficult
to be learn. There are several implementations of the Maxwell distribution in the literature using MATLAB
(Wang, Zhu, Shao, & Zhu, 2011).
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Students and researchers at all levels are increasingly turning to the powerful Python programming language
as an alternative to commercial packages and this fast-paced introduction moves from the basics to advanced
concepts in one complete volume, enabling readers to gain proficiency quickly. (Hill, 2020) The Python
programming language is very easy to be learned and there is a vast application of it in the filed of physics.
(Landau, Páez, & Bordeianu, 2015) In this paper, our aim is to generate the Maxwell distribution function
appropriately and accurately using Python programming for educational purposes.

RESEARCH AND FINDINGS
In 1860, James Clerk Maxwell (1831–1879) derived an expression that describes the distribution of
molecular speeds in a very definite manner. The quantity 𝑁𝑣 , called the Maxwell–Boltzmann speed
distribution function, is defined as follows. Let’s consider a container of gas whose molecules have some
distribution of speeds. Suppose we want to determine how many gas molecules have a speed in the range 𝑑𝑣.
Intuitively, we expect the speed distribution to depend on temperature. (Serway & Jewett, 2018)
Furthermore, the fraction of molecules with speeds between 𝑣 and 𝑣 + 𝑑𝑣 is (𝑁𝑣 𝑑𝑣)⁄𝑁. This fraction is also
equal to the probability that a molecule has a speed in the range 𝑣 to 𝑣 + 𝑑𝑣. If 𝑁 is the total number of
molecules, the number of molecules with speeds between 𝑣 and 𝑣 + 𝑑𝑣 is 𝑑𝑁 = 𝑁𝑣𝑑𝑣. The fundamental
expression that describes the distribution of speeds of 𝑁 gas molecules is
3⁄2
2
𝑚0
) 𝑣 2 𝑒 −𝑚0 𝑣 ⁄2𝑘𝑏𝑇
2𝜋𝑘𝑏 𝑇

𝑁𝑣 (𝑣) = 4𝜋𝑁 (

(1)

where 𝑚0 is the mass of gas molecule, 𝑘𝐵 is Boltzmann’s constant and 𝑇 is the absolute temperature.
Denoting with 𝑣𝑥 the speed of the molecule. A plotting of equation (1) for diatomic nitrogen 𝑁2 , which
molar mass is 𝑀 = 28.02 𝑔⁄𝑚 𝑜𝑙 is presented in figure (1).

Fig. 1: Ploting of the distribution of molecular speeds based on Maxwell’s theory presented in eq. 1 for
N=1000 molecules of 𝑁2
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For the implementation of the simulation we define a rectangular with the length of each side to be equal to
𝐿. The number of particles will be equal to 𝑁 and could be changed from the user as well as the length 𝐿 of
the box. A particle is conﬁned to move on the plane in the area 0 < 𝑥 < 𝐿 and 0 < 𝑦 < 𝐿. When it reaches
the boundaries 𝑥 = 0, 𝑥 = 𝐿, 𝑦 = 0 and 𝑥 = −𝐿 it bounces and its velocity instantly reversed. For example
if the velocity is of the particle is 𝑣⃗ = 𝑣𝑥^𝑖 + 𝑣𝑦^
𝑗 and a collision with the wall that is present at 𝑥 = 𝐿 occurs
the the velocity of the particle will change at 𝑣⃗ = −𝑣𝑥^𝑖 + 𝑣𝑦^𝑗. The collisions of the particles with the walls
of the box are elastic as well as the collisions between them. Between each collision either with the wall or
with anther particle the velocity remain constant. The initial position and the velocity of each particle are
randomly selected from the computer.
For the implementation of the code we will use the properties of elastic collision, the conservation of
momentum and the conservation of kinetic energy. It is proven that if two particles 1 and 2 with masses 𝑚1 ,
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑚2 , and velocities 𝑣
⃗⃗⃗⃗⃗,
𝑣2 before collision will have velocities 𝑣
1 ⃗⃗⃗⃗⃗
1 ′, 𝑣2 ′ after collision:
⃗⃗1 −𝑣
⃗⃗2 ,𝑟⃗1 −𝑟⃗2 ⟩
2𝑚2 ⟨𝑣
(𝑟⃗1
∥𝑟⃗1 −𝑟⃗2 ∥2
1 +𝑚2

− 𝑟⃗2 )

(2)

⃗⃗2 −𝑣
⃗⃗1 ,𝑟⃗2 −𝑟⃗1 ⟩
2𝑚1 ⟨𝑣
(𝑟⃗2
∥𝑟⃗2 −𝑟⃗1 ∥2
1 +𝑚2

− 𝑟⃗1 )

(3)

𝑣⃗1 ′ = 𝑣⃗1 − 𝑚

𝑣⃗2 ′ = 𝑣⃗2 − 𝑚

where the angle brackets indicate the inner product (or dot product) of two vectors. Considering that all the
particles have the same mass we ca rewrite the equations above as:

𝑣⃗1 ′ = 𝑣⃗1 −

⃗⃗1 −𝑣
⃗⃗2 ,𝑟⃗1 −𝑟⃗2 ⟩
⟨𝑣
(𝑟⃗1
∥𝑟⃗1 −𝑟⃗2 ∥2

− 𝑟⃗2 )

(4)

𝑣⃗2 ′ = 𝑣⃗2 −

⃗⃗2 −𝑣
⃗⃗1 ,𝑟⃗2 −𝑟⃗1 ⟩
⟨𝑣
(𝑟⃗2
∥𝑟⃗2 −𝑟⃗1 ∥2

− 𝑟⃗1 )

(5)

For the implementation of the code we will use a object oriented approach considering each particle as an
object with properties such as position, speed, mass and dimensions.

Fig. 2: Initial frames of simulation for N=10
particles

Fig. 3: Initial frames of simulation for N=30
particles
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For the development of the simulation we will use the Python programming language with the numpy
package for the mathematical operations, matplotlib.animation and matplotlib.pyplot for creating
animation and graphics respectively. As a first step in order to regenerate experimentally the Maxwell
distribution we think that is better to ask from our students to plot the theoretical distribution for various
speeds. So we write a first script for plotting the equation 1 from which we take the result presented in Figure
1.
In Figure 2 and 3 we present the simulated box where the particles are for N=10 particles and for N = 30
particles. The program will calculate a new instant of the positions of the particles according to the new
velocities. We calculate the speed of each particle and we draw a histogram of the speed of particles and the
number of particles that have this speed. The result is presented in Figure 4 and 5 for two different
temperatures T = 300 K and T= 600 K.

Fig. 4 Theoretical and simulated distribution for Fig. 5 Theoretical and simulated distribution for
Xe m=131u for T=300 K and N=200
Xe m=131u for T=600 K and N=200

From the simulated data we can see a strong correlation of them with the theoretical distribution as expected.
The simulation time for N = 200 particles is some minutes, so it could be done either as a demonstration or
as a detailed lab experiment where students repeat the simulation for different number of particles and
different temperatures. As a homework we could give them to write code for calculating the rms values of
molecular speeds and the most probable speed and compering those values with the theoretical prediction.

CONCLUSION
Using simulation through python programming is a teaching tool that can be used to consolidate the Maxwell
distribution of molecular velocities. From the experimental distribution can be extracted all the values
predicted by the theory, such as average speed,the rms speed and the most probable speed , which converge
to a satisfactory degree with the theoretical values. The ease with which the implementation can be done in
Python is another reason for its use in the teaching context. The computational process is easy and simple
and the graphical representation of the theory is easier to be understood by the students.
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SUSTAINABLE ELECTRICITY PRODUCTION FROM SEAWATER USING SPIRULINA
PLATENSIS MICROBIAL FUEL CELL CATALYZED BY SILVER NANOPARTICLESACTIVATED CARBON COMPOSITE PREPARED BY A NEW MODIFIED PHOTOLYSIS
METHOD
E.R. SALLAM
National Institute of Oceanography and Fisheries (NIOF), Egypt

H.M. KHAIRY
M.S. ELNOUBY
City of Scientific Research and Technology, Alexandria, Egypt

H.A. FETOUH
Department of Chemistry, Faculty of Science, Alexandria University, Egypt

ABSTRACT
A new and innovative microbial fuel cell of high energy conversion efficiency (with no heat emission or
corrosion problems) was formulated using nanoparticles of dry biomass Spirulina platensis microalgae. High
cell potential up to 1.0 V was obtained from this microbial fuel cell. The Spirulina platensis nanoparticles
have been prepared using the top-down approach, then were sonicated to facilitate their digestion as a
feedstock for the microor- ganisms in the seawater. The microorganisms in the polluted seawater at the
deaerated anode chamber oxidized the organic matter producing electrons that transfer to the anode surface
inside the microbial fuel cell via the microbial nanowires. These electrons (electric current) passed in the
external circuit from the anode surface to the cathode surface. The microstructure of the bacterial biofilm on
the anode surface was confirmed using the scanning electron microscope. The promising catalyst silver
nanoparticles-activated carbon composite was prepared by a new modified photolysis method. The
transmitting electron microscope micrograph of silver nanoparticles showed an average particle size of about
10 nm homogeneously loaded on the activated carbon matrix. The powder X-ray diffraction pattern of silver
nanoparticles-activated carbon composite confirmed the formation of zero-valent metallic silver
nanoparticles via the photoreduction of silver nitrate using low cost modified photolysis method. The
composite efficiently catalyzed the slow oxygen reduction reaction at the cathode surface. The open cell
potential of microbial fuel cell was 500 mV and 1000 mV and the corresponding power density up to 1.0 and
2.5 W. m− 2 in the absence and the presence of silver nanoparticles-activated carbon composite,
respectively. Both open-cell potential and the closed-cell potential were maximized in the presence of silver
nanoparticles-activated carbon composite and remained unchanged for nearly one month of the cell
operation.
Keywords: Spirulinaplatensis, Microbial fuel cell, Microalgae, biomass, nanoparticles, Cell potential,
Power density
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4-(SÜBSTİTÜE-FENİL)-6-METİL-3-FENİL-4H-1,2,4-OKSADİAZİN-5(6H)-ON BİLEŞİKLERİNİN
13
C NMR KİMYASAL KAYMA DEĞERLERİ ÜZERİNDE SÜBSTİTÜENT ETKİ ÇALIŞMASI
Yeşim Saniye KARA
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ÖZET
Oksadiazin türevleri antikonvülsan, antibakteriyel ve antimikrobiyal gibi çok çeşitli biyolojik aktitivite
göstermeleri nedeniyle önemli bileşiklerdir [1-3]. Bunlara ek olarak, oksadiazin türevi bileşiklerden 4hidroksipirimidin, 1,2,4-oksadiazol, N-hidroksimidazol ve 1,3-oksazollerin sentezi mümkündür. Çalışma
kapsamında sentezlenen 1,2,4-oksadiazin-5-on türevlerinin yapıları IR, 1H NMR, 13C NMR ve LC/TOF-MS
analizleri yapılarak aydınlatıldı. Bu 1,2,4-oksadiazin-5-on türevlerinin C=O, C=N, CH ve CH3 karbonlarının
deneysel 13C NMR kimyasal kayma (ppm) (SSC) değerleri çeşitli Hammett sübstitüent sabitleri ve SwainLupton parametreleri ile tekli (SSP) ve çok doğrusal (DSP) regresyon analiz yöntemleri kullanılarak
korelasyon hesapları yapıldı. Korelasyon çalışmasının sonucunda C=O, C=N ve CH3 karbonlarının negatif ρI
ve ρR değerlerine sahip oldukları bulundu. Bu da ters sübstitüent etkisini ifade etmektedir. Diğer karbon için
(CH), pozitif ρI (normal sübstitüent etkisi) ve negatif ρR (ters sübstitüent etkisi) değerleri DSP regresyon
analizi ile hesaplanmıştır. DSP regresyon analizi sonucunda, 1,2,4-oksadiazin-5-on halkasının C=O, C=N ve
CH karbonlarının 13C NMR kimyasal kayması, tatmin edici korelasyon (r > 0.90), CH3 karbonunda ise
mükemmel korelasyon gözlemlendi (r = 0.99). Korelasyon hesaplarına katılmayan sübstitüente (p-Br) ait
C=O, C=N, CH ve CH3 karbonlarının deneysel 13C NMR kimyasal kayma değerleri DSP regresyon analizi
sonucunda elde edilen denklemlerin sağlanmasında kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 1,2,4-Oksadiazin, Ters sübstitüent etki, Normal sübstitüent etki, Tekli Regresyon
Analizi, Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi, Hammett sübstitüent sabitleri
Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2387 numaralı
proje kapsamında desteklenmiştir.
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6-METİL-3,4-DİFENİL-4H-1,2,4-OKSADİAZİN-5(6H)-ON BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ VE YAPISINI
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ÖZET
Amidoksimler, çeşitli heterohalkalı bileşiklere ulaşmak için en kısa yollardan birini sağlayan zengin ve
verimli bir kimya sergileyen iki işlevli moleküllerdir. N-Sübstitüe amidoksimlerin etil kloroformat,
kloroasetil klorür, fenilfosfonik diklorür, tiyonil klorür ve fenilboronik asit ile halkalaşma reaksiyonları
sonucunda 1,2,4-oksadiazol-5-on, 1,2,4-oksadiazin-5-on, 1,3,5,2-oksadiazafosfor-2-oksit, 1,2,3,5oksatiyadiazol-2-oksit ve 1,2,4,5-oksadiazaborol türevlerinin sentezlendiği bildirilmiştir. Fakat literatür
taramamızda N-Sübstitüe amidoksimlerin 2-bromopropiyonil klorür ile reaksiyonuna rastlanmamıştır [1-3].
Yapılarında oksadiazin halkası içeren heterosiklik bileşikler antikanser [4], antifungal ve enzim inhibisyonu
[5] antitümör, kardiyovasküler ve bitki büyümesini düzenleyici [6] gibi çeşitli aktivitelere sahiptirler. Tekstil
terbiye işlemlerinde katkı maddesi olarak bazı oksadiazin türevlerinin kullanımına ek olarak, Indoxacarb
(insektisit) ticari olarak kullanılan bir oksadiazin türevidir [7]. Bu çalışmada N-fenil-benzamid oksimin 2bromopropiyonil klorür ile reaksiyonu sonucunda 6-metil-3,4-difenil-4H-1,2,4-oksadiazin-5(6H)-on bileşiği
sentezlenmiş ve yapısı IR, 1H NMR, 13C NMR ve LC/TOF-MS analizleri yapılarak aydınlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Amidoksim, N-Sübstitüe amidoksim, 2-bromopropiyonil klorür, 1,2,4-oksadiazin-5-on
Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2387 numaralı
proje kapsamında desteklenmiştir.
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КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРНО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ВТОРОГО ПОРЯДКА
BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR SECOND ORDER OPERATOR-DIFFERENTIAL EQUATIONS
Гамидов Эльшад ГАМИД О.
Доктор Философии По Математике, Доцент
Азербайджанский Государственный Педагогический Университе

АННАТАЦИЯ
В работе найдёны условия разрешимости в абстрактных пространствах гладких вектор- функий
для некоторых начально – краевых задач для уравнения второго порядка с операторными
коэффииентами.
Все эти условия выражены свойствами коэффииентов операторно- дифферениального уравнения.
Kлючевые Слова:Гилбертово пространство, орераторно-дифференцифлъных уравнений,гладких
решений.
ABSTARCT
İn the paper the solvability conditions in abstract space of smooth vector-functions for some initial-boundary
value problems for a second order equation with operator coefficients are found.All these condtions are
expressed by the features of coefficients of an operator-differential equations.
1.ВВЕДЕНИЕ
Пусть H - сепарабельное гильбертово пространства, A - положительно определённый
самосопряженный оператор в H , а H    0 шкала гильбертовых пространств порожденный



оператором

A т.е



 





H   D A ,  x, y   A x, A y , x, y  H 
Пусть
всюду

L2 R ; H  есть гильбертово пространство
в R , со значениями в H , для которых

вектор – функций

f t 

определённых почти

1/ 2



2
f L  R ;H     f t  dt 
2 
0


Следуя монографию [1] определим следующие пространство при натуральных



m  1:



W2m R : H   u t  :u m  t  L2 R ; H , Am u t  L2 R ; H 
с нормой

  u m 

;
H



u W m R
2

При

m3

2
L2  R ; H 

вудем выводт подпространства в

 Amu

 1/ 2 .
L2  R ; H  

2

W23 R ; H 
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0



W23 R ; H   u / u W23 R : H , u0  u 0  0
Аналогично определяются пространства
Пусть

L X , Y 

Рассмотрим в

L2 R : H 

R; H 

m

и W2

при

пространство линейных ограниченных действующих из

R   ; .
X вY.

H следующую краевую задачу





d 2u
du
  A  A1   qA 2  A2 u t   f t ,
2
dt
dt

t  R

(1)

u 0   u 0   0
где f t , u t   H при
следующим условиям:

t  R

(2)

почти всюду, а операторные коэффициенты удовлетворяют

q  0.

A - положительно определённый сомосопряжённый оператор;
Операторы

A1  LH1 , H   L H 2 , H1 ,

A2  L H 2 , H   LH 3 , H1  .

f t W21 R ; H  сушествует вектор-функция u t W23 R ; H 
уравнению (1) тождественно в R  0, , то u t  будем называть

Определение 1. Если при
которая удовлетворяет

гладким решение уравнения (1) из

W23 R ; H  .

Определение 2. Если при любом

f t W21 R ; H 

уравнение (1) из

W23 R ; H 

существует гладкое решение

u t 

которая удовлетворяет оценку

u W 3 R
2

 ;H 

 const f

W2m  R ;H 

,

то задача (1), (2) называется регулярно разрешимой в пространстве

W23 R ; H  .

В данной работе мы найдем условие на коэффициенты уравнения (1), которые обеспечивают
регулярно разрешимость задачи в пространстве
уравнения такие задачи исследованы в работах

W23 R ; H  .
2,3,4 .

Отметим, что для эллиптических

Обозначим через

P0 u  P0 d / dt u  u   Au  qA 2 u,

P1 d / dt   A1

u  W23 R ; H 
0

0

u W23 R ; H 

du
 A2u ,
dt
0

u W23 R ; H  .

P u  P0u  P1u
Легко видет что при выполнения условия 1) пучок

P0    2  A  qA 2
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P0      1 A  2 A

имеет вид
Поэтому

уравнения

f  L2 R ; H ,

(1)

u W23

, где

относится

Re 1  0, Re 2  0.
к

R ; H  это задача изучена

параболическому
в работе

типу.

5 .

При

2.ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ
Сперва рассмотрим смледующую уравнению.
0

P0u  f , u W23 R ; H ,

f W21 R ; H 

Имеет место следующая.
Теорема 1. Пусть выполняются условия 1) и 2). Тогда оператор

W23 R ; H 
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удовлетворяет уравнению

P0 d / dt   f t 

теоремы

следует, что

Планшареля
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 A u   A 2 u   A3u

2
L2  R ; H 

 u   A u   A 2 u 

2
L2  R ; H 

Используя теорему о промежуточных производных получаем, что

 const u W 3  R

P0u W 1  R

 ;H 

2

2

 ;H 

Наконец, применяя теорему Банаха об обратном операторе мы получаем утверждению теоремы.
Рассмотрим в пространстве

H6

следующие операторные пучки щестого порядка
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и



4

2

R1 ;  ; A  i  E  1  2q i  A 2  q 2 A 4   i  A 2 2 E  A 2
где q - вешественные числа,



и



4

2

2

(5)

из вешественные параметры.

Имеет место следующая.
Теорема 2. Пусть q  0. Тогда при  
(5) не имеет спектра на мнимой оси, где

0,  0 ,

а при

  0,  0  операторные

 2
1
0q
q ,
2
0  
 4q  1 , q  1 ;
 4
2





пучки (4) и

0 1 ,

(6)

причем они представляются в виде

R0 ;  ; A  F0 ;  ; A F0  ;  ; A,
R1 ;  ; A  F1 ;  ; A F0  ;  ; A

(7)
(8)

где

F0  ;  ; A   E   j ,0   A  3 E  c2,0  2 A  c1,0  A2  c0,0   A3

(9)

F1  ;  ; A   E   j ,1   A  3 E  a1,0  2 A  a2,0   A2  a0,0   A3

(10)

3

j 1

3

j 1

Здесь

 j ,0     j ,0    1, Re  j ,0    0,  j ,1    0,

при

  0,  0  и   0,  0 

а числа

q2   1 q ,

c 2, 0  1  2

c1,0  2 q 2    1  q  q 2  

c0, 0    q   ,

(11)

2

a 2,1    1  1   , a1,1  1    q, a1, 0    q
Доказательство. Утверждению докажем для пучка

R0 ;  ; A

R1  ;  ; A,

(12)

так как оно доказывается для

аналогично.
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Пусть

  0  0 . Тогда при   i ,   R
R i  ;  ;          1  2q    q   

   A

2

2

4

2

2

2

4

2

1

2


 4
 2 2
   1  2q  2  2  q 2  4  
  2   2 1   4
2 2
2 4 

  1  2q    q  







  4 1  2q  2
 2 /2
2



     4 
 q  1  
2
 /  4  1  2q  /  2  q 2





2

2



4


2
  2   2  4  4  1  2q  2  q 2 1   sup 4
2
2
  0   1  2q   q




 












Так как,  4  1  2q  2  q 2  0, то





R1 i ;  ;     2   2  4 1     0





Таким образом при   0,1 полином R1  ;  ;  не имеет корней на мнимой оси. Тогда его
корни симметричны относительно вешественной оси и начало координат. Поэтому

R1 ;  ;    F1 ; ;    F1  ;  ;  
где

(13)

F1  ;  ;           1,1      1, 2    ,

(14)

где

Re 1,1    0, Re 1, 2    0
Далее пологая

F1  ;  ;    3  a2,1  2   a1,1    a1,0    3
Сравнивая коэффициенты в равенстве (13) мы найдем коэффициенты

a21  , a1,1  , a1,0   .

Далее, для завершение теоремы равенству (13) применим спектральную разложению оператора
A . Теорема доказана.
Лемма 1. Пусть

u W23 R ; H  .
P0 u

2
W21  R ; H 

Тогда

d 3u

dt 3

 q 2  1  2q  A
где

du
dt

2

d 2u
 2  2q  A 2
dt
L2  R ; H 
2

 q 2 A3u
L2  R ; H 

2
L2  R ; H 

2


L2  R ; H 

 ,
2

  A1/ 2u0.

Доказательство. Очевидно, что
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2

P0 u W 1  R ;H 


2

d 3u d 2 u
du
 3 A 2  qA2
dt
dt
dt

2

d 2u
du
 A 2  A2
 qA3u
dt
dt
L  R ;H 


2

3

d u
 3
dt

2

2

d u
 A 2
dt
L  R ;H 


2

2

du
q A
dt
L  R ;H 
2

2



Пр
и

L2  R ; H 

0

u W23 R ; H

2



2



2

L2  R ; H 

 d 3u d 2 u 
 3 , A 2 
dt 
 dt

d u d u
d u
du 
 2 Re 3 , A 2 
 q 2 Re 3 , A 2 

dt
dt
dt
dt

 L2  R ;H 

 L2  R ;H 
3

2

3

 d 2u
d 2u
2 du 

 q 2 Re A 2 , qA
 A 2
dt
dt
dt

 L2  R ;H 
du
 A
dt
2

2

т.е



 d 3u
2 Re  3 , A
 dt

L2  R ; H 

 d 2 u 2 du 

q A u
 2 Re A 2 , A

L2  R ; H 
dt
dt
L2  R ; H 

 L2  R ;H 

2

2

3

2

(16
)

 d 2u 3 
 du

 q 2 Re A 2 , A u 
 q 2 Re A 2 , A3u 
 dt
 L2  R ;H 
 dt
 L2  R ;H 

15

Ан
ало
гич
но

имеем

 d 3u 2 du 
d 2u
1/ 2
3/ 2
 3 , A

 A u 0, A u 0  A 2
dt
dt
dt

 L2  R ;H 





2

(17)
L2  R ; H 

и

 d 2u 2 du 
 2 du d 2u 
3/ 2
3/ 2
 A 2 , A

  A u 0, A u 0   A
, A 2 
dt
dt
dt
dt  L  R ;H 

 L2  R ;H 

2 





т.е

 d 2u 2 du 

2 Re  A 2 , A
0
dt
dt

 L2  R ;H 

(18)

0

При

u W23 R ; H 

аналогично доказываются равенствао.

 d 2u

du
Re  A 2 , A3u    A2 2
dt
 dt


 du

2 Re  A , A3u   0
 dt


(19)
L2  R ; H 

(20)

Учитывая равенство (16)-(20) в (15) получаем:
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P0 u

2
W21  R ; H 

d 3u

dt 3

2

 q 2 A3u  

2





d 2u
du
 2  2q  A 2  q 2  1  2q A
dt
dt
L2  R ; H 

2


L2  R ; H 

2

Лемма доказана.
0

Лемма 2. При

u W23 R ; H 

имеет место равенство

 du
F1 d / dt;  ; Au L  R ; H    21    1  P0 u W 1  R ; H     A
2

2

 dt

2

2




1
W2  R ; H  
2

(21)

0

Доказательство. При

u W23 R ; H 

имеет место следующие равенство:

d 3u
d 2u
2 du




F1 d / dt ;  ; Au L  R ; H  

a

A

a

A
 a0,1   A3u
2
,
1
1
,
1
3
2
2 
dt
dt
dt

2

2

d 3u

dt 3

2


L2  R ; H 

a22,1

2
  A d 2u
dt


L2  R ; H 

a12,1

du
A
dt

2

2

L2  R ; H 

 a02,1 A3u


L2  R ; H 

2
L2  R ; H 



 d 3u d 2 u 
 d 3u 2 du 



 2 Re a2,1   3 , A 2 
 2 Re a1,1   3 , A

dt
dt  L  R ;H 
dt
 dt


L2  R ; H 
2 
 d 3u 3 
 d 2u 2 du 

 2 Re a0,1   3 , A u 
 2a2,1  a1,1   A 2 , A

dt
dt
dt

 L2  R ;H 

 L2  R ;H 
 d 2u 3 
 du

.
 2a2,1   a0,1   A 2 , A u 
 2a1,1    a0,1   A2 , A3u 
dt
dt


L2  R ; H 

 L2  R ;H 
Учитывая что

u0  u0

и равенство (16)-(20) имеем:

d 3u
F1 d / dt ;  ; Au L  R ; H  
2 
dt 3

2

2

L2

d 2u
2
 a21   A 2
dt
 R; H 
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du
 a   A
dt
2
1,1

2

2

L2  R ; H 

d 2u
 2a1,1   A 2
dt
d 3u

dt 3

L2  R ; H 

L2  R ; H 





du
dt

2
L2  R ; H 



du
 1  q  2q A
dt

d 2u
dt 2

d 3u

dt 3

2
L2  R ; H 

2

du
 A
dt
L2  R ; H 
2

d 2u
A 2
dt

2


L2  R ; H 

 a2,1   

2
1/ 2

L2  R  ; H 

Учитывая что a 2,1    1  1  




L2  R ; H 



 a112    2a21  a1, 0   A2

2



2

du
 2a2,1   a0,1   A
dt
L  R ;H 

 a2,1    2a1,1  

F1 d / dt;  ; Au

2

2

2

2

 a2,1    2

2

 a02,1 A3u

a1,1    1    q, a1, 0    q получаем:

2

2

d 2u
 2  2q  A 2
dt
L2  R ; H 

 a 2,1   

2
1/ 2


2
 d u
  A 2
 dt


2

du
 A
dt
L2  R ; H 


L2  R ; H 

2

 A2
L2  R ; H 

du
dt


 Так

L2  R ; H  


2

как

2
W21  R ; H 

,

то

учитывая

лемму

в

последном

равенстве получаем:

F1 d / dt;  ; Au

2
L2  R ; H 

 a 2,1    1 

2
1/ 2

du
 P0 u W 1  R ; H    A
2

dt

2

2

W21  R ; H 

Аналогично доказывается
Лемма 3.

При

0 3
u W 2

F0 d / dt ;  ; Au

R ; H 

имеет место равенство

 c2,1      
L2  R ; H 

2

2

2

1/ 2

 P0u W 1  R
2

0

Отметим что из теоремы 1 следует, что в пространстве

u

W23  R ; H 



  A2u
;H 

W 2 R ; H 
3

нормы

2
W21  R ; H 

P0u

(22)

W21  R ; H 

и

эквивалентны, поэтому конечны следующие нормы

N1 

sup

A

03

0  uW 2  R ; H 

du
dt

1

W21  R ; H 

 P0u W 1  R
2

 ;H 

(23)

и
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N0 

A2u

sup
03
0  uW 2  R ; H 

1

W21  R ; H 

 P0u W 1  R

(24)

 ;H 

2

В дальнейшем, при получения условия разрешимости задачи (1), (2) очень ваэнную роль
играют нормы N1 и N 0 .
Теорема 3. Норма

N1  1 , N 0   01/ 2 .

3 получаем, что если уравнение
интервала 0,1 , то N1  1 . Если

Доказательство. Проведя аналогичные рассуждения работы

a    1  0 (см. формулу (21)) не имеет решение из
уравнение a    1  0 имеет решение из интервала 0,1 ,
2,1

2,1

то

N1

есть обратный квадратного

корня наименьшего этих решений. Поэтому, мы должна решать уравнению Следовательно,
получаем

1   0

(25)

Очевидно, что это уравнение не имеет решение из интервало 0,1 .
Поэтому N1  1,
Чтобы найти число

N0

мы должны решать уравнению c11    1  0 (см. формулу (22)). Тогда

1  2 q 2    1  2q  1
т.е

2 q 2    1  2q  0
Тогда

уравнение

N 0   01/ 2 .

(26)

0,  .

c1,1    1  0 не имеет решение из интервали

Поэтому ,

Теорема доказана.

Теперь докажем основную теорему.
Теорема 5.



q  N1 max A1

N0

 N



Пусть выполняются условия 1)-3) и
H1 H

, A1

H 2  H1

0

max A2

H 2 H

, A2

H 3  H1

 1 где числа N

1

определены из теоремы 3 . Тогда задача (1) и (2) регулярно разрешимо в

и

W23 R ; H .
0

Доказательство. По теорема 1 оператор
на

W21 R ; H .

P01  u .

P0

изоморфно отоброжает пространство

W23 R ; H 

0

Тогда при любом

 W21 R ; H  существует u W23 R ; H  ,

такое, что

Теперь напишем задача (1), (2) в виде уравнение
0

Pu  P0u  P1u  f , u W23 R ; H  ,
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u  P01

После замены

W21  R ; H 

 P1u W 1  R
2

 d 2u
 A2u W 1  R ;H    A1 2
2 

dt



du
  A2

dt

 AA1 A

1
1 0

 W21 R ; H 

при любом

P1P01

E  P P   f

получаем уравнению

du
du
 A2u
 A1
dt
dt
W21  R ; H 

 A1

 ;H 

1/ 2


 AA2u L  R ; H  

2 
L2  R ; H 

2

2 2
H H
2

 AA2 A 3

du
A
dt
2

A 3u

1/ 2




L2  R ;H  

2

1/ 2


L2  R ;H  

2

  A1 A1


  A2 A 2




 max A1 A 1

W21  R ; H 



2
H H

2
H H

H H



A

d 2u
dt 2

 A2u

, AA1 A 2


L2  R ; H 

2
L2  R ; H 

H H





1/ 2
2
 d 2u 2

du
  max A2 A 2
 A 2
 A2
, AA2 A3

H

H
 dt
dt L2  R ;H  
L2  R ;H 

2 2
1/ 2

3 2

 A2 d u
Au
  max A1 H1H , A1 H 2 H1 
L2  R ;H  

dt 2 L  R ;H 
2 

du
 A
 max A2 H H , A2 H H   A 2u 1
.
2
3
1 
W2  R ;H 

dt W21  R ;H 





Далее праменяя теоремы 3 получаем:

PP01u

W21  R ; H 

 P0u W 1  R
2

 ;H 





 N1 max A1

 q P0u W 1  R
2

 ;H 

Так как, по условию теоремы

, A1

H1 H

H 2  H1

 q  W1R
2

q  1,

 ;H 

 ;H 



, A2

H 3  H1



.

E  P1 P01

1

2

2 H 2 H

0

  E  P1 P01  f , а u  P01 E  P1 P01  f . Отсюда
u W 3 R

H H



  N max A

то оператор

1

Так как

1/ 2


du

 AA1
dt L2  R ;H  
L2  R ; H 

2

2

W21 R ; H .

в

 const f

обратим в

W21 R ; H .

Тогда

следует, что

W21  R ;H 

Теорема доказана.
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SUMMARY
The objective of this study is to formulate a polymeric film system for gastric use while comparing the effect
of the change in composition and the effect of magnesium oxide on the properties of the film, and the release
thus to evaluate the gastro-protective effect and test the anti-inflammatory activity through the film-forming
(films) using a plant polyphenolic extract extracted from Fennel. This is followed to study the release of
drugs and the antimicrobial activity of the polyphenolic extract of Fennel and through the film contains
Fennel extract. The films are formulated based on a polymer Hydroxypropyl methyl cellulose has different
types of plasticizers Glycerol and Polyethylene Glycol. After formulation; the film-forming solutions were
passed by rheological tests to evaluate their viscoelasticity as well as the study of the flow, mechanical tests
to determine the characteristics of the film obtained and analysis by Fourier transform infrared spectroscopy
(FT-IR) to better differentiate and identify the functional groups and the nature of the interactions.
Then, these studies are supplemented by in vivo tests to confirm the Gastro-protective effect visa vis-à-vis
the ulcer .thus to highlight the type of release and the anti-inflammatory activity of the active ingredient
through the gels and films that we formulated, In the end we conclude our studies with in vitro tests the
dissolution to achieve the release of drugs. Determine antimicrobial activity.
Keywords:

polymer,

polymeric

films,

HPMC,
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TREATMENT OF MARXISM AND AMERICAN DEPRESSION IN CLIFFORD ODETS’
WAITING FOR LEFTY
Irin SULTANA
Lecturer, Department of English
King Khalid University, KSA

ABSTRACT
In the world of depression, where meaning either vanishes or proliferates beyond understanding;
undoubtedly, drama plays a vital role in such milieu. It is the only device, by which the characters can hope
to know or control the world outside them. In 1930s, was evoking the turbulent where American Depression
spread out; there was also class distinction in that time. Clifford Odets’ Waiting for Lefty is probably one of
the best-known plays where he neatly summarizes his belief in the sanctity of workers and their right to fair
employment. He dealt with the disintegration of a middle class family caused by the depression. Odets’
works are the outcome of American Depression. With its leftist philosophy and realistic conflicts, this play
depicts the search by working class characters for a place in modern society. This article is an attempt to
show how the view of Marxism influenced the play and how the characters were depressed by the capitalism
day by day in that time. I will examine how they suffer from depression by their capitalist from Marxist point
of view. I will also explain how the American Depression is reflected in the writings of Clifford Odets,
replicating the experience of Americans in the time in which the playwright is living. This paper will also
demonstrate that the working class of the world would feel an urge to rise up in order to fight for their better
living step by step since Odets’ plays speak to a deeper level of the audience’s mind.
Keywords: American Dream, Capitalism, Depression, Leftist Philosophy, Marxism
Treatment of Marxism and American Depression in Clifford Odets’s Waiting for Lefty
A number of American playwrights were growing into manhood during “bourgeois Nirvana” before the
economic barrier would burst in 1929; As a result, in the 1930s many plays appear and Clifford Odets’
(1906-1963) ,a film scenarist, and director, was one of the most prominent American playwrights of the that
time. The one-act Waiting for Lefty, with its leftist philosophy and powerful, realistic conflicts, was an
immediate sensation when it was produced in 1935. In this play he depicts the story of a taxi driver’s union
who are preparing to take a strike vote. Like many of Odets' other plays Waiting for Lefty, depicts the search
by working class for a place in modern society, with the theme of permanent interest, and his colloquial
dialogue, vital ideological protests on behalf of human dignity and feeling for the family were distinctive as
well.
The play is a series of interrelated scenes depicting workers for a fictional taxi company. Several taxi drivers
sit in a semicircle. To one side stands a gunman. A large man and union leader, Harry Fatt, tells the men that
a strike is not a good idea. The focus alternates between the drivers’ union meeting and vignettes from their
difficult, oppressed lives. The climax is a rebellious call for the union to strike. Odets’ work was particularly
reflective of the racial diversity of lower income residents of urban people. His characters standout in the
dramatic standard for their highly political and philosophical reflections of daily struggles. And today,
Odets’ plays hold a historical significance for their depictions of American life after the Great Depression.
Odets politicized; left-leaning writing epitomized the discontent of the masses during the height of the Great
Depression and therefore I consider, the play retains a historical significance of American life after the
Depression too.
As we know, the Great Depression was a worldwide economic recession starting in most places in 1929 and
ending at different times in the 1930s or early 1940s for different countries. It was the largest and most
severe economic depression in the 20th century, and is used in the 21st century as an example of how far the
world’s economy can decline. It is evident that the Depression and the left wing Group Theatre were the two
determining factors in Odets’s career as dramatist. The play is based on a 1934 strike of unionized New York
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cab drivers, is a series of interrelated scenes depicting daily struggles of the workers. As political messages
dominate the play explicitly one could guess that his goal was nothing less than the promotion of a
communist revolution in America.
He consciously was writing to reflect contemporary American Society to present powerful dramatic
representations of life that illuminate a segment of society that literally was ignored at that time. His work
was particularly reflective of the racial diversity of lower income residents of urban environments with a
conclusion that Marxism is the only way for the working class to find any dignity.
A one–act play in SIX/eight episodes, Waiting for Lefty is composed of two basic staging. The main setting
is a union hall, where the members wait to take a hotly contested strike vote. While the corrupt union leader
Harry Fatt arrogantly tries to discourage the members from walking out, support for a strike is high, and the
workers nervously wait for the arrival of the leader of the strike party, Lefty Costello. As they wait, members
of the strike committee address the workers, each telling the story of how he came to be involved in the
union and convinced of the necessity for a strike. These individual stories are sketched in a series of
vignettes. Each is a story of unjust victimization, mirroring Fatt’s heavy-handed attempts to control the union
meeting. The building tension and emotion reaches a climax when the news arrives that Lefty has been
murdered, and the meeting explodes in a unanimous demand to “Strike! Strike!” As one reads the play, one
becomes aware that the rules are beginning to break right before the reader’s eyes and cannot but feeling the
play speaks to a deeper level of the audience’s mind.
Always the idealist rather than dogmatic leftist, Odets’s Waiting for Lefty, demonstrates several instances of
social injustice, some relating to the condition of the taxi drivers and others not (a chemist is asked by an
industrialist to work on a poison gas project; an internist is fired from his job at a hospital when it is
discovered that he is Jewish). The more activist members of the drivers’ union finally convince the rest of the
drivers to strike for fairer wages, undermining the authority of the union leaders. Although ostensibly about a
taxi drivers strike, the play through its freestanding episodes argues for job actions in protest of the injustices
exhibited by the owners, the union leadership and the government. As the union leadership paints the more
extreme activists as “red boys”, Joe, a representative of oppressed workers says,
“I ain’t a red boy one bit! Here I’m carryin’ shrapnel that big I picked up in the war. And may be I don’t
know it when it rains! Don’t tell me red! You know what we are? The black and blue boys! (Waiting for
Lefty, Episode III)
Odets’s depiction of Harry Fatt, Joe and Lefty Costello becomes significant in understanding the underlying
differences between two classes of people; - rich and poor that have not particularly aged well. Hence
becomes timeless and have the universal appeal. The 1930's message and power can also be applied to
matters that affect America even today. Themes are shared between the play and American culture like
xenophobia and racism; the play exhibited the hatred and fear of citizens, especially government, of
Communism and this is similar to the feelings of Americans even today toward Muslims and Arabs. When
Joe claims he "ain't a red boy one bit," fearful of the very accusation, it is as if one could replace "red boy"
with so called and imagined "terrorist" and it would fit in American dialogue today. Also, finding Lefty
"behind the car barns with a bullet in his head" depicts censorship, which many Americans feel exists in the
country's media and elsewhere.
We can see the spirit of Socialism when a man named Agate talks to the taxi drivers, first insulting their lack
as strength, and then insulting Fatt. Fatt and the gunman try to detain him, but he gets away with the help of
the committeemen. Agate proclaims that if “we’re reds because we wanna strike, then we take over their
salute too!” (Waiting for Lefty, Episode III). He makes a Communist salute. While the committeemen join in
or take over part of his speech. Agate incites the taxi drivers with burning expression about the rich killing
them off. He tells them to “unite and fight!” He says the “reds” have helped him in the past. He tells them
not to wait for Lefty, who may never arrive. Then a man runs into the house and declares that they just found
Lefty, shot dead. Agate yells to his fellow union men,
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“Hello America! Hello. We’re storm birds of the working class. Workers of the world… our Bones and
Blood!” and urges them to die to “make a new world” (Waiting for Lefty, Episode IV)
The most striking aspect of Waiting for Lefty is Odets’s dramatic creation of the working class family
throughout the play; a doctor caught in the mechanisms of the American health care system says,
“I wanted to go to Russia. Last week I was thinking about it - the wonderful opportunity to do good work in
their socialized medicine”. (Waiting for Lefty, Interne Episode, VI)
The oppressed worker Joe said,
“What can I do?”
And Joe’s wife Edna, taunts him with a variety of insults –
“Who’s the man in the family, you or me?” (Waiting for Lefty, Joe and Edna Episode, --)
So, these are the vibrant true pictures of American depressed people and help us to visualize what is
happening in the working class families and their struggle to survive against the hostility of capitalist world.
As we know, the aim of Marxism is to bring about class less society, based on the common ownership of the
means of production, distribution and exchange. Marxism is a materialist philosophy and it is evident that
Odets is influenced by this philosophy; that is, he tries to explain things without assuming the existence of a
world or of forces beyond the natural world around us, and the society we live in. Marxism sees progress as
coming about through the struggle for power between different social classes. This view of history as class
struggle regards it as ‘motored’ by the competition for economic, social and political advantage.
Waiting for Lefty also more directly relates to contemporary America as the nation still struggles with class
and labour issues, though not necessarily to the same extent. Many would agree that big business in America
is corrupt as it was in the play; for instance, Fayette's statement: “If big business went sentimental over
human life,” says industrialist Fayette in Waiting for Lefty as he attempts to convince lab assistant Miller to
spy on a fellow chemist as the company gears up to produce nerve gas for the U.S. military,
“there wouldn’t be big business of any sort!”
“That’s job for foreigners,” replies Fayette.
“Sneaking - and making poison gas - that’s for Americans”? Miller asks.
(Waiting for Lefty, Lab Assistant episode II, P.430)
This episode shows extreme immorality like that of government-run Halliburton, which overcharged meals
for U.S. troops in Iraq after 9/11. There are still clear divisions in class, as evidenced in both the play and
American society by differences in language between members’ of different classes; for instance, in hearing
the voice of Tom Clayton saying, "I gotta right. I gotta right. Looka him, he don't say boo," then Dr. Barnes
noting, "They're doing splendid work in brain surgery these days," one can determine the social separations
between the men as also one could see today between professionals and common labourers.
Odets tries to see life through a Marxist lens, but his play isn’t ideological. With its notes of hurt and hope,
“Lefty” depicts effectively onstage, for the first time, the brokenhearted world that Odets knows so well,
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where, as he says, “there is only shame and regret, resignation and anxiety.” In the Interne Episode Agate,
informs the workers:
“Well, may be I don’t know a thing; may be I fell outa the cradle when I was a kid and ain’t been right
since... May be I got a glass eye, but it come from working in a factory at the age of eleven. They hooked it
out because they didn’t have a shield on the works but I wear it like a medal ‘cause it tells the world where I
belong - deep down in the working class!” (Waiting for Lefty, Interne Episode, VI)
This is the real picture of working class people and also reflects the Great Depression, we learn through the
comment of Agate to the workers:
“This is your life and mine! It’s skull and bones every incha the road! Christ, we’re dyin’ by inches! For
what? For the debutant-ees to have their sweet comin’ out parties in the Ritz! Poppa’s got a daughter she’s
gotta get her picture in the papers. Christ, they make’em with our blood ... Slow death or fight. It’s war!”
(Waiting for Lefty, Interne Episode VI)
Though each of the character sketch displays one form or another of social injustice, the victims themselves
inevitably decide to fight the injustice. For sure, here we find the zeal of Marxism. Odets focuses on the
economic conflict among social classes based on Marxist theory. Hence, it is perhaps inevitable that this is
an extremely ‘class-conscious play. Here characters are clearly identified by class, and these classes are
presented in vivid opposition: on the one hand, virtuous and long-suffering members of the working class; on
the other, the greedy, inhuman capitalist who exploit them at every turn. That’s why clash between classes is
unavoidable. Joe decides to “look up Lefty Castello”, who had apparently been organizing a strike; the
chemist punches the industrialist in the mouth; the internist decides to “study and work and learn my place” while earning his living as a taxi driver. And the play itself ends with the union membership triumphantly
prevail its leadership. We are informed by a character named Agate, representative of working class, who
declares not only by borrowing language from "The Communist Manifesto", but also saluting like a
Communist and tells the men that "reds" have helped him more than anyone else, and proclaims :
“Hear it, boys, hear it? Hell, listen to me! Coast to coast! HELLO AMERICA! WE’RE STORMBIRDS OF
THE WORKING-CLASS. WORKERS OF THE WORLD ... OUR BONES AND BLOOD! And when we die
they’ll know what we did it to make a new world!” (Waiting for Lefty, Interne Episode VI)
No doubt it is a call for a revolt against the inhuman exploitation of the capitalist in micro level in the play
but it could mirror an urge for a revolution throughout the world “to make a new world.” Here we find, the
play depicts how the working class people are depressed day by day and finally how and why they become
comrade and rebel to change the corrupted world. This urge has a universal appeal because we all want a
change inwardly but cannot able to do that. Yet, people never stop dreaming to make free themselves from
the chain of world. Odets has depicted our inner desire in this play and shows step by step, the working class
of the world would rise up, and fight for their bones and blood. They sacrificed their lives just to make a new
world. I believe, the same circumstances will happen again and again until an equal world established and
oppressed people will sacrifice their lives to establish their rights till making the world a new one.
In a broader sense or on macro level Waiting for Lefty can be understood and appreciated by readers even
today in the apparent authenticity of the characters as representatives of human beings of all ages.
The plays of Odets’ and other major Group Theatre plays of the 1930s are harsh criticisms of the capitalist
class in the Great Depression. Odets asserted that all of his plays deal with the human spirit persistent in the
face of all opponents, whether they are the capitalist class or not. Odets’ dramatic style is distinguished by a
kind of poetic, by his socialist politics, and by his way of dropping the audience right into the conflict with
little or no introduction. Often character is more important than plot, which Odets attributed to the influence
of Anton Chekhov. In general, Odets’ political statements give us an idea about Marxism in order to
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highlight a universal humanism. This is the ultimate reason why he retains a strong hope for the triumph of
humanistic ideals despite acknowledging the presence of inhuman power games and social classes.
Odets strongly declares, “When I mention the word ‘America’, it is myself I mean,” here we find that Odets
echoing Walt Whitman:
“I celebrate myself, and sing myself,
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.”
(Song of Myself, L.1-3 Section I)
Though it is a study of the poet himself, indirectly it is a study of all humankind. His ‘self’ is comprehensive,
a universal one. While singing of himself he is singing the glory of all humanity. Whereas Whitman sang the
body electric, Odets sang the body politic. Odets internal landscape - “the homeless thing” - exactly
paralleled the nation’s sense of lack. And, in his analysis of the American disease, he brought against the
stage a whole range of hitherto ‘undramatized’ souls.
The above mentioned openness and the experience of Depression-era show a clear message that the
“American Dream” should be a dream of a better life for all, not just for the privileged few, and we should
band together to get it. But however questionable the opening, the closing is even more rousingly dead-on.
Labor leader Lefty has been found with a bullet in his head. Symbolically a bullet in the head of oppressed
people - to all the underprivileged people of the world. Capitalism can eat its own every bit as well as
communism - and the assembled “storm birds of the working class” finally band together in a general call for
a strike. The manner in which they do so is full of anger, determination and power, and we can’t help but
glimpse the possibility of change.
Certainly "Waiting for Lefty" was written with the intention of highlighting the problems of big business and
capitalism, the power of the "little man," and other issues prove relevant to American life today and rise
above the setting of the 1930's. Still, a lot of the play is in those problems of the times, such as the ‘Great
Depression’. While there are undercurrents in American society similar to Marxism, it is important to
recognize the movement itself as a significant part of America at that time that affected the way people acted
and thought, seen as a threat to government and capitalism. Clifford Odets was actually a member of the
American Communist Party since 1934 and so wrote the play with a simultaneous voice. In spite of the
historical qualities that give the play additional power, most of the strength in Waiting for Lefty is in the
universality of its themes and basic issues between people.
The situation presented in Waiting for Lefty hasn’t changed yet. At present, so-called strike is increasing day
by day. Especially in the third world it becomes a common scenario, as if there is no escape from the system
established by the capitalist. This play still remains a salient work on the ill effects of capitalism, and on the
ways the common man can combat them. Odets’ subject was always the struggle of the heartbroken
American soul under capitalism. His plays and his life, full of unique lament and liveliness, eloquently fulfill
his prophecy: “I will reveal America to itself by revealing myself to myself.” And Arthur Miller was right
when he wrote in his journal “Time Bends”
“An Odets play was awaited like news hot off the presses, as though through him we would know what to
think of ourselves, … Marxism was magic, and Odets had the wand.” Odets himself felt the magic and
inspire us “to make a new world.”
Though he never appears in the play, Lefty remains an important symbol. His name marks him as a symbol
for a left- wing radical, and the men seem reluctant to act until he arrives. When they learn he has been
murdered, it is the last straw, and then they decide to strike. We do not whether it will be a change for the
better or not, whether a new world comes into existence or not after that expected revolutionary change. Yet,
we expect and wait. Actually we don’t know who or what is coming but still we are waiting for. Waiting
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does matter. Like Godot in Beckett’s Waiting for Godot, Lefty might be an empty promise in our
meaningless life. Yet his arrival is expected to change the situation and to make a new world for the ordinary
people like us to fight against oppression and odds against humanity. Waiting for Lefty shows us the ways
how the common men can fight against repression.
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SURİYELİ GÖÇMENLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
EFFECTS OF SYRIAN IMMIGRANTS ON TURKISH ECONOMY

Murat KARTAL
Dr., İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
ORCID NO:0000-0003-3398-5427

ÖZET
Birçok Suriyelinin Türkiye'ye sığınmasına bağlı olarak, mülteci girişlerinin Türkiye işgücü piyasası koşulları
üzerindeki etkisini değerlendirmek önemli bir konu olarak önümüze çıkmaktadır. Mülteci girişlerinin,
özellikle kayıt dışı işlerde çalışan (özellikle kadınlar), düşük eğitimli ve tarımda çalışan Türk işçiler üzerinde
olumsuz etkilerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği de ayrıca not edilmelidir. Bu araştırma, işgücü ve buna
bağlı piyasaların etkileri açısından mültecilerin Türk istihdamının düzeyinin, göçler ile birlikte
değerlendirilmeleri gerektiği üzere oluşturulmuştur. Türk işçilerin Suriyeli mülteciler sebebiyle yerinden
edilmesi, birçok olumsuz etkileri beraberinde getirmiştir. Mültecilerin gelişi nedeniyle istihdam oranları
düşse bile, işsizlik oranları da aşağı yukarı aynı oranda düşmektedir. Kadınların yine aynı şekilde, kayıtlı ve
düzenli istihdama karşılık, kayıt dışı istihdamda ve saha çalışmasında çok büyük azalmalara konu olduğu ise
bir başka veridir. Ortaya çıkan ortalama ücret artışı, muhtemelen ücret kaybı yaşayanların işgücü
piyasasından çıkması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Yine bunlara bağlı olarak, Türk işçiler tarafından
doldurulan daha kaliteli kayıtlı işlere yönelik artan talep, çalışma izinlerinin potansiyel etkisi ile alakalı
olarak, mültecilerin kayıtlı işgücü piyasasına katılmalarına izin vermek hususunun yeniden
değerlendirilmesini gerektirmektedir. Suriyeli mülteci topluluğu hakkında veri toplamanın öncelikli olması
gerektiği iddiası ise literatürde en çok rastlanılan husus olması ile birlikte somut çözümlere muhtaçtır.
Mültecilerin Türkiye’ye gelişleri ve Türkiye iş ve çalışan oranlarının yanında piyasa etkilerinin incelendiği
bu makalede özellikle mültecilerin sebebiyet verdiği sıkıntılar ele alınmakla kalmayıp, çözüm önerileri de
ana hatlarıyla belirtilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Suriyeli Göçmenler, Mülteciler ve Piyasa, Mültecilerin Ekonomiye Etkileri, Suriyeli
Göçmenlerin Etkileri

ABSTRACT
It is an important issue to evaluate the impact of refugee inflows on Turkish labor market conditions since a
lot of Syrians took refuge in Turkey. It should also be noted that refugee inflows should be considered with
negative impacts on Turkish workers, especially those working in informal jobs (especially women), loweducated and agricultural workers. In this article, the level of Turkish employment of refugees should be
evaluated together with immigration in terms of the effects of labor force and related markets. Displacement
of Turkish workers due to Syrian refugees has brought many negative effects. Even if employment rates
decrease due to the arrival of refugees, unemployment rates are also decreasing at roughly the same rate. It is
another data that women are subject to huge reductions in formal and regular employment versus
unregistered employment and fieldwork. The resulting increase in average wages is probably since those
experiencing wage losses are leaving the labor market. Correspondingly, the growing demand for higher
quality formal jobs filled by Turkish workers requires a re-evaluation of allowing refugees to participate in
the formal labor market in relation to the potential impact of work permits. The claim that collecting data
about the Syrian refugee community should be a priority is the most common issue in the literature and
needs concrete solutions. In this article, which examines the arrival of refugees in Turkey, the employment
and employee rates in Turkey, as well as the market effects, not only the problems caused by the refugees are
discussed, but also the solution proposals are outlined.
Keywords: Syrian Immigrants, Refugees and the Market, Effects of Refugees on the Economy, Effects of
Syrian Immigrants
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TBMM'DEKİ ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1920-2018)
AN EVALUATION ON DEPUTIES OF ERZİNCAN IN THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF
TURKEY (1920-2018)
Nurettin GÜLMEZ
Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi,
Yunusemre/Manisa/ Türkiye
ORCID No: 0000-0002-4530-0491

ÖZET
Bugüne kadar 27 dönem seçim yapılmış ve her dönemde Erzincan, 2-7 arasında milletvekili ile temsil
edilmiştir. 27 seçim döneminde toplam 101 milletvekili, Erzincan adına görev yapmıştır. Çok partili
dönemde 20 defa seçim yapılmış ve 69 milletvekili, Erzincan adına TBMM’de yer almıştır.
Bu çalışmada; 2018 seçimleri dahil bugüne kadar TBMM görev yapan Erzincan milletvekillerinin doğum
yerleri, meslekleri, dil bilme durumları, bakan olarak görev yapmaları, seçilme sayıları, seçildikleri partilere
göre dağılımları, eğitim durumları, medeni halleri, çocuk sayıları, aldıkları ödüller, cinsiyet durumları ve
TBMM’deki faaliyetleri üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Erzincan halkının parti tercihi ve parti
tercihini etkileyen unsurlar incelenmeye çalışılmıştır.
Türk Parlamento Tarihi, TBMM Tutanakları, TBMM Albümleri ve TBMM internet sayfasındaki veriler
temel kaynak olarak kullanılmıştır. Somut veriler üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Erzincan, milletvekili, bakan, meclis faaliyeti.

ABSTRACT
In Erzincan province, 27 elections have been held so far and the province has been represented by 2 to 7
deputies for each electoral period. In 27 electoral periods, 101 deputies in total represented Erzincan. In the
multi-party period, 20 elections were held and 69 deputies performed their duties in the Grand National
Assembly of Turkey (TBMM).
This study is an evaluation of deputies of Erzincan in TBMM on their birthplaces, professions, language
competencies, duties as minister, the number of times they have been elected, distributions by their parties,
their education status, marital status, number of children they have, their awards, genders and activities in
TBMM. The party preference of people living in Erzincan and factors affecting it are attempted to examine.
History of Turkish Parliamentary, TBMM records, TBMM albums and data on the TBMM website were
used as primary resources. An assessment on tangible data was attempted.
Keywords: Grand National Assembly of Turkey, Erzincan, deputies, ministers, parliamentary activities.
GİRİŞ
Türkiye Büyük Millet Meclisi, kuruluşundan itibaren Türk milletinin kalbi olmuş ve milletvekili olmak
büyük bir onur olarak görülmüştür. Milli Mücadele, TBMM’den yönetilmiş ve cumhuriyet TBMM’de ilan
edilmiştir. Onun için TBMM, milletin kalbinde taht kurmuştur. Darbeler döneminde kapatılmış, TBMM’yi
itibarsızlaştırma çabaları yürütülmüş ve operasyonlara maruz kalmıştır. Buna rağmen, TBMM’ye operasyon
çeken ve darbe yapan generaller bile daha sonra milletvekili olmayı tercih etmiştir.
Her şeye rağmen Türkiye’de siyasete ilgi çok yüksektir. Halk seçime giderek demokratik hakkını kullanmış,
yerel ve genel seçimlerde, aday bolluğu yaşanmış ve sorunlara çözüm yeri olarak TBMM görülmüştür.
Erzincan halkı da seçimlere yüksek oranda katılım göstermiş ve çok sayıda milletvekili aday adayı çıkmıştır.
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TBMM, 23 Nisan 1920’de açılmış ve bu açılıştan sonra 27 dönem seçim yapılmıştır. Seçimlerde Erzincan,
iki ile yedi arasında milletvekili ile temsil edilmiştir. Türkiye’de seçimlere katılım oranı 64,3’ün altına hiç
düşmemiştir. Milletvekili genel seçimlerine katılım oranının Türkiye ortalaması 81.85 olarak gerçekleşmiştir.
Erzincan’da milletvekili seçimlerine katılım oranı Türkiye ortalamasından daha yüksektir. Türkiye genelinde
en düşük katılım oranları 1969’da 64,3 ve 1973’te 66,8 olarak gerçekleşmiştir. Erzincan’da 1969’da yüzde
69,1 ve 1973’te yüzde 71,2 katılım yaşanmıştır. 1950 sonrası bütün milletvekili seçimleri dikkate alındığında
Erzincan’da katılım oranı 81,88 ile Türkiye ortalamasının hemen üzerinde yer almıştır.1 Yani Erzincan’da
seçimler, her zaman büyük ilgi görmüştür, denilebilir.
Bu bildiride, TBMM’de görev yapan Erzincan milletvekillerinin sosyal, mesleki ve politik tutumları
incelenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümü, Türk Parlamento Tarihleri ve TBMM Tutanakları
temel kaynak olarak kullanılmıştır.
ERZİNCAN’IN TBMM’DE TEMSİLİ
Erzincan’ı TBMM’de temsil etmek üzere 1920-2018 tarihleri arasında 96 sandalye ayrılmıştır. Fakat bu
görev, istifalar, başka görevlere atanma ve ölüm gibi nedenlerle 101 temsilci ve birden fazla seçilmeler
dolayısıyla da 58 kişi tarafından kullanılmıştır. 1923 seçimlerinde Erzincan’ın iki kontenjanı vardır. Fakat
Hamdi Arpağ’ın Viyana Büyükelçiliğine atanması dolayısıyla istifa etmesi üzerine yapılan ara seçimde
Abdülhak Fırat TBMM’ye katılmıştır. 2 Aynı şekilde 1939 seçimlerinde de Erzincan’ın kontenjanı beş
milletvekilliğidir. Saffet Arıkan’ın Berlin Büyükelçiliğine atanmış ve 1942’de istifa etmiştir. İskender Artun
ise 1942’de vefat etmiştir. Onların yerine Safiyüttin Erdem ve Şükrü Sökmensüer ara seçimlerle TBMM’ye
katılmışlardır.3 1949’da da Behçet Kemal Çağlar’ın istifası ve 1946 seçimlerinde Erzincan’dan milletvekili
seçilen Saffet Arıkan’ın 1947’de vefatı üzerine yapılan ara seçimlerde Rauf Bayındır ve Nahit Pekcan
TBMM’de yer almıştır. 4
Erzincan Milletvekillerinin Yerel Olma Durumları
Aşağıdaki Tablo-1’deki verilere göre TBMM’de görev yapan milletvekillerinin yereli temsil etme durumları
ile ilgili olarak şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:
Tablo-1: Doğum yerlerine göre Urfa milletvekilleri

Erzincan doğumlu
milletvekili sayısı

Erzincan
doğumlu
olmayan
milletvekili
sayısı

Erzincan
doğumlu
olanların seçilme
sayısı

Erzincan
doğumlu
olmayanların
seçilme sayısı

40

18

71

30

58
% 69

101
% 31

% 70,30

% 29,70

% 100

% 100

Bu verilerin elde edilmesinde doğum yerleri esas alınmıştır. Doğum yeri esas alındığı için Erzincanlı olsa
bile doğum yeri farklı olanlar, Erzincanlı olmayan milletvekilleri kapsamında değerlendirilmiştir. 1938 yılına
kadar Erzincan’a bağlı olan Pülümür doğumlu milletvekilleri de Erzincan doğumlu olarak gösterilmemiştir.
Yani bugüne kadar Erzincan’ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil eden milletvekillerinin dörtte üçüne
yakın bir çoğunluğunun Erzincan doğumlu olduğu görülmektedir. Ancak TBMM’de iki veya üç milletvekili
1

Türkiye İstatistik Kurumu, Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2011, Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara 2012, s.25, 49, 93
ve 141.
2
TBMM Albümü (1920-1950), cilt-1, TBMM Yayınları, Ankara 2010, s.94.
3
TBMM Albümü (1920-1950), cilt-1, TBMM Yayınları, Ankara 2010, s.322-323.
4
TBMM Albümü (1920-1950), cilt-1, TBMM Yayınları, Ankara 2010, s.464-465.
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ile temsil edilen Erzincan gibi bir yer için yüzde yetmiş bir, düşük bir temsil oranı olarak söylenebilir. Yine
de Erzincan’ı çoğunlukla Erzincanlılar temsil etmiştir. Bu da doğru bir durumdur ve temsilde yerellik
şartının büyük ölçüde gerçekleştiği ifade edilebilir. Yine de yereli tam olarak temsil ettikleri söylenemez.
Bunda 1946 seçimlerine kadar milletvekili adaylarının merkezden belirlenmesinin de etkileri elbette vardır.
Ancak milletvekillerinin büyük çoğunluğu temsil ettiği şehrin sorunlarını, dertlerini, sıkıntılarını bilen,
insanlarının huyunu suyunu yaşamış ve temsil ettiği şehrin insanlarının derdiyle dertlenebilen, dağını, taşını,
ovasını, deresini, nehrini, köprüsünü ve yolunu tanıyan ve mümkünse orada oturanlardan seçilmesinin daha
doğru olacağı düşünülebilir.
Grafik-1: Doğum yerlerine göre milletvekillerinin oransal dağılımı

Erzincan
doğumlular

Erzincan
doğumlu
olmayanlar

Bu milletvekillerinin Erzincan’ın kendi yerelinde dağılımı da önem arz etmektedir. Erzincan’ı temsil eden
milletvekillerinin, ilin bütün ilçelerinden seçilmiş olması da gereklidir. Yüzyıllık bir sürede bu temsil,
vilayetin genelini büyük ölçüde kapsamıştır. Fakat bazı yerler 2018’e kadar, hiç temsilci gönderememiştir.
Bu da nüfus yoğunluğu ile ilgili bir durum olsa gerekir.
Tablo-2: Erzincan vilayeti içinde milletvekillerinin dağılımı
Yerleşim Yeri

Milletvekili Sayısı

Seçilme Sayısı

Erzincan-Merkez

25

48

Tercan

5

5

Refahiye

5

8

Kemah

4

9

Kemaliye

1

1

TOPLAM

40

71

Tablo-2’ye göre Erzincan ve ilçeleri doğumlu olan adayların büyük çoğunluğu Erzincan merkez adayıdır.
Erzincan’ın il merkezi olması böyle bir sonuç getirmiştir. Erzincan’ı Kemah, Refahiye, Tercan ve Kemaliye
takip etmektedir. Çayırlı, İliç, Otlukbeli ve Üzümlü ilçelerinden milletvekili gönderilememiştir. Adayların
yereli temsil etmesi kadar, yerelin bütününü temsil etmesi de önemlidir. Onun için bütün ilçelerden
milletvekillerinin TBMM’ye taşınması gerekmektedir.
Erzincan Halkının Milletvekili Belirlerken Tercih Ettiği Meslekler
2018 yılına kadar milletvekili olmuş olanların mesleklerine bakıldığında, Erzincanlıların milletvekilleri için
hangi meslekleri tercih ettiği açıkça görülmektedir. Şöyle ki:
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Tablo-3: Erzincan milletvekillerinin meslek dağılımı
Meslek adı

Milletvekili Sayısı

1

Hukukçu, avukat, hâkim, savcı, Danıştay üyesi

17

2

Öğretmen,

12

3

Tüccar

9

4

Mühendis (İnşaat, ziraat, çevre, makine vb.)

9

5

Vali, kaymakam,
diplomat

6

Ekonomist,
iktisatçı,
bankacı,
maliyeci, 9
muhasebeci, sigortacı, mali müşavir, gelir uzmanı

7

Çiftçi, ziraatçı

6

8

Asker, albay, yarbay, subay

6

9

İş adamı, sanayici, nakliyeci, ithalatçı

4

10

Doktor

3

11

Yazar, edebiyatçı

3

12

Vaiz, müftü, müderris

3

13

Gazeteci, eleştirmen

2

14

Eczacı

2

15

Kuva-yı Milliyeci

2

16

Öğretim üyesi, Prof. Dr., araştırma görevlisi

2

17

Sendikacı, işçi

1

18

Şeyh

1

19

Belediyeci

1

20

Sporcu

1

idareci,

kamu

yöneticisi, 9

Tablo-3’te görüldüğü gibi Erzincanlılar; hukukçuları, sonra öğretmen, tüccar ve mühendisleri, sonra vali ve
kaymakam gibi idarecileri, ekonomi bilgisi olanları ve daha sonra da çiftçileri ve çeşitli kademelerde görev
yapmış subayları tercih etmiştir. Milletvekilleri arasında Nakşibendi Tarikatı şeyhi 5, iş adamları, Kuva-yı
Milliyeciler, yazar ve edebiyatçılar, müftüler, doktorlar6, eczacılar ve hatta bir de sporcu vardır. 7 Bir
milletvekili birden fazla meslek ve ilgi alanı bildirdiği için milletvekili sayısı ile meslekler arasında birebir
örtüşme beklenmemelidir.

5

TBMM Albümü (1920-1950), cilt-1, TBMM Yayınları, Ankara 2010, s.27-28.
TBMM Albümü (2012), cilt-5, TBMM Yayınları, Ankara 2011, s.91.
7
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.liste.
6
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Tablo-4: Erzincan milletvekillerinin eğitim ve öğrenim durumu
Okul durumu

Sayısı

Oranı

1

Özel öğretim

3

5,20

2

Medrese

1

1,70

3

İlkokul

3

5,20

4

Ortaokul

4

6,90

5

Lise

5

8,60

6

Üniversite ve üstü

42

72,40

Toplam

58

100

Lise ve altındaki seviyelerde eğitim almış milletvekili sayısı on altıdır. On altı sayısı, toplam milletvekili
sayısının 58 olduğu dikkate alınırsa % 28,60 gibi bir orana karşılık gelmektedir. Yüzde 28,60 yüksek bir oran
gibi görünse de çiftçi, işçi, sendikacı, iş adamı, tüccar ve müteahhit gibi mesleklere sahip milletvekillerinin
varlığı dikkate alındığında, bu oran anlaşılabilir olarak nitelenebilir. Ayrıca cumhuriyetin ilk yıllarında
eğitim ve öğretim seviyesinin düşük olduğu da dikkate alındığında bu durum normal olarak karşılanabilir.
1950 sonrasında Erzincan milletvekillerinin hemen hemen hepsinin üniversite mezunu olması önemli bir
özelliktir. Genel toplamda Erzincan milletvekillerinin % 71,40’sinin üniversite ve üstü eğitim almış olması,
görece olarak düşük bir eğitim seviyesine işaret etse de 1950 sonrası dikkate alındığında üniversite ve üstü
eğitim almış milletvekillerinin yüzde yüze yaklaşması dikkate değer bir durumdur. Erzincanlılar için eğitim
ve öğretim görmüş olmak ve bunu en üst seviyede almak, önemli demektir. Seçilmiş insan olan
milletvekillerinin çağın ihtiyaçlarını kavramış insanlardan oluşması, olması gereken bir durumdur.
Erzincan Milletvekillerinin Yabancı Dil Bilgisi
Milletvekilleri, TBMM’ye kayıtlarını yaptırırken kendileriyle ilgili özgeçmiş bilgilerini de beyan etmişlerdir.
Özgeçmiş bilgileri arasında yabancı dil bilme durumları da yer almaktadır. Yabancı dil bilme durumları,
milletvekillerinin kendi beyanlarından alınmıştır.
Tablo-5: Erzincan milletvekillerinin yabancı dil bilme durumu
Dil Adı

Kişi Sayısı

1

Fransızca

20

2

İngilizce

13

3

Arapça

11

4

Almanca

7

5

Farsça

5

6

Rusça

1

7

İtalyanca

1

8

İspanyolca

1

9

Dil bilmeyen

21
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Toplam

80

Erzincan milletvekillerinin kendi beyanlarında, yabancı dil olarak daha çok Fransızca bildikleri ifade
edilmektedir. İkinci sırada İngilizce gelmektedir. Erzincan’da Arapça’nın üçüncü sıraya yerleşmesi, 1950
öncesi milletvekillerinin medrese eğitimi almış olmalarından ve özel eğitim ile Arapça öğrenmelerinden
kaynaklanmaktadır. 1950 sonrasında da milletvekillerinin ilahiyat fakültesi mezunu olanlardan seçilmiş
olması da bunu desteklemektedir. Daha sonra Almanca ve Farsça gelmektedir. Rusça, İtalyanca ve
İspanyolca bilen milletvekillerinin de olması, bir zenginliktir.
Bazı milletvekilleri, dil seviyelerini de belirtme ihtiyacı duymuştur. “Çok iyi, iyi derecede, orta düzeyde, az
seviyede” diye derecelendirmeler yapmışlardır.
Tablo-5’ten TBMM’de Erzincan’ı temsil eden 58 milletvekilinden 21 tanesinin her hangi bir dil bilmediği
anlaşılmaktadır. Geri kalan 37 milletvekilinin bir kısmı bir, bir kısmı iki ve bir kısmı üç dil bildiğini beyan
etmiştir. Tablo-5’teki toplam 80 dil rakamı, birden fazla dil bilen milletvekillerinin bulunmasından
kaynaklandığı unutulmamalıdır.
Tablo-6: Erzincan milletvekillerinden iki ve üç yabancı dil bilenler
İki Dil Bilenler

Üç Dil Bilenler

1

Osman Fevzi Topçu

1

Mehmet Tevfik Kütükbaşı

2

Şeyh Hacı Fevzi Baysoy

2

Mehmet Hamdi Arpağ

3

Sabit Sağıroğlu

3

Aziz Samih İlter

4

Saffet Arıkan

4

Şemsettin Günaltay

5

Salih Başotaç (Başatar)

5

Erdoğan Özyalçın

6

Behçet Kemal Çağlar

7

Nahit Pekcan

8

Tevhit Karakaya

9

Naci Terzi

10

Binali Yıldırım

11

Talha Erol Durmaz

12

Burhan Çakır

On yedi milletvekili iki ve üç dil bildiğini beyan ederken, yirmi bir milletvekili ise bir dil bildiklerini ifade
etmişlerdir. Bu iki üç dil bilen Erzincan milletvekilleri arasında Binali Yıldırım gibi TBMM başkanlığı ve
başbakanlık, Şemsettin Günaltay gibi başbakanlık yapmış önemli isimlerin bulunduğu görülmektedir. Ayrıca
dil bilmek kadar dili kullanma da önemlidir. Çok sayıda veya bir dili bildiğini belirtiği halde bu dillerin
hiçbirini konuşamayan veya konuşulanı anlamayanlar da bulunmaktadır.
ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİNİN TBMM’DEKİ FAALİYETLERİ
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Bu başlık altında, Erzincan halkının parti tercihleri, seçilen milletvekillerinin kaç defa seçildikleri, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ndeki yasama ve yürütme faaliyetlerine katkıları, yürütmenin bir parçası olarak
hükümetlerde bakan olarak görev alıp almama durumları değerlendirilmiştir.
Erzincan İnsanının Parti Tercihi
Türkiye’de siyasal hayatın akışı içinde çeşitli iniş çıkışlar yaşanmıştır. Bu iniş çıkışları ortaya çıkaran
etkenler arasında ekonomik krizler, anarşik olaylar, darbeler ve muhtıralar bulunmaktadır. Adı geçen
gelişmeler, aslında sadece siyasal hayatın akışını değil, sosyal, kültürel, ticari, ekonomik hayatın gidişini
değiştirmiş, uluslararası ilişkileri bile tekrar düzenlemiştir. Bazen partiler kapatılmıştır. Bu yüzden
Türkiye’de siyasal partilerde bir devamlılık, kökleşme, geleneklerinin oluşması, demokratik tutumların
yerleşmesi, tutarlılık ve demokratik olgunluk oluşmamıştır. Demokrasinin temel taşı olan partilerde
demokratik tutumlar kökleşmeyince, demokrasi de kökleşmekte sorunlarla karşılaşmıştır. Elbette
Türkiye’deki siyasal hayat, Erzincan’da da etkisini göstermiştir. Türkiye’de çok partili siyasi hayat, 1946
yılında başladığı için milletvekillerinin parti dağılımlarında 1946 sonrası esas alınmıştır.
Tablo-7: 1946 sonrası Erzincan milletvekillerinin partilere göre dağılımı
Sol Partiler

Milletvekili Sağ Partiler
Sayısı

Milletvekili
Sayısı

CHP

35

DP

4

Halkçı Parti

1

YTP

3

SHP

4

AP

8

CGP

1

ANAP

5

MHP

1

DYP

1

RP

2

FP

3

AK PARTİ

11

TOPLAM

41

TOPLAM

38

Oran

51,90

Oran

48,10

1946 seçimlerinin yapısı ve yapılış şekli sonucu, bütün Türkiye’de olduğu gibi Erzincan’da da CHP
kazanmıştır. Beş milletvekilinin tamamını CHP almıştır. Türkiye’de DP rüzgarlarının estiği ve Türkiye
genelinde büyük farkla DP’nin önde bitirdiği 1950 seçimlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin
büyük bir kısmında olduğu gibi Erzincan’da da yine beş milletvekilliğini de CHP kazanmıştır. Bu sonuçta
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ağalık ve şeyhlik düzeninin, 1925 ve sonrası yaşanan isyanlar,
isyanlar sonrası devletin gösterdiği reflekslerin, bölge insanında kurucu güçten ayrılmama eğilimini
geliştirmiş olmasının etkili olduğu söylenebilir. Bu nedenle Erzincan halkı da maceracı bir tutuma
girmemiştir.
1954 seçimlerinde Erzincan halkı, Türkiye’deki değişim rüzgarından etkilenmiş ve beş milletvekilinden
dördünü DP’ye ve birinin CHP’ye vermiştir. Fakat bu tercih değişimi uzun sürmemiş ve 1957 seçimlerindeki
altı milletvekilinin tamamını yine CHP almıştır. Aslında Erzincan’daki yetmiş beş yıllık çok partili siyasi
hayat dönemi, seçmen yapısının sol seçmen olduğunu göstermektedir. Türkiye genelinde sağ partiler daha
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ağırlıklı bir yapıya sahipken Erzincan’da sol partiler yüzde ellinin üzerinde bir potansiyele sahip olmuştur.
Erzincan, CHP’nin kalesi gibi görünürken son yıllarda bu durum değişim göstermektedir.
1946 ve sonrasında toplamda 79 milletvekili varken Tablo-7’de bu sayının 81 olarak görünmesinin nedeni,
milletvekillerin partiler arasındaki geçişleridir. Bu geçişler; Halkçı Parti ile SODEP birleşmesi sonrası
meydana çıkan Sosyal Demokrat Halkçı Parti’ye, Refah Partisi’nin kapatılması üzerine Fazilet Partisi’ne,
Fazilet Partisi’nin kapatılması üzerine AK Parti’ye, Yeni Türkiye Partisi’nden Adalet Partisi’ne şeklinde
gerçekleşmiştir. Erzincan’da sağ ve sol partiler arasında geçiş görülmemektedir.
Seçilme Sayıları
Tablo-8’e bakıldığında, Erzincan seçmeninin, milletvekillerini genellikle bir dönem için seçtiği
görülmektedir. Bugüne kadar TBMM’ye gönderdiği milletvekillerinin %66,10’unu bir dönem için seçmesi,
bunun kanıtıdır. Aslında bu, iyi bir seçmen davranışıdır. Milletvekillerine dört yıl süre tanımakta ve bir
şeyler yapmasını beklemektedir. Bir şey üretmeyeni değiştirmekte ve yenisini denemektedir. Bazen
milletvekiline ikinci bir şans vermemek ve değiştirmek, Ankara bürokrasisini tanımadan, iş yapma durumuna
gelmeden görevden almak gibi de değerlendirilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki adam yürüyüşünden belli
olur. Kısa zamanda da olsa ne yapıp yapamayacağı anlaşılabilir.
Tablo-8: Çok partili hayat döneminde Erzincan milletvekillerinin seçilme sayıları
Seçilme Durumu

Seçilme Sayısı

Oranı

1 defa seçilen

38

65,50

2 defa seçilen

9

15,50

3 defa seçilen

5

8,60

4 defa seçilen

3

5,20

5 defa seçilen

2

3,50

7 defa seçilen

1

1,70

Toplam

58

100

Erzincan halkı tarafından üç, dört, beş ve altı defa seçilen milletvekillerinin çok önemli özelliklerinin olması
gerekir. Bu milletvekilleri, Erzincan için fark yaratan, katma değer oluşturan insanlar olmalıdır. Yedi defa
seçilen Abdülhak Fırat,beş kez seçilenler Aziz Samih İlter ve Saffet Arıkan, dört defa seçilenler Sebahattin
Karakelle, Hüsamettin Atabeyli ve Sadık Perinçek, üç kez seçilenler Sabit Sağıroğlu, Mustafa Kul, Tevhit
Karakaya, Yıldırım Akbulut ve Naci Yıldırım bu katma değer yaratan kişilerden olmalıdır. Yani Erzincan
halkının sevdiği milletvekilleri veya Erzincan’a çok hizmetleri dokunanlar ya da partilerinin kendilerini
sevdiği temsilcilerdir.
Tablo-9: Erzincan milletvekillerinin seçilme sayıları
1
2
3
4
5

3 Dönem Seçilenler
Sabit Sağıroğlu
Tevhit Karakaya
Mustafa Kul
Yıldırım Akbulut
Naci Yıldırım

4 Dönem Seçilenler
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
Sebahattin Karakelle
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5 Dönem Seçilenler
Aziz Samih İlter
Saffet Arıkan

7 Dönem Seçilenler
Abdülhak Fırat
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Eldeki veriler bize, Erzincanlıların en çok değer verdiği ve kendisini temsil etmesi için sürekli Ankara’da ve
TBMM’de tuttuğu milletvekillerinden ilk üç sıraya şu isimler girmektedir:
Abdülhak Fırat
Aziz Samih İlter
Saffet Arıkan
Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Erzincan doğumlu çok önemli isimler, başka illerden de defalarca
milletvekili seçilmişlerdir. Mustafa Kemal Güven defalarca Kars milletvekili olarak seçilmiş, Millet Meclisi
başkanlığı yapmıştır. Mehmet Vecdi Gönül, farklı partilerden Kocaeli’den, Yıldırım Akbulut Ankara’dan,
Kenan Yılmaz birçok defa Bursa’dan, Ahmet Zeki Erataman Tekirdağ’dan, Fevzi Uçaner İzmir’den,
Mehmet Orhan Türkkan Kırıkkale’den, Metin Tüzün İstanbul’dan, Celal Ertuğ Elazığ’dan, Ahmet
Sebahattin Özbek Bursa’dan ve Refik Aras İstanbul’dan milletvekili seçilmişlerdir. Bu da Erzincan insanının
olumlu karakterini ve her bulunduğu yerde iyi bir iz bıraktığını göstermektedir.
ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİNİN TBMM’DEKİ PERFORMANSLARI
Milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasama faaliyetlerine katılmaları gerekmektedir.
Milletvekilinin temel görevi yasa yapmaktır. Erzincan’ı temsil eden elli dokuz milletvekilinin TBMM’deki
performansına bakıldığında ilgi çekici bilgilerle karşılaşılmaktadır. Onun için tarafımızdan bir tasnif
yapılmıştır. Buna göre; TBMM’de hiçbir faaliyette adı geçmeyenler için “Zayıf”, 1-10 arası faaliyette
bulunanlar için “Geçer”, 11-50 arası faaliyette bulunanlar için “Orta”, 51-100 arası faaliyette bulunanlara
“İyi” ve 101 ve üzeri çalışmaya katılanlara “Pekiyi” nitelendirilmesinde bulunulmuştur. Milletvekillerinin
etkinlikleri, seçilme dönem sayılarına bölünerek performansları oluşturulmuştur.
TBMM’de söz alma, yazılı ve sözlü önerge verme, yazılı ve sözlü soru sorma, açıklamalarda bulunma,
Meclis araştırma önergesi verme, Meclis soruşturma önergesi verme, teklif verme, genel görüşme önergesi
verme, gündem dışı konuşma yapma, açıklamada bulunma, önerge verme, sataşmalara cevap verme, üyelerle
ilgili işler, seçimlerle ilgili konuşma, söylevler, oturum başkanı olarak konuşma, hükümet programını
sunmak gibi konular ve etkinlikler dikkate alınmıştır.
Tablo-10: Milletvekili performans tablosu8
Zayıf/0-1 Arası
Faaliyet

Geçer/2-10 Arası
Faaliyet

Orta/ 11-50 Arası Faaliyet

İyi/ 51-100 Arası
Faaliyet

Pekiyi/101 ve Üzeri
Faaliyet

1

Osman Hikmet Işık- 0

Şeyh Hacı Fevzi
Baysoy-4

Hüseyin Aksu-11

Mehmet Emin
Lekili-69

Tevhit Karakaya- 345:3=
115

2

Ahmet İskender
Artun- 0

Sabit Sağıroğlu- 11:3= 4

Osman Fevzi Topçu-37

Zeynel Gündoğdu52

3

Mehmet Hamdi
Arpağ-1

Aziz Samih İlter- 11:5=
2

Mehmet Tevfik Kütükbaşı-11

Mustafa Kul271:3= 91

4

Salih Başotaç-1

Saffet Arıkan- 43:5= 9

İbrahim Abdülhak Fırat109:7= 16

Naci Terzi-57

5

Safiyüttin Erdem -1

İbrahim Şükrü
Sökmensüer- 15:2= 8

Behçet Kemal Çağlar- 47:2=
24

6

Ziya Ağca-1

Feyzi Kalfagil-2

Mehmet Tevfik Şenocak-12

7

Hüsnü Çanakçı - 0

Rauf Bayındır- 8:2= 4

Hasan Çetinkaya- 32:2= 16

8

Mehmet Sadık

Osman Nahit Pekcan-

Nurettin Karsu- 43:2= 22

8

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2_istatistik.iller_detay2?p_il=ERZ%DDNCAN&v_detay=uye (et: 08.02.2021).
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Perinçek-3:4=1

8:2= 4

9

Cemal Işık-0

Yusuf Cemal Gönenç- 8

Timuçin Turan-13

10

Hüseyin Şahin -0

Şemsettin Günaltay- 7

Yıldırım Akbulut- 137:3= 46

11

Hüsamettin Atabeyli1:4=0

Ahmet Ziya Soylu-4

Ali İbrahim Tutu- 22

12

Naci Yıldırım- 0:3=0

Mustafa Rahmi
Sanalan-4

Mustafa Yıldız-13

13

Metin Yaman- 0:2= 0

Nusret Sefa Coşkun-10

Mihrali Aksu-13

14

Talha Erol Durmaz-1

Adil Sağıroğlu- 7:2=4

Erol Tınastepe-47

15

Ahmet Nafiz Giray-4

Binali Yıldırım-47

16

Lütfü Şahin-2

Muharrem Işık-30

17

Sebahattin Karakelle31:4=8

Erdoğan Özyalçın-12

18

Talip Kaban-4

Serkan Bayram-17

19

Burhan Çakır-22

20

Süleyman Karaman-47

21

Veysel Varol-78:2=39
14

18

21

4

1

Tablo-10’a bakıldığında, on dört Erzincan milletvekilinin görev süreleri boyunca, TBMM’de performans
sayılabilecek hiçbir faaliyette bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bir etkinlik, genellikle milletvekili seçimi
sonrası TBMM’de her milletvekilinin yemin töreninde kürsüye çıkıp yemin metnini okumasıyla ilgilidir.
Onun için etkinlik yok gibi değerlendirilmiştir.
Tablo-11: Milletvekillerinin TBMM performansı
Derecesi

Sayısı

Oranı

Zayıf

14

%24,10

Geçer

18

%31,00

Orta

21

%36,20

İyi

4

%6,90

Pekiyi

1

%1,80

Toplam

58

100

Tablo-10 İncelendiğinde TBMM’de en hareketli ve en çalışkan milletvekili Tevhit Karakaya’dır. Onu
Mustafa Kul, Mehmet Emin Lekili, Naci Terzi ve Zeynel Gündoğdu takip etmektedir. Erzincan
milletvekillerinin otuz ikisinin çok düşük performans sergilediği, yirmi birinin orta düzeyde bir görüntü
verdiği anlaşılmaktadır. Ancak halk için TBMM içindeki etkinlik değil, kişisel sorunlarına milletvekillerinin
gösterdiği ilgi daha fazla önemlidir. Hemşerilerini en iyi karşılayan, sorununu çözen, ilgi gösteren ve onlara
sahip çıkan milletvekili daha değerlidir. Yani halk, milletvekilinin TBMM’de ne konuştuğuna veya kaç defa
konuştuğuna bakmaz.
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Yasama görevini yapmak üzere TBMM’ye katılan milletvekillerinin, yasama yanında temsil ettiği vilayetin
sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve hemşerilerine ilgi göstermek görevleri de vardır.
Erzincan Milletvekillerinin Bakanlık Görevi Yapma Durumu
Türkiye’de parlamenter sistemin uygulandığı 2018 yılına kadar yasama ve yürütme arasında ılımlı bir
işbirliği söz konusuydu. Yani milletvekilleri yasama görevini ve aynı zamanda bunların içinden çıkan bir
bakanlar kurulu aracılığıyla da yürütme görevini yerine getirirlerdi. Yasamanın yürütmeyi denetlemesi,
görevden alması, yerine kurulacak yeni bir hükümete güvenoyu verme yetkisi vardı. Onun için alanlarında
uzman milletvekilleri, aynı zamanda bakan olarak görülebilirdi. Bu da hem ülkeye ve hem de seçildiği seçim
çevresine daha fazla katkı sağlanabileceği anlamına gelmekteydi.
Erzincan’ı temsilen TBMM’de 101 defa yer alan 58 milletvekilinin içinden sadece dört kişi bakanlık ve
TBMM başkanlığı görevlerini yürütmüşlerdir. Erzincan doğumlu Binali Yıldırım, Yıldırım Akbulut ve
Şemsettin Günaltay, Erzincan dışından milletvekili seçildikleri dönemlerde başbakanlık da yapmıştır.
Erzincan doğumlu ve Kars milletvekili Kemal Güven ise Millet Meclisi başkanlığı yapmıştır.
Tablo-12: Erzincan milletvekillerinin bakanlık görevi dağılımı
Bakan Adı

Bakanlık Adı
II. Dönem Maarif Vekili
II. Dönem Milli Müdafaa Vekili
8. Hükümette Maarif Vekili

1

Saffet Arıkan

9. Hükümette Maarif Vekili
10. Hükümette Maarif Vekili
12. Hükümette Milli Müdafaa Vekili
45. Hükümette İçişleri Bakanı
47. Hükümette Başbakan

2

Yıldırım Akbulut

17. Dönemde TBMM Başkan Vekili
18. Dönemde TBMM Başkanı

3

Mustafa Kul

52. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
58. Hükümette Ulaştırma Bakanı
59. Hükümette Ulaştırma Bakanı
60. Hükümette Ulaştırma Bakanı

4

Binali Yıldırım

28. Dönem TBMM Başkanı
64. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
65. Hükümette Başbakan

Tablo-12’de de görüldüğü gibi Erzincan’ı temsil eden 58 milletvekilinden sadece dört tanesi çeşitli bakanlık,
başbakanlık, TBMM başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Bu yüzde 6,90’a karşılık gelmektedir. Bu dört
milletvekili Erzincan’ı on üç bakanlık görevinde temsil etmişlerdir. Erzincan’dan seçilmedikleri dönemlerde
yaptıkları görevlerle bu sayı on yediye çıkmıştır. Erzincan milletvekilleri, Türkiye’ye ve Erzincan’a bu
görevler aracılığıyla daha fazla hizmet etme şansını bulmuşlardır.
ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYAL DURUMLARI
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Erzincan milletvekillerinin evli ve bekar olma durumları, çocuk sahibi olup olmama halleri, çocuk sayıları,
milletvekili seçilme yolunda onları öne çıkaran toplum içindeki konumları ve hizmetlerine karşılık verilen
ödüller ele alınmıştır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; Türkiye’de 2012 yılında 3,69
kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, azalma eğilimi göstererek 2019 yılında 3,35 kişiye geriledi.
Erzincan’ın 2012’de 3,37 olan hanehalkı büyüklüğü 3,00’a geriledi ve Türkiye ortalamasının altında yer
aldı. Çekirdek hanehalkına doğru bir eğilimin hızla arttığı ve hatta tek kişilik aile sayısında bile artış olduğu
görüldü. Yine istatistikler, Türk halkının en fazla aile çevresinde mutlu olduğunu gösterdi.9 Milletvekilleri de
içinde yaşadıkları toplumun bir parçasıdır.
Tablo-13: Erzincan milletvekillerinin medeni durumu
Medeni Durumu

Sayı

Oran

1

Evli

54

93,10

2

Bekâr

4

6,90

Toplam

58

100

Tablo-13’deki verilere göre, Erzincan milletvekillerinin evliliğe önem verdiği ve Erzincan halkının evliliğe
önem veren adayları milletvekili seçtiği söylenebilir. Milletvekillerinin %93.10’nun evli olması, önemli bir
orandır. Bekar göründüğü halde bir çocuklu görünen milletvekili de var ki, bu da evlenmiş boşanmış
olduğunu göstermektedir.

Tablo-14: Erzincan milletvekillerinin çocuk sahibi olma durumu
Çocuk Sahibi

Sayısı

Çocuk sayısı

1

Bekâr

3

--

2

Bekar ve çocuklu

1

1

3

Evli ve çocuksuz

3

--

4

1 çocuk

1x2

2

5

2 çocuk

2x15

30

6

3 çocuk

3x19

57

7

4 çocuk

4x13

52

8

5 çocuk

5x1

5

9

7 çocuk

7x1

7

Toplam

58

154

Milletvekili başına çocuk sayısı

2,65

Erzincan milletvekillerinin aile başına düşen çocuk sayısı 2,65’dir. Çocuk sayısı fazla olan milletvekillerinin
eski dönem milletvekilleri olduğu, yeni dönemlerde milletvekillerinin çocuk sayısında azalma görüldüğü
ifade edilebilir. Eğitim, bilgi, görgü ve hayat standardındaki artışlar, beraberinde çocuk sayısında azalmayı
da getirmektedir. Türkiye’de nüfusun belli rakamlara yükselmesi, rahata alışan ailelerin rahatını bozmak

9

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Aile-2019-33730, (et:09.02.2021).

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
428

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
istememesi ve çocuk yetiştirmenin sorumluluğunu almak istememesi, çocuk sayısının azalmasına etki
etmektedir.10
Erzincan Milletvekillerinin Cinsiyet Durumu
Erzincan milletvekillerinin hepsi erkektir. Yüz yılda bir kadın milletvekili bile seçip TBMM’ye
göndermemişlerdir. Erzincan halkının demokrat bir yapı göstermesine rağmen kadın milletvekili seçme
konusunda tutucu olduğu ifade edilebilir. Bugüne kadar seçilen yüz bir milletvekilinden hiçbirinin kadın
olmaması, gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Nüfusun yarısını kadınlar oluşturduğuna
göre, TBMM’nin yarısını da kadınlardan meydana gelmesi gayet normal bir durumdur.
Ödül ve Madalya Almış Erzincan Milletvekilleri
Milli Mücadele’yi yaşamış bir ülkede, bu onurlu mücadelede yer alan milletvekillerine madalya verilmesi
doğal bir durumdur. Bu mücadelede yer alanlara İstiklal Madalyası verilmiştir.
Tablo-15: Erzincan Milletvekillerinin Madalya Durumu
Milletvekilinin Adı

Madalyası

1

Mehmet Tevfik Kütükbaşı

Kırmızı-Yeşil
Madalyası

2

İbrahim Abdülhak Fırat

Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası

3

Sabit Sağıroğlu

1-Birinci Mecidi Madalyası
2-Altın Liyakat Madalyası
3-Hilâl-i Ahmer Madalyası

4

Ahmet İskender Artun

İstiklâl Madalyası

5

İbrahim Şükrü Sökmensüer

1-Harp Madalyası,
2-Gümüş Liyakat Madalyası
3-Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası

6

Binali Yıldırım

Uluslararası SKAL Kalite Ödülü

Şeritli

İstiklâl

Tablo-15’te de görüldüğü gibi dört milletvekilinin İstiklal Savaşı’na katkılarından dolayı İstiklal Madalyası
ile ödüllendirildikleri anlaşılmaktadır. Üç milletvekilinin çeşitli ödül ve madalyalara sahip olduğu
görülmektedir. Toplamda altı milletvekilinin on madalya sahibi olduğu söylenebilir. Erzincan milletvekilleri,
Erzincan halkı gibi İstiklal Harbi’ne önemli katkılarda bulunmuş, vatanın kurtuluşu için savaşmıştır. Bu bir
Milli Mücadele idi. Her yaştan ve kesimden insanın içinde bulunduğu Türk milletinin mücadelesiydi.
Erzincan Halkının Milletvekili Tercihlerini Etkileyen Unsurlar
Erzincan milletvekillerinin büyük çoğunluğunun milletvekili seçilmeden önce çok sayıda sivil toplum
kuruluşunda bulundukları, bu sayede adlarını duyurdukları, toplumun dertleriyle dertlendiklerini gösterme
fırsatı buldukları anlaşılmaktadır. Onun için Erzincan’da milletvekili olmak isteyenler, farklı sivil toplum
kuruluşlarına üye olarak, kendilerine güven duyulmasını sağlamaları beklenebilir.
Belediye başkanı olmak, belediye meclis üyesi olmak, aday olmak istediği partinin il veya ilçe örgütlerinde
görev almak, partinin kurucular kurulunda bulunmak, yine avantaj getiren diğer durumlar arasındadır.
Basın yayın kuruluşu sahibi olmak, basın aracılığıyla tanınan ve güvenilen bir insan durumuna gelmek de
önemlidir.
Devlet kurumlarında emniyet müdürü, subay, öğretmen, doktor, hâkim ve savcı olarak hizmet verirken halka
dokunan bir yaklaşım sergilemek, milletvekilliğinin yolunu açmaktadır.
Birinci Dönem TBMM’de ise Milli Mücadele’ye komutan olarak katkıda bulunmak, kongrelere katılmak,
Milli Mücadele’yi yöneten heyetlerde bulunmak ve halkın güvendiği insan olmak tercih nedeniydi.

10

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Aile-2019-33730, (et: 09.02.2021).
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SONUÇ
Erzincan milletvekillerinin TBMM performansları düşüktür. Buna rağmen halk tarafından defalarca
seçildiklerine göre seçmenleriyle iletişimleri gayet iyi olmalıdır.
Erzincan seçmeninin daha sosyal demokrat bir çizgide ilerlediği, bu açıdan Türkiye genelinin seçmen
davranışlarını yansıtmadığı görülmektedir.
Milletvekillerin yüzde otuzunun Erzincan doğumlu olmaması, yereli temsil etme açısından sorunludur.
Yerelde de Erzincan’ın bütün ilçelerinin temsilinde sorun vardır.
Seçilen milletvekilleri arasında ilk sırada hukuk fakültesi mezunlarının bulunması, işin doğasının bir
gereğidir. Çünkü yasama organında çalışacak insanlar seçilmektedir. Diğer meslek gruplarından da
temsilciler elbette bulunmaktadır. Bu da işin bir başka doğasının gereğidir. Çünkü hukukçuların ülkenin
bütün sorunlarından anlaması ve çözüm üretmesi mümkün değildir. Çağımız uzmanlık çağıdır.
Milletvekillerinin yüzde yetmişinden fazlasının üniversite mezunu olması, önemsenmesi gereken bir
durumdur. Yüz yıllık bir süreç dikkate alındığında, yüzde yetmişlik bir oran gayet iyi görünmektedir.
Erzincan halkının bir milletvekiline bir dönme kendini gösterme şansı verdiği, fakat istediği performansı
bulamayınca değiştirdiği görülmektedir. İyi hizmet aldıklarını da uzun yıllar milletvekili olarak seçtiği
anlaşılmaktadır.
Yüz yıllık dönemde yüz milletvekili arasında bir tane kadın milletvekilinin bulunmaması, sorunlu ve
cinsiyetçi bir ayrım olduğunu göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bu sorunun bir sonraki seçimde mutlaka
çözülmesini ümitle beklemek gerekmektedir.
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В одном из своих выступлений Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что
«Мы не забыли, какой огромный ущерб нанес террор народам на территории Советской страны. В
годы репрессий в Казахстан было депортировано более пяти миллионов человек со всего Советского
Союза". В этой связи по поручению созданной в прошлом году Государственной комиссии в регионе
создана и начала свою работу комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. Целью
работы является восстановление исторической справедливости по всем категориям жертв бедствий
советского периода, выявление и объективная оценка пока нераскрытых, неизученных фактов.
Период 20-30 годов ХХ века является одной из самых противоречивых, сложных периодов истории
казахского народа и, тем не менее, она представляет собой целый период нашей истории, когда
современная историческая наука, пройдя через дошедшие до нее теоретические и методологические
исследования, не получает своей оценки и достойных научных выводов.
Прошедший век с точки зрения современной исторической науки описывается как эпоха трагедий с
самыми тяжелыми последствиями, когда создавались различные левые идеи и политико-социальные
эсперименты, на основе которых создавался ленинско-сталинский, маоистский, германский и
итальянский фашизм, принесший неизмеримые страдания человеческому роду. Мы видим, что его
последствия достигли стран Евразии от Атлантического океана до тихоокеанского региона, коснулся
даже латиноамериканских стран и некоторых африканских стран.
В современных развитых странах, где общество цивилизованное и есть демократическая система
управления, сформировано надежное гражданское общество и экономико-социальные основы,
гарантирующие неповторяемость подобных ситуаций. Понятно, что Казахстан не может остаться в
стороне от этого процесса в числе стран постсоветского пространства. Чем больше мы избавимся от
рудиментов прошлого, тем больше шансов, что Казахстан встанет на путь цивилизованного развития,
к которому стремятся все страны мира.
Переход к научно-обоснованным выводам подобного характера относительно нашей недавней
истории возможен только благодаря тому, что Казахстан является независимой, суверенной страной.
Госсекретарь Крымбек Кушербаев сказал: «Только в независимом государстве можно дать
политическую и правовую оценку трагическим последствиям тех лет, реабилитировать жертвы
политических респрессий – брошенных в тюрьмы, растрелянных, сосланных в ссылку, которые
посвятили себя служению своему народу.
Страна, которая только что освободилась от оков коммунистического режима, с первых лет
независимости сделала серьезные шаги в этом направлении. Прежде всего, необходимо было
избавиться от деградировавшейся идеологии советско-коммунистической эпохи.
По инициативе Елбасы Н. Назарбаева были приняты несколько важных документов, которые стали
методологическим обоснованием работы в данном направлении. В 1993 году был принят Закон «О
реабилитации жертв массовых политических репрессий, а 1997 году Указом Президента 31 мая
обозначен Днем памяти жертв политических репрессий.
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Научная и политическая оценка тех лет проводится в странах бывшего СССР в разных форматах, в
зависимости от особенностей своей исторической судьбы.
В преддверии тридцатилетия нашей суверенной страны важным документом, который способствовал
тому, чтобы работа в этом вопросе пошла в нужном направлении, стало опубликование статьи
Касым-Жомарта Токаева о полной реабилитации жертв сталинских репрессий в мае 2020 года, а
затем создание государственной комиссии и утверждение конкретных компетенций этой комиссии.
Дело в том, что до сих пор не была охвачена полная категория репрессированных. В своем
обращении Президент отметил, что в Казахстан депортировано и репрессировано более 5 миллионов
человек. При этом, можно сказать, что точное место Казахстана в системе сталинского ГУЛАГа еще
не определено. Кроме того, участь более 3 миллионов людей, ставших жертвами репрессий, голода и
отчуждения от страны, вызванных коллективизацией, проводимой в Казахстане, теперь становится
предметом систематических исследований наших ученых.
Тоталитарный политический режим, установившийся в СССР в тридцатые годы, в 1937 году
развернул беспрецедентную, невиданную, массово охватившую всю страну кампанию политических
наказаний. Основанием для этих репрессий послужило указание о необходимости «подорвать и
уничтожить корни лицемеров, врагов народа» И. В. Сталина и его окружения, которое было принято
на декабрьский Пленуме 1936 года и февральско-мартовском пленуме Коммунистической партии
1937 года.
Наказанным в национальных республиках СССР в 1937-1938 гг. предъявлялись
вымышленные обвинения типа «националисты –фашисты», «японский шпион», «враги народа»,
«троцкисты» и т.д.
В этой связи можем сказать, что события, меры наказания, обвинения и действия без прикрытия в
Акмолинской области, в Есильско-Кокшинском регионе, безусловно, нуждаются в полноценном
исследовании. При этом необходимо учитывать, что территориальная структура области в разное
время несколько менялась. Известно, что районы области входили в состав Северо-Казахстанской,
Карагандинской областей, а Кокшетауская область была отделена в 1944 году. Поэтому
исследователям предстоит посетить архивы соседних областей, ознакомиться с документами в
фондах Омской области России, организовать специальные экспедиции в регионы. В результате
июньской работы в Боровском, Шортандинском районах стали известны имена около двадцати
неизвестных нам пострадавших. В настоящее время по данному списку проводятся доказательные
мероприятия, ведется поиск необходимых документов. В изданной Акмолинским областным архивом
книге "Лица, подвергшиеся массовым политическим репрессиям в 1938-40-е годы и начале 50-х
годов в Акмолинской области" собрано много сведений. По данным архива Комитета национальной
безопасности всего через судебные инстанции и другие органы 5400 человек были осуждены по п. 10
ст. 58, т. е., за пропагандистские и вредительские действия против Советской власти, а треть из них
приговорена к расстрелу. На данный мы успели собрать сведения из фондов государственных
архивов на 2511 реабилитированных граждан и 2373 не реабилитированных лиц. Кроме того, из
фондов действовавшей 1920-23 гг. Советской рабоче-крестьянской милиции в экспертный оборот
поступили дела 250 лиц, репрессированных, сосланных и приговоренных к расстрелу по ложному
обвинению. Обнаружены обвинения о сопротивлении советской власти богатых и кулаков, лишении
их права участвовать в выборах, голосовании, списки насильственно переселенных немецких,
корейских, чечено-ингушских народов. На каждый найденный документ заполняется специальный
лист и вносится информация по таблице. По этим бумагам можно увидеть, как рушились
человеческие судьбы и искусственно создавались дела.
На местах проводились «открытые» судебные заседания, на которых осужденные давали
необходимые «признания». Судьба основного большинства «врагов народа» решалась на заседании
особой «тройки» Военной коллегии Верховного Суда СССР. В эти годы в Акмолинской области
были репрессированы, в первую очередь, деятели Алаш - Жумагалы Тлеулин, Магжан Жумабаев,
позднее были репрессированы видные деятели правительства Абулхаир Досов, Сакен Сейфуллин,
репрессированы родственники Смагула Садуакосова, погибшего при неизвестных обстоятельствах в
1933 году в Москве. На старом казахском кладбище в Кокшетау похоронен один из самых молодых
жертв сталинских репрессий - сын Сакена Сейфулина Аян. Уже известны имена около 30 деятелей
Алаша, которые жили и работали в Кокше, среди них Билал Малдыбаев, Сейтбаттал Мустафин,
Темирболат Тельжанов и другие.
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Репрессии нанесли особенно серьезный ущерб национальной идентичности казахского народа,
который сегодня является государствообразующей нацией. При сталинском тоталитаризме репрессии
охватили не одно, а несколько поколений казахской интеллигенции. Эта напасть не обошла жителей
Акмолинской области. Не стоит забывать, что в Акмолинской области ГУЛАГ(Государственное
управление лагерей) имел крупные лагеря, такие как Алжир и Карлаг. Всего на территории
республики было создано 11 лагерей ГУЛАГ: Алжир, Дальний , Степной, Песчаный, Камышлаг,
Актюбинский, Джезказганлаг, Петропавловский, Кенгир и усть-Каменогорский.
По Акмолинской области 62,5% подвергшихся массовым сталинским коммунистическим репрессиям
приходится на 1930-40 годы, всего 3360 человек. Хотя репрессии немного замедлились из-за начала
войны, в 1940-50х годах репрессивные наказания не уменьшались, они достигли 2065 человек.
Что касается национального состава наказанных, то русских было 1708 человек или 31,6%, казахов1200 человек-22,3%, немцев - 820-15,2 %, украинцев-760-14,1 %, в том числе простых крестьян-1850
человек,рабочих-1280 человек, служащих-1150 человек.Начальное образование имели только 2750
человек, неграмотных 1100 человек, со средним образованием - 910 человек, с высшим - всего 750
человек.
В вышеназванной книге можно увидеть имена таких простых людей, как: Карбан Василий
Давыдович, житель села Макинка, 10-й п. 58, отправленный на 10 лет в исправительно-трудовой
лагерь (ИТЛ), Кунпеисов Альпейс из Молотовского района, Ленинсого сельсовета, в декабре 1937
года по этой же статье Кунгурцев Терентий Виссарионович уроженец села Имантау Арыкбалыкского
района приговорен по ст. 58 п. 11 к 10 годам ИТЛ. Таких имен можно встретить множество. В
подавляющем большинстве это были представители простого люда, которые не знали, кто такой
Троцкий, где находится Япония, не интересовались политикой.
Как мы уже отмечали, Казахстан, в том числе Акмолинская область, является одним из мест
массовых депортаций населения, репрессированных сталинско-тоталитарной системой, кроме
знаменитого Алжира, еще предстоит определить их специальные «точки» и филиалы.
В ходе предстоящих исследований предстоит задача, полностью выявить и реабилитировать
неизвестных до сих пор жертв репрессий и депортаций в таких населенных пунктах, как Жолдыбай,
Степняк, Приречное.
Например, в Зерендинском районе функционировали 4 лагеря, это колония № 14, 3 отделение в с.
Приреченское, лагерь ОЛП-3 МВД в с.Ульгули, лагерь «участок ОЛП № 3» в местечке Ключи, влиз
аула Акан, Баратай, а также в населенном пункте Озерное, недалеко от с.Симферополь. В этих
колониях отбывали наказание от 400до 7000 заключенных. Контингентбыл разный: представители
интеллигенции, простые колхозники, депортированные из западной украинв, прибалтийских
республик, просто уголовники. Вот, что пишет известный писатель, краевед В.Терещук в книге
«Рассказы о Кокчетаве»: «Не обошла кровавая паутина и Кокчетавщину. На ее территории за
несколько лет было создано пять лагерей. Центр управления колонии № 14 находился в Кокчетаве».
Что представляли собой лагеря, можно убедиться на примере лагеря №3, что размещался между
селами Павловкой и Чаглинкой. В нем находились в заключении мужчины и женщины. Размещались
они в 17 длинных бараках, разделенным высоким забором – ходить мужчинам к женщинам и
наоборот категорически запрещалось. Лагерь делился на три отделения. Сколько человек находилось
в них, трудно сказать. Но судя по тому, сколько они сдавали сельхозпродукции государству, видимо,
там была не одна тысяча заключенных. Только одно отделение содержало 4700 голов скота.
Лагерники выращивали урожай, сдавали животноводческую продукцию, были поставщиками
человеческой крови для госпиталей, лазаретов, больниц»
Первые жители - семьи Карпухиных, Дороховых ,Аитовых , Смирновых, Вергизовых. В колонии все
делали для себя: был большой огород, ветряная мельница, электростанция, гараж, коровник, пекарня,
швейная мастерская, ясли и начальная школа. Только одна площадь, засаженная овощами,
составляла 3600 га.
Нам удалось побывать в этих местах, где были расположены лагеря. На основе собранных данных
проект карты массовых захоронений репрессированных граждан региона. Определили занимаемую
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территорию, маршруты, время функционирования лагерей, составили карту-схему, установили
примерный контингент заключенных, ищем и находим очевидцев тех событий. В плане установление
мемориальных досок, проведение научных конференций, проведение более углубленных историкополевых исследований. Напимер нам известно, что вблих Рузаевки, недалеко от села Чернозубовка
находился крупный лагерь, где сидели осужденные на 20-25 лет. Были лагеря в системе объединения
«Каззолото» в населенных пунктах Аксу, Тонкерис, Бестобе, Жолымбет, Даниловка. В целом работа
предстоит огромная.
Из ученых университета имени Ш. Уалиханова на сегодняшний день созданы и функционируют
рабочие группы по нескольким направлениям.
Так, ведется изучение ранее неисследованных архивных материалов о депортации, массовой
коллективизации, ликвидации баев-кулаков как сословия. В Акмолинском областном архивном
фонде можно встретить следующие сведения: "Абенову Шаймердену 35 лет, отцу Абену 62 года,
дочери,братьям Шайгали-22 года, Молдагали-18 лет. Работал кладовщиком в колхозе "Игилик"
сельсовета «Желтау " Кокчетавского района. По данным тройки ОГПУ, до 1917 г. был бием,
содержал 300-400 голов крупного рогатого скота, 200-300 голов мелкого рогатого скота, 5-6 батраков
и группу специальных воров. Его старший брат Жукен помогал бандам белогвардейцев, воевал
против красных и был убит. Члены этой семьи должны быть депортированы за пределы района,
лишены избирательного права. Дело отнесено к разряду секретных. Или, Акбердин Хамит - узбек по
национальности. Жил в г. Кокшетау по ул. Красная, 26. После Революции, до 1928 года
«эксплуататор, у которого было 80 лошадей ,10 быков, 6 коров, держал батраков». В 1928 году на
уплату личного налога было начислено 400 рублей. А в 1930 г. осужден за сокрытие скота. Решением
«тройки» ОГПУ был лишен избирательного права, привели доказательства того, что он является
богатым, эксплуатирующим элементом, хитростью распустил и уничтожил свое хозяйство сам.
Препятствовал строительству колхоза, оказал сопротивление всем политико-хозяйственным
кампаниям советской власти. Оказывал материальную помощь армии Колчака и белогвардейцам.
Дело было секретным, Акбердин Хамит был депортирован из Кокшетауского района. В документе
написано: "27 июня 1932 г. Акбердин Хамит задержан. Этапом должен быть депортирован из
Кокшетау" - так было принято решение ОГПУ от 29 июня 1932 года. Тысячи людей только из
Кокшетауского района и города были насильственно эвакуированы за пределы района. До
революции, до 1928 г. за наличие скота в натуральном выражении, посевных площадей хозяин
признавался как представитель класса богач-кулак и подлежал уничтожению. Один из тысяч
примеров - житель села Алексеевка Кокшетауского района Алейников Александр, по национальности
украинец. На момент ареста ему было 29 лет, у него была жена, одна дочь 10 лет. До революции имел
25-30 голов крупного рогатого скота, 9 паровых быков, 100 га пашни, три плуга, одну бричковую
тележку, 15 –лобогрейку. А в 1928 году, избавившись от имеющегося скота, вступил в колхоз с одной
коровой и одной лошадью. Дело рассмотрено президиумом Кокчетавского райисполкома, 25 февраля
1932 года, в период массовой коллективизации было установлено, что Алейников А. – богач и
кулацкий элемент, был лишен избирательного прав и было принято решение "перевести за пределы
района".
Как известно, 31 мая 2007 года по инициативе Первого Президента страны Н.А.Назарбаева на
территории области был открыт музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР», где чтили память
жертв тех лет. Позже, в 2013 году, подобный памятник был открыт в областном центре Кокшетау, в
ряде населенных пунктов.
Стоит отметить, что аким области Ермек Маржикпаев на очередном заседании комиссии дал
соответствующее поручение об открытии музея жертвам репрессий в городе Кокшетау. В целом
работы идут в комплексе согласно плану. Планируется привлечение представителей старшего
поколения - свидетелей тех лет, создание специальной социальной сети, контактных телефонов,
использование волонтеров, создание специальной электронной базы, по результатам научноисследовательской работы и в связи с выходом новых данных издание многотомного сборника
«Азалы кітап» о наших политически неоправданных земляках. Возле села Приречное Зерендинского
района нашли место массовых расстрелов. Центр охраны историко-культурного наследия совместно
с Областным историко-краеведческим музеем приступил к этому делу, внесли его в специальный
реестр и приступили к созданию карты этой местности.
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Председатель городского совета ветеранов восьмидесятилетний Шияп Шарапович Алиев, который в
свое время занимал руководящие должности в районах, областях, свидетельствует: «В свое время
мулла Казезтай Таласов – сын известного среди населения, ученого-имама, теолога Науана Хазрета,
в тридцатые годы совершенно несправедливо был лишен свободы, привлечен к ответственности и
сослан в Шу. В Мойынты-Шу участвовал в строительстве железной дороги, затем в 1955 году
приехал из ссылки, работал
в
Петропавловске, Кокшетау. Этого человека необходимо
реабилитировать».
Много еще «белых страниц» в нашей истории. Совсем недавно вышла книга выпускника
университета, филолога Ердена Нурахмета «Алаш арысы Билал Малдыбаевич», прошла экспертизу и
была презентована региональной комиссией. В связи с этим рабочая группа ведет работу по
установлению точного списка кокшетауских деятелей Алаша, установлению памятных знаков на
местах, подвергшихся массовому наказанию, выпуску сборников, при необходимости фильмов,
фотоальбомов о депортированных в этот регион и уехавших в Россию через национально-культурные
центры, подготовке изданий для выдающихся личностей, выявлению мест религиозных очагов
(мечетей, медресе, церквей), мест народных волнений.
Для координации научно-массовой работы и реабилитации жертв политических репрессий в
университете открыт региональный проектный офис, который полностью оснащен необходимым
оборудованием. Проводимые работы по всем направлениям группируются через центр, проходят
экспертизу, подготавливаются информационные справки.
Все ученые - члены рабочей группы, имеют высокий научный, профессиональный уровень,
этическую, методическую, политическую грамотность, ответственность, системно и сознательно
владеют этим непростым, с одной стороны, секретным и интересным делом. Со всеми из них были
проведены необходимые беседы, специальные семинары на разных уровнях. Мы все понимаем, что
основная позиция, принцип – историческая реальность, должна быть научной основой.
В Акмолинском областном архиве и других архивных, статистических фондах собраны сведения о
тысячах жертв сталинского тоталитаризма.
Члены комиссии, исследователи-ученые нашего университета в настоящее время ведут работу в
поиске дополнительных источников в Центральном государственном и Президентском архивах, в
фондах областного архива. Принимали участие и выступили с докладами на республиканских
семинарах по вопросам народных волнений, крестьянских выступлений, исправительно-трудовых
лагерей, депортированных лиц и беженцев, военнопленных, преследования представителей
духовенства, творческой интеллигенции.
В нашей области членами региональной комиссии проводятся исследования по 7 направлениям в
архиве департамента полиции, облгосархиве, секретных фондах. Комиссия, в составе которой 22
человека (ученые, архивно-музейные работники, учителя, представители гражданского общества)
постоянно отчитываются на заседаниях под председательством заместителя акима области Айны
Мусралимовой. Для стабильной и эффективной деятельности региональной комиссии по вопросам
полной реабилитации жертв политических репрессий в текущем году выделено из бюджета 15
млн.тенге. на 2022 год составлена заявка на 30 млн.тенге (заработная плата, командировки,
экспедиции, конференции, издание сборника и прочее). По словам члена комиссии, кандидата
исторических наук, доцента Кушпаевой Алмагуль Буркутбаевны, навправление у ее рабочей группы
– исследование истории спецпереселенцев. Они изучили множество документов. Очень много дел,
когда целые семьи, начиная со стариков кончая детьми и внуками подвергались гонениям, были
насильственно переселены.
Удалось побеседовать с жительницей села Уголки 83-летней бабушкой Кем Фридой Георгиевной. Ей
было 3 года, когда их осенью 1941 года после начала войны депортировали в Казахстан из далекого
Поволжья. Жили они в Саратовской области, городе Бальцер. Имели хозяйство, жили зажиточно.
Девятерых детей с родителями, всего 17 немецких семей повезли в аул Баратай на повозках с волами.
Жили в землянка, собирали ягоды, грибы, выживали. Все родные похоронены здесь. Благодарит
судьбу, хочет спокойствия и мира.
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В целом, как отмечают руководители рабочих групп Акбота Бексеитова и Марат Утегенов, налажена
системная работа комиссии, определены конкретные направления для всех членов. Как они признают
системно изучать только одно направление (скажем конфискация баев или раскулачивание) не
получается: материал объемный и нет такого отдельного распеределения. Поэтому рассматриваются
дела по принципу полной сквозной нумерации, и уже потом руководители рабочих групп садятся за
один стол и определяют – куда кто относится. Безусловно, мы понимаем, что за каждым отдельно
взятым делом судьба и трагедия человека, его сломаннаят жизнь. Это конечно непросто. Поэтому к
каждому делу мы относимся очень внимательно, осторожно, соблюдая профессиональные и
этические нормы. В северном регионе, в том числе в Акмолинской области, часто происходили
народные движения и восстания, связанные с кампанией советизации и массовой коллективизации.
Сегодняшняя задача исследователей - узнать имена, судьбы этих людей. Как известно, в период
голода 1920-х и 1932-х годов в Северном Казахстане, как и во всех регионах страны, погибло очень
много людей бежали как казахи называли «іш жақ» т.е во внутренние губернии Россиии.
Некоторые исследователи считают, что 75-76% казахов северного края стали жертвами голода,
необходимо уточнить эти факты, выяснить, сколько из них переехало в Тюмень и Курган,
Новосибирск, Омск и Русский Алтай. Для этого наши исследователи не могут ограничиться архивами
Казахстана. Поэтому приходится работать в архивах соседних с Казахстаном российских регионов.
Мы формируем свой историко-исследовательский путь, используя опыт стран бывшего СССР, чтобы
на более полной, аргументированной научной основе изложить историю тех лет в истории Казахской
Республики. Сегодня в дело, которое является очень важным для общества и государства, вовлечены
все отечественные ученые, и ученые-исследователи университета имени Ш. Уалиханова вносят свой
вклад
в
это
дело.
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BEYNƏLXALQ HÜQUQDA GÜC AMILI VƏ TƏTBIQI İKINCI QARABAĞ MÜHARIBƏSI
KONTEKSTINDƏ
FACTOR OF FORCE AND USE OF FORCE IN INTERNATIONAL LAW IN THE CONTEXT OF THE
SECOND KARABAKH WAR
Hafiz CƏLİL
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

XÜLASƏ
BMT Nizamnaməsi güc tətbiq etməyi və güclə hədələməyi qadağan etmişdir. Lakin beynəlxalq hüquqa,
ümumiyyətlə, hüquqa zidd fəaliyyətin həyata keçirilməsi istisna edilmir. Buna görə də, güc tətbiq edən
dövlətə qarşı BMT Nizamnaməsi güc tətbiqinin beynəlxalq hüquqa uyğun olduğu iki hal müəyyən etmişdir:
özünü müdafiə və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarı. Bu istisnalar beynəlxalq hüququn subyektlərinə
beynəlxalq hüquqa zidd şəkildə davranan subyektin bu davranışına son qoymaq və pozulmuş hüquqları bərpa
etmək imkanı verir.
İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycan Respublikası da məhz beynəlxalq hüququn yol verdiyi
ölçüdə güc tətbiq etmişdir (özünü müdafiə formasında). Belə ki, özünü müdafiə halının yaranması üçün əsas
tələblərdən biri dövlətin təcavüzə məruz qalması, ərazisinin işğal olunması, dövlətə silahlı hücum
edilməsidir. Məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının ərazisinin 20 faizi 1992-1994-cü ildə
Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal edilmiş, Azərbaycan Respublikası təcavüzə məruz qalmışdır.
Azərbaycan Respublikası da İkinci Qarabağ müharibəsində özünümüdafiə hüququnun şərtlərinə (silahlı
hücumun olması, mütənasiblik, və s.) əməl etməklə güc tətbiq etmiş və müharibə dövrübdə də müharibə
aparılmasının beynəlxalq hüquqla müəyyən edilmiş adət və qanunlarına (yalnız hərbi obyektləri hədəf
seçmək, mülki obyektləri və şəxsləri hədəf almamaq və s.) əməl etməklə torpaqlarını işğaldan azad etmiş,
ərazi bütövlüyünü bərpa etmişdir.
Açar Sözlər: İkinci Qarabağ müharibəsi, beynəlxalq hüquqda güc amili, Ermənistanın Azərbaycan
Resbublikasının ərazisini işğalı və təcavüzü, özünümüdafiə

ABSTRACT
The UN Charter prohibits the use of force and the threat of force. However, the implementation of activities
contrary to international law in general is not excluded. Therefore, the UN Charter against the State that uses
force has established two cases in which the use of force is in accordance with international law: self-defense
and the decision of the UN Security Council. These exceptions allow the subjects of international law to put
an end to this behavior of the subject acting in violation of international law and to restore the violated
rights.
During the Second Karabakh War, the Republic of Azerbaijan also used force to the extent permitted by
international law (in the form of self-defense). Thus, one of the main requirements for self-defense is the
aggression of the state, the occupation of its territory, the armed attack on the state. As it is known, 20% of
the territory of the Republic of Azerbaijan was occupied by the Republic of Armenia in 1992-1994, and the
Republic of Azerbaijan was subjected to aggression.
The Republic of Azerbaijan also used force in the Second Karabakh War in accordance with the conditions
of the right to self-defense (armed attack, proportionality, etc.) liberated their lands from occupation and
restored its territorial integrity.
Keywords: Second Karabakh war, force of factor in international law, Armenian occupation and aggression
on the territory of the Republic of Azerbaijan, self-defense
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GIRIŞ
Müasir dövrdə beynəlxalq hüququn əsas məsələlərindən biri gücdən istifadə edilməsidir. Güc əsrlər boyu
dövlətlər arasında yaranmış bu və ya digər münaqişəni həll etməyin əsas vasitəsi kimi qəbul edilsə də, ən
sərt, ən təhlükəli və arzuolunmaz vasitəsidir. Elə buna görə də, müasir beynəlxalq hüquq güc tətbiqini və güc
tətbiqi ilə hədələməni qadağan etmək yolunu seçməklə dövlətlər arasında olan münaqişələrin dinc vasitələrlə
həll edilməsi məqsədinə nail olmağa çalışmışdır.
Güc tətbiqinin və güclə hədələməyin qadağan olunması mütərəqqi addım olsa da, hüquqa zidd fəaliyyətə yol
verilməsi heç vaxt istisna edilmir. Məhz buna görə də, müasir beynəlxalq hüquq güc tətbiq etmənin
qanunauyğun hallarını da müəyyən etmişdir. Bu hallar hüquqa zidd fəaliyyətə yol vermiş dövlətin
fəaliyyətinə son vermək, pozulmuş hüquqları bərpa etmək məqsədi daşıyır və bu hallar heç bir halda
beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin pozulması kimi qəbul edilə bilməz.
ARAŞDIRMA
Güc tətbiq etməmək və güclə hədələməmək beynəlxalq hüququn prinsipi kimi əvvəlcə BMT
Nizamnaməsində, sonradan isə Beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında 1970-ci il Bəyannaməsində,
Təcavüzün tərifi haqqında BMT Baş Məclisinin 1974 -cü il Qətnaməsində, ATƏM-in 1975 -ci il Helsinki
Yekun Aktında, Beynəlxalq münasibətlərdə güclə hədələməkdən və ya onun tətbiqindən imtina edilməsi
prinsipinin səmərəliliyinin artırılması haqqında 1987-ci il Bəyannaməsində öz təsbitini tapmışdır. BMT
Nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndində deyilir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün Üzvləri öz
beynəlxalq münasibətlərində, hər hansı bir dövlətin ərazi bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə qarşı və ya
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məqsədləri ilə bir araya sığmayan hər hansı bir şəkildə güclə hədələməkdən
və gücün tətbiqindən çəkinirlər. (1)
Lakin beynəlxalq hüquqa, ümumiyyətlə, hüquqa zidd fəaliyyətin həyata keçirilməsi istisna edilmir. Buna
görə də, güc tətbiq edən dövlətə qarşı BMT Nizamnaməsi güc tətbiqinin beynəlxalq hüquqa uyğun olduğu
iki əsas hal müəyyən etmişdir: özünü müdafiə və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarı. Qeyd etdiyimiz hallar
güc tətbiq etmənin hüquqa uyğun halları olmaqla, beynəlxalq hüququn subyektlərinə beynəlxalq hüquqa zidd
şəkildə davranan subyektin bu davranışına son qoymaq və pozulmuş hüquqları bərpa etmək imkanı verir.
Müasir beynəlxalq hüquqda güc dedikdə həm hərbi, həm də qeyri-hərbi güc başa düşülür (4, s.352). Bununla
belə BMT Nizamnaməsinin 2-ci maddəsi ilə qadağan edilən gücün məzmunu barədə fikir ayrılıqları
mövcuddur.
Birinci fikrə görə, qadağan olunmuş güc tətbiqi yalnız silahlı qüvvədən istifadədir və siyasi və iqtisadi təzyiq
bu maddənin əhatə dairəsinə daxil deyil. İkinci görüş isə xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələr və sosialist
dünyası tərəfindən müdafiə edilmiş və iqtisadi məcburiyyətin də müasir dövrün tələbərinə görə 2-ci maddə
çərçivəsində sayılmalı olduğunu müdafiə edir (8, s.198).
Funda Keskin qeyd edir ki, BMT Nizamnaməsinin preambulasında da belə şərh qəbul edilmir; çünki burada
təşkilatın məqsədi prinsiplərin qəbulu və üsulların müəyyən edilməsi yolu ilə ümumi maraqlar istisna
olmaqla silahlı qüvvədən istifadə edilməməsini təmin etmək kimi müəyyən edilmişdir. Bunlara əlavə olaraq,
BMT Nizamnaməsinin 2-ci maddəsini izah etmək və şərh etmək məqsədilə Baş Məclis tərəfindən 1970-ci
ildə qəbul edilmiş BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq dövlətlər arasında dostluq münasibətləri və
əməkdaşlıq haqqında beynəlxalq hüquq prinsipləri haqqında Qətnaməsi yalnız silahlı qüvvədən istifadənin
dayandığını bildirir. (6, s.36)
F.Keskinin mövqeyi ilə razılaşaraq hesab edirik ki, güc anlayışı geniş mənada özündə hərbi və qeyri-hərbi
gücü ehtiva etsə də, BMT Nizamnaməsinin 2-ci maddəsi ilə qadağan edilən məhz hərbi gücdür.
Beləliklə, müvafiq dövlətlərin bu münaqişəni necə adlandırmasından asılı olmayaraq dövlətlər arasında baş
verən hər cür silahlı münaqişələr güc tətbiqi termini çərçivəsində qiymətləndirilir. Gücdən bəhs edildikdə,
müharibə kimi ən geniş və intensiv güc tətbiqi vasitələrindən tutmuş blokada, embarqo, bombardman kimi
məhdud represalli üsullarına, geniş və ya məhdud ola biləcək müxtəlif səbəbli müdaxilə vasitələrindən güc
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tətbiq etmənin qanuni istisnasını təşkil edən özünümüdafiə vəziyyətlərinə qədər bütün üsullar başa düşülür.
(6, s.24-25)
Güc tətbiq etmək hədəsi dövlətin tələbləri yerinə yetirilmədiyi təqdirdə güc tətbiq edəcəyini bəyan etməsidir
(9, s.364). Hədə əgər bunun üçün heç bir əsas yoxdur beynəlxalq hüquqa ziddir. (6, s.37)
Dövlətlər tərəfindən güc tətbiq etməklə yanaşı, regional və ya universal beynəlxalq təşkilatlar da güc tətbiq
edə bilər. Belə qüvvənin hansı şəraitdə istifadə oluna biləcəyi hər bir təşkilatın təsis müqaviləsində müəyyən
edilir. BMT Nizamnaməsindən əvvəl belə bir hal nəzərdə tutulmurdu. İlk dəfə olaraq BMT-yə Nizamnamədə
müəyyən edilmiş bəzi hallarda güc tətbiq etmək səlahiyyəti verildi. Başqa sözlə, dövlətlərə heç bir şəraitdə
(özünümüdafiə etmək səlahiyyəti istisna olmaqla) güc tətbiq etmək hüququ tanınmasa da, beynəlxalq təşkilat
olan BMT zəruri bildiyi zaman sanksiya vasitəsi kimi güc tətbiq edə bilər. (6, s.25)
Beynəlxalq hüquqda güc tətbiq edilməsinin hüquqa uyğun olduğu birinci hal beynəlxalq sülhün və
təhlükəsizliyin pozulduğu halda BMT-nin güc tətbiq etməsidir. Belə ki, BMT Nizamnaməsinin 24-cü
maddəsinə görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının cəld və səmərəli hərəkətlərini təmin etmək üçün onun
Üzvləri beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanmasına görə başlıca məsuliyyəti Təhlükəsizlik
Şurasının üzərinə qoyurlar və razılaşırlar ki, bu məsuliyyətdən irəli gələn vəzifələrini yerinə yetirərkən
Təhlükəsizlik Şurası onların adından çıxış edir. BMT Nizamnaməsinin 42-ci maddəsində qeyd olunur ki,
əgər Təhlükəsizlik Şurası hesab etsə ki, 41-ci maddədə nəzərdə tutulmuş tədbirlər kifayət olmaya bilər və ya
artıq kifayət olmamışdır, o, hava, dəniz və ya quru qüvvələrinin vasitəsilə beynəlxalq sülhün və
təhlükəsizliyin qorunub saxlanması və ya bərpası üçün zəruri ola bilən tədbirlər görə bilər. Həmin tədbirlər
Birləşmiş Millətlərin Üzvlərinin hava, dəniz və ya quru qüvvələrinin nümayişlərini, blokadasını və digər
əməliyyatlarını özünə daxil edə bilər. (1)
Güc tətbiqinin qadağan edilməsi təbii istisna kimi özünümüdafiəni də əhatə edir. Özünümüdafiə hüququnun
əhatə dairəsi məhdudlaşdırıla bilər, lakin bu hüququ tamamilə ləğv etmək olmaz.
Beynəlxalq hüquqda özünümüdafiə hüququ ümumi şəkildə müəyyən edildikdə, bir dövlətin digər dövlətin
qanunsuz güc tətbiq etməsinə ani və təbii olaraq güc tətbiq etməklə cavab verməsi başa düşülür. (5, s.520)
Özünümüdafiə hüququnun mövcudluğu üçün xüsusi maddənin də qəbul edilməsi zəruri deyil. Əslində,
Millətlər Cəmiyyəti Paktı və Briand-Kelloq Paktında açıq şəkildə ifadə edilməsə də, o dövrdə hələ də
mövcud olduğuna şübhə yoxdur. Hüquqa zidd hücum qarşısında dövlətlərin özünü müdafiə etmək hüququ
heç vaxt müzakirə olunmayıb. (7, s.4)
Özünümüdafiə beynəlxalq hüquqda gücdən istifadənin hüquqa uyğun hallarından biri kimi BMT
Nizamnaməsinin 51-ci maddəsində təsbit edilmişdir. Həmin maddəyə görə: «Bu Nizamnamənin heç bir
müddəası, əgər Birləşmiş Millətlərin Üzvünə qarşı silahlı basqın baş verərsə. Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən
beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanması üçün zəruri olan tədbirlər görülənə qədər, ayrılmaz
xarakter daşıyan fərdi və ya kollektiv özünümüdafiə hüququna xələl gətirmir.
Maddədən də göründüyü kimi özünümüdafiə hüququnun həyata keçirilməsi üçün bir sıra şərtlərə əməl
edilməlidir. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək zəruridir ki, özünümüdafiə güc tətbiqinin hüquqa uyğun formasıdır
və güc tətbiqi ilə bağlı beynəlxalq hüquqda müəyyən edilmiş tələblərə də cavab verməlidir. Belə ki,
beynalxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq bu və ya digər səbəbdən güc tətbiq edən dövlət beynəlxalq
hüququn ümumi prinsiplərinə, müharibə adət və qanunlarına və s. riayət edilməlidir.
Özünümüdafiə hüququ aşağıdakı hallarda həyata keçirilə bilər: dövlətə silahlı hücumun olması,
özünümüdafiə həyata keçirilərkən mütənasiblik prinsipinə riayət edilməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurası
beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi qorumaq üçün yaranmış vəziyyət ilə bağlı qərar qəbul edən kimi
özünümüdafiə çərçivəsində əməliyyatların dayandırılması
Özünümüdafiə hüququnun həyata keçirilməsinin ilk şərti sözsüz ki, bir dövlətə qarşı silahlı hücumun
olmasıdır. Dövlət əleyhinə yönəlmiş digər növ hücumlar (iqtisadi, kiber və s.) özünümüdafiə hüququnun
yaranması üçün əsas vermir. Silahlı hücumun xüsusilə ağır forması təcavüz aktıdır. Beynəlxalq hüquqda
təcavüzə anlayış verilməsə də, BMT Baş Məclisinin 1974-cü ildə qəbul etdiyi Təcavüzün tərifi haqqında
qətnamədə təcavüz sayılan bəzi aktlar qeyd olunmuşdur:
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1) bir dövlətin silahlı qüvvələrinin başqa bir dövlətin ərazisinə soxulması və ya basqın etməsi, yaxud hər
hansı hərbi işğal;
2) bir dövlətin silahlı qüvvələrinin başqa bir dövlətin ərazisini bombardman etməsi və ya onun ərazisinə
qarşı hər hansı silahı tətbiq etməsi;
3) bir dövlətin silahlı qüvvələrinin başqa bir dövlətin liman və ya sahillərini blokadaya alması;
4) bir dövlətin silahlı qüvvələrinin başqa bir dövlətin quru, dəniz və ya hava qüvvələrinə, yaxud dəniz və
hava donanmasına basqın etməsi;
5) bir dövlətin, başqa bir dövlətin ərazisində onunla razılaşma əsasında yerləşən silahlı qüvvələrinin bu
razılaşmanın şərtlərini pozmaqla istifadə edilməsi və habelə həmin silahlı qüvvələrin bu razılaşmanın xitam
olunmasından sonra göstərilən ərazidə qalmaqda hər hansı formada davam etməsi;
6) dövlətin öz ərazisini, həmin ərazini üçüncü bir dövlətə qarşı təcavüz aktı törətmək üçün istifadə edən
başqa bir dövlətin sərəncamına verməsi;
7) bir dövlət tərəfindən və ya həmin dövlətin adından başqa bir dövlətə qarşı hərbi əməliyyatlar həyata
keçirən silahlı bandaların, qrupların, qeyri-nizami qüvvələrin və ya muzdluların göndərilməsi.
Bunlardan son ikisi dolayı yolla güc tətbiq etmək vasitəsidir və BƏM-nin 1986-cı il Nikaraqua işi Qərarında
bu vasitələr silahlı hücum çərçivəsində qəbul edilmişdir. (6, s.48)
Özünümüdafiə hüququnun həyata keçirilməsi üçün ikinci şərt BMT TŞ-nin yaranmış vəziyyət ilə bağlı qərar
qəbul edən kimi əməliyyatları dayandırmaqdır. Bu isə onunla bağlıdır ki, müasir beynəlxalq hüquq
özünümüdafiəyə yalnız ortaq təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilmədiyi halda həmin tədbirlər həyata
keçirilənə qədər yol verilir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi qorumaq üçün
qərar qəbul etməsi ilə yaranmış münaqişəni öz nəzarətinə götürməklə münaqişəni BMT Nizamnaməsinin yol
verdiyi şəkildə həll edir.
Bununla belə, BMT TŞ-nin hər hansı məsələni müzakirə etməsi özlüyündə özünümüdafiə tədbirlərinin
dayandırılması üçün əsas deyil. Yalnız özünümüdafiə çərçivəsində əməliyyatların dayandırılması barədə
qərar qəbul edildiyi təqdirdə özünümüdafiə hüququndan istifadə edən dövlət həmin əməliyyatları
dayandırmalıdır.
Özünümüdafiə hüququnun həyata keçirilməsinin növbəti zəruri şərti mütənasiblik prinsipinə əməl
edilməsidir. Belə ki, hücuma məruz qalan dövlət özünümüdafiə hüququndan istifadə etdikdə onun gördüyü
tədbirlər, həyata keçirdiyi əməliyyatlar edilmiş hücumun xarakterinə uyğun olmalı, öz məqsədini
aşmamalıdır.
51-ci maddədə əks olunmasa da, heç bir şübhə yoxdur ki, mütənasiblik prinsipi adət hüququndan gələn
məhdudiyyət kimi özünümüdafiə hüququnun şərtini təşkil edir. Çünki güc tətbiqi qadağasına istisna olan
özünümüdafiə çərçivəsində istifadə edilməsinə icazə verilən güc sözügedən hücumun qarşısını almaq üçün
lazım olan minimum səviyyədə olmalıdır.
Mütənasiblik şərtinin gətirdiyi digər məhdudiyyət ondan ibarətdir ki, özünümüdafiə hüququ status-kvonun
qorunub saxlanılması və ya bərpası ilə məhdudlaşdırılmalı və istifadə olunacaq vasitələr huquq pozuntusuna
mütənasib olan və onun tələb etdiyi alətlər olmalıdır. Xüsusilə mülki əhalinin vəziyyəti böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Belə ki, hədsiz mülki itkilərə yol verilməməlidir. (6, s.50-51)
Qeyd etdiyimiz kimi BMT Nizamnaməsinin özünümüdafiə hüququ ilə bağlı müəyyyən etdiyi əsas
yeniliklərdən biri də kollektiv özünümüdafiə hüququdur. 51-ci maddəyə əsasən, özünümüdafiə hüququnun
birgə həyata keçirilməsi üçün fərdi özünümüdafiə hüququnun həyata keçirilməsi üçün birinci şərt yerinə
yetirilməlidir. Yəni bir dövlətə qarşı silahlı hücum olmalıdır. Özünümüdafiənin birlikdə həyata keçirilməsi
hücumun baş verməsi şərtini aradan qaldırmır. Bu hücumun birbaşa və ya dolayı olması özünü müdafiə
hüququnun həyata keçirilməsi baxımından önəmli deyil. fərdi özünümüdafiə hüququ çərçivəsində güc
tətbiqinə zəmin yaradan istənilən hərəkət qanuni müdafiə üçün də kifayətdir.
Fərdi özünümüdafiə hüququnun həyata keçirilməsindən fərqli olaraq, hücuma məruz qalan dövlət kollektiv
özünümüdafiə hüququndan birgə istifadə etmək üçün bunu bəyan etməli və açıq şəkildə kömək istəməlidir.
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O da mümkündür ki, bu cür yardımın göstərilməsi əvvəlcədən razılaşma ilə müəyyən edilib, lakin hücuma
məruz qalan dövlətin yardım istəməsi zərurətdir.
Yardım çağırışı ilə bağlı deyilməli olan digər şərt də çağırışın dövlətin qanuni hökuməti tərəfindən
edilməsidir. (6, s.59)
İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycan Respublikası da məhz beynəlxalq hüququn yol verdiyi
ölçüdə güc tətbiq etmişdir (özünü müdafiə formasında). Belə ki, özünü müdafiə halının yaranması üçün ilk
və əsas tələblərdən biri dövlətin təcavüzə məruz qalması, ərazisinin işğal olunması, dövlətə silahlı hücum
edilməsidir. Azərbaycan Respublikası da İkinci Qarabağ müharibəsi torpaqlarını işğaldan azad edərkən məhz
özünümüdafiə hüququndan istifadə etmişdir. Belə ki, real hadisələri özünümüdafiənin yuxarıda qeyd edilən
hər bir şərti çərçivəsində təhlil etsək, bunu aydın görə bilərik.
Məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının ərazisinin 20 faizi 1992-1994-cü ildə Ermənistan
Respublikası tərəfindən işğal edilmiş, Azərbaycan Respublikası təcavüzə məruz qalmışdır. Bunula
kifayətlənməyən Ermənistan Respublikası və işğal edilmiş ərazilərdə yaradılmış qondarma rejim
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkməmiş, mütəmadi olaraq 1995-ci il tarixli atəşkəsi pozmaqla
beynəlxalq hüquq normalarını pozmuşdur . Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri 2020-ci ilin iyul
ayında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində əlverişli mövqeləri ələ keçirmək
məqsədilə artilleriya atəşindən istifadə edərək hücum etmiş, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin diversiyakəşfiyyat qrupu təxribat törətməyə cəhd göstərmişdir
Birbaşa hərbi aktlarla yanaşı, Ermənistan tərəfindən beynəlxalq hüquqi prinsiplərə zidd olaraq Azərbaycan
Respublikasının işğal altındakı ərazilərinə çox sayda YPG, PKK terrorçularının o cümlədən, Beyrut
limanında baş tutan partlayışlardan sonra minlərlə Livan ermənilərinin köçürmüşdür.
25 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının
75-ci sessiyasının ümumi debatlarında videoformatda çıxışında Ermənistanın təxribatları nəticəsində
azərbaycanlı hərbçilərin və 76 yaşlı mülki vətəndaşın həlak olması, habelə mülki infrastruktura vurulan ciddi
ziyan qeyd olunmuşdur. (2)
Ermənistanın növbəti belə hücumu 27.09.2020-ci il tarixində olmuş, Azərbaycan Respublikası özünü
müdafiə hüququndan istifadə etməklə Ermənistanın təxribatının qarşısını almış və işğaldan azad olunmuş
ərazilərini azad etmək üçün hərbi əməliyyatlara başlamış, yəni güc tətbiq etmişdir. Təbii ki, bu güc tətbiqi
Ermənistan Respublikası tərəfindən həyata keçirilmiş işğala və təcavüzə son qoymaq məqsədi daşıyırdı, yəni
özünümüdafiə idi.
Özünümüdafiənin ikinci zəruri şərti BMT Təhlükəsizlik Şurası qərar qəbul edərsə, özünümüdafiə
çərçivəsində həyata keçirilən əməliyyatların dayandırılmalı olmasıdır. Azərbaycan Respublikası Ermənistan
tərəfindən törədilən növbəti təxribata cavab verərək işğal olunmuş əraziləri azad etmək üçün hərbi
əməliyyatlara başlaması barədə elan etmiş, daha sonra 29.09.2020-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası
Azərbaycan və Ermənistan arasındakı müharibə vəziyyəti ilə bağlı toplansa da, hər hansı bir qərar qəbul
edilməmişdir. Göründüyü kimi Azərbaycan Respublikasının özünümüdafiə həyata keçirdiyi əməliyyatları
davam etdirməsi üçün heç bir əngəl mövcud olmamışdır.
Özünümüdafiənin həyata keçirilməsinin digər şərti özünümüdafiə tədbirləri həyata keçirilərkən mütənasiblik
prinsipinə əməl edilməsidir. Azərbaycan Respublikası özünümüdafiə hüququndan istifadə edərkən yalnız
işğal edilmiş torpaqlarını azad etmək üçün əməliyyatlar aparmış, bu əməliyyatları həyata keçirərkən mülki
əhaliyə və obyektlərə, mədəni və təbiət obyektlərinə zərər vuracaq əməliyyatlar həyata keçirməmişdir.
Azərbaycan Respublikası özünümüdafiə hüququndan yalnız işğal olunmuş ərazilərinin azad olunması, ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması məqsədilə istifadə etmişdir.
NƏTİCƏ
Azərbaycan Respublikası məhz güc tətbiqinin özünümüdafiə formasından istifadə etmiş və bundan sonra
davam edən proseslərdə güc tətbiqinin əsas forması olan müharibənin aparılmasının beynəlxalq hüquqla
müəyyən edilmiş adət və qanunlarına (yalnız hərbi obyektləri hədəf seçmək, mülki obyektləri və şəxsləri
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hədəf almamaq və s.) əməl etmiş, həm də özünümüdafiənin zəruri tələblərinə (silahlı hücumun olması,
mütənasiblik, və s.) əməl etmişdir.
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKUMET SİSTEMİNE UYGUN OLARAK TÜRKİYE'DE YAPISAL
DEĞİŞİKLİKLER
STRUCTURAL CHANGES IN TURKEY IN ACCORDANCE WITH THE PRESIDENTIAL SYSTEM
Züriye GARAYEVA
Devlet Yönetimi Akademisi, Siyasi bilimler, Bakü, Azerbaycan.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5684-1138

ÖZET
Nisan 2017'de yapılan referandum sonucunda parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı yönetimine geçiş
yapılmıştır. Türkiye'nin son 50 yıllık siyasi tarihinde yaşanan süreçler: birbirini takip eden koalisyon
hükümetleri, hükümet krizleri, terör, askeri darbeler, ayrılıkçılık Türkiye'de güçlü bir cumhurbaşkanlığı
yönetimine ciddi bir ihtiyaç yaratmıştır. Makale, 2017 referandumunda Türkiye'de kamu yönetiminde
yaşanan yapısal değişikliklere ve bu değişikliklerin siyasi sistemdeki sonuçlarına ayrılmıştır. Yeni
oluşturulan sistem 7 ana yapıya bölünmüştür. Yeni oluşturulan bu yapılar da farklı iş sınıflandırmalarına
ayrılmaktadır. Yeniden yapılandırılan yapının cumhurbaşkanlık yönetiminde üç ana pozisyonu var: kişisel
sekreter, başdanışman ve danışman ve özel temsilci. Cumhurbaşkanlığı idaresi için önemli olan diğer
yapılardan biri de siyasi meclislerdir. İlgili kurum ve kuruluşlar, kamu yönetiminin etkinliğini artırmak ve
örgütlenmeyi hızlandırmak için oluşturulan yapılardan biridir. Başkanlık sisteminin bir diğer özelliği de, bu
sisteme bağlı ofislerin kendi bütçeleriyle, kamu etkisi ve yönetim özgürlüğü imkanlarıyla oluşturulmasıdır.
Burada bahsedilen kurumların her biri, kendi özel faaliyet alanındaki konuları hükümet politikasına uygun
olarak koordine etmekten sorumludur. Referandum sonrası oluşturulan cumhurbaşkanlığı yönetiminde en
fazla değişikliğe tabi olanlardan biri de bakanlıklar. Makalede referandum sonrası oluşturulan
cumhurbaşkanlığı yönetimindeki değişiklikten en çok etkilenen devlet kurumları sıralandı ve değişiklikler
vurgulandı. Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından 21 Nisan 2021 tarihinde imzalanan kararnamenin yapısal
değişikliklere ilişkin maddeleri incelendi. Makale yazımında analiz ve sentez, karşılaştırmalı analiz
yöntemleri kullanıldı.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, cumhurbaşkanlığı yönetimi, yapısal değişiklikler, iş sınıflandırması

ABSTRACT
As a result of the referendum held in April 2017, there was a transition from parliamentary to presidential
rule. The processes that have taken place in Turkey's political history over the past 50 years: successive
coalition governments, government crises, terrorism, military coups, separatism have created a serious need
for a strong presidential administration in Turkey. The article focuses on the structural changes in public
administration in the 2017 referendum in Turkey and the consequences of these changes in the political
system. Management began to make changes in accordance with the requirements of the intended system.
The newly created "presidential system" is divided into 7 main structures. These newly created structures are
also divided into different job classifications. The restructured structure has three main positions in the
presidential administration: personal secretary, chief adviser and adviser, and special representative. One of
the other structures important for the presidential administration is the political councils. Relevant
institutions and organizations are one of the structures created to increase the efficiency of public
administration and speed up the organization. Another feature of the presidential system is the creation of
offices connected to this system, with their own budgets, with opportunities for public influence, and with
freedom of management. Each of the agencies mentioned here is responsible for coordinating issues in line
with government policy in its specific area of activity. Ministries are among the most subjective changes in
the presidential administration created after the referendum. In the article the state institutions that have
undergone the most changes in the presidential administration created after the referendum were listed and
the changes were highlighted. The articles of the decree signed by the President of Turkey on April 21, 2021
on structural changes were examined. Analysis and synthesis, comparative analysis methods were used in
writing the article.
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GİRİŞ
Türkiye'de yeni yönetişim sisteminin devreye girmesiyle birlikte birçok alanda değişiklikler yapılmıştır. Bu
alanlarda önde gelen yapısal değişikliklerdir.Türkiye'nin iç siyasetinde ve yönetim sisteminde uzun yıllardır
yaşanan boşluklar sonucunda, ülkenin istikrarlı siyasi ve ekonomik kalkınmasının önündeki her adımda
büyük engeller hissedildi. AKP 2002'de iktidara gelmeden önce, Türkiye'de yılda birkaç hükümet kabinesini
değiştirmek, para birimini devalüe etmek ve mali destek almak için uluslararası finans kuruluşlarının
kapılarını çalmak yaygındı.(Asilbay, 2013) Türkiye'de uzun süredir devam eden krizlerin temel
nedenlerinden birinin hükümet sisteminin yönetimindeki boşluklar olduğunu söylemek yanlış olmaz.
AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana yapılan yönetim reformları bazı sonuçlar verse de genel olarak ciddi
sorunları çözmeye yetmedi. Bu nedenle Türkiye, yönetimi iyileştirmek ve modern gereksinimlere uygun hale
getirmek için 2017'de yeniden referanduma gitmek zorunda kaldı.
Önerilen sistemin gereklerine uygun olarak yönetim değişiklikleri yapılmaya başlandı. Yeni oluşturulan
"başkanlık sistemi" 7 ana yapıya bölünmüştür.
Cumhurbaşkanlığı Makamı
İdari İşler Başkanlığı
Cumhurbaşkanı Yardımcıları
Politika Kurulları
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
Bakanlıklar
Ofisler
Yeni oluşturulan bu yapılar da farklı iş sınıflandırmalarına ayrılmaktadır.
Yeniden düzenlenen yapının cumhurbaşkanlığı makamında üç ana pozisyonu var: kişisel sekreter,
başdanışman ve danışman, özel temsilci. Özel sekreterlik başkanı ve yardımcıları, cumhurbaşkanının
çalışmalarını yürütmenin yanı sıra büyükelçi statüsüne de sahiptir. Başdanışman ve müşavir statüsündeki
kişiler başkana müşavirlik yapmalarının yanı sıra kendisine verilen görevleri de yürütürler. Özel elçiler,
yabancı ülkelerde ve uluslararası kuruluşlarda, özel bilgi ve beceri gerektiren konularda cumhurbaşkanının
özel elçisi olarak, büyükelçi statüsünde temsil edilirler.
Yeni sistemde oluşturulan diğer önemli yapılardan biri de İdari işler başkanlığıdır. Bu departman yönetim,
hukuk ve mevzuat genel yönetimi, personel ve ilkelerin genel yönetimi, güvenlik işlerinin yönetimi, destek
ve mali hizmetlerin genel yönetimi olmak üzere 5 ana pozisyona ayrılmıştır. Anayasa değişiklikleri uyarınca,
Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan 6771 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanının Basın Müsteşarlığı'nı kaldırmış
ve yetkileri diğer yapılar arasında paylaşılmıştır (“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasinda Değişiklik
Yapilmasina Dair Kanun, N:6771”). Yakın zamanda kaldırılan cumhurbaşkanlığı basın servisinin bazı
yetkileri ile cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan idare başkanının yetki ve sorumlulukları daha da
genişletildi. Yetki ve sorumluluk dağılımı bakımından, genelkurmay başkanının yetkileri, referandumdan
önce görev yapan başbakan danışmanına eşit, ancak daha geniş ölçekte. Doğrudan Başkana karşı sorumlu
olan Dışişleri Bakanlığı başkanı, terörizm ve güvenlikle mücadele ile ilgili konulardan ve ayrıca Parlamento
ve kamu kuruluşları ile ilişkilerin kontrolünden, normal faaliyetlerini düzenlemek için koşullar yaratmaktan
sorumludur. Devlet kurumları. konular arasında (“Cumhurbaşkanliği teşkilati hakkinda cumhurbaşkanliği
kararnamesi cumhurbaşkanlığı kararnamesinin sayısı : 1 yayımlandığı resmi gazetenin tarihi – sayısı :
10/7/2018 – 30474 birinci kisim cumhurbaşkanliği makami” , s.1-10) bulunmaktadır.
Yeni sistemde bir diğer önemli yapı da başkan yardımcılığı pozisyonudur. Burada önemli olan nokta, başkan
yardımcısının seçimle değil, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanması ve ayrıca cumhurbaşkanının
herhangi bir şekilde yokluğunda veya yetkilerini kullanamaması durumunda, en yaşlı başkan yardımcısı yeni
seçime kadar görev yapar. Yeni yasaya göre, cumhurbaşkanının kaç başkan yardımcısı atayabileceği
konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Görünüşe göre, bir veya daha fazla başkan yardımcısı olabilir. Ayrıca,
başkan yardımcıları için kişisel bir sekreterlik oluşturulmuştur. (“Cumhurbaşkanliği teşkilati hakkinda
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cumhurbaşkanliği kararnamesi cumhurbaşkanlığı kararnamesinin sayısı : 1 yayımlandığı resmi gazetenin
tarihi – sayısı : 10/7/2018 – 30474 birinci kisim cumhurbaşkanliği makami” , s11).
Cumhurbaşkanlığı idaresi için önemli olan diğer yapılardan biri de politika kurullarıdır. Yapı, Bilim,
Teknoloji ve Yenilik Politikası Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikası Kurulu, Ekonomi Politikası Kurulu,
Güvenlik ve Dış Politika Kurulu, Hukuk Politikası Kurulu, Kültür ve Sanat Politikası Kurulu, Sağlık ve Gıda
Politikası Kurulunu içermektedir. Sosyal Politika Kurulu ve Yerel Yönetim Kurulu Politika Kurulu dahil 9
kurul bulunmaktadır. Kurulların oluşturulmasındaki temel amaç, yeni bir örgütlenme modeline geçiş yapmak
ve bu alanlarda devlet politikasını daha esnek ve etkin bir şekilde uygulamaktır. Bu organların her birine, biri
başkan tarafından organın başı olarak atanan en az üç üyeden oluşan bir kurul başkanlık eder.
Kamu yönetiminin etkinliğini artırmak ve örgütlenmeyi hızlandırmak için oluşturulan yapılardan biri de
bağlı kurum ve kuruluşlardır. Bu yapıya Devlet Arşivleri, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri
Başkanlığı, Haberleşme Dairesi Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat
Teşkilatı Başkanı, Milli Saraylar Dairesi, Savunma Sanayii Dairesi, Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığı,
Türkiye Varlık Fonu ve Mevduat Sigorta Fonu, 11 devlet kurumu dahildir. Bu kurumların oluşturulmasından
sonra Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bir kararname ile teşkilatlanma biçimleri, faaliyet alanları ve
mekanizmaları belirlenmiştir. (“Cumhurbaşkanliği teşkilati hakkinda cumhurbaşkanliği kararnamesi
cumhurbaşkanlığı kararnamesinin sayısı : 1 yayımlandığı resmi gazetenin tarihi – sayısı : 10/7/2018 – 30474
birinci kisim cumhurbaşkanliği makami”, s.18).
Referandum sonrası oluşturulan cumhurbaşkanlığı yönetiminde en fazla değişikliğe tabi olanlardan biri de
bakanlıklar. Referandum öncesi çeşitli dönemlerde 34'e yükselen bakanlıkların sayısı, faaliyetlerinin
artmasıyla azalmaya başladı. Referandumdan önce 24 bakanlık varken, referandumdan sonra bu sayı 16'ya
düşürüldü. Referandum sonrasında oluşturulan kurumlar arasında Maliye ve Hazine Bakanlığı, Tarım ve
Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve ayrıca
Kentsel Gelişim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da var. Hizmetler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı
ve Ticaret Bakanlığı. Bazı bakanlıkların birbiriyle örtüşen işlevlere sahip olması, ilkesel olarak yönetişimin
etkinliğini azaltan etkenlerden biridir. Bu nedenle, referandumdan sonra bazı bakanlıklar birleştirildi,
yeniden adlandırıldı veya kaldırıldı. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birleştirilmesi sonucunda
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurulmuştur.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı'nın kaldırılması ve Dışişleri Bakanlığı'na
bağlanmasından sonra kurulmuştur.
Hazine ve Maliye Bakanlıkları birleşerek Maliye ve Hazine Bakanlığını oluşturmuş ve ekonomik kurum ve
kuruluşlar da bu bakanlığa devredilmiştir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile birleştirilmiş ve yerine Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı geçmiştir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kapatılması sonucu Tarım ve
Orman Bakanlığı kurulmuştur.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yerine Ticaret Bakanlığı kurulmuştur.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın adı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.
Ayrıca, daha önce İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Mahalli İdareler Ana Dairesi'nin hizmet biriminin İçişleri
Bakanlığı'nda tutularak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildiği belirtilmelidir.
Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından 21 Nisan 2021 tarihinde imzalanan kararnameye göre Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Bölünen bakanlığın yerine Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruldu.( “Cumhurbaşkanliği teşkilati hakkinda
cumhurbaşkanliği kararnamesi cumhurbaşkanlığı kararnamesinin sayısı : 1 yayımlandığı resmi gazetenin
tarihi – sayısı : 10/7/2018 – 30474 birinci kisim cumhurbaşkanliği makami”, s.19-272).
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Başkanlık sisteminin bir diğer özelliği de bu sisteme bağlı, kendi bütçesi olan, kamuoyunu etkileme
kabiliyetine sahip, yönetme özgürlüğüne sahip ofislerin oluşturulmasıdır. Burada bahsedilen organların her
biri, kendi özel faaliyet alanındaki hükümet politikasına uygun olarak sorunları koordine etmekle
ilgilenmektedir. Dijital Dönüşüm Ofisi'nin temel amacı, e-devlet politikasını koordine etmek, milli
teknolojinin geliştirilmesi yoluyla siber güvenlik ve bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik projeler
geliştirmektir. Finans Ofisi'nin görevi, İstanbul Finans Merkezi projesini izlemek ve Türkiye'nin finans
piyasalarındaki duruma ilişkin bir rapor hazırlamaktır. İnsan Kaynakları Ofisi'nin ana faaliyeti, Türkiye'de
insan kaynakları alanındaki durumu incelemek, yönetim modellerinin uygulanması ile ilgili projeleri hayata
geçirmek ve bu tür projeleri sürdürülebilir kılmaktır. Yatırım Ofisi'nin ana faaliyetleri, ülkedeki finansal
yatırımların sayısını artırmak için ihtiyaç duyulan konuları ele almak ve önündeki engelleri ortadan
kaldırmaktır. Yatırım ofisinin daha önce Türk Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı şeklinde kurulduğunu
belirtmekte fayda var. Sistem değişikliği sırasında hem bazı faaliyetleri hem de adı değiştirilmiştir.
(“Cumhurbaşkanliği teşkilati hakkinda cumhurbaşkanliği kararnamesi cumhurbaşkanlığı kararnamesinin
sayısı : 1 yayımlandığı resmi gazetenin tarihi – sayısı : 10/7/2018 – 30474 birinci kisim cumhurbaşkanliği
makami” , s.273-289).
SONUÇ
Türkiye'nin son 50 yıllık siyasi tarihinde yaşanan süreçler: birbirini takip eden koalisyon hükümetleri,
hükümet krizleri, terör, askeri darbeler, ayrılıkçılık Türkiye'de güçlü bir cumhurbaşkanlığı yönetimine ciddi
bir ihtiyaç yaratmıştır. Avantaj ve dezavantajların daha net tespit edilebilmesi için bir seçim döneminin
tamamlanmasını ve bir sonraki seçime kadar adayların ortaya çıkaracağı sorunları gözlemlemenin daha
doğru olacağı düşünülebilir. Bu konuda daha doğru bir kanaate varmak zor olsa da genel olarak
gerçekleştirilen reformlar ve meydana gelen bazı değişiklikler örneğinde söylenebilir ki, eksikliklerin
tamamen giderilmesi halinde cumhurbaşkanlığı rejimine geçiş Türkiye'nin siyasi tarihinde başarılı bir dönüm
noktası olacaktır.
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ASSIA DJEBAR: A FEMININE RESPONSE TO COLONIAL HISTORIOGRAPHY
Monica GAROIU
Prof. Dr., University of Tennessee-Chattanooga, USA

ABSTRACT
This paper seeks to explore Assia Djebar’s rewriting of history in order to include the Algerian women’s
viewpoint, as reflected in her autobiographical novel, Fantasia: An Algerian Cavalcade (1985). Through a
literary and historical discourse, Djebar revisits Algeria’s history from the beginning of Islam to the
decolonization conflict while giving voice to Arab women, alienated from participation in public governance
and from self-expression.
We will examine Djebar’s model of writing: instead of writing back to the former metropolitan center and
rejecting it, she writes with it, in French, the language of the Other. Thus, she positions her text within the
diverse traditions she re-appropriates, challenges, and recreates.
Keywords: Assia Djebar, French language, colonialism, women’s voices, historical discourse.

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
448

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
THE ROOTS OF THE LOOTING ECONOMY (POVERTY AND INEQUALITY) IN IRAN AFTER
THE 1979 REVOLUTION, FROM THE PERSPECTIVE OF ACEM OGLU & ROBINSON
THEORY
Vorya SHABRANDI
Knowledge of Master of International Relations University of Guilan University
https://orcid.org/0000-0002-6013-2115

ABSTRACT
The study factors of poverty and inequality causes in countries is the subject of many scholars and
economists in the last century, theorists in various areas of economic science know different factors as the
roots of poverty and inequality in Iran after the 1979 revolution. Economists have emphasized political
elements and political scientists on political elements. This research reviews the political economy of poverty
and corruption in Iran after the revolution. The findings of this research, based on Acem Oglu and Robinson
theory, show how the institutional structural dependence of Iran's economy to raw has led to the growth of its
non-economic economic institutions and its consequence of the continuity of the release and looting
economy and poverty and inequality in Iran's political economy Is. This research was carried out using
descriptive-analytical and comparative methods.
Many economists try to justify the conditions of the country based on war, sanctions; And the external
factors and ... knows. In this study, we tried to examine the roots of poverty and the looting economy of Iran
by implementing Research Acem Oglu and Robinson on the institutions and roots of poverty. Looking for a
framework for understanding why countries, such as Iran, the reason for the difference in revenue in
different countries, as well as the poor or wealth of countries, regardless of the non-effective and nonprofessional institutions, and why inefficient institutions in some countries, such as Iran, such as Iran It
remains and does not have a voluntary political powers to change these institutions. Findings The research
shows that institutions are broadly the main reason for the roots of the Friendship and looting economy
(poverty and inequality) in Iran.
Keywords: Iran, plunderable (Loot) economy, raw shopping, poverty and inequality, Acem Oglu and
Robinson, non-inclusive institutions.

INTRODUCTION
The economic growth of the countries of the world and the simultaneous increase in poverty and income
inequality has led economists and policymakers to seek the answer to the question of why, despite economic
growth, the issue of poverty and income inequality in societies has not been resolved. After decades and
presenting different ideas in explaining these differences, the viewpoint of institutionalism, institutions and
institutional quality as a response to this question. Therefore, considering the importance of institutions, their
role in the influence of economic performance on poverty reduction and inequality should be studied.
Inequality and poverty are hard and bitter reality of millions of humans during human history, and especially
Iran in the post-revolution of the 1979 Iran. Perhaps, in the first place, it seems simple, but it is complicated
from the viewpoints of the theoretical issues of inequality and poverty. The concept of poverty, which was
limited to income poverty, and in the sense of lack of access to the most essential human needs, such as food
and shelter, in the light of transformation in the attitude toward poverty in economics and social sciences in
recent decades, in the form of a complex concept of potential poverty and categories such as lack of Access
to education and health, equal opportunities, deprivation of individual and social capabilities, including lack
of political and social freedoms, the lack of participation in social institutions, violations of civil rights and
inability to exit the status of poverty, expanded Is. In this research, we plan to break the relationship between
inclusive institutions and institutions based on Acem Oglu and James Rabison in the Why nations fail? To
pay. Due to the institutional differences in different parts of the world, each community has its own
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environmental environment, which includes a hierarchy of different types of institutions. Values, norms,
treaties, laws and rules, whether informal, whether informal analysis of the nature of institutions can lead to
better understanding of inequality and poverty and provide effective strategies to reduce inequality.

THEORETICAL FRAMEWORK
Inclusive Institutions and Abstractive Institutions
Economic institutions are very valuable to create economic growth because they form the motivations and
limitations of economic activists in the country. The value of this formulation, especially in an effect on
investment in physical, human, technological capital, as well as manufacturing institutions, is very high.
Economic institutions are not only characterizing the potential of economic growth in the countries of the
world and the simultaneous increase in poverty and income inequality, but also the sign of economic output,
which involves the distribution of resources in the future. Also, they are endogenous economic institutions.
They are the result of social choices in the community, but there is no guarantee that all individuals and
groups of societies prefer the existence of a single set of institutions, which is why various economic
institutions lead to the distribution of various sources. Therefore, mainly "conflicts of interests" will be
created between individuals and groups that affect the choices that have economic institutions. (Acem Oglu,
and Robinson, 2004: p.).
For what kind of mutual interest groups do not coalition in order to meet the activities of a set of economic
institutions that maximize growth or in other words, and then using their political power to distribute the
benefits of it. Identify. The distribution of political power in societies is also in place. Also, political
institutions, such as economic institutions, are characterizing the motivations and limitations of the activists
of societies, but this time in the political context. Political institutions and resource distribution are two main
variables; They have changed relatively center and center and directly and indirectly identifying institutions
and economic performance.
Countries are different in terms of economic success, and the reason for this is different institutions, the laws
influencing the economy and motives that create people. The overwhelming economic institutions are
institutions that provide opportunities and opportunities for participation by massive masses in economic
activities and make the best of their talents and skills and allow individuals to make choices based on their
desires. Common economic institutions require secure property rights and economic opportunities not only
for the elite and leading society group but also for all society. Connectable bonds are essentially fully
controversial and mutual functions with inclusive institutions, because they were designed with this goal to
pull out incomes and wealth from a cortex or part of society in favor of another, causing the lack of
economic growth in the world and the simultaneous increase in poverty And inequality of income is in
countries.

Inclusive Institutions and Abstractive Institutions
All economic institutions are created by the community, in North Korea, this institution was imposed on
people through communists and in Latin America this system by Spaniards; But in South Korea, different
people with different motives and tendencies have been able to make decisions in the community of
institutionalization; In other words, South Korea has had a different policy.
Political institutions are a key determinant in the results of this great game. These institutions are in fact the
rules that manage motivations in politics and can determine how to choose and which parts of the
government will have the right. Political institutions find out who takes power in society and what goals of
this power are being used. If the distribution of power is non-limited, political institutions are also integrated.
Among the researchers in this regard, Acem Oglu is. In several articles and books, he described the role of
institutions in economic performance and resource distribution. In his opinion, all economic institutions
create society. For example, North Korea's economic institutions were imposed on communists who took the
administration in the 1940s. Similarly, the economic institutions of Latin American colonies were imposed
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by Spanish conquerors ... and after the 1979 revolution, economic inputs were also influenced by the Islamic
Revolution of Iran and the structure and institutions of non-inclusive crops affiliated with oil and gas. A
process through which a community chooses the rules that will be ruled. (Acem Oglu and Robinson, 1393).
Therefore, countries are different in terms of economic growth and the increase or simultaneous decline in
poverty and income inequality, because in terms of institutions, the rules are not the same as the performance
of economics and motivational stimuli people. (Acem Oglu and Robinson, 1393). To explain their views in
two articles with titles:
Institutions as a major cause of long-term growth. (, Robinson & Johnson, 2005 (Acemoglu
And the role of institutions was developed and developed (Acem Oglu & Robinson2010).
To explain the effect of various institutions on economic performance and resource distribution, the
economic growth of the countries of the world and simultaneous increase in poverty and income income
inequality, which we further explain. Economic institutions are important for the economic growth of the
countries of the world and the simultaneous increase in poverty and income inequality, because they shape
the motivation of key economic actors in society. Particularly investing in physical and human capital and
technology and organization of production. Although cultural and geographical factors may be important for
economic performance, the difference in economic institutions is the main source of differences between
countries in economic growth and increase poverty and inequality. Economic institutions not only determine
the potential for integrated economic growth, but also the economic output of resources in the future, such as
the distribution of wealth, physical capital, or human capital. In other words, not only determine the size of
the community, but also how to divide this cake among different groups and individuals in society.
(Acemoglu & Robinson, 2005: p392-389)
Distribution of political power in the internal society. The political power has two components: legal
political power and informal political power. Legal political power points to power that originated from
political institutions in the community. Political institutions, such as economic institutions, determine the
limitations on motivation of actors, but in the political domain. An example of political institutions includes
a form of government, for example, democracy against dictatorial tyranny. For example, in the monarchy,
political institutions give all political power to the king and make little limitation on it. In contrast, a
constitutional monarchy, in which part of the political power of the king is divided into parliament, and
hence the efficacy of the political power of the king is limited. In Iran, all powers of politics have been
transferred to the leader of the Islamic community under the constitution of the Islamic Republic of Iran
under the title of the Islamic community.
In this dynamic system, political institutions and distribution of resources are the variables of the situation.
Because they generally change relatively, and more importantly, they are both direct and indirect economic
institutions and economic performance. Their direct effect is straightforward and understandable. If
economic institutions put all political power in the hands of a person or a small group, it is difficult to
maintain economic institutions that support property rights and equal opportunities for all populations. The
indirect effect works through discussed channels: political institutions determine legal political power, which
in turn affects the choice of economic institutions. Therefore, this framework introduces a hierarchy of
institutions, so that political institutions affect the equilibrium of economic institutions and determine the
economic institutions of economic outputs.
Political institutions and resource distribution are two variables of the situation and the knowledge of these
two variables is enough to determine all other variables in this system. While political institutions determine
the distribution of legal political power in society, the distribution of resources affects the distribution of
informal political power in time. These two sources of political power, in turn, affect the choice of economic
institutions and the evolution of political institutions. Economic outputs of economics include the integrated
growth rate of the economy and the distribution of resources in time. Although economic institutions are a
major factor in shaping economic outcomes, they are endogenous themselves and are determined by political
institutions and resource distribution in the community. There are two stability sources in system behavior:
First, durable political institutions are commonly used to change in political power distribution to change
political institutions; Such as the transfer of dictatorship to democracy. Second, when a particular group is
richer than the rest, this increases the informal political power of this group and enables it to exercise power
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to economic and political institutions in line with its interests. This will re-establish a different relative
wealth in the future and increase poverty and inequality.

CONCEPTS OF RESEARCH
Economic development - From the perspective of the political economy of institutionalism, the dual concepts
in the theoretical approach of Douglas North and Darron, the economic - political institution of inclusive
institutions and institutions and the historical institutions and the historical destruction of the Creative
Shimmer Cycle. The decision and virtue of itself is contingent.

INCLUSIVE INSTITUTIONS AND ABSTRACTIVE INSTITUTIONS
The first concepts that complement each other are "inclusive institutions" and "utilizing institutions." For
inclusive institutions, including political and economic institutions, institutions that provide free activities for
all citizens. Interesting institutions are at the opposite side of the public entry into political power and
economic activities and provide benefits to specific elites. All that has dominated institutions has dominated,
the coalition has grown economic growth and happiness; And, in contrast, societies that have been subjected
to the enthusiasm of the tyranny and thunderstorms are inclusive institutions; These are institutions that have
seen the interests of all economic actors in the coalition or stakeholders, so they all are motivated to grow. In
other words, all actors of these institutions feel that by adhering to existing institutional laws, they can
provide more and longer profits in the current economic cycle. (Acem Oglu, Robinson 2012: p.). Why
nations fail?
Interesting institutions: Interesting institutions; There are institutions that only have the interests of certain
people. In the works of political economy, there is also a distinctive phrase about the interests, North refers
to limited access institutions, and Acem Oglu and Robinson refers to closed institutions in this regard. (Acem
Oglu, Robinson 2012: p.). Why are nations fail?

RESEARCH FINDINGS
Historical Roots of Poverty
Since the past, poverty has been raised as an economic and social problem. According to their studies in
England, the sixteenth century of the poor were separated from other classes. The classification of the poor
not only introduced their faces, but also identified them as people who are ethically defective. Another aspect
of this classification was the classification of the poor to the criminal and dangerous classes that were raised
in the nineteenth century. The concept of dangerous classes represents people who were threat to social order
with crime, evil, uncontrol ling and infection. In the meantime, women in the poorer class from one-way as
those who were used sexually and on the other hand as those who did not handle their children's childhood.
Dangerous classes in England also introduced diseases, corruption and physical infection. The intervention
of social workers to support their preservative households and their control was an issue that was observed in
the twentieth century, and thus poverty pathology was considered as an important issue in social circles.
The culture of poverty was also a concept by the American anthropologist Oscar Luis Lewis, a culture of
poverty as a subculture, transmitted in a family of generation to another generation. The stimulant of this
subculture introduced values, attitudes and beliefs. Which was later criticized. If poverty in a concept is to
know the interaction of economic, social and political processes, it can be acknowledged that the economic
and social system of entity has been effective in poverty. The principle of the Constitution of the Islamic
Republic of Iran emphasizes the eradication of poverty and depriving and meeting human needs during
economic growth by maintaining freedom.
Poverty and income inequality are one of the most unpleasant social phenomena that created many problems
for human societies and more importantly not treated. Hence, various studies have been conducted on how to
reduce poverty and income inequality in developing countries, most of which have been emphasized as the
main solution to poverty reduction (Raghfar et al., 1394). Also, with the establishment of international and
financial institutions, such as the World Bank and the International Bank of the International Monetary
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Money after World War II, these institutions also to solve the problem of poor development of poor
countries, such as the economic development approaches of imports (1960s) and Provided structural
adjustments (the 1980s onwards). These approaches were also unable to remove the problem of growth and
development of poor countries, but also had other problems and problems, including the expansion of
poverty and inequality and economic recovery, especially in African countries, on this basis, Scrapping the
process of reducing inequality and poverty requires a strategy that alloys on improving the speed of
economic growth, other dimensions including removing institutional constraints and new possibilities.

The release economy and the growth of parasitic economy and increasing poverty and inequality in
post-revolution of 1979 Iran
The release economy has three main functions; The first function is that bank credits are distributed between
comrades and friends. The second feature, the "monopoly and pseudo-monopoly distribution" is between
friends and acquaintances, and the party, and the third feature in the pricing system returns. The release
economy is based on oil revenues; Not based on effort and work. This kind of economy is the source of the
parasitic economy. This type of parasitic economy is like a parasite that sticks to the intestine and uses the
dormant foods. This kind of economy in Iran is also found in its macro form and in the form of wisdom.
"Inefficiencies" is the product of such a release economy, which has also been the source of government
damage, and is exactly where ineffectiveness governing the economy.

Increased poverty and inequality after 40 years of revolution 1979 (February 1979)
Inequality is the source of all shoes in the world. All economic-social disasters are obtained from gross and
irrational inequalities. All social movements have reacted to inequalities. In the history of reducing resources
and job opportunities, as well as corrupt institutions, has led to conflict. One of the important points is that
the fight against poverty is a moral point, which, regardless of this ethical verdict, is also a security
requirement. Today, everyone emphasizes that poverty can be a factor in many insecurities. Extreme and
acute poverty worn out devices, discharges resources and weaken managers; It also converts hope that
ultimately leads to instability. In general, poverty is the cause of disappointment as well as the consequence
of despair. Despite the passing over 40 years of the Revolution of Bahman 57 and the promises of
government leaders and heads of different governments of the Islamic Republic of the Islamic Republic of
Iran, the Iranian society is still and more likely to escape poverty and deepening class gaps. Government
policies in poverty and social inequality in Iran and institutional causes in the country are in spreading
poverty and social inequality. Social inequality is the result of class relations in society and the nature of the
performance of government institutions in society. With the review of the history of Iran's economic
developments, after the 1979 revolution, it is clear how political power through the distribution of rents, and
through political power, has played a role in creating new social classes and other classes, as well as their
weakening and strengthening. The relative independence of the state of social classes is known to achieve oil
and gas resources in reality. According to the constitution of the two Islamic Republic's strategies, it was
identified and demonstrated to fight poverty and social inequality.
1) First, that is, the capitalist system, and the creation of an economy based on justice and installment, and
again the Iranian economy has witnessed the capitalist system based on government rents. Unfortunately,
this strategy has led to the growth of the Iranian economy in the post-revolutionary period, and so it has
made the government's poverty program somewhat.
2) The second Islamic Republic strategy to combat poverty and inequality, that is, the expansion of
distributed justice through the development of free education and health education, attention to rural
development, the expansion of the social security system and the government support assistance in
reducing poverty and social inequality, but this strategy is It has been implemented that itself has wasted
attention sources, reducing economic efficiency and interpersonal injustice.

CONCLUSION
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In the post-revolutionary period, economic disruption caused by war and economic sanctions, rapid
population growth and high inflation rates led to vulnerability of the strata and increasing social inequality.
The fight against poverty and social inequality depends on two strategies. The first strategy is related to the
improvement of the business environment and provide the ground for private investment in the country and
the promotion of economic growth, and the second strategy for empowerment of the poor is to create
appropriate opportunities and security for them. The government must first create structural reforms in order
to adopt and implement economic growth policies and social justice, in such a way as to be based on good
governance criteria, policies and plans. But considering the weakness in the ruler, it is likely that the
government lacks the institutional capacities for the design and successful implementation of the program of
fighting poverty and social inequality. The poverty problem depends on two factors of income and
distribution. An increase in the average income of poverty population decreases and increases in inequality
of its income distribution. The sensitivity of the poverty process is due to economic growth and inequality of
income distribution affected by the degree of influence of these factors. To examine this issue, it is necessary
to increase the increase in income and inequality in its distribution individually. Factors such as state-owned
regulations, price deviations, inappropriate tax rates, economic instability, rents, corruption, violations of
ownership rights, political tensions, inefficiency of the judicial system, and ... on one side and economic and
political stability, foreign trade development , The tendency towards the production, development and ability
of the private sector and the removal of government monopoly and market competitiveness, as well as the
authority and efficiency of the judicial system and ... the result of the performance of economic, political and
legal institutions of each country. One of the factors distributions of resources in the community is
institutions. Therefore, they will be effective in reducing or increasing inequality and poverty. Also,
increasing or reducing inequality is effective in changing institutional structures.
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A PSYCHOANALYTICAL STUDY ON WILLIAM SHAKESPEARE’S ANTONY
AND CLEOPATRA THROUGH CARL GUSTAV JUNG’S ARCHETYPES

Aydil Bahar YILMAZ
Istanbul Aydın University, Institute of Graduate School, English Language and Literature,
Istanbul
ORCID NO: 0000-0001-8842-2141

ABSTRACT
Carl G. Jung defines the psyche as a combination of ego, personal unconscious, and collective
unconscious. Archetypes which are elements and patterns that arrange the psychic units are mentioned to be
within the collective unconscious. They have come into being before conscious and probably since ancient
times, they compose the constitutive agents of the psyche generally. Referring to Carl G. Jung, one can
create his/her own awareness for the complexity about his personal subconscious and conscious by means of
a period known as individuation. The main characters in the play of Antony and Cleopatra struggle with their
individuation process with their animus, anime, and shadow sides even if they show themselves differently
with their persona. The main purpose of this article is to refer to Carl G. Jung’s interpretation of archetypes
of characters of Antony and Cleopatra in W. Shakespeare’s play and to create an understanding and
realization for people during their individuation process by studying these characters’ strong and weak
qualifications, shadows, persona, animus and anime. Although Antony and Cleopatra are considered more as
romance, irony rather than tragedy by some critics, when seen by a different eye psychoanalytically in terms
of the completion of individuation process one can associate his/her life with the characters’ choices or even
find his/ her parts of psyche and can have an idea about the goal of his/ her life through archetypes. Carl
Gustav Jung, who is a Swiss psychoanalyst, is the founder of analytical psychology and one of the three
psychoanalysts who studied depth psychology with Sigmund Freud and Alfred Adler. He asserts in his book,
‘’The Archetypes and the Collective Unconscious’’ that the spiritual entity can be only known by the
subsistence of contents which have consciousness. He says that they form the respective and distinctive side
of psychic life. These ingredients of the collective unconscious are known as archetypes (Jung, 1934-1950).
He gives the definition of archetypes and puts them into collective unconscious category and mentions that
self cannot exist without ego, personal unconscious and collective unconscious, which has the archetypes. He
thinks that they have a historical background meaning that they are not created by the people but they were
already there, perceived in the mind. In compliance with Carl G. Jung’s ideas, one type of archetype is
dominant in a human’s self. The main four archetypes are the persona, the shadow, the anima or animus, and
the self. "…the chief among them being (according to Jung) the shadow, the wise old man, the child,
the mother and her counterpart, the maiden, and lastly the anima in man and the animus in woman.’’ (Jacobi,
1959. p. 114) But, Carl G. Jung suggests that there is no limit of archetypes. Antony and Cleopatra are a
combination of the ego, personal unconscious, collective unconscious with their shadows and persona, who
are dragged into a tragedy struggling during their individuation process. Among the characters in the play,
Antony is expected to be an example of the hero archetype, according to C.G. Jung even as child hero but he
does not want to take on just the general mission in his life, shows weaknesses because of love and desire he
feels for Cleopatra. He gets stuck between his wish to become glorious as a soldier who has to be strong all
the time, to preserve his strength and to be seen as a model of rescuer and love, wish to reach Cleopatra.
Shakespeare’s Antony is a tragic hero. He is defeated by his shadow archetype. The shadow archetype has
hegemony on both Antony and Cleopatra. While Cleopatra is seeking for syzygy, which is known as the
combined form of anima (the feminine side in man) and animus (masculine side in woman), which is defined
by C.G. Jung as the wholeness and the unity, she finds herself lost the power and her love, life. Both make a
mistake by reflecting themselves in a different way by their persona.
Keywords: Archetypes, Individuation, Ego, Self, Soul
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ÖZET
Carl Gustav Jung ruhu ego, kişisel bilinçdışı ve kolektif bilinçdışının birleşimi olarak tanımlar. Ruh
birimlerini düzenleyen faktörler ve modeller olan arketiplerin kolektif bilinçdışı içerisinde yer aldığı
belirtilmiştir. Arketiplerin bilinç öncesi olarak, muhtemelen en eski zamanlardan beri var oldukları ve genel
olarak ruhun bileşen parçalarını oluşturdukları söylenmektedir. Kişi Carl G. Jung’a istinaden, kişisel
bilinçdışındaki veya bilinçaltında kalmış bir karmaşıklık hakkında, C. G. Jung’un bireyleşme olarak bilinen
süreci aracılığıyla bir farkındalığa ulaşabilir. Antony ve Cleopatra oyununda ana karakterler kendilerini
personalarıyla farklı gösterirlerken bireyleşme süreçleriyle, animus, anime ve gölge yanlarıyla mücadele
etmektedirler. Bu makale William Shakespeare’in Antony ve Kleopatra karakterlerinin güçlü ve zayıf
yönlerini C.G. Jung’un arketip yorumlamasına göre inceleyerek, kişilerin bireyleşme süreçlerinde bir anlayış
ve farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bu inceleme, Antony ve Kleopatra W. Shakespeare’in trajedileri
arasında çoğunlukla bir aşk macerası veya ironik bir hikaye olarak görülse de, farklı bir açıdan psikanalitik
olarak değerlendirildiğinde, Jung’un bireyleşme sürecinin tamamlanması veya ruh parçalarının incelenmesi
bakımından, okuyuculara oyundaki karakterler üzerinden kendi yaşamlarına ilişkin bulgular sağlamayı
hedeflemektedir. İsviçreli bir psikanalist olan Carl Gustav Jung analitik psikolojinin kurucusu ve Sigmund
Freud, Alfred Adler ile derinlik psikolojisi üzerine çalışan üç psikanalistten birisidir. Arketipler ve Kolektif
Bilinçdışı kitabında ruhsal bütünlüğün yalnızca bilinçliliğe sahip içeriklerin varlığıyla anlaşılabileceğini
ifade etmektedir. Kolektif bilinçdışının bu içerikleri arketipler olarak adlandırılmaktadır (Jung, 1934-1950).
C. G. Jung arketiplerin tanımını verir ve onları kolektif bilinçdışı kategorisine koyarak özün ego, kişisel
bilinçdışı ve kolektif bilinçdışı olmadan varolamayacağını belirtir. O, arketiplerin tarihi bir geçmişi
olduğunu, insanlar tarafından üretilmediğini zaten insan zihninde uzun süreden beri varolduklarını
düşünmektedir. C. G. Jung’a göre, insanın özünde dört çeşit temel arketip vardır ve bunlardan biri baskındır.
Oyunda Antony ve Kleopatra bireyleşme süreçleri esnasında gölge yönleri ve persona(sosyal maske)ları ile
mücadele ederek trajediye sürüklenen ana karakterlerdir. Oyundaki karakterler arasında Antony’den
beklenen kahraman arketipiyle, C.G. Jung’a göre çocuk kahraman arketipi, kendini gerçekleştirmesi ve bir
general, asker olarak görevinin getirdiği sorumlulukları yürütmesidir. Fakat, o Kleopatra’ya olan aşkı ve
arzusu nedeniyle zaaflarına yenik düşer, oyunun sonunda hayatının sonlanmasına izin verir. Oyun sürecinde
Antony kendini her zaman güçlü olması gereken şanlı bir asker olma, ve bir kurtarıcı model olma isteğiyle
Kleopatra’nın aşkına ulaşma arzusu arasında sıkışıp kalmaktadır. Kleopatra ise aşkını Antony’ye olan
oyunlarıyla kaybeder, bir yandan da bir kraliçe olarak da güçlü olma ve güçlü kalma arzusuna sahiptir.
Antony ve Kleopatra Carl G. Jung’un ‘anima’ ve ‘animus’ terimlerine göre değerlendirildiklerinde aslında
birbirlerinden ayrılmaz bir bütün oldukları yani ‘syzygy’i oluşturdukları ifade edilebilir. C.G. Jung’a göre
her erkeğin içinde bir kadınsı yön (anima), kadının içinde de bir erkeksi yön (animus) bulunmaktadır.
Bunların biraraya gelerek oluşturduğu bütüne ‘syzygy’ adı verilir. Antony ve Kleopatra birer trajik
kahramandır, gölge yönleri üzerlerinde egemenliğe sahiptir. Oyunun sonunda her iki karakter de kendisini
syzygy’i, bütün olmayı ve birliği hedeflerken gücünü, başarısını, halkının gözündeki yerini, aşkını ve
sonunda hayatını kaybetmiş bulur.
Anahtar Kelimeler: Arketipler, Bireyleşme, Ego, Özbenlik, Ruh
INTRODUCTION
Carl Gustav Jung, who is from Switzerland is the founder of analytical psychology and one of the three
psychoanalysts who studied depth psychology with Sigmund Freud and Alfred Adler. He asserts in his book,
‘’The Archetypes and the Collective Unconscious’’ that the spiritual entity can be only known by the
subsistence of contents which have consciousness. He says that they form the respective and distinctive side
of psychic life. These ingredients of the collective unconscious are known as archetypes (Jung, 19341950). He gives the definition of archetypes and puts them into collective unconscious category and
mentions that self cannot exist without ego, personal unconscious and collective unconscious, which has the
archetypes. He thinks that they have a historical background meaning that they are not created by the people
but they were already there, perceived in the mind. In compliance with Carl G. Jung’s ideas, one type of
archetype is dominant in a human’s self. The main four archetypes are the persona, the shadow, the anima or
animus, and the self. But, Carl G. Jung suggests that there is no limit of archetypes. Since an individual
experiences different things in his/ her life, new archetypes can be created from a common substratum.
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Archetypes are inherited and they can be considered as a pool, which includes many characteristics; a great
number of archetypes can be taken from it and are reshaped through every special empirical experience. C.
G. Jung thinks that as empiricist is a person who believes that knowledge comes primarily from verifiable
sensory
experience,
there are
also
a
great number of
archetypes "…
the chief among them being"(according to Jung)"the shadow, the wise old man, the child, the mother and her
counterpart, the maiden, and lastly the anima in man and the animus in woman.’’ (Jacobi, 1959. p. 114)
Another concept which Carl G. Jung set forth is Individuation Process. It is a process of self-realization of
the reality of one’s psyche such as firstly facing the shadow, knowing your self, and persona. He says:
‘’One should never think that man can reach perfection.” “He can only aim at completion – not to be perfect
but to be complete. That would be the necessity and the indispensable condition if there were any question of
perfection at all. For how can you perfect a thing if it is not complete?’’ (Jung, Notes of the Seminar Given
in 1930-1934).
In the lines above, Carl G. Jung examines the individuation and he touches on the idea that this process is not
a perfection idealism but it is a way of completion of the parts of ‘self’ , how will this completion come true?
It can be done by understanding and accepting one’s shadow side and balancing his/her ego. For C. G. Jung,
the individuation is a realization of personal unconscious, ego, collective unconscious, archetypes in it like
persona, shadow sides and integrating all in a balanced way. The individuation process appears in a natural
way for C. G. Jung, that is to say it isn’t necessary for the individual to lead away. While we are getting old,
complication and profundity of our consciousness rises. It doesn’t matter if we deliberately want this output
or not.
Antony and Cleopatra are a combination of the ego, personal unconscious, collective unconscious with their
shadows and persona, who are dragged into a tragedy struggling during their individuation process. Among
the characters in the play, Antony is expected to be an example of the hero archetype but he does not want to
take on just the general mission in his life, shows weaknesses because of love and desire he feels for
Cleopatra. He gets stuck between his wish to become glorious as a soldier who has to be strong all the time,
to preserve his strength and to be seen as a model of rescuer and love, wish to reach Cleopatra.
Shakespeare’s Antony is a tragic hero. He is defeated by his shadow archetype. Shadow is defined by Carl G.
Jung as the negative and devil side of the personality, Carl G. Jung defines this archetype in his book and
says that the darkness which sticks to each personality is entering point to the unconscious and dreams, the
shadow and the anima walk inside our dreams not in a visible way, they take control of our consciousness of
ego. That’s why, for him an individual who is in control of his/her shadow always stays in his/her own shade
and makes same mistakes (Jung, 1934-1950).
As far as the ideas of Carl G. Jung above are concerned, it can be said that to accept one’s own mistakes is a
difficult part for an individual. To reveal the dark side of a person and his/her own meeting himself/ herself
in the mirror is a challenge to overcome. To cling to the same behaviors not admitting the faults can make
the individual self believe they are right. Carl G. Jung asserts in the line above that when ego is stubborn not
to see his own faults, it takes control of the consciousness of the self. The mistakes have been so credible
from that moment on for the self that it tries to convince the people around that they are valid. However,
insisting on the same wrong behavior structures paves the way for falling into self’s own traps. It is
suggested that when human adopts the shadow side of himself/herself, he/ she can conduct his/her life
blissfully and in a more conscious way. To fulfil the individuation process without great tragic flaws can
look easier and preferable but to notice that flaw sometimes requires facing it, as in C.G Jung said in these
lines: ‘’We do not heal neurosis, neurosis makes us heal.’’ Neurosis is defined as generally ‘’mental
disorders characterized by significant anxiety or other distressing emotional symptoms, such as persistent
and irrational fears, obsessive thoughts, compulsive acts, dissociative states, and somatic and depressive
reactions’’ (https://dictionary.apa.org/neurosis). By the idea of the fact that neurosis makes us heal, C. G.
Jung wants to draw attention to one’s facing his/her flaw by experiencing a situation which makes him/her
sad or even feel sorrow, a situation in which he/she doesn’t want to experience or accept. So, by facing the
neurosis, the person questions himself or herself why he experiences this situation. This is a hard experience
for the individual. And analysing, by the help of neurosis he can realise the parts of his psyche, and this
realization can make him heal. C. G. Jung also mentions for a neurotic individual: ‘’If he wants to be cured,
he
has to gain insight into his primitive projections to
a
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far higher degree than the normal person does.’’ (Jung, 1954) ‘’In the last resort, it is a man’s moral qualities
which force him, either through direct recognition of the need or indirectly through a painful neurosis, to
assimilate his unconscious self and to keep himself fully conscious. Whoever progresses along this road of
self-realization must inevitably bring into consciousness the contents of the personal unconscious,…'’(Jung,
1973). C. G. Jung here wants to convey that psychotherapy or healing can come true by bringing the
unconscious elements into conscious level. Self-realization is said to come by this reveal.

RESEARCH AND FINDINGS
Referring to the explanations above about shadow archetype, when analysed, in the play from one of the
major characters, Antony’s shadow side can be said to be his weakness for love of Cleopatra. He, who is
regarded as a hero, is expected to deal with the future of his country. But, he is trapped in Cleopatra’s
love. His undermining Rome can be felt here in these lines:
‘’Let Rome in Tiber melt, and the wide arch
Of the ranged empire fall. Here is my space.
Kingdoms are clay: our dungy earth alike
Feeds beast as man: The nobleness of life
Is to do thus; when such a mutual pair
And such a twain can do't, in which I bind,
On pain of punishment, the world to weet
We stand up peerless…’’ (1.1.35–40)
He neglects his duties in Rome as a general. Caesar waits for him to defeat the enemy together and reminds
him his power but he falls for infatuation like a blind man. He adopts Cleopatra’s embrace as his place and
finds the noble meaning of life with Cleopatra’s union. While Antony is considered ‘Colossus’, grand,
magnificent in Rome, he turns into a covetous baby who cannot be easily satisfied (Hooks, 1987). He is
mesmerized by Cleopatra’s Egyptian erotic attraction. He mentions the significance of their unity of pair
considering the world and kingdoms are clay and finds them grimy places that cannot stand for the fulfilment
of that pair’s love and unity. For Jungian definition, Antony’s tendency towards neglecting his soldier
identity and forgetting everything other than erotic, love feelings for Cleopatra leads him to failure due to the
fact that he also loses his power and consciousness of self. It turns into overindulgence to just one subject
that it causes weakness, and he fails to keep possession of his life. He is challenged by the world around him,
seeks for holding on a subject like a motherly figure and does not want to leave from his mother’s safe
breast. This relationship between he and Cleopatra isn’t much different from the one between a nursing
mother and the child. It becomes far from reality by the fact that they may not realize the difference between
each other and they may even lose the real self-understanding, self-existence conscious (Hooks, 1987, p.42).
This idea can also be inferred from these lines: ‘’O, my oblivion is a very Antony, And I am all forgotten. (I,
iii)’’ So, Cleopatra feels Antony as a part of her body. He is so indulgent in Cleopatra that he is beaten by his
own weaknesses for pleasure and love at the end of the play. He feels himself so much in unity with
Cleopatra, which leads him to commit suicide and conclude his life. When considered in terms of the
individuation process of Carl G. Jung, Antony cannot take his weaknesses out of the unconscious level and
bring them to the conscious side with the result that he cannot fulfil his individuation process. C.G. Jung
thinks that a person with his/her weaknesses or mistakes, can get benefit in life and at the same time he/she
may face some difficulties or sad experiences. That’s why, even if Antony’s choosing suicide creates a
tragedy in his life, it should also be considered that Antony makes his own choice by committing suicide and
converts into a lover archetype, who dedicates his life to love and commitment and he fulfils the goal of love
when looked from another point of view. As C. G. Jung asserts that human isn’t meant to be perfect, just by
realizing the qualifications of his/ her psyche he/she can conduct a more blissful life.
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From the lines below which are Philo’s speech, it can be also inferred that Antony is defeated he mentions
Antony has been a fool in Cleopatra’s hands viewing him as a puppet while in the past he was a marvellous
and strong warrior. Philo speaks instead of soldiers:
‘’…The buckles on his breast, reneges all temper,
And is become the bellows and the fan
To cool a gipsy's lust.’’ (Shakespeare, 1.1.8-10)
‘’The triple pillar of the world transform'd
Into a strumpet's fool: behold and see ‘’ (Shakespeare, 1.1.13-14).
They are criticizing Antony’s being fond of his weaknesses, shadow side by mocking him that he just lives
for meeting a gipsy’s sexual desires and he is captured by a woman. This devotion has the influence to
annihilate his characteristics as a general. Philo refers to buckles of Cleopatra, which Antony carries on his
breast as the token of their love and submission in the lines above. He speaks dreadfully about his
commander’s turning into a submissive man for a seductive lady. Antony is expected to reflect a strongwilled identity, who can provide an equilibrium between the characters of being a competitive general that
can protect his country and a husband who has a marriage that serves the same end. In contrast to this
expectation, he experiences a dilemma between the roles of being a commander husband and following his
heart and sexual desires with the result that he loses his reality by preferring Cleopatra.
CLEOPATRA AND ANTONY AS A UNITY OF ANIMUS AND ANIMA
Carl G. Jung suggests some human figures like the shadow, the wise old man, the child, child hero is also
included, the mother (Primordial Mother) which is defined as a superordinate character and this makes it
devilish, it is devilish because it is supraordinate by Jungian term. Another one is the maiden which is
similar to the mother archetype. The other two types of archetypes, which are among the prominent ones that
C. G. Jung touches on are animus and anima (Jung, 1934-1950). Animus is the masculine side in a woman
and anima is the feminine side in a man. Cleopatra is said to have both male and female characteristics with
the result that she can be seen as a combination of anima and animus when she is considered
individually. She has the power, which is thought to be associated with man generally and at the
same time, she has a seductive manner, which is more believed to belong to women, though this becomes a
sexist attitude. As far as Cleopatra and Antony are concerned together, they are a good depiction of union of
anima and animus in their bodies since they suffer when they are separated. In fact, this union is called as
syzygy as a Jungian term. Hooks touches in her article on equation of Antony and Cleopatra as there is no
distinction between them unconsciously. Cleopatra stands for Antony in her psychological
constituents. Throughout the play, the words of feeding refers to the transformation of ego limitations into
preoedipal integration. Hooks mentions in his article: ‘’Antony are symbolically equated for Cleopatra in a
manner not unlike what a nursing mother feels for the infant at her breast, a creature whose separateness
from the mother is only gradually and seldom fully perceived by either the infant or the mother.’’ She also
mentions that they have such a relationship that it is like between a baby and the mother, and they don’t feel
the separation much, approximately as if they weren’t separated (Hooks, 1987). They are a kind of unity
which if one part forgets the other, they also forget their self. She says in these lines: ‘’O, my oblivion is a
very Antony, /And I am all forgotten’’. (I, 3, 88-89) With reference to these lines, if Cleopatra
forgets Antony, she herself is also forgotten. They are the symbols of animus and anima in compliance with
Jung’s definition of archetypes.
The shadow side of Cleopatra is her playfulness, her seducing attitude to get the power, to win, exaggerated
passion. She represents the seduction, passion, and condemns her life to be with her lover and to get love and
attention from her lover, she regards this wish at the first place and gets what she wants, especially the
power. The shadow archetype is composed of sex and life instincts. It includes suppressed ideas, weak
personality parts, zeal, instincts, and deficiency (Jung 1934-1950). So, she presents her loyalty but she does
it by threatening and shows herself as an appealing power for the monarch of Julius Caesar, Pompey, and
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Antony (Hooks, 1987). And she says: ‘’He shall have every day a several greeting, /Or I’ll unpeople
Egypt’’ (I, 6, 83-84). Her selfishness conceals her attractiveness or the queen of fruitfulness of the Nile is
reduced by her anger and she transforms into a monster whereas Antony is in hesitation and faltering.
Antony finds Cleopatra a character who cannot be stable in her relationships. She is jealous and always
questions Antony for his marriage with Fulvia and Octavia even if it is a formal marriage. She acts if
she cannot draw attention of Antony and mentions: ‘’I am sick and sullen. (1.3.16)’’ Here, in these lines
she shows how sick and unhappy she becomes when she cannot reach Antony. She feels worried and
stressed but this dark side of feeling curious all the time and thinking about too much about Antony harms
her indeed. This makes her hysterical or ambitious when he is far. It can be said that these character features
are her shadow side to feel hysterical, envious and ambitious. She isn’t easily persuaded that Antony loves
and desires her. She asks to be valued highly. She is conscious of her own strength to attract
Antony mentioning the comparison between her and the other women who Antony got married to for the
country’s sake. But, still she has difficulty to accept this reality. They gossip about the wives with Charmian.
Her servant tells Octavia is short and a widow and ugly. She must be incomparable and she believes in her
charm, she questions how Antony can get married to such a woman. In another line here, ‘’If it be love
indeed, tell me how much.’’ (1, 1. 16). Cleopatra questions Antony’s degree of love for her when he comes
to Egypt after Fulvia is dead. Cleopatra is presented as a swinging, opulent archetype of a corrupted
femininity. She is irresistible for a man’s desire and described as a deliberate offender for being sinful,
revengeful in love and she has the role of the starting point of ‘male heterosexual eros’ in accordance with
the literary criticism (Harris,1994). She can be identified more with Lilith, who is said to have existed before
Eve was created and who thought herself superior to Adam and that’s why she was sent underground. She
can be put into category of rational feminists who believe in the hegemony of women over men. She makes
the femininity problematic instead of wholly representing it (Kinney, 1990). Cleopatra is regarded as
Narcissus from mythology. She is conscious of her own beauty and attractiveness when he asks love from
Antony. She is called as ‘quintessential’ female but in a negative way and she has such an unbounded love
for herself that she doesn’t want to accept any sad news opposing to her wish. ‘’Hadst thou Narcissus in thy
face, to me / Thou wouldst appear most ugly. He is married’’ (2. 5. 96-97). She does not like to hear that
Antony is married to Octavia. The messenger is ugly because he didn’t give the expected news. So, she can
misdirect the facts if they don’t serve her ends. In the play, Enobarbus talks about Cleopatra referring to
Narcissus’ myth he says: ‘’she makes hungry/ Where most she satisfies ’’ (2. 2.237-238). She is like
Narcissus that she makes the other people hungry and thirsty for herself, and she gets pleasure by doing so.
In Narcissus’ myth, Narcissus feels thirsty for himself while looking at the river and tries to kiss the
appearance of him by adoring. Cleopatra is also defined by Enobarbus as a woman who makes the males
thirsty and at the same time makes them furious by her acts (Harris, 1994). She is also in jealousy and
comments about his marriage to Fulvia. She has a tricky attitude and can be taken as the trickster: deceiver,
liar, trouble-maker archetype like in the following lines she says:
‘’If you find him sad,
Say I am dancing, if in mirth, report
That I am sudden sick.’’ (1. 3.3-5)
She uses manipulation to get what she wants and she is playful in her deeds. (Fitz, 1977) Marjorie Garber
mentions in her book that what belongs to Egypt also belongs to Cleopatra like the matters of fertility,
excess, playing, sex, appetite, magic, music, and dance. In the play she has different names such as Thetis
who is the mother of the greatest warrior of all or Isis who is symbolized with snakes and sexual generation
in mythology. She is called as witch by Antony when she betrays him by lying and ‘Fairy Queen’ who is
dangerous but still attracting, beautiful. She has a dangerous spell that is composed of charm and sexuality so
she can use them to get what she desires (Garber, n.d, p.647).
Cleopatra has an obsession with Antony at the same time, which leads her to death, which she cannot bring
this qualification of her to consciousness and consequently cannot fulfil her individuation process.
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‘’O, Charmian,
Where think’st thou he is now? Stands he, or sits he?
Or does he walk? Or is he on his horse?
O happy horse, to bear the weight of Antony!’’ (1.5.21–25).
However, she is drawn into a tragic flaw by her persona. Carl G. Jung explains the term of persona: Jung
explains the term of persona and mentions anyone who turns to himself/herself has the possibility of facing
himself. He says that the mirror reflects what is there to see clearly , that is to say the inner self isn’t shown
to the world, we hide it by the persona and it is ‘the mask of the actor’‘’ (Jung, 1934-1950). Persona is the
social mask of a person which doesn’t reflect the real wish or feelings inside him/ her. Cleopatra prepares her
end by her persona when she lies to Antony and sends the news of her death. W. Shakespeare’s Cleopatra is
a tragic character like Antony. They both cause their death by letting their basic instincts, their ‘id’ desires
get over their lives.
After learning about Cleopatra’s death Antony asks his attendant, Eros to kill him but his attendant kills
himself and at the same time he learns about Octavius’ victory. He dies by his own sword and before passing
away, he is brought near Cleopatra. Cleopatra loses her lover because of her shadow side and also her power
in a way as Antony would protect Egypt/ Alexandria. As for Antony, even if he gets angry with Cleopatra
when he understands her betrayal by calling her support army back and tells in the lines below, he is
captured by his shadow side:
‘’All is lost;
This foul Egyptian hath betrayed me:
My fleet hath yielded to the foe; and yonder
They cast their caps up, and carouse together
Like friends long lost.’’ (4. 11. 12-16)
Here, it is understood that he gets furious by Cleopatra’s behaviors. But, despite everything he has strong
feelings inside for Cleopatra. He later changes his attitude whenever he meets her. He ignores his persona as
he also has a social mask as one of the triumvir, and he is expected to protect Rome as a general. But, he is
not interested in these duties. Even if he sees that he has been lied, he cannot oppose his feelings for
Cleopatra. He is captured by her seduction and undeniable love, desire. Roberta M. Hooks mentions in her
article the strength and the effect of separation on Antony. It affects Antony in a way that he cannot stand the
feeling of separation and losing the idealized feminine. Hooks connects it to Oedipus complex by Sigmund
Freud, which includes the wish to reach and desire or jealousy of the mother and so she finds the reason of
the suicide in Antony’s passivity or inability to carry on his life. She mentions ’’Any experience of
separation from the mother is experienced as cruel betrayal, and adult sexuality often pivots about a desire
for boundlessness in union with another that unconditionally psychic distance from the loved
object.’’(Hooks, 1987, p. 44) So, it can be inferred that it is the departure from the loved one like felt
departure from the mother and he decides to end his life. He discovers the stability and sublime features,
which he seeks in Cleopatra, in death after losing her, he thinks that he lost her by her lie. The sensitivity of a
human’s feelings or the fear of being left alone or not being able to find one’s stability in life may have led
him to commit suicide. For Antony, to comment it goes without saying that the constancy of a relationship
was crucial during his life. He admits the death as transcendental over his desire only when Cleopatra
precedes by putting the asps on her breast and he accepts the termination of desire at that moment (Hooks,
1987).
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CONCLUSION
From the findings above, it is concluded that individuation process of Antony and Cleopatra could not be
completed due to Antony’s weakness which was created through for love of Cleopatra and he leaves himself
into the arms of his shadow. The shadow archetype has hegemony on both Antony and Cleopatra. While
Cleopatra is seeking for syzygy, which is known as the combined form of anima and animus,
the wholeness and the unity, she finds herself lost power, her love, and in the end her life. Both make a
mistake by reflecting themselves in a different way by their persona. As adopting the persona as a whole
causes ‘neurosis’, countervailing duty of the anima is beneficial. Neurosis is the moment that a person loses
his/her control and is on the edge of madness. If he/she cannot get out of the border or overcome the feelings,
that leads him/her to lose the power of the mind and drags into false behaviors as Antony experiences. When
he gets the news that Cleopatra died, he finds himself in neurosis and he experiences a kind of trauma. He
feels alone and left out in the cold when he learns to have lost the unity fulfilling his life, and the hope
of syzygy. He experiences pathos, the moment of feeling pain as Aristotle defines for tragic hero. After that,
he tends to devastate himself. To be able to fulfil the individuation process, the person must separate himself/
herself from the persona and the anima. And he must be aware of the mutual interaction between inward and
outward powers symbolizing the dynamics of life. Contrast of two powers are also essential to organize the
self. Anima is an internal figure and it is more difficult to be conscious of and to realize than persona, which
is external. Anima should be considered as a separate entity and be disinterested. When the human is
conscious of the anima, he/she can find a correlation between his/her unconscious and conscious (Jung 19341950). For Carl G. Jung, individuation can come true by finding the connection between conscious and
unconscious. With respect to these explanations, Antony has the difficulty to keep his anima objective. He is
so into Cleopatra that he doesn’t think himself as a different individual from her. His indulgence in erotic
pleasure and love converts him into a tragic hero when he was known as one of ‘the triple pillar of the
world’. Shadow is generally hidden by people when they have a flaw or weakness they tend to attribute it to
other people not accepting. To accept one’s flaws is a part of the individuation process. Carl G. Jung asserts
his ideas about this confrontation in his book that it is the first test of bravery to be able to admit dark sides
of your characteristics. It is such a test that makes people afraid most due to the fact that to face your evil
side in the mirror isn’t so pretty. Inasmuch as human has the tendency to put the blame on the other person as
far as his/her mistakes are concerned, negative effects will walk around in the
environment (Jung, 1966). This is the most afraid part of the individuation to integrate our shadow into the
self. While Antony falls into his own trap by his shadow side, Cleopatra becomes the victim of her persona.
She sends the news of her death to make a trick and to draw attention of Antony by trying to make
him sad but she is exposed to an unexpected reaction that condemns her to pathos like Antony. She loses the
chance of living blissfully with Antony and she also slips the possibility of keeping the power for her
country. Although Cleopatra’s and Antony’s death can be seen as a choice for their own way of salvation
instead of living without love or power as all individuals have the right to choose his/ her own fate, this drags
them into a tragic end instead of feeling the syzygy that Antony and Cleopatra longed for their lives and
conducting a life blissfully. As a result, in other words it can be said that it is a double tragedy by death of
two major characters in the play (Smith, 2011).
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AZƏRBAYCAN NUMİZMATİKA ELMİNİN BANİSİ YEVGENİ ALEKSANDROVİÇ
PAXOMOVUN KİTAB KOLLEKSİYASI - DƏYƏRLİ ELMİ MƏNBƏ KİMİ
BOOK COLLECTION OF THE FOUNDER OF AZERBAIJANI NUMISMATICS YEVGENY
ALEXANDROVICH PAKHOMOV - AS A VALUABLE SCIENTIFIC SOURCE
Şəfəq ƏLIYEVA
Fil.ü.f.d.
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana
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XÜLASƏ
Məqalədə Azərbaycan numizmatika elminin banisi, bütün yaradıcı həyatını Azərbaycan tarixinin
öyrənilməsinə həsr etmiş görkəmli alim, numizmatoloq Yevgeni Aleksandroviç Paxomovun kitab
kolleksiyasından bəhs olunur. Müxtəlif sahələrə dair zəngin ədəbiyyatı əhatə edən bu kitab kolleksiyası
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında mühafizə olunur.
MEK rəhbərliyi öz fəaliyyətində "Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu"u (2016, maddə
1.0.13) rəhbər tutaraq Y.Paxomovun və kitabxana fondlarında şəxsi kitab kolleksiyaları mühafizə edilən
digər görkəmli elm xadimlərin kolleksiyalarının Beynəlxalq aləmdə qəbul edimiş biblioqrafik standartlara
görə kataloqlaşdırılması və geniş elm ictimaiyyətinə təqdim olunması üçün tədbirlər kompleksi hazırlayır,
elmi islahatlar həyata keçirir. Son zamanlarda MEK-də başqa sahələrdə olduğu kimi, bu istiqamətdə mühüm
işlər görülür, müxtəlif təqdimatlar hazırlanır.
Açar Sözlər: Yevgeni Aleksandroviç Paxomov, Mərkəzi Elmi Kitabxana, şəxsi kitab kolleksiyası,
numizmatoloq, tarixçi.

SUMMARY
The article deals with the book collection of Yevgeny Alexandrovich Pakhomov, the founder of Azerbaijani
numismatics, a prominent scientist, numismatologist, who devoted his entire creative life to the study of
Azerbaijani history. This book collection, which covers a rich literature in various fields is preserved in the
Central
Scientific
Library
of
the
Azerbaijan
National
Academy
of
Sciences.
Guided by the Law of the Republic of Azerbaijan on Science (2016, Article 1.0.13), the leadership of the
CSL catalogs the collections of Y. Pakhomov and other prominent scientists whose personal book collections
are protected in the library funds according to internationally accepted bibliographic standards and the
general scientific community, prepares a set of measures for its presentation, implements scientific reforms.
Recently, the CEC, as in other areas is doing important work in this direction, preparing various
presentations.
Keywords: Yevgeny Alexandrovich Pakhomov, Central Scientific Library, personal book collection,
numismatologist, historian.

Bütün yaradıcı həyatını Azərbaycan tarixinin öyrənilməsinə həsr etmiş görkəmli alim Yevgeni
Aleksandroviç Paxomovun zəngin kitab kolleksiyası AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasında mühafizə olunur.
Azərbaycan numizmatika elminin banisi, AEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., professor Yevgeni Paxomov (1880 –
1965) Cənubi Qafqazın tarixi, arxeologiyası, numizmatikası, mənbəəşünaslığı, genealogiyasına həsr olunmuş
80-dən artıq elmi əsərin müəllifidir (5). Numizmat-alimin nəinki zəngin elmi irsi daim numizmatların diqqət
mərkəzindədir, həmçinin şəxsi kitab kolleksiyası kitabsevərlər, gənc tədqiqatçılar üçün dəyərli elmi
mənbədir. Bu baxımdan Y.Paxomovun Azərbaycanda və Qafqazda aşkar olunmuş, həmçinin özünün
topladığı sikkələrin qeydə alınması və elmi şərhi ilə əsərlərində təqdim olunması xüsusi elmi əhəmiyyətə
malikdir.
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Onun şəxsi kitablarını ölümündən 3 il sonra, 1968-ci ildə həyat yoldaşı AMEA-nın Mərkəzi Elmi
Kitabxanasına bağışlamışdır. Kitab kolleksiyası AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası tərəfindən
sistemləşdirilərək “Y.A.Paxomovun şəxsi kitabxanasının kataloqu” adı ilə elm ictimaiyyətinə təqdim
edilmişdir (2012). Kolleksiyanın bütün ədəbiyyatı ayrı-ayrılıqda kitabxananın əsas kataloqunda tam şəkildə
əks olunmuşdur. Elmi mənbələrin miqdarına görə Y.Paxomovun kitab kolleksiyasına daxil olan 4274 adda
ədəbiyyat AMEA MEK-in ən iri kolleksiyalarından biridir və başqa nadir, qiymətli nəşrlərlə bərabər,
kitabxananın nadir nəşrlər fondunda qorunub saxlanılır (2). Bunlar, əsasən, monoqrafiyalar, ayrı-ayrı
ottisklər, ensiklopedik və dövri mətbuat nəşrləri və hədiyyə olunmuş avtoqraflı nəşrlərdir.
Ən geniş material tarixə aid olduğundan, ədəbiyyat qədim və ən qədim tarix, Avropa, Asiya, Qafqaz,
Azərbaycan, Gürcüstan tarixi kimi yarımbölmələrə ayrılmışdır. Qədim və ən qədim tarix üzrə 144 adda
kitab, o cümlədən Bizans tarixçisi və şairi Aqafinin “Yustinianın hakimiyyəti haqqında” (М., Л., 1953), A.S.
Amalrikin “İtirilmiş sivilizasiyaların axtarışında: arxeologiya oçerkləri, “Şimali Qara dəniz bölgəsinin antik
şəhərləri: tarix və mədəniyyət oçerkləri” (М., Л., 1955), A.Y. Borisovun “Sasani gemması” (L., 1963), A.Y.
Bryusovun “Neolit dövründə SSRİ-nin Avropa hissəsinin tayfalarının tarixinə dair oçerklər” (Moskva,
1952), R.Vipperin “Qədim Şərq və Ege Mədəniyyəti: universitet tələbələri üçün vəsait” (M., 1913), M.M.
Gerasimovun “Daş dövrü insanları” (M.,1964) və s. mühafizə edilir. Bu yarımbölməyə daxil edilən kitablar
siyahısında İ.M. Dyakonovun “Midiya tarixi: ən qədim dövrlərdən eramızdan əvvəl IV əsrin sonuna qədər”
(M., L., 1956), “Yuli Sezar və onun davamçılarının Qalli müharibəsi, İsgəndəriyyə müharibəsi, vətəndaş
müharibəsi, Afrika müharibəsi haqqında qeydləri” (M., L., 1948), T.Korobeynikovanın“1583-cü ildə
Yerusəlimə, Misirə və Sinay dağına səyahət” (SPB., 1841), “İllüstrasiyalı bələdçi. 1-ci hissə. Misir, BabilAssuriya, Yunanıstan, Roma (Gözəl Sənətlər Muzeyi, 1916), S.Q. Trankvillin “On iki Sezarın həyatı” (latın
dilindən tərcümə V. Alekseyevə məxsusdur. 2-ci nəşr. (SPb., 1904), H.Çayldın“Avropa sivilizasiya
mənşəyində” (M., 1952) və s. nəşrlər qədim dünya dövlətlərinin tarixini və zəngin memarlıq abidələrini əks
etdirmək baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Bütün yaradıcı həyatını Azərbaycan tarixinin öyrənilməsinə həsr etmiş Paxomovun kolleksiyasında
Azərbaycan tarixi ilə bağlı ədəbiyyatın özünəməxsus yeri var. Bunlar G.G. Abdullayevin “XVIII əsrin 6080-ci illərdə şimal-şərq Azərbaycan tarixindən” (Bakı, 1958), Əbdül-Lətif Əfəndinin “Şəki xanlarının tarixi”
(Bakı, 1926), M.M. Altmanın “Gəncə şəhərinin tarixi eskizi” (Bakı, 1949, h.1.), S.B. Aşurbəylinin “Orta
əsrlər Bakısının tarixinə dair esse: VIII XIX əsrin əvvəlləri” (Bakı, 1964), V.M. Sısoyev “Naxçıvan SSR-in
qədim abidələri: Naxçıvan, Ordubad, Ordubad rayonu, Xaraba-Gilan” (Bakı, 1923) və s. nəşrdən ibarət 101
adda ədəbiyyatı əhatə edir.
Azərbaycanla xüsusi bağlılığı olan Y. Paxomov hətta qədim diyarımızın tarixinə dair ilk dərsliklərdən birinin
müəllifi olmuşdur. Belə ki, müəllif Bakı Xalq Təhsili İnstitutunda oxuduğu mühazirələri sistemləşdiriərək
1923-cü ildə “Azərbaycan tarixinin qısa kursu” kitabında nəşr etdirmişdir. Əslində, Paxomovun Azərbaycana
olan sevgisinin çox maraqlı və zəngin tarixçəsi var. Bunu öyrənmək üçün alimin həyat və yaradıcılıq yoluna
qısa nəzər salmaq kifayətdir: Yevgeni Aleksandroviç Paxomov 1880-ci il fevralın 25-də Rusiyanın Stavropol
şəhərində doğulmuşdur. Orta məktəbi 1896-cı ildə Tiflisdə bitirmiş, 1900-cu ildə Sankt-Peterburqda
Arxeologiya İnstitutunu, 1902-ci ildə isə Texnologiya İnstitutunu bitirmişdir. Hələ gənc yaşlarında, Tiflisdə
oxuyarkən o, arxeologiya ilə maraqlanmağa başlamışdır. Cənubi Qafqaz Aksiz İdarəsində işləyərkən
Azərbaycanı, Gürcüstanı gəzən gənc mütəxəssis diyarın maddi mədəniyyət abidələrinə maraq göstərib onları
tədqiq etmişdir. 1919-cu ildə Şərqdə ilk ali təhsil ocağı olan Azərbaycan Dövlət Universiteti təsis ediləndə
Y.Paxomovu Bakıya, universitetdə dərs deməyə dəvət edirlər. Beləliklə, Paxomov Bakıya köçərək
Universitetdə çalışmağa başlamış, 1922-ci ildən 1930-cu ilə qədər numizmatika şöbəsinə rəhbərlik etmişdir.
1920-1965-ci illərdə universitetdə pedaqoji fəaliyyət göstərən Y.Paxomov, eyni zamanda, Azərbaycan
abidələrinin ilkin araşdırıcısı kimi fəal muzey işçisi idi. O, 1920-ci ildən Azərbaycan Tarixi Muzeyində
ekspozisiyanın təşkilində, təbliğində iştirak edərək, Numizmatika Fondunun yaradılması və sikkə
vahidlərinin artırılmasında yorulmaz fəaliyyəti ilə fərqlənmişdir. 1922-ci ildə Y.Paxomov muzeyin Tarix və
Etnoqrafiya şöbəsinin müdiri, sonralar isə Numizmatika Fondunun müdiri təyin edilmişdir (4). 1933-65-ci
illərdə isə EA-nın Tarix İnstitutunun elmi işçisi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Bu da Y.Paxomovun həyatında
əhəmiyyətli dönüş nöqtəsi olmuş və beləliklə, görkəmli alim həyatını Azərbaycanla bağlayaraq qədim tarixə
malik bu gözəl diyarın tarixinin tədqiq olunmasında mühüm və əhəmiyyətli rol oynamışdır. Y.Paxomovun
kolleksiyasında Azərbaycanın qədim tarixinə, türkçülük ənənələrinə həsr olunmuş tarixi kitabların
mövcudluğu bunun bariz nümunəsidir. Azərbaycan SSR EA Azərbaycan Tarixi Muzeyinin nəşr etdirdiyi
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“Alban yazısı”, İ.Əliyevin “Midiya tarixi”, Q.M. Aslanovun “Qədim Mingəçevr: eneolit və tunc dövrü”,
Əhməd bəy Cavanşirin “1747–1805-ci illərdə Qarabağ xanlığının siyasi mövcudluğu haqqında. Şuşa, 1901”,
A.A.Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm”, P.N. Valuyevin “Qubalı Fətəli Xan”, Az SSR EA Tarix və Fəlsəfə
İnstitutunun hazırladığı 3 cildlik “Azərbaycan tarixi”, Tarix İnstitutunun nəşr etdirdiyi “Azərbaycan tarixi:
qədim zamanlardan XIX əsrə qədər qısa bir eskiz”, Mirzə Adıgözəl Bəyin “Qarabağnaməsi”, İ.P.
Petruşevskinin “Azərbaycan xalqının XII-XVI əsrlərdəki qəhrəmanlıq mübarizəsindən”, A.Hüseynovun
XV–XVIII əsrlər Azərbaycan-Rusiya münasibətləri”, V.Sısoyevin “Atəşgah yaxud Suraxanıda Atəşpərəstlər
məbədi” və s. tarixi əhəmiyyətli nəşrlər bu qəbildəndir.
Tarixi baxımından əhəmiyyətinə türk ədəbiyyatı bölməsinə daxil edilən kitablar kolleksiyada mühüm
əhəmiyyətə malikdir. V.V. Bartoldun 1910-cu ildə çap olunmuş “Sultan Səncər və Quzlar”, V.F.
Qaydukeviçin “Bospor krallığı” (1949), A.F. Millerin 1777-ci ildə çap etdirdiyi “Mustafa Paşa Bayraktar:
XIX əsrin əvvəllərində Osmanlı İmperatorluğu”, SSSR EA-nın nəşr etdirdiyi “Türkiyənin yeni tarixinə dair
oçerklər” və s. nəşrlər türk xalqlarının tarixi köklərinə, türklərin savaş meydanında əldə etdikləri
nailiyyətlərə, möhtəşəm Osmanlı İmperiyasına həsr olunmuşdur.
Qafqaz regionunun təsvirinə, regionun tarixinə həsr olunmuş 121 adda kitab, o cümlədən, M.İ. Artamonovun
“Xəzərlərin tarixi” (red. L.N.Qumilyov), S.K. Buşuevin “Şamilin başçılığı ilə dağlıların müstəqillik uğrunda
mübarizəsi”, M. Qoşun “Alban salnaməsi” (tərcümə və şərhlər Z.Bünyadova məxsusdur), Adolf Berjenin
yazdığı ön söz ilə 1861-ci ildə Tiflisdə çap olunmuş “Adıge xalqının tarixi”, P.K. Kokovtsevin “X əsrdə
yəhudi-xəzər yazışmaları”, Mirzə Kazım Bəyin “Müridizm və Şamil”, M.A. Polievktovun SSRİ Elmlər
Akademiyası N.Y.Marr adına Qafqazşünaslıq Elmi-Tədqiqat İnstitututunun 1935-ci ildə Tiflisdə çap
etdirdiyi “XIII-XVIII əsrlərin Avropa səyyahları Qafqazda” kitabı, V.Pottonun 2 cildlik “Seçilmiş esselərdə,
epizodlarda, əfsanələrdə və bioqrafiyalarda Qafqaz müharibəsi”, “Qafqazın yunan və latın yazıları” toplusu,
“Qafqazın yerli və tayfalarının təsviri üçün materiallar toplusu” (27-ci nəşr) və s. kolleksiyada olan ən
maraqlı kitablardandır.
Y.Paxomovun kolleksiyasında digər regionlar üzrə də maraqlı və tarixi kitablar toplanmışdır. Avropa
regionu üzrə 45, Asiya üzrə 97, İran üzrə 32, Gürcüstan üzrə 172, Rusiya üzrə 200 adda ədəbiyyat
verilmişdir. Burada da məlumatların zənginliyi ilə seçilən kitablar üstünlük təşkil edir. Məsələn, Rusiya
bölməsində İ.N. Stebnitskinin “Kiçik Asiyada Rusiya-Türkiyə sərhəddi: 1878-ci il Berlin traktatına görə”
(1881), A.F. Şokovun “Orta Dondakı skiflər” (1952), Asiya regionu üzrə Əbülqazi-Bahadur-xanın “1907-ci
il. Türkmənlərin nəsli” (1897), V.V. Bartoldun “Türküstanın mədəni həyatının tarixi” (1927), B.Vyatkinin
“Səmərqəndin qədim abidələri” (1927), V.Qordlevskinin “Kiçik Asiyada Səlcuqilər dövləti” (red.
İ.Y.Kraçkovski. 1941), B.D. Qrekovun “Qızıl Orda və onun süqutu” (1950), K. Dossonun “Monqolların
tarixi: Çingiz xandan Tamerlana qədər” (1937), B.İ.İsgəndərovun “Buxara əmirliyinin tarixindən: XIX əsrin
sonlarında Şərqi və Qərbi Pamir” (1958) və s. kitablar rus-türk xalqlarının tarixini, dövlətçilik ənənələrini və
türklərin bəşər tarixindəki rolunu öyrənmək baxımından dəyərli mənbədir.
Arxeologiya bölməsi kifayət qədər geniş kitabı əhatə edir və iki yarımbölməyə ayrılır: 1.arxeologiya və
antropologiya. 2.etnoqrafiya. Birinci yarımbölmədə 244 adda kitab toplanmışdır. Bu kitablar, əsasən,
İ.D.Amusinin “Ölü dəniz əlyazmaları” (1960), Q.M. Əhmədovun “Azərbaycanda şirsiz keramika: IX – XIII
əsrlərə aid Örənqala qazıntı materialları əsasında (1959), M.V. Vorobyevin “Qədim Yaponiya: tarixiarxeoloji oçerk” (Moskva,1957), “Qafqaz Arxeologiyası Həvəskarlar Cəmiyyətinin qeydi” (Tiflis, 1875),
O.Ş. İsmizadənin “Yaloylutəpə mədəniyyəti” (1956), E.Markovun “Voronej çayı üzərində Xəzər qəsəbələri:
Divnoqoryeyə səyahət” (nəşr ili haqqında məlumat yoxdur), 3 cildlik "Gürcüstan və Qafqaz arxeologiyasına
dair materiallar” (Tiflis, 1955), B.B. Piotrovskinin “Qədim dövrlərdən eramızdan əvvəl I minilliyə qədər
Zaqafqaziya arxeologiyası: mühazirə kursu” (Leninqrad, 1949), V.M. Sısoyevin “12 may 1925-ci ildə
Şamaxı rayonuna arxeoloji ekspedisiya” (1927), İmperator Moskva Arxeoloji Cəmiyyəti tərəfindən tərtib
edilmiş “Qafqazın qədim nümunələrinin öyrənilməsi proqramı” (Moskva, 1889) və s. nəşrlərdir.
Etnoqrafiya yarımbölməsindəki kitablar isə Qafqazın etnoqrafiyasına, tarixinə, regionda yaşayan tayfaların
mənşəyinə, tarixinə, məişətinə həsr olunmuş tarixi məlumatları əhatə edir. M.O. Kosvenin “Qafqazın
etnoqrafiyası və tarixi: tədqiqatlar və materiallar” (Moskva, 1961), “Qafqazda dağ tayfalarının qısa icmalı:
tədqiqat və materiallar” (Moskva, 1961), Kuşnerin (Knışev) P.İ. “Etnik ərazilər və etnik sərhədlər” (Moskva,
1951) kitabları buna misal ola bilər. Kolleksiyanın bu yarımbölməsində V.V. Bartoldun “Türk xalqlarının
tarixinin öyrənilməsinin müasir vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr” (Bakı, 1926), A. Bernştamın XV-XVIII
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əsrlər Orxon-Yenisey türklərinin sosial-iqtisadi sistemi: Şərqi Türk Xaqanlığı və qırğızlar (M., L ., 1946),
V.Qordlevskinin “Anadolu türklərinin oyunları” (1927, Bakı) və s. kitablarında isə bilavasitə türk xalqlarının
qədim tarixi, türk dilini öyrənmək baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edən Orxon-Yenisey yazıları, bir çox
türk oyun adları barədə, onların icra tərzi haqqında məlumat verilmişdir.
Y.Paxomovun kolleksiyasında ən əhəmiyyətli və maraqlı bölmələrdən biri də numizmatika bölməsidir.
Bölmə həm də ona görə maraqlıdır ki, Azərbaycanda numizmatika elmi məhz Y.Paxomov tərəfindən
yaradılmışdır. O, həyatı boyu çoxsaylı arxeoloji ekspedisiyalarda (Gəncə, Mingəçevir, Mil düzü, Beyləqan)
iştirak edərək, Qafqaz numizmatikasına aid 100-ə yaxın məqalə, tezis və s. elmi əsərlərində regionun pəhləvi
və ərəb qrafikalı epiqrafikasını, orta əsrlərə aid memarlıq və arxeoloji abidələrinin ilkin tədqiqatçısı olmuş,
Moskva və Leninqrad muzeylərinə ezam edilərək “Azərbaycanşünaslıq materialları” toplamışdır (4).
Numizmatika elminə həvəs onda hələ 1902-1916-cı illərdə Cənubi Qafqaz Aksiz İdarəsində mühəndistexnoloq vəzifəsində fəaliyyət göstərərkən yaranmışdır, çalışdığı vəzifə onun numizmatika elmi üzrə təcrübə
toplamasına və savadlı mütəxəssis olmasına xidmət etmişdir. Məhz bu dövrdə – mühəndis-texnoloq
vəzifəsində işləyərkən o, Cənubi Qafqazın müxtəlif guşələrinə ezam olunaraq, qədim abidələri tədqiq etmiş,
xüsusən də Tiflis şəhərindəki Qafqaz Muzeyi ilə aktiv əməkdaşlıq etmişdir.
Avropa dilləri ilə yanaşı gürcü, ərəb, fars və türk dillərini bilən Paxomov, paleoqrafiya, mənbəəşünaslıq,
iqtisadiyyat tarixi, tarixi coğrafiya və topoqrafiya, həmçinin xüsusi metodik bacarıqlara istinadən işlədiyi
əsərlərində bir sıra muzeylərdə və şəxsi kolleksiyalarda qorunan sikkələri tədqiq etmişdir. 1907-ci ildə
“Gürcüstan sikkələri” adlı ilk ətraflı məqaləsini tamamlayan alim, 1910-cu ildə eyniadlı ilk kitabının I cildini
Sankt-Peterburqda nəşr etdirmişdir (əsər 1911-ci ildə İmperator Rusiyası Arxeoloji Cəmiyyətinin gümüş
medalına layiq görülmüşdür). Sonra isə qeyd edilən əsərin II cildini nəşr etdirən alim, tanınmış Rusiya
numizmatları (A.K.Markov, A.V.Oreşnikov, İ.A.Cavaxov) ilə əməkdaşlıq edərək elmi-tədqiqat fəaliyyətini
davam etdirmişdir. Yevgeni Paxomov 1915-ci ildə Ərzurum hərbi rayonunda məskunlaşmış, I Dünya
müharibəsi dövründə Qafqaz cəbhəsi ordusunda hərbi mühəndis qismində xidmət edərək 1916-1918-ci
illərdə Kars-Ərdəhan-Ərzurum strateji dəmiryol xəttinin inşaatında iştirak etmişdir.
Şərq numizmatikası üzrə mütəxəssis Y.Paxomov öz əsərində qeyd edir ki, 1918-1919-cu illərdə professor
N.A.Zimindən 30-a qədər sikkəni təhvil almış və ilk dəfə Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki Bakı
Dövlət
Universiteti)
Numizmatik
kabinə
yaratmışdır.
Yevgeni Paxomov universitetin Elmi Şurasının üzvü idi və “Azərbaycan tarixi”, “Şərq numizmatikası və
arxeologiyası”
kursları
üzrə
mühazirələr
deyirdi.
Yunan, Roma, Sasanilər, İslam sülalələri, Avropa, Cənubi Qafqaz sikkələrindən ibarət olan ilk sikkə
kolleksiyası haqqında bilikləri tələbələrə aşılayan alim, daim numizmatik maariflənməni təbliğ edirdi. O,
muzeydə fəaliyyət göstərdiyi dövrdə daim muzeydəki numizmatik kolleksiyanın sayını artırmışdır (4).
1922-1954-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Arxeologiya və numizmatika” kafedrasının müdiri
vəzifəsində çalışan Paxomov, 1941-ci ildə dosent, 1947-ci ildə professor adına layiq görülmüşdür.
1946-cı ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edən alim “Şərəf” nişanına, 1955-ci ildə ASSR əməkdar elm
xadimi adına layiq görülmüş, ASSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir (1962).
Paxomov həm Azərbaycan, həm də Rusiyanın müxtəlif guşələrinə səfərlər, elmi ezamiyyətlər etmişdir. 1933
– 1965-ci illərdə SSRİ EA Azərbaycan filialının üzvü olan alim, daha sonralar EA-nın Tarix, Arxeologiya və
Etnoqrafiya İnstitutunun həqiqi üzvü seçilmiş, “Azərbaycan sikkələri” toplularını (1959; 1963) nəşr
etdirmişdir.
1960 və 1965-ci illərdə ASSR Ali Soveti Prezidiumun qərarı ilə fəxri fərmanlara layiq görülən Yevgeni
Paxomovun əsərlərində Cənubi Qafqazın tarixi və tarixi coğrafiyasının pəhləvi və ərəb qrafikalı arxeoloji
obyektləri, o sıradan Azərbaycanın Abşeron, Bərdə, Naxçıvan MR-nın tarix-memarlıq abidələri tədqiq
edilmişdir.
1926-1966-cı illərdə zəngin topoqrafik məlumatlarla zəngin olan “Azərbaycan və Qafqazın digər rayon və
vilayətlərinin sikkə dəfinələri” adlı 9 cildlik toplular nəşr olunmuşdur. Bu topluların əhəmiyyəti ondadır ki,
geniş ərazili Qafqaz regionunda aşkarlanmış 2159 ədəd sikkə dəfinəsi və təksaylı sikkələrin təyinatı məhz
burada təqdim edilmişdir. Məhz bu toplulara əsasən, alim 1946-cı ildə elmlər namizədi deyil, elmlər doktoru
alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. Professor Paxomovun müəllifiliyi ilə Azərbaycan tarixinin müxtəlif

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
490

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
məqamları broşürlərdə, ayrıca nüsxə olaraq çar edilmişdir. 1923-cü ildə “Azərbaycan tarixinin qısa icmalı”,
1940-cı ildə “Azərbaycan tarixi üzrə mənbələrin icmalı” əsərlərində o, yunan, Roma və Bizans mənbələrinə
istinad etmiş, həmçinin ikicildlik “Azərbaycan tarixi üzrə icmallar” (1941; 1945) və “Azərbaycan tarixi”
əsərinin (1958) tərtibatçısı olmuşdur. Numizmat-alim Paxomov həyatının 65 ilini sikkə kolleksiyasını
artırmağa sərf etmişdir. Onun şəxsi sikkə kolleksiyası vəfatından sonra 4 muzey (Bakı, Tiflis, Moskva,
Leninqrad) arasında paylanılmışdır.
Alimin yaradıcılığı 2005-ci ildə AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Numizmatika Sektorunun
elmi işçisi Teymur Quliyevin “Yevgeni Paxomov tədqiqatlarında Azərbaycan numizmatikası” və 2013-cü
ildə həmin sektorun elmi işçisi Məsudə Vəliyevanın “Xarici ölkə alimlərinin əsərlərində Azərbaycan
numizmatikası” adlı namizədlik dissertasiya işlərində (İxtisas: arxeologiya) əks edilmişdir (4). Hazırkı
dövrümüzdə həm xarici, həm də milli tədqiqatçıların əsərlərində Yevgeni Paxomovun fikirlərinə istinad
edilir. Bunu həm virtual, həm də nəşr şəklində olan əsərlərdə müşahidə edirik. Onu da qeyd etmək lazımdır
ki, Paxomovun bütün kitabları yalnız rus dilində çap edilmişdir. Lakin bu, professorun əsərlərinin
əhəmiyyətini zərrə qədər azaltmır, əksinə, ona istinad edən alimlərin sayı daha da artır. Bu isə onu göstərir
ki, illər ötsə də, alimin əsərləri öz aktuallığını itirmir. Çünki zəngin elmi baxışlar, sikkə zərbi, pul təsərrüfatı
ilə əlaqədar problemlərin dərin anlayışı və geniş numizmatik material Yevgeni Paxomov əsərlərini
fərqləndirən cəhətlərdəndir.
Müasir dövrümüzdə Şərq numizmatikası tədqiqatçılarının diqqətində olan Paxomovun əsərlərinin
əlyazmaları, şəxsi əlyazmaları olan başqa sənədlər, alimin əks edildiyi fotolar, və s. materiallar Milli
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında və Sankt-Peterburqdakı Dövlət Ermitajında saxlanılır. Hazırda
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin foyesində alimin fotosu nümayiş etdirilir. Paxomovdan miras qalmış
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatika Fondunda hazırda 100 minədək sikkə vahidi
qorunur. Min ildən artıq dövr ərzində dövlətçiliyimizi müşayiət edən Azərbaycan sikkələri əmtəə-pul
dövriyyəsinin, iqtisadi durumun, daxili və xarici ticarət əlaqələrinin, ictimai-siyasi və dini proseslərin
öyrənilməsində qiymətli mənbələrdir (3). Bu baxımdan Y.Paxomovun "Azərbaycan Dövlət Muzeyinin sikkə
kolleksiyası" (Bakı, 1928), "Azərbaycanın və Qafqazın digər respublikalarının, ərazi və rayonlarının sikkə
xəzinələri" (Bakı, 1954), “Azərbaycan sikkələri” (Bakı, 1959) və s. nəşrləri, V.V. Bartoldun
“Kompozisiyalar. Arxeologiya, numizmatika, epiqrafika və etnoqrafiyaya aid əsərlər" (Moskva, C.4. 1966),
“Odessadakı Tarix və Qədim Əsərlər İmperator Cəmiyyətinin Şərq sikkələri Muzeyi” (Odessa, 1876), E.A.
Davidoviçin“Müsəyyəbi, Muham-mədi və Qitrifinin sirli dirhəmləri haqqında: IX-X əsrlərdə Orta Asiyada
sikkəçilik tarixindən” (М., 1960), V.V. Kropotkinin “SSRİ ərazisində Bizans sikkələrinin dəfinələri”
(Moskva, 1962), V. Mizenhauzenin “N.P.Lineviçin Şərq sikkələri” və s. nəşrlər kolleksiyada əhəmiyyətli yer
tutur.
Tarix elminin köməkçi qolu olub, möhürlərin açılması, kolleksiyaların öyrənilməsindən bəhs edən sfragistika
elminə, gerb və nişanları öyrənən heraldika elminə aid kitablar da (32 adda) kolleksiyanın əhəmiyyətli
nəşrləri sırasındadır. Bunlar, əsasən, “Rusiyada Malta ordeninin şərəfinə adlandırılan Müqəddəs İohan
Yerusəlimski suveren ordeni” (SPb., 1914), V.K. Lukomskinin “Böyük Pyotrun zəncisi Hannibalın gerblə
möhürü”, N.V. İzmaylovanın “Akademiya kolleksiyasından Bizans möhürlərinin təsviri”, “Qərbi Avropa
dövlətlərində dövlət gerbləri, milli rənglər və kokardalar haqqında məlumat “(SPb., 1911, h.1), Y.İ.
Truseviçin “Qədim Şərqin qərb və rus diplomatiyası və sfragistikası (SPb., 1907) və s. nəşrlərdir.
Kolleksiyanın fəlsəfə bölməsində də (13 adda kitab) son dərəcə maraqlı nəşrlər toplanmışdır. Lukretsinin
təbiət haqqında materialist baxışlarını əks etdirən və dünyanın maddiliyi, onun inkişafının
qanunauyğunluqları barədə fikirlərini ifadə edən “Cismlərin təbiəti haqqında” (Moskva, 1958) kitabı,
“Şahzadə Bismarkın xatirələri: düşüncələr və xatirələr” (SPb., 1899), M.T.Siseronun dövlət və
qanunvericilik haqqında ictimai-siyasi və fəlsəfi görüşlərini əks etdirən “Dövlət haqqında” (Bakı, 1928) əsəri
və s. nəşrlər bu qəbildəndir.
Kolleksiyanın din bölməsində müxtəlif dinlərə aid 32 adda kitab, o cümlədən A.Müllerin “İslamın yarandığı
gündən müasir dövrlərə qədər tarixi” (SPb., 1985), A.Bəyazıtovun “Ernest Renanın “İslam və elm” nitqinə
etiraz” (SPb., 1883), “Quran” (rus dilinə tərcümə S.Sablukov, Moskva, 1907), E.A. Belyayevin “Müsəlman
təriqətçiliyi: Tarixi oçerklər” (M., 1957) və s. nəşrlər toplanmışdır.
“Humanitar elmlər” adlanan ikinci böyük bölmə ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq üzrə 53 (Kraçkovski İ.Y.
“XX əsrdə ərəb ədəbiyyatı”. L., 1946; Nizami. “Beş poema”. M., 1946; “Azərbaycan və qonşu ölkələrin
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folkloru”, 1930 və s. ), dilçilik üzrə 84 (“Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası”. 2-ci nəşr, Kazan, 1946;
Qəniyev S.M. “Qafqaz-Azərbaycan dialektinin türk dilinin qrammatikası”. 6- cı nəşr. Bakı, 1922.- h. 2.;
Həsənov İ. “Gəncənin yerli əhalisinin ləhcəsində yiyəlik şəkilçisi olmayan isimlərin hallandırılması”. Bakı,
1926 və s.) adda ədəbiyyatı əhatə edir.
Kolleksiyada elm, mədəniyyət və maarif üzrə 123 (“Azərbaycan tarixi muzeyi”, Bakı, 1964; “Rusiya Elmlər
Akademiyasının Şərq muzeyi: yaddaş kitabçası”, Spb., 1818-1918-1920; Bartold V.V. “Rusiya və Avropada
Şərqin tədqiq tarixi: Leninqrad İnstitutunda şərq dillərində oxunmuş mühazirələr”. 2-ci nəşr, L., 1925 və s.),
memarlıq və incəsənət üzrə 170 (“Azərbaycan memarlığı”, Bakı, 1952; Bretanitski L. “Orta əsrlər
Azərbaycanında memarlıq məktəbləri və yaxın Şərq ölkələrinin memarlığında üslub problemi”, Voşinina
A.İ. “Qədim Roma incəsənətinin tarixinə dair oçerk”, L., 1947 və s.) kitabxana işi üzrə 88 (Baqri A.V.
“Azərbaycan biblioqrafiyası üçün materiallar”. B., 1924, 1-3-cü buraxılışlar; Tahirov V. “Üzümçülük və
şərabçılıq üzrə 1875 – 1890-cı illərdə nəşr olunmuş kitab, broşür və jurnal məqalələrinin biblioqrafik
göstəricisi”, SPb., 1891; Malkin İ.T. Kağızın tarixi. Moskva, 1940 və s.) və şərqşünaslıq üzrə 1073
(Kraçkovskaya V.A. Quranın XVI əsrə aid nadir əlyazması” M., 1963; “Şərqin öyrənilməsinə dair
materiallar. Petroqrad, 1915; Əbül Qazi. “Türklərin nəsil şəcərəsi”, Kazan, 1906 və s.) olmaqla, ümumilikdə
1591 adda ədəbiyyatı əhatə edir.
İ.K. Qolberqin “Azərbaycanda yabanı dərman bitkilərinin toplanması məsələsinə dair” (nəşr ili haqqında
məlumatlar yoxdur), “Azərbaycanın dərman bitkiləri” (Bakı, 1942),V.A.Petrovun “Azərbaycanın bitkidən
hazırlanan boyaq maddələri” (Bakı, 1940), “Dağlıq Qarabağın etnobotanikası” (Bakı, 1940), A.A. Mixeyevin
“Azərbaycan torpaqları: Kür, İori və Alazan çaylarının qovşağında torpaqların fiziki-kimyəvi xassələrinin və
onların meliorativ əhəmiyyətinin öyrənilməsinə dair materiallar” (Bakı, 1927) və s. maraqlı nəşrləri ilə
seçilən təbiət bölməsi kolleksiyanın zəngin bölmələrindən hesab edilir.
Əsasən, Yer planetinin quruluşunu, əhalisini, onun təsərüfat fəaliyyətini və yerətrafı kosmik məkanı öyrənən
yer elmləri bölməsində isə M. Avdeyevin Mil-Qarabağ düzənliyi: köçəri və oturaq təsərrüfatlar: ərazi-əhaliiqtisadiyyat (Bakı, 1929), V.V. Boqaçevin “Bakı ətrafına geoloji ekskursiyalar” (Bakı, 1932), Q.R.
Breqmanın “Böyük Volqa ilə bağlı Xəzər dənizinin su balansı” (Bakı, 1935), D.V. Qolubyatnikovun
“Abşeron yarımadasının müfəssəl geoloji xəritəsi: III planşet - 3 Xırdalan-Binəqədi rayonu” (M., L., 1931), o
cümlədən 228 adda ədəbiyyat Azərbaycanın regionları haqqında geniş geoloji məlumatları əks etdirməklə
yanaşı, ümumilikdə Qafqazın geosiyasi quruluşu, təbiəti haqqında dolğun təsəvvür yaradır.
13 adda ədəbiyyat toplanmış hərbi iş bölməsində “Sezarın yaratdığı sistemə əsasən romalılarda hərb elmi”
(Tiflis, 1884), M.M. Denisovanın “Dövlət Tarix Muzeyinin kolleksiyasında XVIII – XIX əsrlərə aid Tula
bədii silahları” (M., 1956), P.Vinklerin “Silah: qədim zamanlardan XIX əvvəllərinədək əl silahları üzrə
təlimatlar, tarixi və təsviri (SPb., 1894) və s. kitablar hərb tarixinə dair maraqlı məlumatlarla zəngindir.
Y.Paxomovun kolleksiyasında mühafizə edilən ədəbiyyat arasında soraq-məlumat kitablarin özünəməxsus
yeri var. Burada 128 adda lüğət və ensiklopediyalara rast gəlmək mümkündür. Bunlar, əsasən, azərbaycancarusca lüğət, “Tələffüz qaydaları göstərilməklə, ingiliscə-rusca lüğət: fonoleksika”, “Müxtəsər fars-rusAzərbaycan lüğəti, müxtəlif sahələrə dair ensiklopedik lüğətlər və sş əhatə edən 128 adda soraq-məlumat
ədəbiyyatıdır.
Dövri nəşrlər bölməsinə İmperator Elmlər Akademiyasının dərc etdirdiyi “Akademik xəbərlər” (1779–1781),
SSRİ Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun “Qədim tarix bülleteni” (73 nömrəsi), SSRİ EA Arxeologiya
İnstitutunun “Numizmatika və epiqrafika” jurnalı (Moskva, 1960), “Azərbaycan Dövlət Universitetinin
materialları”, Moskva Numizmatlar Cəmiyyətinin dərc etdirdiyi “Numizmatik toplu”, “Şəfalı Qafqaz:
müalicəvi məkanların inkişafına kömək edən Qafqaz Cəmiyyətinin jurnalı” (Tiflis, 1916), “Bizans
salnaməsi” (Leypsiq, 1899) və s. daxil olmaqla, 1294 adda çap məhsulunu əhatə edir. Bu nəşrlər, əsasən
müxtəlif ölkələrdə dərc edilmiş elmi jurnallar, məcmuələr, xüsusi toplulardan ibarətdir.
Bundan əlavə, Y.Paxomovun kolleksiyasına 62 adda avtoreferat (xüsüsən Azərbaycanşünaslıqla, Şərq tarixi
ilə bağlı elmi tədqiqat əsərlərinin qısa xülasələri) daxildir. Ottisklər adlanan bölmədə isə 171 adda ədəbiyyat,
o cümlədən Azərbaycanın tarixinə, etnoqrafiyasına, statistikasına, iqtisadiyyatına həsr olunmuş çap
məhsulları toplanmışdır. V.V.Bartoldun Konstantinopol və Qahirə kitabxanalarında olan bəzi şərq
əlyazmalarına, islamın rəmzi olan və üçrəngli Azərbaycan bayrağımızda əks olunan aypara ilə bağlı
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araşdırmalarına, Türküstan kitabxana və muzeylərində yayda keçirilən məşğələlərə və s. məsələlərə həsr
olunmuş nəşrlər bugünümüz üçün də aktual olaraq qalır.
Kolleksiyada sənətkarlıqla bağlı 27 adda ədəbiyyat toplanmışdır. Qafqazda mis sənayesinin perspektivlərini,
farfor və onun istehsalını, bədii keramika, dulusçuluq və digər sahələri əhatə edən kitablar, o cümlədən
dərslik və dərs vəsaitləri müxtəlif sənət sahələrinin meydana gəlməsi, inkişafı ilə bağlı yaranmış suallara
aydınlıq gətirməklə yanaşı, hər sənətin özünəməxsus sirrlərini, yeniliklərini mərhələli şəkildə oxuculara
çatdırmaqda yardımçı olur.
Y.Paxomovun kitab kolleksiyası o qədər rəngarəngdir ki, burada həyatın müxtəlif sahələrinə, ayrı-ayrı
mövzulara həsr olunmuş və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş 49 adda kütləvi ədəbiyyata da rast
gəlmək mümkündür.
Alimin tarix və numizmatika elmi sahəsindəki xidmətlərini nəzərə alaraq və anadan olmasının 140 illiyi ilə
əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin 14 fevral 2020-ci il tarixli 8/4 saylı
qərarına (5) əsasən AMEA-nın müxbir üzvü Yevgeni Paxomovun 140 illik yubileyi ilə əlaqədar elmi sessiya
keçirilmiş, kütləvi informasiya vasitələrində alimin həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş məqalələr dərc
edilmişdir.
Mərkəzi Elmi Kitabxananın rəhbərliyi öz fəaliyyətində "Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu"u (2016, maddə 1.0.13) rəhbər tutaraq akademik kolleksiyaların yaradılması, oların kitabxana
fondlarında əsaslı şəkildə mühafizə edilməsi, beynəlxalq aləmdə qəbul edimiş biblioqrafik standartlara görə
kataloqlaşdırılması və geniş elm ictimaiyyətinə təqdim olunması üçün tədbirlər kompleksi hazırlayır, elmi
islahatlar həyata keçirir. Son zamanlarda MEK-də başqa sahələrdə olduğu kimi, bu istiqamətdə də mühüm
işlər görülür, müxtəlif təqdimatlar hazırlanır. Bu yaxınlarda AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının baş
direktoru, professor Məmməd Əliyevin Moskva şəhərində keçirilən “Kitab mədəniyyətinin müasir
problemləri: əsas tendensiyalar və inkişaf perspektivləri” adlı XV Belarus-Rusiya elmi seminar-konfransında
(23–27 noyabr 2021-ci il) “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında şəxsi
kolleksiyaların yeri və rolu” mövzusunda geniş məruzə ilə çıxış etməsi bunun bariz nümunəsidir. Alim
MEK-in fondlarında Yevgeni Paxomov, Yevgeni Bertels, Boris Zaxoder, Mikayıl Useynov, Mirzə
İbrahimov, Mahmud Kərimov, Akif Əlizadə, Rasim Hüseynov və başqa tanınmış alimlərin şəxsi
kolleksiyalarının mühafizə olunduğunu və bu kolleksiyaların kitabsevərlər, tədqiqatçı alimlər, böyüməkdə
olan gənc nəsil üçün qiymətli mənbə olduğunu vurğulamışdır (9). Bu isə MEK fondlarında qorunan şəxsi
kolleksiyaların geniş elm ictimaiyyətinə təqdim olunaraq zəngin kitab mədəniyyətinin təbliğ edilməsi və
gələcəkdə bu istiqamətdə görüləcək geniş tədbirlər kompleksinin ilkin mərhələsi kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir.
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ÖZET
Erken çocukluk döneminde çocuğa sunulan çevresel uyarıcılardan biri de kitaplardır. Kitaplar bütün eğitim
alanlarında olduğu gibi anasınıflarında da etkili eğitim araçları arasında yer alır. Bu çalışmada, okul öncesi
eğitim kurumlarına eğitim materyali olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz gönderilen “ El Ele
Okul Öncesi Eğitime 1-2-3’’ kitaplarının çocuk kitapları özelliklerini barındırma düzeyi incelenmiştir.
Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak kullanılan 4 sorudan oluşan ‘’Öğretmen Görüşme Formu’’çocuk kitaplarında bulunması gereken
özellikler esas alınarak hazırlanmıştır. Formların amaca uygunluğunun değerlendirilmesi için 2 uzmanın
görüşüne başvurulmuş ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra formlar kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ilinde anaokullarında görev yapan amaçsal yöntemle seçilen
20 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Öğretmenlere Kasım 2020- Aralık 2020 tarihleri arasında görüşme
formu uygulanmıştır. Görüşme formu ile okul öncesi öğretmenlerinin cevaplarından elde edilen veriler,
içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda kitaplarda bulunması
gereken özellikler açısından içerik özelliğine göre 7 tema, resimleme özelliğine göre 3 tema, fiziksel
özelliklere göre 7 tema ortaya çıkmıştır.
Öğretmenler “ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1-2-3’’ kitaplarını içerik özelliğine göre çocukların ihtiyaçlarını
karşılamada ( % 67 oranında) yetersiz görmüştür. İçerik özelliği ile ilgili kitapların amaç ve kazanımlara
uygun olmama durumu alt teması ve farklı becerilerin gelişimine yönelik olmaması alt teması öğretmen
görüşlerinde ön plana çıkmıştır.
Resimleme özelliğine göre öğretmenler; kitaplarda sanat değeri taşımayan çizimler olduğunun ve
resimlemede kullanılan renklerin niteliğinin yetersiz olduğunu ( % 72 oranında) söylemiştir.
Fiziksel özelliklerine göre öğretmenler değerlendirmelerinde kitapların kâğıt özelliğinin temizlenebilir ve
dayanıklı olduğu konusunda ve ciltleme özelliklerinde ( % 74 oranında) yetersizlik belirtmiştir.
Öğretmenler kitapların yeni basımlarında içerik özelliklerinin geliştirilmesi, güncellenmesi ve
çeşitlendirilmesi konusunda önerilerde bulunmuştur. Resimleme özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik
resimlemede canlı ve net renlerin kullanılması ve gerçek dünyadaki nesnelerin tercih edilmesini önermiştir.
Anahtar Kelimeler: Resimli Çocuk Kitabı, Çocuk Edebiyatı, Okul Öncesi.

ABSTRACT
One of the environmental stimuli presented to the child in early childhood is books. Books are among the
effective educational tools in kindergartens as well as in all fields of education. In this study, the level of
containing the features of children's books in the "El Ele Preschool Education 1-2-3" books sent free of
charge by the Ministry of National Education as educational material to pre-school education institutions was
examined. The case study design, one of the qualitative research designs, was used in the study. The
"Teacher Interview Form" consisting of 4 questions used as a data collection tool in the research was
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prepared on the basis of the features that should be found in children's books. In order to evaluate the
suitability of the forms for the purpose, the opinions of 2 experts were consulted and the forms were made
ready for use after the necessary arrangements were made. The study group of the research consisted of 20
pre-school teachers working in kindergartens in Kahramanmaraş and selected by the purposive method. An
interview form was applied to the teachers between November 2020 and December 2020. The data obtained
from the answers of the preschool teachers with the interview form were evaluated using the content analysis
method. As a result of the analysis, 7 themes emerged according to the content feature in terms of the
features that should be found in the books, 3 themes according to the illustration feature, and 7 themes
according to the physical features.
Teachers found the "Hand in Hand to Preschool Education 1-2-3" books insufficient (67%) to meet the needs
of children according to their content characteristics. The sub-theme of the fact that the books related to the
content feature are not suitable for the purposes and acquisitions and the sub-theme of not being oriented
towards the development of different skills came to the fore in the opinions of the teachers.
According to the drawing feature, teachers; He said that there are drawings that do not have artistic value in
the books and that the quality of the colors used in the illustrations is insufficient (at the rate of 72%).
According to the physical characteristics of the teachers in their evaluations, the paper quality of the books is
cleanable and durable, and the binding properties (74%) were inadequate.
Teachers made suggestions about developing, updating and diversifying the content features in the new
editions of the books. He suggested using vivid and clear colors and preferring real-world objects in
illustration to improve the rendering properties.
Keywords: Children's Picture Book, Children's Literature, Preschool
GİRİŞ
Okul öncesi yılları, insanoğlunun tüm yaşamı göz önüne alındığında çevresel uyaranların bireyin gelişimini
önemli ölçüde etkilediği için en kritik dönemlerden birisidir. Kişiliğin oluşumu ve şekillenmesi, temel bilgi,
beceri ve alışkanlıkların kazanılması bu döneme denk gelmektedir (Veziroğlu m. , 2009). Bu dönemde
çocuklar gelişimsel açıdan büyük bir potansiyele sahiptir. Çocukların potansiyellerini en üst seviyede
kullanmalarına fırsat verilebilmesi için anne baba ve okul öncesi öğretmenlere önemli görevler
düşmektedir.0-6 yaş arasını kapsayan okul öncesi yıllarında her çocuğa nitelikli etkinlikler sunmak hayati
önem taşımaktadır (Eliason & Jenkıns, 2003).
Çocuk edebiyatı örneklerinden resimli kitapların eğitim öğretim etkinlikleri içerisinde önemli bir yeri vardır.
Kitaplar çocukların zihinsel, sosyal duygusal, psikomotor ve kişilik gelişimini doğrudan etki eder. Okul
öncesi dönemde çocukların kitaplardan zevk almalarını sağlayan etkinliklerle tanıştırılmaları eğitim hayatına
etki edeceğinden son derece önemlidir. (Taşcı, 2019; Veziroğlu, 2009; Tanju, 2010).
Kitaplar çocuklara düşünme, problem çözme, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar. Ayrıca
çocuklar kitaplar sayesinde söz dağarcığını ve anlam evrenini zenginleştirir, okuduğunu ve dinlediğini
anlaması kolaylaşır, kendi duygu ve düşüncelerini doğru ve (Kepenekci & Taşkın, 2018) tam anlatabilir,
doğayla, insanlarla, doğada gördüğü diğer canlılarla iletişim kurmayı öğrenebilir ve bunların tamamında
hassasiyet kazanabilir (Tanju, 2010). Bu durumda; çocuk kitaplarının çocuğun gelişimsel açıdan en kritik ve
çevresel uyaranlara en duyarlı olduğu yıllarda yaşamına girdiği düşünüldüğünde her çocuk kitabının nitelik
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (Erden, 2019).
Bu bağlamda çocuk kitaplarında yer alan kahramanların, kitabın temasının, konusunun, verdiği görsel ve
dilsel mesajların, çocuğun gelişimindeki etkisi düşünüldüğünde kitapların kullanılan dil, çocuk seviyesine
uygunluk, anlamlı öğrenmeye katkı, öğretimde kullanım kolaylığı açısından değerlendirilmesi bir
gerekliliktir. (Çatalcalı, 2004; Küçükahmet, 2016)
Literatür incelendiğinde okul öncesi dönem çocuk kitapları üzerine yapılan çalışmaların çoğunluğunu resimli
öykü kitapları oluşturmaktadır. Eğitim ortamlarında okul öncesi öğretmenleri tarafından kavram kitapları
kategorisinde birçok eğitim setleri kullanılmaktadır. Yapılan bu araştırma ile alan yazına kavram kitaplarının
niteliğinin belirlenmesinde katkılar sunacaktır. Bu çalışmada MEB tarafından tüm resmi anaokulları ve
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anasınıflarına ücretsiz dağıtılan “El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3’’ kitapları incelenmiştir ve materyal
kitabı olarak tüm çocuklara ulaşan bu kitapların niteliğini araştırılması;
 Sosyoekonomik durumu düşük olan birçok çocuğun ilk kitabı olması,
 MEB tarafından ücretsiz dağıtılması sebebiyle ekonomik olarak büyük yatırım gerektirmesi,
 Okul öncesi öğretmenlerin kullanabileceği tek materyal kitabı olması gibi sebeplerden dolayı büyük önem
taşımaktadır.
Araştırmanın Problem Cümlesi
Bu araştırmanın temel problemi, “ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ kitaplarının özellikleri nelerdir?
Olarak belirlenmiş olup aşağıda belirtilen alt problemler araştırma kapsamında incelenecektir.
Alt Problemler
“ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ kitaplarının içerik özelliklerine yönelik okul öncesi öğretmenlerinin
görüşleri nelerdir?
“ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ kitaplarının fiziksel özelliklerine yönelik okul öncesi öğretmenlerinin
görüşleri nelerdir?
“ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ kitaplarının resimleme özelliklerine yönelik okul öncesi
öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
Araştırmanın Önemi ve Amacı
Erken çocukluk döneminde çocuğa sunulan çevresel uyarıcılardan biriside kitaplardır (Akyol, 2012).
Kitaplar çocukların insanı, doğayı ve yaşamı tanımalarına yardımcı olur. Aynı zamanda kitaplar çocukların
zihinsel, sosyal, kişisel, kültürel, estetik gelişimine önemli ölçüde etki eder (Körükcü, Acun, & Aral, 2016).
Ayrıca çocuklar, kitaplar sayesinde soru sormayı, irdelemeyi ve eleştirmeyi öğrenirler. Okul öncesi
çocuklarının cinsiyet, üreme, cinsellik, uzay gibi merak ettikleri konularda yönelttikleri sorulara cevap
vermekte zorlanan anne baba ve öğretmenler için kitaplar doğru bir kurtarıcıdır (Veziroğlu, 2009).
MEB tarafından okul öncesi eğitim kurumlarına dağıtılan “ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ kitapları
okul öncesi eğitim alan tüm çocukların ders materyali olarak kullanılmaktadır. Bu ders materyallerinin
fiziksel, içerik ve resimleme özellikleri açısından değerlendirilmesi kitaplarda gerekli iyileştirmeler
yapılabilmesi için MEB’e yeni bilgiler sunma konusunda önemli katkılar sunabilir.
YÖNTEM
Araştırma Modeli
“ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ eğitim materyallerinin niteliğini belirlemek amacıyla yapılan bu
çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verilerine
görüşme yöntemleriyle ulaşılmıştır.
Creswell (2007)’e göre durum çalışması; araştırmacının zaman içerisinde sınırlandırılmış bir veya birkaç
durumu çoklu kaynakları içeren veri toplama araçları (gözlemler, görüşmeler, görsel-işitseller, dokümanlar,
raporlar) ile derinlemesine incelediği, durumların ve duruma bağlı temaların tanımlandığı nitel bir araştırma
yaklaşımıdır. Araştırmada görüşme tekniğiyle kitaplara yönelik öğretmen görüşlerinden temalar
oluşturulmuştur.
Stewart ve Cash (1985) görüşmeyi, ‘’önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve
yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci’’ olarak tanımlamıştır.
Çalışmanın Materyali
Bu araştırma; MEB tarafından okul öncesi eğitim kurumlarına ücretsiz eğitim materyali olarak gönderilen ve
okul öncesi öğretmenleri tarafından kullanılması istenen “ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ kitaplarının,
fiziksel, içerik ve resimleme özellikleri açısından niteliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Onuncu Kalkınma Planı, 2017-2019 yıllarını kapsayan Orta Vadeli
Program ve MEB Stratejik Planı'ndaki okul öncesi eğitim ile ilgili hedefler doğrultusunda, belirlenen sınıflar
için ilk kez etkinlik kitabı ve materyaller hazırlanmıştır. Bakanlık ayrıca, dezavantajlı öğrencilerin okul
öncesi eğitimine destek olmak üzere eğitim materyallerinin karşılanması için 37 kente, 8 milyon liraya yakın
ödenek aktarmıştır (Meb, 2017).
Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye kurulu Başkanlığının 25.06.2018 gün ve 12254648 sayılı yazısı ile
“ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ kitaplarını eğitim aracı olarak kabul etmiştir, Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün 28.05.2019 gün ve 10444088 sayılı yazısı ile iki defa 1.413.005 adet basılmıştır (TC
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2019).
Üç kitapta da aynı kapak resmi kullanılmıştır. Her kitap, yazarların ismi, basım evi, basım yeri ve basım
tarihinin yazıldığı giriş sayfası ve arkasında ressam, grafik tasarımcısı, dil uzmanı bilgilerinin bulunduğu
sayfa ile başlamaktadır. Kitapların diğer sayfaları Andımız, İstiklal Marşı, Mustafa Kemal Atatürk resmi ve
içindekiler bölümleriyle devam etmektedir. “ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1” kitabı toplamda 64 sayfa, “ El
Ele Okul Öncesi Eğitime 2, 3 ’’ kitapları 56 sayfadan oluşmaktadır. Ayrıca kitabın arka kapak sayfasında
kare kodu bulunmaktadır. Bu kare kodu ile kitapla ilgili EBA içeriklerine ulaşılmaktadır. Kitaplarda içerik
olarak renkler, sayılar, geometrik şekiller, eşleştirme çalışmaları, zıt kavramlar yer almaktadır. Örneğin;
“El Ele Okul Öncesi Eğitime 1” kitabında 1 rakamı için hazırlanan sayfada verilen yönergeler; ‘’
Kaç tane kedi var? Söyleyelim.
Kediye oynaması için 1 tane top çizelim.
1 tane olan varlıkları yuvarlak (O) içine alalım’’ (TC Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü, El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2019; s.15) şeklindedir.
“El Ele Okul Öncesi Eğitime 2” kitabında gece-gündüz kavramı için hazırlanan sayfada verilen yönergeler;
‘’Gündüz ile ilgili olanları gündüz resmine, gece ile ilgili olanları gece resmine çizgi ile birleştirelim ‘’ (TC
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, El Ele Okul Öncesi Eğitime 2, 2020; s.43)
şeklindedir.
Çalışma Grubu
Bu çalışmada ayrıca; “ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ kitapları hakkında, alanda çalışan Okul Öncesi
Öğretmenlerinin görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu nedenle amaçla örnekleme yöntemiyle ulaşılan
20 Okul Öncesi Öğretmeni ile çalışılmıştır. “Amaçlı örnekleme, seçilen kişilerin ya da objelerin,
araştırmacının amaçlarına en uygun yanıtı verebilecek birey ve objeler arasından seçilmesidir. Seçimde
ölçüt, kolaylık yanında, amaca uygunluktur.” (Yıldırım ve Şimşek, 2003 ).
Çalışma grubunu oluşturan Okul Öncesi Öğretmenleri ilgili demografik bilgiler Tablo 1 verilmiştir.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Okul Öncesi Öğretmenlerin Demografik Bilgileri
Demografik
Bilgiler

Cinsiyet

Mesleki
Deneyim

n

%

Erkek

4

20

Kadın

16

80

Toplam

20

100

1-5 yıl

-

0

6-10 yıl

15

75

11-15 yıl

3

15

16-20 yıl

2

10

Toplam

20

100
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Çalıştığı Çevrenin
Sosyokültürel Durumu

Kaynak Kitap
Kullanımı

Düşük

15

52

Orta

10

35

Yüksek

4

13

Toplam

29

100

Evet

8

40

Hayır

12

60

Toplam

20

100

Tablo 1’e göre çalışmaya katılan öğretmenlerin %80 i kadın, %20’si erkektir. Öğretmenlerin mesleki
deneyimleri 6-10 yılda % 75 olarak yoğunlaşmaktadır. Öğretmenlerin bazıları birkaç farklı kurumda çalıştığı
için sosyokültürel durum için birkaç seçeneği cevaplamıştır. Öğretmenlerin % 52’sinin çalıştığı çevrenin
sosyokültürel durumu düşük seviyededir. Öğretmenlerin % 60’ı devlet kitapları dışında kaynak kitap
kullanmamıştır.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan yazılı görüşme formlarının amaca uygunluğunun
değerlendirilmesi için 3 uzmanın ( İnönü Üniversitesi Program Geliştirme Uzmanı ve Okul Öncesi
Öğretmenleri ) görüşüne başvurulmuş ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra form kullanıma hazır hale
getirilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek amacıyla kullanılan yarı yapılandırılmış
görüşme formu için okul öncesi öğretmenleriyle pilot çalışma yapılmış ve formdaki soruların anlaşılır olup
olmadığı tespit edilmiştir.
Araştırmacı tarafından öğretmenlerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler ortalama 14 dakika
sürmüştür. Görüşmelerde öğretmenlerin sorulara verdikleri cevaplar gizli tutulmak şartıyla izinleri alınarak
ses kaydı alınmıştır. Ses kayıtları araştırmacı tarafından yazılı hale getirilmiştir.
Verilerin Toplanması
Araştırmacı bu kitapları sınıflarında kullanmış 20 okul öncesi öğretmenine Kasım 2020- Aralık 2020 tarihleri
arasında görüşme formu uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Okul öncesi öğretmenlerine uygulanan görüşme formlarından elde edilen veriler içerik analizi ile
çözümlenmiştir.
İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu
amaçla toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha sonrada ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir
biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve
Şimşek, 2013). Yapılan analizler sonucunda kitaplarda bulunması gereken özellikler açısından içerik
özelliğine göre 7 tema, resimleme özelliğine göre 3 tema, fiziksel özelliklere göre 7 tema ortaya çıkmıştır.
Çalışmaya katılan öğretmenler Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16,
Ö17, Ö18, Ö19 ve Ö20 şeklinde kodlanmıştır.

BULGULAR
“ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ kitaplarının içerik özelliklerine yönelik okul öncesi öğretmenlerinin
görüşleri nelerdir? Alt problemi çerçevesinde, Öğretmen Görüşme Formu aracılığıyla elde edilen veriler
analiz edilmiştir.“ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ kitaplarının içerik özelliklerine yönelik öğretmen
görüşleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1.“ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ Kitaplarının İçerik Özelliklerine Yönelik
Öğretmen Görüşleri
Olumlu Düşünce
Sayısı

Olumsuz Düşünce
Sayısı

Çocuğun ihtiyaçlarına uygunluk durumu

10

5

Çocuğun gelişim özelliklerine uygunluk
durumu

2

17

Kitapların ilgi çekici olma durumu

11

8

Kitabın kahraman özellikleri durumu

-

1

Kitabın yaratıcığı destekleme durumu

2

4

Kitabın amaç ve kazanımlara uygun olma
durumu

19

38

Kitapta ulusal-evrensel değerlere yer
verme durumu

3

2

Kitabın farklı becerilerin gelişimine
yönelik olma durumu

-

36

Kitabın dil ve üslup özellikleri durumu

7

2

TOPLAM

54

113

% 33

% 67

TEMALAR

YÜZDE

Tablo 1’ de El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 kitaplarının içerik özelliklerine yönelik öğretmen görüşlerine
ait temalar verilmiştir. Buna göre olumsuz düşünce sayısı olarak kitapların amaç ve kazanımlara uygun olma
durumu temasında 38, kitapların farklı becerilerin gelişimine yönelik olma durumu temasında 36 düşünce
ortaya çıkmıştır. Kitapların içerik özelliklerini öğretmenler % 67 oranında olumsuz olarak, % 33 oranında
olumlu olarak değerlendirmiştir.
Ö19: ‘’Kitap güzel hazırlanmış ama yeterli değil. Kazanımlar açısından da öyle. Mesela değerler eğitimi,
beslenme, genel kültürümüz gibi konularda eksik olduğunu düşünüyorum. Yeterli gelmediğini düşünüyorum.
Belirli günler ve haftalar kısmı yok. Kendi becerilerini geliştireceği etkinlikler de yok yani kazanımlara
ulaşma konusuna yeterli değil ‘’
Ö5: ‘’Kitap daha çok dolu dolu bir kitap değil. Ben başka kaynakta kullandığım için daha önce de
söylediğim gibi köy okullarındaki çocuklarda düşünülüp fırsat eşitliği için yapılmış kitap. Orta seviyede
kalıyor. Nasıl söylesem etkinliklerin ilk baş seviyesinde kalıyor. Yani destekleyici ama tek düze’’
“ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ kitaplarının fiziksel özelliklerine yönelik okul öncesi öğretmenlerinin
görüşleri nelerdir? Alt problemi çerçevesinde, Öğretmen Görüşme Formu aracılığıyla elde edilen veriler
analiz edilmiştir.“ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ kitaplarının fiziksel özelliklerine yönelik öğretmen
görüşleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2 .“ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ Kitaplarının Fiziksel Özelliklerine Yönelik
Öğretmen Görüşleri
TEMALAR

Olumlu
Sayısı

Ciltleme özellikleri

2

5

Kapak özellikleri

2

3

Sayfa düzeni özellikleri

2

1
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Kitabın boyutu

2

-

Kâğıt özellikleri

-

10

Yazı özellikleri

-

2

Harf özellikleri

-

2

TOPLAM

8

23

YÜZDE

% 26

% 74

Tablo 2’de El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 kitaplarının fiziksel özelliklerine yönelik öğretmen
görüşlerine ait temalar verilmiştir. Buna göre öğretmenler kâğıt özellikleri alt temasında 10 olumsuz
düşünce, ciltleme özellikleri alt temasında 5 olumsuz düşünce belirtmiştir. Kitapların fiziksel özelliklerini
öğretmenler % 74 oranında olumsuz, % 28 oranında olumlu olarak değerlendirmiştir.
Ö18: ‘’Şu şekilde çocuklara okurken biz onlara resim gösteriyoruz, biz de yazısını okuyoruz ama genelde
kitaplarda resim altına yazı verilmiş. Biz kitabı ezberleme imkânı olmadığından bir sayfa bir sayfa yazı olsa
kullanılış açısından daha iyi olur’’
Ö9: ‘’ Kitap çıkartmalı olabilirdi mesela. Çocukların yerleştirebileceği yerler olabilirdi. Yırtmalı ya da cırt
cırtlı olabilirdi sayfaları. Yani çocukların kendilerinin şekil verebileceği, geliştirebileceği, katılım
sağlayabileceği şekilde olabilirdi. Yaratıcılığı çok desteklemiyor. Sayfalar kavramlara göre şekil alabilirdi.
Mesela pürüzlü-pürüzsüz. O sayfada pürüzlü bir alan oluşturulabilirdi. Ya da yumuşak-sert kavramını
dokunduğu zaman hissedebilmeliydi’’
“ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ kitaplarının resimleme özelliklerine yönelik okul öncesi
öğretmenlerinin görüşleri nelerdir? Alt problemi çerçevesinde, Öğretmen Görüşme Formu aracılığıyla elde
edilen veriler analiz edilmiştir.“ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ kitaplarının resimleme özelliklerine
yönelik öğretmen görüşleri Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. “ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 ’’ Kitaplarının Resimleme Özelliklerine Yönelik
Öğretmen Görüşleri
TEMALAR

Olumlu
Sayısı

Düşünce Olumsuz
Sayısı

Renkler

4

12

Resim Boyutları

-

2

Sanat Değeri

4

7

TOPLAM

8

21

YÜZDE

% 28

% 72

Düşünce

Tablo 3’te El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 kitaplarının resimleme özelliklerine yönelik öğretmen
görüşlerine ait temalar verilmiştir. Buna göre olumsuz düşence sayısı olarak renkler temasında 12, resim
boyutları temasında 2, sanat değeri temasında 7 düşünce ortaya çıkmıştır. Kitapların resimleme özelliklerini
öğretmenler % 72 oranında olumsuz olarak, % 28 oranında olumlu olarak değerlendirmiştir.
Ö5: ‘’ Resimler açısından kapak resmi çok çekici gelmiyor. Çocuğa çok dikkat çekici kapak değil ya da
içindeki resimlerde bana soluk geliyor. Ama çizimler çok güzel mesela kaktüsler, sanat çizimleri var’’
Ö1: “Mesela ilk başta kullandığımız gibi, Diyarbakır baklavası, Gaziantep baklavası, Kütahya çinisi gibi
resimler kullanılabilir yani gerçek hayattan daha çok şeye yer verilebilir”
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, okul öncesi eğitim kurumlarına eğitim materyali olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
ücretsiz gönderilen “ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1-2-3’’ kitaplarının çocuk kitapları özelliklerini barındırma
düzeyi incelenmiştir.
Öğretmenler “ El Ele Okul Öncesi Eğitime 1-2-3’’ kitaplarını içerik özelliğine göre çocukların ihtiyaçlarını
karşılamada ( % 67 oranında) yetersiz görmüştür. İçerik özelliği ile ilgili kitapların amaç ve kazanımlara
uygun olmama durumu alt teması ve farklı becerilerin gelişimine yönelik olmaması alt teması öğretmen
görüşlerinde ön plana çıkmıştır.
Resimleme özelliğine göre öğretmenler; kitaplarda sanat değeri taşımayan çizimler olduğunun ve
resimlemede kullanılan renklerin niteliğinin yetersiz olduğunu ( % 72 oranında) söylemiştir.
Fiziksel özelliklerine göre öğretmenler değerlendirmelerinde kitapların kâğıt özelliğinin temizlenebilir ve
dayanıklı olduğu konusunda ve ciltleme özelliklerinde ( % 74 oranında) yetersizlik belirtmiştir.
Tuncer (2016) ve Demircan (2006) araştırmalarında resimli çocuk hikâye kitaplarının içerik, fiziksel
özellikler ve resimleme niteliği bakımından yeterli görüldüğü sonuçları sonucunu bulmuştur. Bu farklılık
hikâye kitaplarının bu özellikler açısından başarılı olduğu ve özel yayın evleri tarafından hazırlanması ile
açıklanabilir.
El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3 kitaplarındaki çalışma sayfalarının yönerge ve resim özelliklerini sağlama
durumu öğretmen görüşleri doğrultusunda incelendiğinde çalışma sayfalarının büyük bir kısmında
yönergeler açık, net ve anlaşılır bulunmuştur. Çocuklar tarafından yönergelerin anlaşılır olması istendik ve
olumlu sonuç olarak görülebilir. Çünkü bu özellikler çocuk kitaplarının taşıması gereken nitelikler arasında
yer almaktadır. Çocuk kitaplarında kullanılan dil yalın ve açık olmalıdır (Kantemir, 1979; Sever, 2002).
Resimleri etkinliğe uygunluğu ve resimlerin açık, net ve anlaşılır olması konusunda öğretmenlerin görüş
birliğine varamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin resimlerin kalitesi noktasında kitapta
iyileştirmeler yapılması gerektiği görüşü yoğunluktadır. Benzer bir araştırmada, Alak (2016) tarafından
yapılan çalışmada yakın sonuca rastlanılmıştır. Yapılan araştırmada, Pamuk Şekerim I-II kitapları MEB 2013
okul öncesi eğitim programına uygunluğu açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda Pamuk Şekerim I-II
kitaplarındaki çalışma sayfalarındaki resimlerin çocukların gelişim düzeyine uygun olmadığı (n=41, %
48,81) sonucuna ulaşılmıştır. Çocuk kitaplarında resimlerin kalitesi birinci derece önemli olduğundan
öğretmenlerin bu konuda eksiklikler noktasında görüş bildirmesi El Ele Okul Öncesi Eğitime 1, 2, 3
kitaplarında önemli eksiklik olarak düşünülebilir. Bu durum çalışma sayfalarını hazırlayan ve resimleyen
kişilerin; öğretim ilkeleri, çocukların algılama ve gelişim düzeyleri hakkında yeterince bilgi sahibi
olmadıkları şeklinde açıklanabilir. Çocuk kitaplarındaki resimlerin; kolay yorumlanabilen, sanat değeri
taşıyan, çocuğun dünyasını, ruhsal yapısını ve zihinsel gelişimini dikkate alan özelliklerde olması
gerekmektedir (Gönen, 1989) Ayrıca öğretmenler kitabın çocuğun daha çok yapılandırabileceği şekilde
koparma yapıştırma, dokunma hissetme gibi etkileşimli özellikler barındırması gerektiği noktasında görüş
bildirmiştir.
Öğretmenler kitapların yeni basımlarında içerik özelliklerinin geliştirilmesi, güncellenmesi ve
çeşitlendirilmesi konusunda önerilerde bulunmuştur. Resimleme özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik
resimlemede canlı ve net renlerin kullanılması ve gerçek dünyadaki nesnelerin tercih edilmesini önermiştir.
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REHBER ÖĞRETMENLERİN ÖZEL EĞİTİM YETERLİKLERİ İLE İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SPECIAL EDUCATION
COMPETENCIES OF GUIDANCE COUNSELORS AND DECENCY LEVELS
Metin TAYTAŞ
Dr., Milli Eğitim Bakanlığı Hüsrev Paşa İlkokulu. Van
ORCID NO: 0000-0003-3585-7357

ÖZET
Bu çalışmada okul rehber öğretmenlerin özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili görevlerine
ilişkin öz-yeterlik algıları ile iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkileri demografik değişkenler çerçevesinden
araştırılmak istenmiştir. Araştırma Van merkez ilçelerdeki okullarda görev yapmakta olan psikolojik
danışmanlarla (86 kadın, 95 erkek) yürütülmüştür. Araştırma ilişkisel tarama yöntemiyle yürütülmüştür.
Verilerin toplanmasında “Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz-yeterlik Ölçeği”, “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği”
ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler toplandıktan sonra SPSS paket
programı kullanılarak analizler yapılmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığı kontrol edildikten sonra
analizlerde parametrik testler kullanılmıştır. Psikolojik danışmanların özel eğitime dair yeterliklerinin
demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için t-testi ve Anova kullanılmıştır.
Elde edilen verilerin istatistiksel anlamlılığı .05 düzeyinde sınanmıştır. Psikolojik danışmanların öz-yeterlik
düzeyleri ile iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkiyi ölçmek için ise korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon
analizi sonucunda ise psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algıları ile iyi oluş düzeyleri arasında
anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür(p<.05). En nihayetinde bu araştırmada ulaşılan bulgular doğrultusunda
çalışmanın sonuçları tartışılmış ve yapılacak olan araştırmalar için öneriler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Rehber öğretmen, özel eğitim, öz-yeterlik, iyi oluş,
ABSTRACT
In this study, it was dec to investigate the relationships between self-efficacy perceptions and well-being
levels of school guidance counselors regarding their psychological counseling and guidance related tasks in
special education within the framework of demographic variables. The research was conducted with
psychological counselors (86 women, 95 men) working in schools in the central districts of Van. The
research was conducted by relational screening method. In order to collect the data, the “Guidance Counselor
Special Education Self-efficacy Scale”, the “Psychological Well-Being Scale” and the personal information
form prepared by the researcher were used. After collecting the data, the analyses were performed using the
SPSS package program. After checking whether the data were distributed normally, parametric tests were
used in the analyses. The t-test and Anova were used to test whether the competencies of psychological
counselors regarding special education differed according to demographic variables. The statistical
significance of the obtained data .it has been tested at level 05. In order to measure the relationship between
the self-efficacy levels of psychological counselors and decency levels, a correlation analysis was performed.
As a result of the correlation analysis, it was found that there is a significant relationship between the
perceptions of special education self-efficacy and decency levels of psychological counselors (p<.05).
Finally, in accordance with the findings reached in this study, the results of the study were discussed and
recommendations were presented for the research to be carried out.
Keywords: Guidance counselor, special education, self-efficacy, well-being,
GİRİŞ
Ülkemizde eğitim veren resmi ve özel kurumlarda çalışan psikolojik danışmanlar özel eğitime gereksinim
duyan her öğrencinin tanılama, performans ölçme, yönlendirme ve rehberlik araştırma merkezlerinin
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tanılaması ile okullara yönlendirilen bu öğrencilerin bireysel eğitim programlarını (BEP) hazırlayıp
uygulama ve takip etme konularında aktif olarak çalışmaktadırlar. Psikolojik danışmanlar, ayrıca özel
eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kısa ve uzun süreli hedefleri gerçekleştirmede, öğrenme ile ilgili sorunlarda
ve problemli davranışları sergilemede öğretmenlerin ilk danıştıkları bireylerdir. Bu nedenlerden dolayı
psikolojik danışmanların özel eğitime gereksinim duyan çocukların yaşayabilecekleri sorun alanlarına ilişkin
öz-yeterlik algıları ve iyi oluş halleri sürece etki eden önemli değişkenlerdir.
Öz-yeterlik, yapılmak istenen bir işin bir plan dâhilinde, yapılabileceklerin farkında olunarak, zorluklar
karşısında hedefe doğru yürürken oluşan bireysel güdüleme düzeyini içermektedir (Dilekmen ve Ada, 2005).
Bireyde oluşan bu güçlü öz-yeterlik inancı, belirlenen hedefe ulaşmak için önemli bir istek ve bireysel
becerileri arttırmada çok önemli bir katkı aracıdır (Yıldırım ve İlhan, 2010). Maddux (2009) öz-yeterliği,
bireyin zorluklar karşısında bir şeyler yapabilme yeteneğine duyduğu inanç olarak tanımlamıştır. Senemoğlu
(2015) da öz-yeterliği bir eylemi gerçekleştirmek için bireyin yeteneklerine ilişkin yargısı olarak
açıklamaktadır. Oğuz’a (2016) göre öz-yeterlik ise bireyin bir beceriyi gösterebilme yeterliliğinin yanı sıra
bu yeterliliği gerektiği zaman ne ölçüde performansa dönüştürebileceğini veya gelecekte neler yapabileceğini
ifade etmektedir. Diğer taraftan öz-yeterlik algısı yüksek olan bireyler, problemler karşısında asla pes
etmezler, aksine ısrarla sonuna kadar mücadele ederler (Aşkar ve Umay, 2001; Ekici, 2009). Bu kişiler azim
ve kararlılıkla zorlukları aşmaya çaba gösterirler. Yaptıkları işten kolayca vazgeçmeyip daha iyi performans
göstermektedirler. Görüldüğü gibi, kişinin öz-yeterlik inancı yaşam biçimini, zorluklar karşısındaki
mücadelesini ve yaşam biçimini etkilemektedir. Nitekim psikolojik danışmanlık alanında yapılan öz-yeterlik
çalışmaların bulguları doğrultusunda, öz-yeterliğin bireyin performansını ve başarısını etkileyen önemli bir
özellik olarak psikolojik danışmanların yeterliği üzerinde etkili olması beklenebilir (Tang, ve Ark., 2004).
Benzer şekilde, psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algıları, onların okullardaki rol ve
sorumluluklarını yerine getirme düzeylerini ve verimliliklerini yüksek oranda etkileyebilir. Bundan dolayı
psikolojik danışmanların özel eğitim konusunda yüksek bir özyeterlik algısına sahip olmaları özel eğitim
hizmetlerini yürütürken karşılaşacakları güçlüklerle baş etmelerini ve yeni durumlara uyum sağlamalarını
etkileyebileceği ihtimali yüksektir. Bu nedenle, psikolojik danışmanların özel eğitimde psikolojik danışma ve
rehberliğe ilişkin öz-yeterlik algılarını belirlemek ve bu algıyı etkileyebilecek psikolojik iyi oluş ilişkisinin
incelenmesine gereksinim duyulmuştur.
İyi oluş, kişinin kendini birçok yönden değerlendirmesi ve kendi yaşamı üzerinde değerlendirme yaparak
yargıda bulunmasıdır(Diener, Oishi, & Lucas, 2003; Yılmaz & Arslan, 2013). Diener (1984) yaşamdan
doyum almayı, iyi oluş olarak tanımlamaktadır. Ryff (1989) ise iyi oluşun iyi hissetmekten farklı olarak,
insanın hayatın belirli alanlarında yaşamını işlevsel olarak sürdürmesiyle mümkün olabileceğini ifade
etmiştir. İyi oluş, kişinin yaşam kalitesinin, koymuş olduğu hedeflere ve amaçlara ulaşabilmesinde, günlük
yaşamda ortaya çıkan zorluklarla başa çıkabilmesinde ve yaşam doyumuna ulaşabilmesinde önemli bir yere
sahiptir (Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005). İyi olma hali, insanların hayatlarını olumlu yönde
etkilemekte ve hayat memnuniyetlerini artırmaktadır (Li, Yin, Jiang, Wang & Cai, 2014).
Alanyazın incelendiğinde gerek yurt dışında gerek ülkemizde psikolojik danışmanların öz-yeterliği ile ilgili
yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu ve daha çok psikolojik danışma becerileri yeterliği konusunda
yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmada ise psikolojik danışmanların özel eğitim yeterlik algıları ile iyi
oluş düzeyleri arasındaki ilişkinin performanslarını, dolayısıyla da özel eğitimin verimlilik ve kalitesini
etkileyen önemli bir özellik olduğu düşünülmektedir.
Ülkemizde psikolojik danışmanların görev alanları rehberlik hizmetleri yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu
hizmetlerin nasıl yapılacağı rehberlik hizmetleri yönetmeliği ile birlikte özel eğitim hizmetleri yönetmeliği
ile de belirtilmiştir. Bu hizmetler, öğrenciye sunulan bireysel ve grupla psikolojik danışma, aileye verilen
danışmanlık hizmeti, öğretmen ve okul idaresine verilen müşavirlik hizmetlerini kapsamaktadır. Nitekim
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliğinde okul psikolojik danışmanlar; okulda özel eğitim
gerektiren durumlarda veya kaynaştırma eğitimi olduğu zaman, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine
gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini verirler ifadesi yer almaktadır(MEB, 2001). Diğer
taraftan Gürsel (2004), özel eğitime gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
yürütülen çalışmaların tüm basamaklarında ekip çalışmasının önemli olduğunu, tarama, tanılama,
yerleştirme, izleme ve eğitim basamaklarının tüm değerlendirme basamaklarında bir ekip yaklaşımıyla
yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Bu çalışmalarla birlikte özel eğitim ve kaynaştırma programlarını
yürüten ekibin planlanmasını ve öğrencilerin kendisine, akranlarına ve ailesine yönelik hazırlanan
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etkinliklerin planlanmasında koordinasyon görevini okul psikolojik danışmanlar yürütmektedirler. Psikolojik
danışmanların özel eğitim alanına ilişkin görevleri düşünüldüğünde bu görevlerini yerine getirebilmeleri için,
bununla başa çıkabileceklerine dair yeteneklerine inanmaları önem arz etmektedir.
Ülkemizde bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde yapılan araştırmaların psikolojik danışma
yeterliği ile ilgili olduğu görülmektedir(Coşkun ve Ilgar, 2004; Yiğit, 2001). Ayrıca, özel eğitimde rehberlik
hizmetlerine dair öz-yeterlik algılarını ölçmeyi amaçlayan “Rehber Öğretmenlerin Özel Eğitim Öz-Yeterlik
Ölçeği”nin geliştirildiği görülmektedir (Aksoy, 2008). Psikolojik danışmanların özel eğitimdeki rol ve
fonksiyonlarının önemi göz önünde bulundurulduğunda bu alandaki yeterlik algıları ve iyi oluş düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi ve psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algıları ile iyi oluş
düzeyleri arasındaki ilişkinin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılması ise
araştırmanın alt amaçlarıdır.
YÖNTEM
Araştırma modeli
İyi oluşun psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterliğine etkisinin değerlendirileceği bu araştırmada
ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. İki veya daha fazla değişken söz konusu olduğunda değişkenler
arasındaki değişimi belirlemek için yapılan ilişkisel tarama modeli değişkenlerin birlikte değişip
değişmediğini ve değişimin gerçekleşme sebebini bulmaya odaklanmaktadır (Karasar, 2011).
Çalışma Grubu
Bu araştırma 181 okul psikolojik danışmanıyla (86 kadın, 95 erkek) yürütülmüştür. Araştırma ilişkisel
tarama yöntemine göre yürütülmüştür. Araştırmaya katılan psikolojik danışmanlarla ilgili bilgiler aşağıda
tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Psikolojik danışmanlara ait demografik bilgiler
Değişken
Cinsiyet

Yaş

Çalışma süresi

n

%

Kadın

86

47,5

Erkek

95

52,5

20-25

24

13.3

26-30

75

41.4

31-35

53

29.3

36-40

17

9.4

41-45

9

5.0

45 ve üstü

3

1.7

1-5 yıl

82

45,3

6-10

55

30,4

11-15

29

16,0

16-20

10

5,5

21-25

4

2,2

26 yıl ve üstü

1

.6

Evli

120

66.3

Bekar

61

33.7

Anasınıfı

47

26.0

İlkokul

59

32.6

Medeni durum

Çalışılan kurum
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Öğrenim durumu

Öğrenci sayısı

Özel eğitim aldınız mı?

Özel eğitim becerilerinizi nasıl
değerlendirirsiniz?

Özel eğitim desteğinden kendinizi
yeterli buluyor musunuz?

Ortaokul

49

26.9

Lise

12

6.6

RAM

7

3.8

Özel eğitim

7

3.8

Lisans

163

90.1

Yüksek lisans

14

7.7

Doktora

4

2.2

0-250

27

14.9

251-500

46

25.4

501-750

43

23.8

751-1000

26

14.4

1001-1250

22

12.2

1251-1500

5

2.8

1501-1750

3

1.7

1751-2000

9

5.0

Evet

121

66.9

Hayır

60

33.1

Yetersiz

54

29.8

Yeterli

50

27.6

Emin değilim

77

42.5

Evet yeterli buluyorum

35

19.3

Hayır yeterli bulmuyorum

32

17.7

Kısmen yeterli buluyorum

114

63.0

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan psikolojik danışmanların 86’sı (%47,5) kadın, 95’i (%52.5) ise
erkektir. Psikolojik danışmanlardan 24 (%13,3)’ü 20-25 yaş aralığında, 75 (%41,4)’i 26-30 yaş aralığında, 53
(%29,3)’ü 31-35 yaş aralığında, 17 (%9,4)’si 36-40 yaş aralığında, 9 (%5,0)’u 41-45 yaş aralığında ve 3
(%3)’ü 45 ve üstü yaş aralığındadır. Psikolojik danışmanların kıdemine baktığımızda; 82 (%45,3)’si 1-5 yıl
aralığında, 55 (%30,4)’i 6-10 yıl aralığında, 29 (%16,0)’u 11-15 yıl aralığında, 10 (%5,5)’u 16-20 yıl
aralığında, 4 (%2,2)’ü 21-25 yıl aralığında ve 1 kişinin (%0.6)’i ise 26 ve üstü yıl aralığında çalıştığı
görülmektedir. Medeni duruma baktığımızda; 120(%66.3)’si evli, 61(%33.7)’nin ise bekar olduğu
görülmektedir. Yine 47(%26.0) kişinin anasınıfı, 59 (%32.6)’u ilkokul, 49 (%26.9)’u ortaokul, 12 (%6.6)’si
lise, 7(%3.8)’si Ram ve 7(%3.8)’si özel eğitimde çalışmaktadır. Öğrenim durumuna baktığımızda ise 163(%
90.1) kişinin lisans, 14 (%7.7) kişinin yüksek lisans ve 4(%2.2) kişinin de doktora mezunu olduğu
görülmektedir. Öğrenci sayısına baktığımızda; 27 kişinin(%14.9) 0 ile 250 arası öğrencisinin olduğu, 46
kişinin(%25.4) 251 ile 500 arası öğrencisinin olduğu, 43 kişinin(%23.8) 501 ile 750 arası öğrencisinin
olduğu, 26 kişinin(%14.4) 751 ile 1000 arası öğrencisinin olduğu, 22 kişinin(%12.2) 1001 ile 1250 arası
öğrencisinin olduğu, 5 kişinin(%2.8) 1251 ile 1500 arası öğrencisinin olduğu, 3 kişinin(%1.7) 1501 ile 1750
arası öğrencisinin olduğu, 9 kişinin(%5.0) 1751 ile 2000 arası öğrencisinin olduğu görülmektedir. Özel
eğitim aldınız mı? Sorusuna ise 121 kişinin(%66,9) evet dediği, 60 kişinin(%33.1) ise hayır dediği
görülmektedir. Özel eğitim becerilerinizi nasıl değerlendirirsiniz sorusuna ise 54 kişinin(%29.8) yetersiz, 50
kişinin(%27.6) yeterli ve 77 kişinin (%42.5) ise emin değilim dediği görülmektedir. Özel eğitim desteğinden
kendinizi yeterli buluyor musunuz? Sorusuna ise evet diyenler 35(%19.3), hayır diyenler 32(%17.7) iken
kısmen yeterli bulanların sayısı 114(%63.0) olmuştur.
Veri Toplama Araçları
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Araştırmada “Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz-yeterlik Ölçeği”, “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” ve kişisel
bilgi formu kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda demografik değişkenlere ek olarak psikolojik danışmanlara
şu sorular yöneltilmiştir: Özel eğitimle ilgili eğitim aldınız mı? Özel eğitime ihtiyacı olan birine yönelik
danışmanlık bilgi ve becerilerinizi artırmaya dönük olarak hangi kaynakları kullanmaktasınız? Genel
olarak özel eğitim becerilerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Özel eğitime gereksinim duyan birine psikolojik
destek sunmada kendinizi yeterli buluyor musunuz?
Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz-yeterlik Ölçeği
Aksoy ve Diken (2009) tarafından geliştirilen ve Yüksel (2010) tarafından uyarlaması yapılan bir ölçektir.
Ölçek beşli likert şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Ölçeğin
faktör analizi sonucunda 21.589 öz değere sahip birinci faktörün toplam varyansın %53.97’sini açıkladığı
belirtilmiştir. Ölçek tek boyutlu olup ölçekte alınan en düşük puan 40 ve en yüksek puan 200 dür. Ölçekten
alınan yüksek puanlar, rehber öğretmenlerin özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin özyeterlik algılarının yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .98, testtekrar test güvenirlik katsayısı .96 olarak çıkmıştır. Ölçeğin bu çalışmada elde edilen Cronbach Alfa iç
tutarlık katsayısının .95 olduğu görülmüştür.
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği
Sekiz maddeden oluşan Psikolojik İyi Oluş Ölçeği olumlu ilişkilerden yeterlik hislerine, anlamlı ve amaçlı
bir yaşama sahip olmaya kadar insan fonksiyonunun önemli öğelerini tanımlamaktadır. Diener ve arkadaşları
(2009) ölçeğin ismini önce Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (Psychological Well-Being Scale) olarak
adlandırmışlardır. Fakat daha sonra ölçeğin ismini iyi oluşun içeriğini daha doğru bir şekilde yansıtacağı
düşünülen “Flourishing Scale” şeklinde değiştirmişlerdir. Bu araştırmada “Flourishing” kelimesinin tam
olarak Türkçe karşılığı bulunamadığından dolayı ölçeğin ismi “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” olarak
kullanılmıştır. Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’nin maddeleri kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle katılıyorum
(7) şeklinde 1–7 arasında cevaplanmaktadır. Bütün maddeler olumlu şekilde ifade edilmektedir. Puanlar 8
(tüm maddelere kesinlikle katılmıyorum cevabı verilirse) ile 56 (tüm maddelere kesinlikle katılıyorum
cevabı verilirse) arasında değişmektedir. Yüksek puan kişinin birçok psikolojik kaynak ve güce sahip
olduğunu gösterir. Üniversite öğrencileri ile yapılan geçerlik çalışması sonucunda ölçeğin tek faktörden
oluştuğu ve toplam açıklanan varyansın %53 olduğu saptanmıştır. Ölçek maddelerinin faktör yükleri .61 ile
.77 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .87 olarak bulunmuştur. Ölçek
psikolojik iyi oluşun yönleri ile ilgili ayrı ayrı ölçümler sağlamasa da, o önemli olduğuna inandığımız farklı
alanlarda olumlu işlevler ile ilgili genel bir bakış sağlamaktadır (Diener ve ark., 2010).
Verilerin toplanması ve analizi
Bu araştırma Van merkez ilçelerdeki okullarda görev yapmakta olan psikolojik danışmanlarla yürütülmüştür.
Çalışmada veri toplamak için “Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz-yeterlik Ölçeği”, “Psikolojik İyi Oluş
Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda demografik değişkenlere ek olarak
psikolojik danışmanlara şu sorular yöneltilmiştir: Özel eğitimle ilgili eğitim aldınız mı? Özel eğitime
ihtiyacı olan birine yönelik danışmanlık bilgi ve becerilerinizi artırmaya dönük olarak hangi kaynakları
kullanmaktasınız? Genel olarak özel eğitim becerilerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Özel eğitime
gereksinim duyan birine psikolojik destek sunmada kendinizi yeterli buluyor musunuz? Veriler
toplandıktan sonra SPSS paket programı kullanılarak analizler yapılmıştır. Verilerin normal dağılıp
dağılmadığı kontrol edildikten sonra analizlerde parametrik testler kullanılmıştır. Psikolojik danışmanların
özel eğitime dair yeterliklerinin değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için t-testi ve
Anova, psikolojik danışmanların öz-yeterlik düzeyleri ile iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkiyi ölçmek için
korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel anlamlılığı .05 düzeyinde sınanmıştır.

BULGULAR
Psikolojik danışmanların “Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz-yeterlik Ölçeği” ve “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği
“nden aldıkları puan ortalamaları ve standart sapma değerleri aşağıda tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Psikolojik danışmanların ölçeklerden aldıkları puan ortalamaları ve standart sapma değerleri
Ölçekler

n

Ortalama

Standart sapma

Özel eğitim

181

147.25

19.194

İyi oluş

181

45.96

5.096

Tablo 2’de görüldüğü gibi psikolojik danışmanların özel eğitim ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 147.25
(Ss = 19.194), iyi oluş ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları ise 45.96 (Ss = 5.096) dır. Tabloya göre
araştırmaya katılan psikolojik danışmanların iyi oluş düzeylerinin yüksek, özel eğitim yeterlik algılarının ise
orta düzeyde olduğu söylenebilir.
Psikolojik danışmanların özel eğitim ve iyi oluş düzeylerine yönelik algılarının cinsiyet değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik yapılan t-testi sonuçları aşağıda tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik puanları ile iyi oluş puanlarının cinsiyete
göre farklılaşmasına ilişkin t-testi sonuçları

Özel Eğitime İlişkin Öz-Yeterlik Algısı

İyi Oluş Düzeyi

Cinsiyet

n

Ortalama

s

t

p

Kadın

86

14.480

2.653

5.459

.000

Erkek

95

14.480

2.660

5.444

.000

Kadın

86

-.059

.761

-,078

.938

Erkek

95

-.059

.762

-,078

.938

Tablo 3 incelendiğinde, psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algılarının cinsiyete göre
anlamlı olarak farklılaştığı(p<.05), fakat iyi oluş düzeylerinin cinsiyete göre değişmediği (p>.05)
görülmektedir.
Psikolojik danışmanların özel eğitim ve iyi oluş düzeylerine yönelik algılarının medeni durum değişkenine
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik yapılan t-testi sonuçları aşağıda tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik puanları ile iyi oluş puanlarının medeni
duruma göre farklılaşmasına ilişkin t-testi sonuçları

Özel Eğitime İlişkin Öz-Yeterlik algısı

İyi Oluş Düzeyi

Medeni Durum

n

Ortalama

s

t

p

Evli

120

6.903

2.982

2.315

.022

Bekar

61

6.903

2.959

2.333

.021

Evli

120

2.068

.789

2.623

.009

Bekar

61

2.068

.811

2.549

.012

Tablo 4 incelendiğinde, psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algıları ile iyi oluş düzeyleri medeni
duruma göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır (p>.05). Yani psikolojik danışmanların özel eğitim
yeterlik algıları ile iyi oluş düzeyleri evli ya da bekar olup olmama durumuna göre değişmemektedir.
Psikolojik danışmanların özel eğitim ve iyi oluş düzeylerine yönelik algılarının özel eğitim ile ilgili herhangi
bir eğitim alıp almama değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik yapılan t-testi
sonuçları aşağıda tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 5. Psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik puanları ile iyi oluş puanlarının özel eğitim
ile ilgili herhangi bir eğitim alıp almama durumuna göre farklılaşmasına ilişkin t-testi sonuçları
Özel eğitim ile ilgili herhangi bir eğitim
aldınız mı?

n

Ortalama

s

t

p

Evet

121

13.635

2.863

4.762

.000

Hayır

60

13.635

2.826

4.826

.000

Evet

121

1.662

.797

2.085

.038

Hayır

60

1.662

.786

2.115

.036

Özel Eğitime İlişkin ÖzYeterlik algısı

İyi Oluş Düzeyi

Tablo 5 incelendiğinde psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algıları arasında anlamlı bir fark
görülmektedir (p<.05). Yani psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları özel eğitim ile
ilgili herhangi bir eğitim alıp almama durumuna göre değişmektedir. Fakat Tablo 4 incelendiğinde,
psikolojik danışmanların iyi oluş düzeyleri özel eğitim ile ilgili herhangi bir eğitim alıp almama durumuna
göre değişmemektedir.
Psikolojik danışmanların özel eğitim ve iyi oluş düzeylerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaş değişkenine
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA testi sonuçları aşağıda tablo
6’da verilmiştir.
Tablo 6. Psikolojik danışmanların özel eğitim ve iyi oluş düzeylerine ilişkin öz-yeterlik puanlarının yaş
değişkenine göre farklılaşma durumuna yönelik ANOVA testi sonuçları
Değişkenler

Varyansın
kaynağı
Gruplar arası

Özel Eğitim

Kareler
toplamı
10441.354

sd
5

Kareler
ortalaması

F

p

6.541

,000

26-30 ile 36-40 yaş arası

2088.271

Gruplar içi

55874.458

175

319.283

Gruplar arası

327.119

5

65.424

Gruplar içi

4347.610

175

24.843

İyi Oluş

Anlamlı fark

36-40 ile 45 ve Üstü yaş arası
41-45 ile 45 ve Üstü yaş arası

2.633

.025
Yok

Tablo 6 incelendiğinde psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları yaş değişkenine göre
farklılaşmaktadır(p< .05). Diğer bir deyişle psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algıları yaşa
göre değişmektedir. Birimler arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey
testinin sonuçlarına göre 26-30 ile 36-40 yaş arası (x=17,975), 36-40 ile 45 ve üstü yaş arası (x=36,673), 4145 yaş arası ile 45 ve üstü (x= 48,333) yaş gruplarında bulunan psikolojik danışmanların özel eğitime dair
öz-yeterlik algıları arasında fark görülmüştür. ulaşılan bu sonuç yaş yükseldikçe psikolojik danışmanların
özel eğitime yönelik yeterlik algılarının da arttığını göstermektedir. Fakat Tablo 5 incelendiğinde, psikolojik
danışmanların iyi oluş düzeyleri arasında yaş değişkenine göre anlamlı farklılık görülmemiştir (p>.05).
Psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algılarının çalışılan kuruma göre farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA testi sonuçları aşağıda tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 7. Psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik puanlarının çalışılan kuruma göre
farklılaşma durumuna yönelik ANOVA testi sonuçları
Varyansın
kaynağı

Değişkenler

Özel Eğitim

İyi Oluş

Kareler
toplamı

Kareler
ortalaması

sd

Gruplar arası

7026.742

5

1405.348

Gruplar içi

59289.070

175

338.795

Gruplar arası

138.474

5

27.695

Gruplar içi

4536.255

175

25.921

F

p

Anlamlı fark

4.148

,001

Anasınıfı – Lise
İlkokul- Lise

1.068

Yok

.380

Tablo 7 incelendiğinde psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları çalışılan kuruma
değişkenine göre farklılaşmaktadır(p< .05). Diğer bir deyişle psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterlik
algıları çalışılan kuruma göre değişmektedir. Birimler arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak
amacıyla yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre anasınıfı ile lise arasında (x=5,953) ve ilkokul ile lise
arasında (x= 5,829) çalışan psikolojik danışmanların özel eğitime dair öz-yeterlik algıları arasında fark
görülmüştür. Yani okullarda çalışan psikolojik danışmanların özel eğitime yönelik yeterlik algıları anasınıfı
ile ilkokul arsında fark etmiyorken, anasınıfı ile lise ve ilkokul ile lise arasında fark ediliyor. Fakat Tablo 5
incelendiğinde, psikolojik danışmanların iyi oluş düzeyleri çalışılan kuruma göre değişmemektedir (p>.05).
Psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algılarının çalışma süresine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA testi sonuçları aşağıda tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik puanlarının çalışma süresine göre
farklılaşma durumuna yönelik ANOVA testi sonuçları
Değişkenler

Varyansın
kaynağı

Kareler
toplamı

sd

Kareler
ortalaması

Gruplar arası

3743.648

5

748.730

Gruplar içi

62572.164

175

357.555

Gruplar arası

297.707

5

59.541

Gruplar içi

4377.022

Özel Eğitim

İyi Ouş
175

F

p

Anlamlı fark

2.094

,068

Yok

2.381

.040

Yok

25.381

Tablo 8 incelendiğinde psikolojik danışmanların özel eğitime dair öz-yeterlik algıları arasında çalışma
süresine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmektedir (p>.05). Yani psikolojik
danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları meslekte çalışma süresine göre değişmemektedir.
Psikolojik danışmanların özel eğitim ve iyi oluş düzeylerine ilişkin öz-yeterlik algılarının öğrenim durumuna
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA testi sonuçları aşağıda tablo
9’te verilmiştir.
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Tablo 9. Psikolojik danışmanların özel eğitim ve iyi oluş düzeylerine ilişkin öz-yeterlik puanlarının öğrenim
durumuna göre farklılaşma durumuna yönelik ANOVA testi sonuçları
Değişkenler

Özel Eğitim

İyi Ouş

Varyansın
kaynağı

Kareler
toplamı

Gruplar arası

210.086

Gruplar içi

660105.726

Gruplar arası

67.410

Gruplar içi

4607.320

sd

Kareler
ortalaması

2

105.043

178

371.380

2

33.705

178

25.884

F

p

Anlamlı fark

.283

,754

Yok

1.302

.275

Yok

Tablo 9 incelendiğinde psikolojik danışmanların özel eğitime dair öz-yeterlik algıları arasında öğrenim
durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmektedir (p>.05). Yani psikolojik
danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları öğrenim durumuna göre değişmemektedir.
Psikolojik danışmanların özel eğitim ve iyi oluş düzeylerine ilişkin öz-yeterlik algılarının öğrenci sayısına
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA testi sonuçları aşağıda tablo
10’da verilmiştir.
Tablo 10. Psikolojik danışmanların özel eğitim ve iyi oluş düzeylerine ilişkin öz-yeterlik puanlarının öğrenci
sayısına göre farklılaşma durumuna yönelik ANOVA testi sonuçları
Değişkenler
Özel Eğitim
İyi Ouş

Varyansın
kaynağı
Gruplar arası

Kareler
toplamı
3552.076

7

Kareler
ortalaması
507.439

Gruplar içi
Gruplar arası
Gruplar içi

62763.736
371.827
4302.729

173
7
173

362.796
53.118
24.872

sd

F

p

1.399

,209

2.136

.042

Anlamlı fark
Yok
Yok

Tablo 10 incelendiğinde psikolojik danışmanların özel eğitime dair öz-yeterlik algıları arasında öğrenci
sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmektedir (p>.05). Yani psikolojik
danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları öğrenci sayısına göre değişmemektedir.
Psikolojik danışmanların özel eğitim ve iyi oluş düzeylerine ilişkin öz-yeterlik algılarının özel eğitimde
kendinizi yeterli buluyor musunuz değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak
yapılan ANOVA testi sonuçları aşağıda tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11. Psikolojik danışmanların özel eğitim ve iyi oluş düzeylerine ilişkin öz-yeterlik puanlarının özel
eğitimde kendinizi yeterli buluyor musunuz değişkenine göre farklılaşma durumuna yönelik ANOVA testi
sonuçları
Değişkenler

Varyansın
kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi

Kareler
toplamı
17974.372
48341.440

sd
2
178

Kareler
ortalaması
8987.186
271.581

Özel Eğitim

İyi Oluş

F

371.881
4302.848

2
178

185.941
24.173

www.izdas.org

Anlamlı fark
-Evet yeterli buluyorum ile Hayır yeterli
bulmuyorum.

33.092

Gruplar arası
Gruplar içi

p

7.692

,000

.001

-Evet yeterli buluyorum ile Kısmen
yeterli buluyorum.
-Kısmen yeterli buluyorum ile Hayır
yeterli bulmuyorum
-Evet yeterli buluyorum ile Hayır yeterli
bulmuyorum
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Tablo 11 incelendiğinde psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları özel eğitimde
kendinizi yeterli buluyor musunuz değişkenine göre farklılaşmaktadır(p< .05). Diğer bir deyişle psikolojik
danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algıları özel eğitimde kendinizi yeterli buluyor musunuz değişkenine
göre değişmektedir. Birimler arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey
testinin sonuçlarına göre evet yeterli buluyorum ile hayır yeterli bulmuyorum arasında (x=32,363) fikir
beyan eden psikolojik danışmanların özel eğitime dair öz-yeterlik algıları evet yeterli buluyorum ile kısmen
yeterli buluyorum arasında (x= 18,782) ve kısmen yeterli buluyorum ile hayır yeterli bulmuyorum arasında
(x= 13,580) fikir beyan eden psikolojik danışmanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Diğer taraftan Tablo 11
incelendiğinde, psikolojik danışmanların iyi oluş düzeyleri özel eğitimde kendinizi yeterli buluyor musunuz
değişkenine göre farklılaşmaktadır (p<.05). Farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan
Tukey testinin sonuçlarına göre evet yeterli buluyorum ile hayır yeterli bulmuyorum arasında (x=4,639)
psikolojik danışmanların farklılaştığı gözükmektedir.
Psikolojik danışmanların özel eğitim ve iyi oluş düzeylerine ilişkin öz-yeterlik algılarının özel eğitim
becerilerinizi nasıl değerlendirirsiniz değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik
olarak yapılan ANOVA testi sonuçları aşağıda tablo 12’de verilmiştir.
Tablo 12. Psikolojik danışmanların özel eğitim ve iyi oluş düzeylerine ilişkin öz-yeterlik puanlarının özel
eğitim becerilerinizi nasıl değerlendirirsiniz değişkenine göre farklılaşma durumuna yönelik ANOVA testi
sonuçları
Değişkenler
Özel Eğitim

Varyansın
kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi

Kareler
toplamı
20538.801
45777.011

İyi Oluş

Gruplar arası
Gruplar içi

291.471
4383.258

2
178

Kareler
ortalaması
10269.400
257.174

39.932

2
178

145.735
24.625

5.918

sd

F

Anlamlı fark

p

-Yeterli ile Yetersiz
,000
-Emin değilim ile yetersiz
.003

-Yetersiz ile Emin değilim

Tablo 12 incelendiğinde psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları özel eğitim
becerilerinizi nasıl değerlendirirsiniz değişkenine göre farklılaşmaktadır(p< .05). Diğer bir deyişle psikolojik
danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algıları özel eğitim becerilerinizi nasıl değerlendirirsiniz değişkenine
göre değişmektedir. Birimler arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey
testinin sonuçlarına göre yeterli ve yetersiz arasında (x=3,147) fikir beyan eden psikolojik danışmanların
özel eğitime dair öz-yeterlik ortalamaları emin değilim ile yetersiz arasında (x= 2,846) fikir beyan eden
psikolojik danışmanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Diğer taraftan Tablo 12 incelendiğinde, psikolojik
danışmanların iyi oluş düzeyleri özel eğitim becerilerinizi nasıl değerlendirirsiniz değişkenine göre
farklılaşmaktadır (p<.05). Farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey testinin
sonuçlarına göre yetersiz ile emin değilim arasında (x=,881) psikolojik danışmanların farklılaştığı
gözükmektedir.
Psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları ile iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkiyi
belirlemeye yönelik yapılan korelasyon analizi testi sonuçları aşağıda tablo 13’te verilmiştir.
Tablo 13. Psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları ile iyi oluş düzeyleri arasındaki
korelasyon analizi sonuçları
Özel eğitime ilişkin öz-yeterlik
Correlasyon
Özel eğitime ilişkin öz-yeterlik

1

p

,260**
,000

n
,260**

Correlasyon
İyi oluş

İyi oluş

p

,000

n

181

181
1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Tablo 13 incelendiğinde psikolojik danışmanların özel eğitime dair öz-yeterlik algıları ile iyi oluş düzeyleri
arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir (p<.05).
SONUÇ VE TARTIŞMA
Okullarda özel eğitim hizmetleri ekibinin önemli bir üyesi olan psikolojik danışmanların özel eğitim
konusundaki yeterliklerini etkileyen bir mekanizma olarak iyi oluş düzeylerinin önemli bir özellik olması
beklenebilir. Bu nedenle bu çalışmada, psikolojik danışmanların özel eğitim konusundaki yeterlik algıları ile
iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
1. Psikolojik danışmanların özel eğitime dair öz-yeterlik algıları ile iyi oluş düzeyleri arasında pozitif bir
ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu bulguyu destekler şekilde özel eğitim deneyimi ile öz-yeterlik
arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir (Aksoy ve Diken, 2009). Bandura (1977) da özyeterliğin en güçlü kaynağı olarak başarılı yaşantılar ve deneyimler olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla
özel gereksinimli bireylerin olduğu kurumlarda çalışmanın ve bu ortamlarda karşılaşılan güçlüklerle baş
etmek için çabalamanın psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algılarına olumlu anlamda katkı
sağladığını söyleyebiliriz.
2. Psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algılarının cinsiyete göre anlamlı olarak
farklılaştığı, fakat iyi oluş düzeylerinin cinsiyete göre değişmediği sonucu elde edilmiştir. Yüksel (2010),
yaptığı bir araştırmada özel eğitim öz-yeterliklerin cinsiyete göre farklılaştığını ve bu farklılığın erkekler
lehine olduğunu tespit etmiştir. Sali-Bilgiç de (2011) ilköğretim kurumlarında çalışan psikolojik
danışmanların öz-yeterliklerinin, cinsiyete göre değişmediğini tespit etmiştir. Öz-yeterlikle ilgili yapılan
diğer araştırmalarda (Gürbüz ve Bozgeyikli, 2014;Yılmaz-Bingöl, Vural-Batık, Hoşoğlu, ve Fırıncı-Kodaz;
2017) cinsiyet açısından farklılıklar bulunmakla birlikte, öz-yeterliğin cinsiyete göre değişmediğini gösteren
araştırmalarda mevcuttur (Coşgun ve Ilgar, 2004; Özgün, 2007). Aksoy ve Diken (2009) de yaptıkları bir
araştırmada psikolojik danışman adaylarının özel eğitime ilişkin öz-yeterlik inançlarının cinsiyete göre
farklılaşmadığı bulgusunu elde etmişlerdir. Ülkemizde de Yiğit (2001), Coşgun ve Ilgar (2004) ve Özgün’ün
(2007) psikolojik danışmanların öz-yeterlik düzeyleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkiye
rastlamamışlardır.
3. Psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algılarının yaş değişkenine göre farklılaştığı
sonucu elde edilmiştir. Diğer bir deyişle psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algıları yaşa göre
değişmektedir. Çünkü deneyim süresiyle beraber ölçekten alınan toplam puan ortalaması da artış
göstermiştir. Ulaşılan bu sonuç yaş yükseldikçe psikolojik danışmanların özel eğitime yönelik yeterlik
algılarının da arttığını göstermektedir. Fakat psikolojik danışmanların iyi oluş düzeyleri yaş değişkenine göre
farklılaşmamıştır. Ulaştığımız bu sonucu destekler şekilde Aksoy ve Diken (2009) yaptıkları araştırmada
psikolojik danışman adaylarının özel eğitime ilişkin öz-yeterlik inançlarının yaş düzeyleri arttıkça yükseldiği
sonucunu elde dilmiştir. Bu durum yaş ilerledikçe mesleki deneyim süresinin artmasıyla alakalı bir durum
olabilir. Bu sonuç özel eğitimde psikolojik danışmanlık ve rehberlik deneyiminin sağlanmış olma olasılığı ile
açıklanabileceği düşünülmektedir. Çünkü yaş yükseldikçe özel eğitime dair öz-yeterliklerinin artması
aldıkları eğitimle açıklanabilir.
4. Psikolojik danışmanların özel eğitime dair öz-yeterlik algılarının çalışma süresine göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmadığı sonucu elde edilmiştir. Yani psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları
meslekte çalışma süresine göre değişmemektedir. Fakat ulaştığımız bu sonucun tam tersi Aksoy ve Diken
(2009), psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterlikleriyle meslekteki deneyim süresi arasında anlamlı
bir farklılaşma tespit etmişlerdir. Çalışmada meslekteki deneyim süresi ile beraber ölçekten alınan toplam
puanın ortalamasında artış olduğu görülmüştür. Benzer şekilde Yiğit (2001) de mesleki deneyimin psikolojik
danışmanların öz-yeterliğini artırdığını, deneyim süresi arttıkça psikolojik danışmanların öz-yeterlik
düzeyinin artığını bildirmiştir. Aynı paralellikte staj deneyimi ve okulda çalışma deneyimi ile psikolojik
danışma adaylarının yeterliği arasında olumlu bir ilişki olduğunu belirten çalışmalar da mevcuttur (Coşgun
ve Ilgar, 2004; Tang ve arkadaşları, 2004). Bu konudaki bulguların, genel kuramsal çerçeve ve alan yazınla
örtüştüğü de görülmektedir. Alan yazında tersi yönde bir bulguya rastlanmadığı gibi bu çalışmada da benzer
bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular, özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik öz yeterliğiyle mesleki
deneyim süresi arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde yorumlanabilir.
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5. Psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algıları ile iyi oluş düzeylerinin medeni duruma göre
anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı sonucu elde edilmiştir. Yani psikolojik danışmanların özel eğitim yeterlik
algıları ile iyi oluş düzeyleri evli ya da bekar olup olmama durumuna göre değişmemektedir.
6. Psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algılarının özel eğitim ile ilgili herhangi bir eğitim alıp
almama durumuna göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Yani psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin
öz-yeterlik algıları özel eğitim ile ilgili herhangi bir eğitim alıp almama durumuna göre değişmektedir. Fakat
psikolojik danışmanların iyi oluş düzeylerinin özel eğitim ile ilgili herhangi bir eğitim alıp almama
durumuna göre değişmediği görülmüştür. Alanyazında ulaştığımız bulguyu destekler şekilde, verilen
eğitimlerin psikolojik danışmanlık öz-yeterliğini artırdığını (Al-Darmaki, 2004), bilgilendirmenin psikolojik
danışman yeterliği üzerinde olumlu etkisini olduğunu (Goetz ve ark.,2001), deneysel çalışmada, beceri
temelli psikolojik danışmanlık eğitiminin danışmanların öz yeterlik algılarını arttırdığını (Urbani ve ark.,
2002), alınan eğitimin miktar ve süresinin psikolojik danışmanlık öz-yeterlik düzeylerini olumlu şekilde
etkilediğini (Soresi ve ark.,2004) belirten çalışmalar mevcuttur.
7. Psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algılarının çalışılan kurum değişkenine göre
farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. Diğer bir deyişle psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algıları
çalışılan kuruma göre değişmektedir. Çünkü anasınıfı ile lise ve ilkokul ile lisede çalışan psikolojik
danışmanların özel eğitime dair öz-yeterlik algıları arasında ölçekten alınan toplam puan ortalamaları
arasında fark görülmüştür. Yani okullarda çalışan psikolojik danışmanların özel eğitime yönelik yeterlik
algıları anasınıfı ile ilkokul arsında fark etmiyorken, anasınıfı ile lise ve ilkokul ile lise arasında fark ediliyor.
Fakat psikolojik danışmanların iyi oluş düzeylerinin çalışılan kuruma göre değişmediği bulgusu elde
edilmiştir.
8. Psikolojik danışmanların özel eğitime dair öz-yeterlik algıları arasında öğrenim durumuna göre
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmüştür. Yani psikolojik danışmanların özel eğitime
ilişkin öz-yeterlik algıları öğrenim durumuna göre değişmemektedir. Oysa ki Bandura’ya (1977) göre
başarılı deneyimlere sahip olmak ve eğitim almak, o alandaki öz-yeterliği arttırmaktadır. Benzer şekilde alan
yazın incelendiğinde de alınan eğitimlerin öz-yeterliği arttırdığını gösteren çalışmalar mevcuttur (AlDarmaki, 2004; Alver, Bozgeyikli ve Işıklar, 2011; Goetz, Hunt, ve Soto 2001; Soresi, 2004; Urbani, vd.,
2002; Yiğit, 2001). Yüksel (2010) de psikolojik danışman adaylarının özel eğitim öz-yeterlik algılarının,
sınıf düzeyi arttıkça arttığını tespit etmiştir. Yine psikolojik danışman adaylarının özel eğitime ilişkin özyeterlik inançlarının sınıf düzeyi arttıkça yükseldiği, mezun olunan lisans program ile özel eğitime ilişkin özyeterlik düzeyleri arasında pozitif bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir(Aksoy ve Diken, 2009). Bu bulgular,
araştırmamızda ortaya konulan psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algılarının öğrenim
durumuna göre değişmediğine dair bulgular ile ters düşmektedir. Ulaştığımız sonuç psikolojik danışmanların
lisansta aldıkları özel eğitim dersleriyle ilgili olabilir. Yani psikolojik danışmanlar zaten lisans 2. Sınıftan
itibaren özel eğitim derslerini aldıkları ve özel eğitimde deneyim sahibi oldukları için meslekte yeterli
duruma gelebiliyorlar. Dolayısıyla psikolojik danışmanların özel eğitim yeterlik algılarının öğrenim
durumuna göre değişmemesi lisansta aldıkları özel eğitim derslerinin yeterliği ile açıklanabilir.
9. Psikolojik danışmanların özel eğitime dair öz-yeterlik algılarının öğrenci sayısına göre istatistiksel olarak
anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı sonucu elde edilmiştir. Yani psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin
öz-yeterlik algıları öğrenci sayısına göre değişmemektedir.
10. Psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları özel eğitimde kendinizi yeterli buluyor
musunuz değişkenine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir deyişle psikolojik danışmanların özel
eğitim öz-yeterlik algıları özel eğitimde kendinizi yeterli buluyor musunuz değişkenine göre değişmektedir.
Sonuç olarak evet yeterli buluyorum ile hayır yeterli bulmuyorum arasında fikir beyan eden psikolojik
danışmanların özel eğitime dair öz-yeterlik algıları evet yeterli buluyorum ile kısmen yeterli buluyorum
arasında ve kısmen yeterli buluyorum ile hayır yeterli bulmuyorum arasında fikir beyan eden psikolojik
danışmanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Benzer şekilde psikolojik danışmanların iyi oluş düzeylerinin özel
eğitimde kendinizi yeterli buluyor musunuz değişkenine göre farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. Farkın
hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan test sonuçlarına göre evet yeterli buluyorum ile
hayır yeterli bulmuyorum arasında psikolojik danışmanların farklılaştığı görülmüştür. Haksız ve SakallıDemirok (2017) psikolojik danışmanların özel eğitime dair öz-yeterlik algılarını belirlemeye çalıştıkları
araştırma sonucunda psikolojik danışmanların özel eğitime dair öz-yeterliklerinin yeterli seviyede olmadığı
www.izdas.org

izdascon@gmail.com
514

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
sonucuna ulaşılmıştır. Aksoy ve Diken (2009)’in araştırmasında ise rehber öğretmen adaylarının özel eğitime
dair öz-yeterlik algılarının orta seviyede olduğu görülmüştür. Özgözgü, Bektaş, Arıkan ve Şimşek (2017) ise
okul psikolojik danışmanı üzerinde yürüttükleri araştırmada katılımcıların genel öz-yeterlik düzeylerini
ortanın üzerinde bulmuştur. Aksoy ve Diken (2009)’in araştırmasında da rehber öğretmen adaylarının genel
öz-yeterlik düzeyleri yüksek bulunmuştur.
11. Psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algılarının özel eğitim becerilerinizi nasıl
değerlendirirsiniz? değişkenine göre farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. Diğer bir deyişle psikolojik
danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algıları özel eğitim becerilerinizi nasıl değerlendirirsiniz değişkenine
göre değişmektedir. Birimler arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan test
sonuçlarına göre yeterli ve yetersiz arasında fikir beyan eden psikolojik danışmanların özel eğitime dair özyeterlik ortalamaları emin değilim ile yetersiz arasında fikir beyan eden psikolojik danışmanlara göre daha
yüksek çıkmıştır. Diğer taraftan psikolojik danışmanların iyi oluş düzeyleri özel eğitim becerilerinizi nasıl
değerlendirirsiniz değişkenine göre farklılaşmaktadır. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak
amacıyla yapılan test sonuçlarına göre yetersiz ile emin değilim arasında psikolojik danışmanların
farklılaştığı gözükmektedir.
Özgün (2007) tarafından yapılan araştırmada psikolojik danışmanların öz-yeterlik düzeyleri ile mezun
oldukları lisans programları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı rapor edilmiştir. Bulgularımız bu çalışmanın
sonuçları ile örtüşmemektedir. Bu durum özel eğitimde psikolojik danışmanlık yapabilmenin farklı bir
biçimde yorumlanamayacak şekilde doğrudan bilgi ve deneyime dayanması gereği ile açıklanabilir. şöyle ki;
alan dışından mezun rehber öğretmenler öğrenci görüşmesi ile psikolojik danışma arasında bir fark görmüyor
ve bu nedenle psikolojik danışmanlık konusunda yüksek düzeyde öz yeterlik algısı bildiriyor olabilirler. Bu
nedenle psikolojik danışma becerilerine ilişkin yeterlik düzeylerinin incelendiği çalışmaların öz bildirim
yoluyla değil, doğrudan becerinin sergilenmesinin gözlemi yoluyla yapılmasının daha gerçekçi olacağı
düşünülmektedir. Nitekim Watson (1992) tarafından yapılan çalışmada ilahiyat fakültesi yüksek lisans
öğrencileri ile psikolojik danışmanlık yüksek lisans öğrencilerinin danışmanlık öz yeterlikleri arasında bir
fark oluşmamıştır. Ancak aynı grubun danışmanlık becerileri video analiz yöntemiyle değerlendirildiğinde
psikolojik danışmanlık öğrencilerinin danışma kurallarına uyma ve danışma becerilerinde daha yüksek
düzeyde beceri sahibi oldukları görülmüştür.
ÖNERİLER
Psikolojik danışmanların özel eğitime dair öz-yeterlik algıları ile iyi oluş düzeyleri arasında pozitif bir ilişki
olduğu sonucu elde edilmiştir. Dolayısıyla özel gereksinimli bireylerin olduğu kurumlarda çalışmanın ve bu
ortamlarda karşılaşılan güçlüklerle baş etmek için psikolojik danışmanların iyi oluş düzeylerinin özel eğitim
öz-yeterlik algılarına olumlu anlamda katkı sağladığını söyleyebiliriz.
Bu çalışmada psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algılarının yaş değişkenine göre
farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. Ulaşılan bu sonuç yaş yükseldikçe psikolojik danışmanların özel eğitime
yönelik yeterlik algılarının da arttığını göstermektedir. Bu durum yaş ilerledikçe mesleki deneyim süresinin
artmasıyla alakalı bir durum olabilir.
Diğer taraftan psikolojik danışmanların özel eğitim öz-yeterlik algılarının özel eğitim ile ilgili herhangi bir
eğitim alıp almama durumuna göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Yani psikolojik danışmanların özel
eğitime ilişkin öz-yeterlik algıları özel eğitim ile ilgili herhangi bir eğitim alıp almama durumuna göre
değişmektedir. Alanyazında ulaştığımız bulguyu destekler şekilde, verilen eğitimlerin psikolojik danışmanlık
öz-yeterliğini artırdığını (Al-Darmaki, 2004), bilgilendirmenin psikolojik danışman yeterliği üzerinde olumlu
etkisini olduğunu (Goetz ve ark.,2001), deneysel çalışmada, beceri temelli psikolojik danışmanlık eğitiminin
danışmanların öz yeterlik algılarını arttırdığını (Urbani ve ark., 2002), alınan eğitimin miktar ve süresinin
psikolojik danışmanlık öz-yeterlik düzeylerini olumlu şekilde etkilediğini (Soresi ve ark.,2004) belirten
çalışmalar mevcuttur. O halde lisans eğitiminin yanı sıra göreve başlayan psikolojik danışmanların hizmet içi
eğitim ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinin artırılması önerilebilir.
Ayrıca psikolojik danışmanların özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algılarının iyi olmadığı ve mezun olunan
bölüm ile özel eğitim öz-yeterliği arasında pozitif bir ilişkinin olduğu bulgusundan hareketle lisansta alınan
derslere özel eğitim kapsamında dersler eklenebilir, çalışılan kurumlarda uygulamalı özel eğitim programları
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sağlanabilir ve psikolojik danışmanlık lisans öğrencilerinin özel eğitimde çalışacakları öğrencilerle çalışırken
ne gibi zorluklarla karşılaşacakları ile ilgili lisans derslerinin uygulamalı anlatılması aday öğretmenlere özel
eğitim konusunda deneyim katacağı düşünülmektedir.
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ABSTRACT
War is a strange element in the civilization of modern man. These days, people, from the time they are small
children are taught to cultivate love for their fellow human beings. And yet war has never been eliminated
from history, including the history of modern men, for war seems to be a necessary evil, since it is
sometimes the only possible solution for resolving the problems of oppression and territorial integrity.
The year 2020 of the XXI century has entered the history of Azerbaijan as a year of glorious victory. The 30year longing ended in 44 days. The Armenian army, which for many years considered itself invincible, and
the steel fortifications they built in our territories were destroyed in 44 days. As a result of counter-offensive
operations launched on September 27, 5 cities, 4 settlements and 286 villages were liberated from occupation
by November 9. During the Patriotic War, our people not only supported our army and our president, but
also tried to contribute to this war of rights. All the processes taking place on the front were carefully
monitored, and accurate and correct information was promptly delivered to the people. The success of each
hero in battle became a saga in tongues. The chronicle of the heroism of our heroes, who told stories and
epics, passed from hand to hand, from tongue to tongue. Those days, the Azerbaijani press was also fighting,
making a special effort not to miss a single moment. Intellectuals, creative people, military experts shared
their views and tried to inform the people. Hundreds of articles, essays, poems, stories, epics were created in
44 days. The Central Scientific Library of ANAS, which has a mission to collect, protect and pass on the
intellectual national wealth created by the people, undertook to compile a bibliographic index "Chronicle of
forty-four days: Patriotic War" in order to make a worthy contribution to this victory. Alongside this
publication, a number of books are accumulated by CSL specially for Karabagh fund.
This article analyzes the social-cultural weight of the Patriotic War and the publications dedicated to it. For
this purpose, the literature in the funds was studied and points of interest to readers were highlighted.
Keywords: Karabag war, comperative analyze, literature, social-culturel aspects
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MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANADA MÜHAFİZƏ EDİLƏN TÜRKOLOQ ALİMLƏRİN İRSİNDƏ
TÜRK DİLİNDƏ ƏDƏBİYYATIN TƏHLİLİ (ƏNƏNƏVİ VƏ ELEKTRON BAZADA)
THE ANALYSIS OF TURKISH LITERATURE IN THE HERITAGE OF TURKOLOGICAL
SCIENTISTS PROTECTED IN THE CENTRAL SCIENTIFIC LIBRARY
(TRADITIONAL AND ELECTRONIC BASE)
Əhədova Günel TOFİQ QIZI
BDU-Nun “Kitabxanaçılıq-İnformasiya” Fakültəsinin Magistrantı
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının “Azərbaycanşünaslıq və Milli Rəqəmsal Yaddaş” Şöbəsinin Baş Mütəxəssisi, Bakı,
Azərbaycan
ORCİD.ORG/0000-0001-9971-685

XÜLASƏ
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası Azərbaycanın ilk böyük elmi və
mədəni-maarif müəssisələrindən biridir. Mərkəzi Elmi Kitabxananın qiymətli elmi nəşlərlə zəngin
fondlarından biri Şərq ədəbiyyatı fondudur. Şərq ədəbiyyatı fondu şərqşünas alimlər, mütəxəssislər üçün
qiymətli və əvəzsiz məxəzlərdən biri və nadir kitabların sayına görə MEK-in ən diqqətəlayiq xəzinələrindən
biridir. Uzun illər damla-damla topplanmış ən qiymətli milli sərvətimizin bir hissəsi olan Mərkəzi Elmi
Kitabxananın Şərq ədəbiyyatı fondunun mövcudluğu sayəsində tarix, coğrafiya, fəlsəfə, məntiq, dil,
ədəbiyyat, ilahiyyat, şərqşünaslıq, astronomiya, iqtisadiyyat, tibb, fizika, riyaziyyat və s. elm sahələrinə aid
yazılan yüzlərlə sanballı tədqiqat əsərləri Şərq fondunun kitab xəzinəsinə daxil olmuşdur. MEK-in Şərq
ədəbiyyatı fondunda uzun illərdir beynəlxalq mübadilə və hədiyyə yolu ilə toplanmış minlərlə qiymətli
ədəbiyyat, dünya şöhrətli şərqşünas alimlərin şəxsi kolleksiyaları qorunub, mühafizə edilməkdədir. Burada
Şərqə aid nadir elmi kitablar, müxtəlif dərsliklər, ensiklopediya və lüğətlər, məcmuələr, dövrü mətbuat
nüsxələri, 1920-ci ilə qədər Azərbaycanda nəşr edilmiş ədəbiyyatın Arxiv fondu və 64 adda dövrü mətbuat
nüsxələri, fotosurətlər və mikrofilmlər mühafizə olunur. Burada nizamişünaslığın banilərindən biri, İran və
Dəməşq Ərəb Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Y.E.Bertelsin, islam və ərəb ölkələrinin orta əsrlər üzrə
mütəxəssisi Y.A.Belyayevin, şərqşünas alim B.N.Zaxoderin, diplomat Z.Hüseynzadənin, tanınmış macar
türokoloqu G.Hazainin şəxsi kitab kolleksiyaları mühafizə edilir. Məqalədə məhz Şərq ədəbiyyatı fondunun
türk bölməsində mühafizə edilən türkoloq alimlərin – dünya miqyasında tanınmış türkoloq alim, Macarıstan
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, akademik Georq Hazainin və diplomat, alim, şəxsi kolleksiyasının əsas
hissəsi türk dilində olan Zahid Hüseynzadənin kolleksiyaları haqqında geniş məlumat verilir.
Açar Sözlər: Şərq ədəbiyyatı fondu, türkoloq, şəxsi kolleksiya, Georq Hazai, Zahid Hüseynzadə

ABSTRACT
The Central Scientific Library of the Azerbaijan National Academy of Sciences is one of the first big
scientific, cultural and educational institutions in Azerbaijan. One of the rich funds of the Central Scientific
Library with precious scientific publications is the Fund of East Literature. The Foundation of East Litaratue
is one of the most valuable and non-substitutive sources for east scholars and specialists, one of the
remarkable treasures of the Central Scientific Library for the number of rare books. Thanks to the existence
of the Central Scientific Library's East Literature Fund, which is a part of our most valuable national
treasure accumulated for many years, history, geography, philosophy, logic, language, literature, theology,
east studies, astronomy, economics, medicine, physics, mathematics and other sciences hundreds of
important research works have included in the book fund of the Eastern Foundation. Thousands of valuable
literature and personal collections of world-famous orientalists have been collected for many years, through
international exchange and gifts, are preserved in the East Literature Fund of the Central Scientific Library.
Rare scientific books of the East, various textbooks, encyclopedias and dictionaries, collections, periodicals,
archive fund of literature published in Azerbaijan until 1920 and 64 periodicals, photographs and microfilms
are preserved here. One of the founders of İslamic studies, corresponding member of the Arab Academy of
Sciences of İran and Damascus Y.E. Bertels, specialist of the Middle Ages of İslamic and Arab countries
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Y.A. Belyayev, orientalist B.N. Zakhoderin, diplomat Z.Huseynzade, famous Hungarian Turkologist G.
Hazai collection of own books are protected. The article provides detailed information about the collections
of the well-known Turkologist, instrumentalist of the Hungarian Academy of Sciences, academician Georg
Hazain and diplomat, scientist, Zahid Huseynzadeh, whose main part of his personal collection is in Turkish.
Keywords: East Literature Foundation, turkologist, personal collection, Georg Hazai, Zahid Huseynzade.
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MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANA ƏMƏKDAŞLARININ TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI
KİTABXANALARI İLƏ ƏLAQƏSİ RƏQƏMSAL PLATFORMA KONTEKSTİNDƏ
THE RELATIONSHIP OF THE CENTRAL SCIENTIFIC LIBRARY STAFF WITH THE LIBRARIES OF
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE CONTEXT OF THE DIGITAL PLATFORM
Səfərova Aygün KAMRAN QIZI
BDU-nun “Kitabxanaçılıq-informasiya” fakültəsinin doktorantı
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının “Azərbaycanşünaslıq və Milli Rəqəmsal Yaddaş” şöbəsinin müdiri, Bakı,
Azərbaycan
ORCİD.ORG/0000-0001-9280-5575

XÜLASƏ
Mərkəzi Elmi Kitabxana respublikada beynəlxalq kitab mübadiləsi mərkəzidir. AMEA
MEK ABŞ, İngiltərə, Fransa, Almaniya, İtaliya, Türkiyə, İran, Səudiyyə
Ərəbistanı, Misir
Ərəb
Respublikası, MDB dövlətləri və digər ölkələrin təşkilatları (akademiyalar, ali təhsil müəssisələri,
kitabxanalar, xüsusi təşkilatlar, muzeylər, ayrı-ayrı alimlər, yazıçılar, ictimai xadimlər) ilə əlaqə yaradaraq
ədəbiyyat və informasiya mübadiləsi aparır. Kitab mübadiləsi ilə yanaşı kitabxana əməkdaşları müxtəlif ölkə
kitabxanalarına ezam olunaraq təcrübə mübadiləsi aparmış və kitab mübadiləsi daha da yüksək səviyyəyə
çatmışdır. Belə səfərlərdən daha çox qardaş ölkə Türkiyə Respublikası kitabxanalarına ezamlar üstünlük
təşkil edir. Məqalədə son beş ildə Mərkəzi Elmi Kitabxana əməkdaşlarının Türkiyə Respublikasının müxtəlif
şəhərlərində yerləşən kitabxanalara ezamları haqqında məlumat veriləcəkdir. 2017- ci ildə kitabxana
əməkdaşları İstanbul şəhərində yerləşən İstanbul Orhan Kemal İl Xalq Kitabxanası, Süleymaniyə Yazma
Əsərlər Kitabxanası, Atatürk Kitablığı, İslam Araşdırmaları Mərkəzi Kitabxanası (İSAM Kitabxanası),
Beyazit Dövlət Kitabxanası, Ahmet Hamdi Tanpınar Ədəbiyyat Müzey Kitabxanası və İstanbul Azərbaycan
Kültür Evini ziyarət etmiş və bu kitabxanaların tarixi, fəaliyyəti, strukturu, fondları, iş rejimi və
xüsusiyyətləri, texniki təhcizatı, mövcud imkanları haqqında geniş məlumat əldə etmişlər. MEK əməkdaşları
Mərkəzi Elmi Kitabxananın çoxşaxəli fəaliyyəti, iş prinsipləri və sistemi, imkanları, mövcud bazası, fondları,
həyata keçirdiyi layihə və təşəbbüslər haqqında İstanbullu həmkarlarına geniş məlumat verib, kitabxanaların
hər birinə Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini, incəsənətini və qədim tarixini əks etdirən kitablar
bağışlayıblar. İstanbul Orhan Kemal İl Xalq Kitabxanası, Süleymaniyə Yazma Əsərlər Kitabxanası, Atatürk
Kitablığı, İslam Araşdırmaları Mərkəzi Kitabxanası (İSAM Kitabxanası), Ahmet Hamdi Tanpınar Ədəbiyyat
Müzey və Beyazit Dövlət Kitabxanalarının rəhbərləri MEK əməkdaşlarının ziyarətindən məmnunluqlarını
ifadə edib, MEK-ə kitab və rəsmlər təqdim ediblər. Müzakirələrdən sonra, Mərkəzi Elmi Kitabxana haqqında
geniş təsəvvürə sahiblənən, xüsusilə Azərbaycana aid strateji informasiyanın elektron formatda cəm olunub,
dünya oxucusu üçün əlçatan edildiyi Milli Rəqəmsal Yaddaş layihəsinin üstünlüklərinə və Vahid Qeydiyyat
Sisteminin iş prinsiplərinə maraq göstərən müəssisə rəhbərləri əməkdaşlıq təkliflərini səsləndirib və iş
birliyinin təşkili üçün birgə konfransın keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış ediblər. Növbəti ildə kitabxana
əməkdaşları Türkiyənin Ankara şəhərində səfərdə olmuşlar. Səfərin məqsədi Ankara kitabxanalarının
fəaliyyəti, iş rejimi və təcrübəsinin öyrənilməsi, müasir kitabxana-informasiya sahəsində tətbiq
edilən yeniliklərlə tanış olmaq, yeni əməkdaşlıq əlaqələri yaratmaq və mövcud mübadilə əlaqələrinin
genişləndirilməsi olub. Türk Dil Qurumu Kitabxanası, Türkiyə Böyük Millət Məclisi Kitabxanası və Arxivi,
Ankara İldırım Bəyazid Universiteti Kitabxanası və Ankara Milli Kitabxanası ilə görüşlər keçirən MEK-in
nümayəndə heyəti Ankara kitabxanalarının tarixi, fəaliyyəti, strukturu, fondları, iş rejimi və xüsusiyyətləri,
texniki təchizatı, mövcud imkanları ilə yaxından tanış olublar. Ziyarət əsnasında MEK-in fəaliyyəti, iş
prinsipləri və sistemi, imkanları, mövcud bazası, fondları, həyata keçirdiyi layihə və təşəbbüslər haqqında
Ankaralı həmkarlara geniş məlumat verilib, kitabxanaların hər birinə Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini,
incəsənətini və qədim tarixini əks etdirən kitablar hədiyyə edilib. Səfər zamanı Ankara İldırım Bəyazid
Universiteti Kitabxanası ilə MEK arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb. Tərəflər arasında
əlaqələrin inkişafında elmi-mədəni irsin mübadiləsi zəruriliyinin vurğulandığı memorandumda Azərbaycantürk-ingilis dilli tərcüməçilər şəbəkəsinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi, kitabxana işi sahəsində
mütəxəssislərin hazırlanması, təcrübə mübadiləsi, təlimlər, müzakirələr, seminarlar və konfransların
keçirilməsi, vahid biblioqrafik təsvir qaydalarının müzakirəsi və birgə addımların atılması və digər mühüm
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məsələlər nəzərdə tutulub. Növbəti səfər 2019-cu ildə İzmir şəhərinə baş tutmuşdur. İzmir Yüksək Texnoloji
İnstitutunun rektoru Yusuf Barana MEK-in proqramları haqqında ətraflı məlumat verilib və nəticələri
müzakirə edilib. Daha sonra MEK-in kollektivi institutun kitabxana direktoru Gültəkin Gurdal və
əməkdaşları tərəfindən “D-Space” proqramı ilə təlim-seminar formatında tanış olub və İzmir Yüksək
Texnoloji İnstitutunun kitabxanasının fəaliyyətini müşahidə edib.
Səfər zamanı İzmir Milli Kitabxanası da ziyarət edilib. Kitabxananın direktoru Ulvi Puğ bəy öz komandası
ilə birlikdə MEK əməkdaşlarını qəbul edib, kitabxana ekskursiya edilib, əməkdaşlara məlumatlar verilib,
yeniliklər haqqında söhbət açılıb və Azərbaycanın tarixinə aid kitablar hədiyyə edilib. Qeyd edək ki, MEK
fondları hər iki kitabxana tərəfindən dəyərli mənbələrlə zənginləşdirilib, mənbələr sırasında “İzmir Milli
Kütüphanesi yazma eserler kataloğu” və “Kanser moleküler biolojisi” xüsusi yer alıb.
Açar Sözlər: kitab mübadiləsi, beynəlxalq əməkdaşlıq, İstanbul kitabxanaları, Ankara kitabxanaları, Milli
Rəqəmsal Yaddaş bazası

ABSTRACT
The Central Scientific Library is an international book exchange center in the country. CSL of ANAS
Organizations of the USA, England, France, Germany, Italy, Turkey, Iran, Saudi Arabia, the Arab Republic
of Egypt, CIS countries and other countries (academies, higher education institutions, libraries, special
organizations, museums, individual scientists, writers, exchanges literature and information by establishing
contacts with public figures). Along with the book exchange, the library staff was sent to libraries of
different countries to exchange experiences and the book exchange reached a higher level. Trips to the
libraries of the brotherly country of the Republic of Turkey dominate more than such visits. The article will
provide information about the trips of the Central Scientific Library staff to libraries located in different
cities of the Republic of Turkey over the past five years. In 2017, the library staff visited Istanbul Orhan
Kemal Il Public Library, Suleymaniye Monuscripts Library, Ataturk Library Book, Central Library of
Islamic Studies (ISAM Library), Beyazit State Library, Ahmet Hamdi Tanpinar Literary Museum Library
and Istanbul Azerbaijan House of Culture in Istanbul and extensive information on the history, activities,
structure, funds, operating modes and features, technical equipment, and available facilities of these
libraries.The CSL staff informed their colleagues from Istanbul about the multifaceted activities, working
principles and system, opportunities, existing base, funds, projects and initiatives of the Central Scientific
Library, and presented books reflecting the rich culture, art and ancient history of Azerbaijan to each library.
Heads of Istanbul Orhan Kemal Il Public Library, Suleymaniye Monuscripts Works Library, Ataturk Library
Book, Central Library for Islamic Studies (ISAM Library), Ahmet Hamdi Tanpinar Literature Museum and
Beyazit State Libraries expressed satisfaction with the visit of the CSL staff and presented books and
drawings to the CSL. After the discussions, the heads of enterprises interested in the benefits of the National
Digital Memory project and the principles of the Unified Registration System, which have a broad vision of
the Central Scientific Library, especially strategic information about Azerbaijan in electronic format, made
proposals for cooperation and joint cooperation. initiated the conference. The following year, the library staff
visited Ankara, Turkey. The purpose of the visit was to study the activities, work regime and experience of
Ankara libraries, to get acquainted with the innovations in the field of modern library and information, to
establish new partnerships and expand existing exchanges. The CSL delegation met with the Library of the
Turkish Language Association, the Library and Archives of the Turkish Grand National Assembly, the
Ankara Yildirim Bayazid University Library and the Ankara National Library. got acquainted with during
the visit, Ankara colleagues were informed about the activities, working principles and system, opportunities,
existing base, funds, projects and initiatives of the CSL, and each of the libraries was presented with books
reflecting the rich culture, art and ancient history of Azerbaijan. During the visit, a memorandum on
cooperation was signed between the Ankara Yildirim Bayazid University Library and the CSL. The
memorandum emphasizes the need for exchange of scientific and cultural heritage in the development of
relations between the parties - the establishment and development of a network of Azerbaijani-turkishenglish translators; training of specialists in the field of library work, exchange of experience, trainings,
discussions, seminars and conferences, discussion of the rules of a single bibliographic description and joint
steps, and other important issues. The next visit took place in 2019 in Izmir. Rector of Izmir High
Technology Institute Yusuf Baran was given detailed information about the programs of the CEC and the
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results were discussed. Afterwards, the CSL staff got acquainted with the D-Space program in the form of a
training seminar by the institute's library director Gultekin Gurdal and his staff and observed the activities of
the library of the Izmir Institute of High Technology. The Izmir National Library was also visited during the
visit. Director of the library Ulvi Pug Bey and his team received the staff of the CSL, the library was given a
tour, employees were informed, talked about innovations and books on the history of Azerbaijan were
presented. It should be noted that the CSL funds have been enriched with valuable sources by both libraries,
among which are the "Catalog of monuscripts works of the Izmir National Library" and "Molecular Biology
of Cancer".
Keywords: book exchange, international cooperation, Istanbul libraries, Ankara libraries, National Digital
Memory database
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ABSTRACT
Feline Immunodeficiency Virus (FIV) and Feline Leukemia Virus (FeLV) are retroviruses causing diseases
in domestic as well as wild cats worldwide. The FIV and FeLV infections can lead to the development of
severe immunodeficiency and capable of causing morbidity and mortality in the feline family. Moreover,
these immunodeficient cats become more susceptible to various opportunistic infections. Cats acquire these
viruses due to various characteristics including health status, age, sex, environment, and lifestyle. These
factors can affect the prevalence of these diseases. The presence of antibodies against FIV and antigen of
FeLV is commonly detected with commercially available diagnostic kits or more specifically using indirectELISA kits. Despite their importance, the current status of FIV and FeLV infections are still poorly known in
Pakistan.
So, the current study was carried out to investigate the seroprevalences of both FIV and FeLV in the
domestic cats of Faisalabad, Pakistan. A total of 90 (n=90) blood samples were collected from the outdoor
clinic, University of Agriculture, Faisalabad (UAF). The sera were separated from these blood samples.
These sera samples were subjected to indirect ELISA kits (Agrolabo S.p.A., Italy) for detection of antibodies
against FIV and antigen of FeLV in the postgraduate research laboratory of Institute of Microbiology, UAF.
These ELISA based results showed that the overall prevalence of FIV was 28.9 % and of FeLV was 17% in
domestic cats of Faisalabad, Pakistan. It was observed that FIV was more prevalent in male cats (33.9%) as
compared to female cats (20.6%), while FeLV was more prevalent in female cats (18.8%) as compared to
male cats (14.2%). Moreover, it was also observed that both diseases are positively associated with age and
sex as indicated by Odds Ratio (OR) and Relative Risk (RR). Only 5.56 (5/90) cats were found seropositive
for both viruses. These results suggest that cats in Pakistan are at high risk of retroviral infections and it
should be recommended to routinely monitor the retrovirus status of domestic cats.
Keywords: FIV, FeLV, ELISA, Immunodeficiency, Risk Factors

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
524

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
EFFECT OF BIO STIMULANTS ON THE GROWTH OF EGGPLANT
(SOLANUM MELONGENA L.) GROWN UNDER NACL INDUCED SALINITY
Chaudhary Muhammad AYYUB
Institute of Horticultural Sciences, University of Agriculture, Faisalabad-38000,
Pakistan

Mazhar ABBAS
Institute of Horticultural Sciences, University of Agriculture, Faisalabad-38000,
Pakistan

Muhammad Nouman AKRAM
Institute of Horticultural Sciences, University of Agriculture, Faisalabad-38000,
Pakistan

Mujahid ALI
Water Management Research Farm, Renala Khurd-56150, Okara, Pakistan

Saqib AYYUB
Institute of Horticultural Sciences, University of Agriculture, Faisalabad-38000,
Pakistan

ABSTRACT
Biostimulants have been applied to enhance the growth and yield of various vegetables under saline
conditions which hampered the yield potential. A pot (12x30 cm) study was conducted to assess the
mitigation response of two different biostimulants (Quantis and Seamax) on eggplant (Black Diamond)
grown under different NaCl induced salinity levels (4 dS m⁻¹, 6 dS m⁻¹ and 8 dS m⁻¹) along with control (1.5
dS m⁻¹) at University of Agriculture, Faisalabad-Pakistan. Four different concentration of each biostimulants
(0, 4, 6, 8, and 10 ppm) were used to evaluate its response toward different morpho-physiological parameters
of eggplant under saline environment. This experiment was done under completely randomized design
(CRD) and data was analyzed statistically to check the significance among treatments with Tukey HSD (P<
0.05) with Statistix 8.1. After 15 days of foliar application of biostimulants, it revealed that at lower salinity
levels of 4 dS m⁻¹ and 6 dS m⁻¹ both the biostimulants showed results at par. Quantis performed better at
plant height and spread at higher concentrations of 8 ppm and 10 ppm than Seamax. On overall basis Seamax
with 6 mm resulted in high yield at control (1.5 dS m⁻¹). At higher salinity level of 8 dS m⁻¹, Seamax showed
overall better performance than Quantis with. Fruit weight was highest when Quantis was foliarly applied at
control (1.5 dS m⁻¹). Maximum number of fruits per plant were seen in 4 ppm (Quantis) at control and 6
ppm (Seamax) with 13.80 and 13.73, respectively. It was concluded that biostimulant overall enhances the
ability of eggplant to response against salinity.
Keywords: Solanum melongena, Quantis, Seamax, Biostimulants, salinity

INTRODUCTION
Salinity also induces some unnecessary reactive oxygen species these include hydrogen peroxide, superoxide
and hydroxyl radical in plants. At high concentration these reactive oxygen species change metabolism and
cause damage to membranous lipids, nucleic acid and proteins. To restrict these reactive oxygen species
activities, plant tissues produce enzymes which act as antioxidants (Foyer and Noctor 2009). Furthermore, if
the large amount, of salt enters in the transpiration, stream of plant they damage the leaves conducting
transpiration and ultimately cause death to plant. Ion imbalance and irregularity in homeostasis are the major
outcomes of salinity which leads to the lessen growth and reduce productivity (Parihar et al., 2015).
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Salinity may be prevented by good agriculture practices and by the application of plant nutrients. To lessen
the effects of salinity there are some strategies which help to get increased yield and good quality product.
These strategies include application, of bio fertilizers and organic matter, foliar, application of both organic
and inorganic substances and application, of bio stimulants (Lacerda et al., 2010). Therefore, to eliminate the
adverse effects of salinity we must use the kind of practice that have ability to eliminate excess amount of
soluble salt or exchangeable sodium from soil, solution (Saifullah et al., 2018). A lot of research has already
been done to find a way to reclaim the soil effected with salinity. Reclamation of soil from organic products
like press mud, compost, poultry and farm yard manure are widely being used in the past to enhance
chemical, biological and physical properties of soil effected with salinity to get the maximum output from
soil (Lax et al., 1994; Oo et al., 2015; Srivastava et al., 2016; Walker and Bernal, 2008; Yaduvanshi and
Swarup, 2005). However, reclamation through these organic matter need continuous reapplications and it
also contain large amount of decomposable, organic, substrate. Repeated application of organic matter is
economically impossible and it is also environment unfriendly (Al-Wabel et al., 2019). That’s why bio
stimulants are now being extensively used to lessen the effects of salinity.
The consumption of bio stimulants, known as the material or the substances other than the pesticides and the
nutrients that are currently practiced to control physiological processes of crop to get the good yield, has
risen many folds in the past few years, with the estimated global market of 2 billion USD in the year 2018
(Calvo et al. 2014). Bio stimulants are very effective throughout the plant life cycle from its seed stage to its
maturity. They promote growth and development of plant by increasing its metabolic efficiency which in
result increase yield and quality of product and help in translocation and nutrient enrichment and thereby
increase crop tolerance against abiotic stresses and helps in recovery from it.
Bio stimulants enhances plant growth, increase uptake of nutrients from soil and lessen the need of
fertilizers). When bio stimulants applied exogenously they perform the same role as some of the plant growth
hormones do mainly auxins, cytokinins and gibberellins (Yaronskaya et al., 2006). To counter saline stress
bio stimulants can be used because they help in maintaining turgor pressure of leave by regulating water
absorption (Azevedo et al., 2011). Bio stimulants with algae, bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi
(AMF) as raw material help in enhancing tolerance against saline stress by promoting germination rate, fresh
and dry weight of roots, shoots, quality, yield and productivity (Yakhin et al., 2017; oosten et al., 2017).
Algal extracts stimulate so many different pathways in plants that help in developing salt tolerance (Salehi et
al., 2016).
Keeping in view, the harmful effects of salinity on physical and physiological parameters of eggplant, this
study was planned to evaluate the salinity tolerance of eggplant. To find out the harmful effect of salinity on
growth and yield parameters of eggplant. To evaluate the synergistic effect of combine exogenous
application of Quantis and Seamax (commercial bio stimulant) under salinity.

MATERIALS AND METHODS
This experiment trial was conducted in the wire house at Institute of horticultural sciences (IHS), University
of Agriculture, Faisalabad (UAF). The experiment was conducted in pots under completely randomized
design (CRD) with single factor factorial arrangement and three replications. OP variety “Black Diamond”
of eggplant was used to assess the potential of bio stimulants on the growth of eggplant grown under
different saline conditions. Seeds were sown in the germination trays for production of healthy seedlings.
Two seeds were sown in each cell to complete the number of required plants. Germination trays were then
placed under polythene to boost the emergence. Germination trays were watered according to requirement.
Seedlings were transplanted after 45 days of sowing. Each seedling was transplanted in one pot. After
transplanting seedlings were watered heavily to minimize the osmotic stress. Seedlings were established
within 15 days.

STATISTICAL ANALYSIS
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This experiment was carried out under complete randomized design (CRD). The data was analyzed
statistically using LSD test at 5% probability levels for comparing the differences among treatment means
(steel et al., 1997).

CONCLUSION
It was concluded from experiment that biostimulant overall enhanced the ability of eggplant to response
against salinity. Overall, positive trend was seen in the results of parameters by increasing concentrations in
foliar sprays but some of the attributes showed negative trend by increasing concentrations of foliar spray
above optimum value. Most of the parameters showed better result at concentration of 8ml and 10ml than the
control treatment against salinity.
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ABSTRACT
Knowledge of genetic diversity is the basic requisite for any plant breeding program. Seventeen sunflower hybrids and fifteen
inbred lines including ten Cytoplasm male sterile lines and five restorer lines were evaluated at the experimental area of National
Agriculture Research centre, Islamabad, Pakistan during autumn-2011. The objective of study was to investigate the genetic
diversity, categorize the proficient cross combiners and approximate characters association among sunflower hybrids and inbred
lines. Data was estimated on i.e. flower initiation days, full flowering days, full developmental days, height of plant, disk diameter,
stem thickness, leaves per plant, hundred achenes weight, achenes yield and oil content percentage. The maximum achenes yield
was contributed by Hysun-33 2119 kg ha-1. Followed by SMH-0924 and SMH-0925, SMH-1028 and SMH-0926 were
suggested as potential significant hybrids for future breeding plans to incorporate maximum achenes yield and oil content
percentage. The CMS-11, CMS-25 and CMS-10 were long statured with vigorous stem and all the restorers were early maturing
recommended for including in hybridization program to generate high heterotic factions. Cluster diagram based on Euclidean
dissimilarity matrix grouped hybrids as well as inbred lines in four groups. The group I and IV consist of four whereas group II and
group III have three and five hybrids respectively. All the restores were clustered in III and IV and CMS in I and II groups
respectively. According to principle component analysis the first two components contribute 64% and 89% in total variation in
hybrids as well as in inbred lines respectively.
Keywords: Sunflower, Helianthus annuus L, Genetic diversity, Cluster analysis, Principle component analysis
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ABSTRACT
Telomerase is the only DNA polymerase that functions as a reverse transcriptase, completely covering the
ends of linear chromosomes and reconstructing telomeric sequences. It is a very important enzyme for the
aging process and carcinogenesis. Telomerase is active in embryonic stem cells and maintains telomere
length. However, the level of telomerase activity in most adult stem cells is lower than in embryonic stem
cells. Therefore, telomere shortening occurs even in stem cells other than embryonic stem cells and cancer
stem cells. Because of its effects in both cancer and aging, the enzyme telomerase has been a molecular
target since its discovery.
Recently, the use of supplements, which are called dietary supplements, nutritional supplements or
functional foods are very popular. In this study, it was aimed to determine the effects of ellagic acid, which is
also used as a nutritional supplement, on telomerase enzyme activity. Found in woody plants, various fruits,
nuts, and distilled beverages, ellagic acid is a phenolic compound. Pomegranate, raspberry, blackberry,
strawberry, red grape seed, walnut, almond and green tea are foods with high ellagic acid content. In
addition, beverages such as wine and grape juice also contain ellagic acid.
Swiss albino mice were used in this study. Ellagic acid were orally administered at a dose of 40 mg/kg, 5
days a week. After one month of administration, telomerase activity was measured in the livers of mice.
Roche Telomerase PCR-ELISA kit was used to measure telomerase activity.
At the dose we applied, ellagic acid slightly increased telomerase activity, but this increase was not
statistically significant. We have observed in our previous studies that the application dose of natural or
synthetic compounds is primarily effective on telomerase activity. Considering that telomerase activitymodifying effect may also change when higher or lower doses of ellagic acid are applied, there is a need to
reveal the effect on telomerase enzyme activity in more detail by applying different doses.
Keywords: Ellagic acid, Telomerase, Phenolics
INTRODUCTION
Telomerase is the only DNA polymerase that functions as a reverse transcriptase, completely covering the
ends of linear chromosomes and reconstructing telomeric sequences (Sanchis-Gomar and Lucia, 2015). It is
a very important enzyme for the aging process and carcinogenesis (Artandi and Depinho, 2010). Telomerase
is activated in embryonic stem cells and maintains telomere length. However, the level of telomerase activity
in most adult stem cells is lower than in embryonic stem cells. Therefore, telomere shortening occurs even in
stem cells other than embryonic stem cells and cancer stem cells (Hiyama and Hiyama, 2007).
The telomerase enzyme has been a molecular target since its discovery. Chemotherapy drugs used today are
disadvantageous because they do not have cell-specific characteristics and are effective on cancer cells as
well as normal healthy cells. Therefore, since telomerase enzyme is not detected in most normal tissues, it is
argued that telomerase inhibition will provide a more specific target (Shay and Wright, 2002; Buseman et al.,
2012). In addition, it is thought that telomerase inhibitors may be one of the most effective methods in
combination with other traditional or experimental cancer treatments (Shay and Wright, 2002; Mutlu, 2017).
On the other hand, telomere shortening is associated with cellular aging (Sandin and Rhodes, 2014). Cellular
aging is thought to be a protective mechanism against cancer. However, it has been proven that telomere
dysfunction in the later stages can lead to tumor formation at the end of life (Tarkanyi and Aradi, 2008). In
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addition, many epidemiological studies show that short telomeres in humans are associated with many agerelated diseases (Blasco, 2005; Boccardi and Paolisso, 2014). Therefore, it has been emphasized that
telomerase activators are also important for antiaging and telomerase-dependent disease treatments (De Jesus
et al., 2012; De Jesus and Blasco, 2013; Mutlu, 2017).
Recently, the use of supplements, which are called dietary supplements, nutritional supplements or
functional foods are very popular (Schwenk ve Costley, 2002; Cencic ve Chingwaru, 2010; Dickinson ve
MacKay, 2014; Marleen ve Lentjes, 2018). In this study, it was aimed to determine the effects of ellagic
acid, which is also used as a nutritional supplement, on telomerase enzyme activity.
Ellagic acid is a phenolic compound found in woody plants, various fruits, nuts, and distilled beverages
(Talcott and Lee, 2002). Ellagic acid exists in the form of hydrolyzable tannins called ellagitannins, which
are one of the structural components of the cell wall and cell membrane in plants. Ellajitanins are glucose
esters containing ellagic acid, which when hydrolyzed to form ellagic acid (Marwan and Nagel, 1986; Chen
et al., 2001). Pomegranate, raspberry, blackberry, strawberry, red grape seed, walnut, almond and green tea
are foods with high ellagic acid content (Landete, 2011; Weisburg et al., 2013). In addition, distilled
beverages such as wine and grape juice also contain ellagic acid (Seeram et al., 2004). It has been stated that
ellagic acid plays a role in important biological functions such as antioxidant, chemopreventive and anti-viral
activities, inhibiting cancer formation and inducing apoptosis (Xu et al., 2003; Seeram et al., 2004; Losso et
al., 2004; Weisburg et al., 2013).

METHODS
Mus musculus Swiss Albino strain mice were used in the experiments. The dose of ellagic acid to be given to
mice 5 days a week was determined as 40 mg/kg. The ellagic acid solution was prepared by dissolving it in
DMSO liquid to be given in 10 µL of liquid. Agents were administered orally to mice by an automated
pipette for one month. At the end of one month, the mice were dissected and their liver tissues were
removed. The reason for using liver tissues for telomerase analysis is that the highest telomerase activity in
mice is found in liver and testis tissues (Prowse and Greider, 1995). Roche Telomerase PCR-ELISA kit was
used to measure telomerase activity.
RESULTS AND DISCUSSION
Relative telomerase activity results obtained from liver tissues are shown in the table.
Group

Relative Telomerase Activity ± SE

Ellagic Acid

29.07 ± 1.86

Control (Vehicle/DMSO)

26.51 ± 1.52

At the dose we applied, ellagic acid slightly increased telomerase activity when compared with the control
group, but this activation was not statistically significant.
One of the most interesting topics in telomerase research, which is especially important in aging and cancer,
is telomerase inhibition and activation. Experimental and clinical studies for telomerase inhibition are carried
out in many different ways, such as inhibition by nucleotides and nucleoside type reverse transcriptase
inhibitors, direct inhibition by non-nucleoside small molecules, oligonucleotide inhibitors of telomerase
activity, gene therapy, telomerase specific phosphorylation inhibitors, G-quadruplex stabilizers (Shay and
Wright, 2002; Saretzki, 2003; Tarkanyi and Aradi, 2008; Buseman et al., 2012).
Ellagic acid, a phenolic compound, has been found to be effective in important functions such as eliminating
radicals, showing chemopreventive and antiviral effects, inhibiting cancer formation and inducing apoptosis
(Xu et al., 2003; Seeram et al., 2004; Losso et al., 2004; Weisburg et al., 2013). In in vitro studies on the
functions of ellagic acid, it has been shown to inhibit the growth of cancer cells such as pancreatic, breast,
prostate gland, leukemia, neuroblastoma and colon cancer (Losso et al., 2004; Edderkaoui et al., 2008;
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Fjaeraa and Nanberg, 2009; Hagiwara et al., 2010). In addition, ellagic acid was found to be effective in
reducing lipid peroxidation and increasing glutathione. It is thought that this may be by inducing the
intracellular synthesis of glutathione and regenerating the reduced glutathione (Khanduja et al., 1999).
We have observed in our previous studies that the application dose of natural or synthetic compounds is
primarily effective on telomerase activity. Similar data are also available in the literature. Considering that
telomerase activity-modifying effect may also change when higher or lower doses of ellagic acid are applied,
there is a need to reveal the effect on telomerase enzyme activity in more detail by applying different doses.
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THE RELATIONSHIP OF “TELOMERASE ACTIVITY – DOSE” IN TELOMERASE
MODIFICATION STUDIES
Ayşe Gül MUTLU
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ABSTRACT
Various natural and synthetic compounds can modify the activity of the telomerase enzyme. This
modification can occur in the form of inhibition or activation. Some chemical compounds that occur
naturally in plants like allicin and curcumin have been suggested as telomerase inhibitors. Milk thistle’s
silymarin and silibinin also have been investigated by some researchers in terms of telomerase inhibition and
activation. Major tea catechin epigallocatechin gallate strongly and directly inhibits telomerase. An extract of
Astragalus membranaceus was licenced as a nutritional supplement. Certain phytochemicals like resveratrol
and genistein have been shown to activate telomerase.
But in most of these studies, one point stands out. A dose-dependent effect is observed in most of these
compounds, whether natural or synthetic. In a study by our team, quite different results were obtained
between high and low doses of caffeine and between the control group which are their own vehicle. It can be
said that high dose of caffeine has an inhibitory effect on telomerase enzyme activity, whereas low dose has
an activating effect. In our studies, we observed that some compounds showed opposite effects at high and
low doses, but we did not encounter this situation in certain compounds.
In literature, similar phenomena have been observed in many natural compounds that have an activator and
inhibitory effect on telomerase. For example, when the effects of silymarin contained in the milk thistle plant
on telomerase activity were investigated, it was found that it had different effects on both high and low doses
as well as on cancerous and non-cancerous cells. The K562 leukemia cell line was treated with silymarin and
inhibited telomerase activity. However, in non-cancerous endothelial cells, it was observed that silymarin has
an activating effect on telomerase. A similar situation can be said especially for the resveratrol compound
contained in the grape seed. Resveratrol inhibited telomerase activity in some cancer cells, but activated
telomerase in epithelial and endothelial progenitor cells. Resveratrol acts as a telomerase activator in low
doses and acts as a telomerase inhibitor in high doses.
In this context, we would like to emphasize the importance of trying different lower and higher doses in
studies on telomerase.
Keywords: Telomerase, Dose, Inhibition, Activation

INTRODUCTION
The telomere regions at the ends of eukaryotic chromosomes were discovered in the late 1930s, first in flies
by Herman Muller and later in maize by Barbara McClintock. In subsequent studies, simple telomeric
repeats were identified in many higher eukaryotes, including humans. In vertebrates, telomeres are typically
10 to 50 kb in length. It consists of repeats of the 5'TTAGGG 3' sequence. The length of the telomere can
vary according to the species. While it is about 10 kb in humans, it is 50 kb in natural strains of Mus
musculus. In addition, telomere length depends on both the type and replication history of the tissue
(Johnson and Broccoli, 2007).
Any organism with a linear chromosome faces a significant obstacle in maintaining the terminal sequence of
its DNA, often referred to as the ''end replication problem'' (Rauda and Skordalakes, 2007). Telomerase was
discovered in the mid-1980s by Blackburn and Greider's work, which demonstrated the existence of an
enzymatic activity in cell extracts that add tandem hexanucleotides to native chromosome ends (Lu et al.,
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2013). Telomere DNA is added independently of normal DNA synthesis by a specific reverse transcriptase
to telomeres, namely telomerase. Telomerase contains the RNA template for the synthesis of telomere DNA.
Recent studies suggest that telomere length plays a role in both human tumorigenesis and aging. Telomerase
is inactive in somatic cells. Therefore, it has been observed that telomeres gradually shorten with each
replication round, leading to chromosome instability and aging (Rhodes ve Giraldo, 1995).
Specific synthesis of telomeric repeats in unicellular eukaryotes, germ cells, most cancer cells and possibly
stem cells of multicellular organisms is provided by telomerase (Kachouri-Lafond et al., 2009). Each
individual DNA replication event of human telomerase-negative somatic cells results in 100 bp of telomeric
sequence loss and a shortening of telomere length with each cellular division. Due to this telomere
shortening, human somatic cells can only undergo about 50 to 80 cellular replication events before aging.
Therefore, telomere length is required for normal cellular function and proliferation as well as chromosome
stability (Schumpert et al., 2015). Most somatic cells have low telomerase activity, resulting in telomere
shortening due to incomplete replication of telomere ends, which can lead to cellular senescence or apoptosis
(Singh et al., 2012). Studies have associated shorter telomeres and lower telomerase levels with adverse
health effects, aging, age-related diseases, and mortality (Kiecolt-Glaser and Glaser, 2010).
The discovery of the relationship between telomerase, telomeres, aging and cancer has made a significant
progress in tumor biology research. In humans, telomerase is inactive in most somatic cells, which stop
dividing when their telomeres are critically short. This is also known as replicative aging. This restricts cell
growth but also protects against oncogenesis. It is believed that the activation of telomerase enzyme in most
cancer cells is a very important step in carcinogenesis (Chen ve Zhang, 2016).
Ideal cancer therapy specifically targets cancerous cells and has little or no effect on normal cells. While
telomerase activity is detected in nearly all types of cancer, telomerase is emerging as an almost universal
target for cancer therapeutics due to the lack of telomerase activity in most human somatic cells. Because
telomerase activity is absent in most human somatic cells, telomerase-based therapies may have greater
specificity, lower toxicity, and reduced side effects compared to conventional chemotherapeutic approaches
(Shay and Wright, 2011).

DISCUSSION
Various natural and synthetic compounds can modify the activity of the telomerase enzyme. This
modification can occur in the form of inhibition or activation. But in most of these studies, one point stands
out. A dose-dependent effect is observed in most of these compounds, whether natural or synthetic. In a
study by our team, quite different results were obtained between high and low doses of caffeine and between
the control group which are their own vehicle. It can be said that high dose of caffeine has an inhibitory
effect on telomerase enzyme activity, whereas low dose has an activating effect. In our studies, we observed
that some compounds showed opposite effects at high and low doses, but we did not encounter this situation
in certain compounds.
In literature, similar phenomena have been observed in many natural compounds that have an activator and
inhibitory effect on telomerase (Mutlu, 2017). An example of this is the compounds of silymarin and
silibinin in milk thistle. Silymarin and silibinin in milk thistle have been investigated by some researchers
for telomerase inhibition and activation. Treatment of the K562 human leukemia cell line with silymarin
resulted in a significant inhibition of telomerase activity (Faezizadeh et al.2012). In another study, the
combination of silymarin and doxorubicin and silymarin alone inhibited telomerase activity in HepG2
hepatocellular carcinoma cell line (Yurtcu et al. 2015). However, according to the results of Parzonko et al.,
silymarin can activate telomerase in non-cancerous cells. In this study, silymarin increased telomerase
activity in endothelial progenitor cells (Parzonko and Naruszewicz, 2010). Thelen et al. showed that
telomerase activity was inhibited by silibinin in prostate cancer cells (Thelen et al. 2004).
Genistein is a natural isoflavone found in soybean products. Genistein inhibits the transcription of hTERT in
breast MCF10AT benign cells and MCF7 cancer cells (Li et al. 2009). Genistein also reduces telomerase
activity in prostate cancer cells (Ouchi et al. 2005, Jagadeesh et al. 2006). Ouchi et al. showed that hTERT
and c-myc mRNA expression were down-regulated by genistein in prostate cancer cells (Ouchi et al. 2005).
However, physiologically achievable genistein concentrations increase telomerase activity in prostate cancer
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cells (Chau et al.2007). Genistein can activate telomerase activity at low concentrations and inhibit
telomerase activity at higher treatment concentrations (Sprouse et al. 2012).
The transisomer of resveratrol is a natural phytoalexin found in a limited number of Spermatophyta,
particularly in grapes, fruit and root extracts. It is synthesized in response to stress conditions. Resveratrol
has a direct inhibitory effect on cell proliferation. Studies have shown that resveratrol treatment downregulates telomerase activity and hTERT levels in MCF7 breast cancer cells (Lanzilli et al. 2006). It has also
been found that relatively high concentrations of resveratrol can down-regulate telomerase activity in human
colon cancer cells (Fuggetta et al. 2006). Various compounds, such as resveratrol, have been shown to act as
both inhibitors and activators of telomerase, although this may be due to differences in treatment
concentration or cell type. It has been shown that resveratrol inhibits telomerase activity in cancer cells, but
activates telomerase in epithelial and endothelial progenitor cells (Sprouse et al. 2012, Xia et al. 2008).
In this context, we would like to emphasize the importance of trying different lower and higher doses and
different cell types in studies on telomerase.
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ABSTRACT
Among abiotic factors, high temperature is severe constraint limiting crop production. Wheat is a major
cereal and staple crop of Pakistan. An experiment was conducted (winter season 2018-19) to expose the
effect of warmness induced biochemical alteration on morphological points of Pakistani wheat cultivars.
Randomized complete block design (RCBD) with split plot arrangement having three replications was used
to experiment. Heat stress treatments H0 = No heat imposition, H1 = heat imposition from (Feekes Scale =
10 to 10.5) booting to complete heading were randomized in main plots while varieties in subplots. Galaxy2013, Gold-2016, Ghazi-2016, Aas-2011, Johar-2016, Pakistan-2013, F-8, Sahar-2006, Jauher-2016 and
AARI-2011. Under heat stress, a smaller reduction in chlorophyll fillings and improvement in antioxidant
activities were showed by Ghazi-2019, Aas-2011 and Jhor-2016. Among all other cultivars, higher
chlorophyll deprivation and depletion in antioxidant activities under heat stress over control was observed.
Reasonably lesser grain filling rate, higher duration, number of grains per spike and yield was detected for
cultivars Ghazi-2019, Aas-2011, Jhor-2016 and F-8 under heat stress over control. Convincingly, based on
biochemical response and morphological indicators genotypes Ghazi-2019, Aas-2011 and Jhor-2016
manifested heat tolerance. Genotype Fareed-2006 and F-8 manifested medium tolerance. Whereas, genotype
AARI-2011, Galaxy-2013, Gold- 2016, Jhor-2016, Pakistain-2013, Sher-2006 and Ujala depicted
susceptibility to terminal heat stress.
Keywords: Wheat Ttiticum aestivum L. Terminal heat stress Biochemical pointer
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ÖZET
Bu çalışmada farklı yarasa gübresi uygulama metotlarının iki at dişi hibrit mısır çeşidinde verim ve verim
unsurlarına etkisi incelenmiştir. Deneme Harran Ovası koşullarında 2020 yetiştirme sezonunda
yürütülmüştür. Denemede SY Hydro ve Pioneer P1373 mısır çeşitlerine 6 farklı şekilde yarasa gübresi
verilmiştir. (Toz yarasa gübresi ve sıvı yarasa gübresi) Deneme bölünmüş parseller deneme desenine göre 3
tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede ana parselleri çeşitler, alt parselleri ise yarasa gübresi uygulama
metotları oluşturup uygulanmıştır. Deneme konuları kontrol, topraktan sıvı (1 l/da), topraktan katı (50 kg/da),
yapraktan (3 kez 500cc/da), topraktan katı (50 kg/da) + yaprak (3 kez 500 cc/da), topraktan sıvı (1 l/da) +
yaprak (3 kez 500 cc/da) olarak uygulanmıştır. Deneme Haziran ayının son haftasında ekilmiş olup ekimle
birlikte saf olarak 8 kg/da azot ve fosfor, üst gübrelemede ise 16 kg/da N (üre) gelecek şekilde azot
verilmiştir. Parseller 5 m uzunluğunda, 4’er sıralı olarak ekilip sıra arası 70 cm, sıra üzeri 20 cm olacak
şekilde 2-4 cm derinliğe ekim yapılmıştır. Elde edilen verilerde JUMP istatistik program kullanılarak,
varyans analizi yapılarak, ortalamalar arasındaki farklılık ise Duncan testine göre karşılaştırılmıştır.
İncelenen değerlere göre Tek kocan ağırlığında uygulamalar ve Çeşit*uygulama önemli bulunmuş olup
Pioneer P1373 mısır çeşidine uygulanan sıvı yarasa gübresinin topraktan uygulanması önemli bulunmuştur.(
254,63667 ) SY Hydro çeşidinde ise toz yarasa gübresinin toprak + yapraktan sıvı yarasa gübresi uygulaması
önemli bulunmuştur.( 267,21050). Hektolitrede çeşit önemli bulunmuş Pioneer P1373 mısır çeşidine
uygulanan sıvı yarasa gübresinin toprak+ sıvı yarasa gübresi yaprak uygulaması yüksek çıkmış (793,33333)
SY Hydro çeşidinde de sıvı yarasa gübresinin toprak+ sıvı yarasa gübresi yaprak uygulaması yüksek
çıkmıştır (789,00000). İncelenen özelliklerden bitki boyunda önemli bir değer bulunamamış olup incelenen
bir diğer özellik olan Kocan uzunluğunda çeşit önemli bulunmuş Pioneer P1373 mısır çeşidine toz yarasa
gübresinin toprak uygulaması (23,866667 ) ve SY Hydro çeşidinde ise yapraktan sıvı yarasa gübresi
uygulaması önemli çıkmıştır (24,683333). Kocanda tane ağırlığında uygulamalar ve Çeşit*uygulama önemli
bulunmuş olup Pioneer P1373 mısır çeşidine topraktan toz yarasa gübresi uygulaması (257,88433) SY Hydro
çeşidinde toz yarasa gübresinin toprak + yapraktan sıvı yarasa gübresi uygulaması önemli
bulunmuştur.(265,70967). Sömek oranın da ise çeşit, uygulamalar ve Çeşit*uygulama önemli bulunmuş olup
Pioneer P1373 mısır çeşidi (13,553445 ) ve SY Hydro çeşidinde (16,049469 ) kontrol uygulamasında en
yüksek değer alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sıvı Yarasa Gübresi, Toz Yarasa Gübresi, Harran Ovası, At Dişi Mısır, Verim
*Bu çalışma Gülçin AY’ın yüksek lisans tezinin bir bölümüne aittir.
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INTERCROPS: PRODUCTIVITY BENEFITS, SPECIES COMPLEMENTARITY AND
COMPETITION IN DIFFERENT SPATIAL ARRANGEMENTS
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Sidi Mohamed OUNANE
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Algiers, Algeria.

ABSTRACT
Legumes are essential for the long term sustainability of cropping systems in Algeria but legumes such as
chickpea faces multiple constrains limiting its development and insertion in the cropping systems. The aim
of this study was to examine the yield advantage and land use efficiency improvement of two intercropping
patterns in order to test whether intercropping is a suitable replacement to classic monocrops rotations and
which spatial arrangement is more optimal.
This work summarizes the results of a three years experiment carried out in the region of Chlef north of
Algeria in which we compared two spatial arrangements of durum wheat-chickpea intercropping, mixed
intercropping (MI) and row intercropping (RI) with their pure stands, intercropping ratios was always 1:1.
Multiple intercropping competition indices were used such as land equivalent ratio (LER), competitive ratio
(CR), aggressivity (A) and relative crowding coefficient (K).
Our results emphasize the large inter-annual variability of yields in the study area and showed that, except
for year two MI, intercropping increased grain production with LER reaching 1.75 for year one SI. Also,
results indicate that chickpea yield was on average 41% higher in RI compared to MI due to the higher
dominance and inter-specific competiveness of intercropped wheat in MI as indicated by the positive CR and
A values (1.6 and 0.18 respectively). Besides, K data showed that both species exhibited weak inter-specific
competitiveness in the two spatial arrangements but confirmed that wheat was stronger than chickpea in MI
(Kwheat > Kchickpea) and that on average there is yield disadvantage in MI with this two species (K=0.91).
This study confirmed that chickpea is particularly vulnerable to severe competition, thus providing valuable
insights on wheat-chickpea based cropping systems and indicating, mainly, that SI is the best suited cropping
system for the region.
Keywords: Wheat, Chickpea, Intercropping patterns, Interspecific interactions, Plant competition, Plant
complementarity.
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EXAMINATION OF PROTEIN, OIL AND FATTY ACID CONTENTS OF SOME SESAME
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ÖZET
Bu çalışma, 16 farklı susam genotipinin (Aslanbey, Boydak, Hatipoğlu, Kepsut 99, Cumhuriyet 99, Osmanlı
99, Tan 99, Orhangazi 99, Sarısu, Tanas, Muganlı 57, Özberk 82, Gölmarmara, Batem Aksu, Baydar 2001 ve
Pakistan yerel hattı) bazı kalite özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Denemeden elde edilen
susam tohumlarının protein, yağ, palmitik asit, stearik asit, oleik asit, linoleik asit ve linolenik asit içerikleri
incelenmiştir. Tohumların elde edildiği denemeler, 2015 ve 2016 yıllarında Uludağ Üniversitesi
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu (40o02'N, 28o23'E) deneme alanında 3 tekerrürlü olarak tesadüf
blokları deneme desenine göre yapılmıştır. Sıra arası mesafe 70 cm, sıra üzeri mesafe ise 15 cm'dir. Ekim
tarihleri ilk yıl 25 Mayıs 2015, ikinci yıl 29 Mayıs 2016’dır. Denemenin hiçbir aşamasında sulama
yapılmamış olup dekara ekim esnasında 25 kg 20-20-0 (N-P-K) kompoze gübre uygulanmıştır.
İki yıllık ortalama sonuçlara göre minimum ve maksimum değerler protein için %19.3 ve 22.9, yağ için
%44.6 ve 56.8, palmitik asit için %8.3 ve 9.6, stearik asit için %4.7 ve 5.4, oleik asit için %39.7 ve 44.4,
linoleik asit için %39.8 ve 45.3 ve linolenik asit için de %0.3 ve 0.5 olarak belirlenmiştir. Doymuş yağ
asitlerinin doymamış yağ asitlerine (UFA / SFA) oranları 5.62-6.42 ve oleik asitlerin linoleik asitlere oranları
da 0.88-1.10 arasında değişmiştir.
Anahtar Kelimeler: Susam, protein, yağ, yağ asit oranları

ABSTRACT
This study was conducted to examine some quality characteristics of 16 different sesame genotypes
(Aslanbey, Boydak, Hatipoglu, Kepsut 99, Cumhuriyet 99, Osmanlı 99, Tan 99, Orhangazi 99, Sarisu,
Tanas, Muganli 57, Ozberk 82, Golmarmara, Batem Aksu, Baydar 2001 and Pakistan local line). Trials were
carried out according to random block experiment design with 3 replications in the experimental field of
Uludag University Mustafakemalpaşa Vocational School (40o02’N, 28o23’E) in 2015 and 2016. In this study,
the distance between rows was 70 cm, and the intra-row space was 15 cm. Sowing dates were 25 May 2015
in the first year and 29 May 2016 in the second year. No irrigation was performed at any stage of the
experiment, and 25 kg of 20-20-0 compound fertilizer was applied per hectare. The protein, oil, palmitic
acid, stearic acid, oleic acid, linoleic acid and linolenic acid contents of sesame seeds obtained from the trial
were examined.
According to the average results over two years, the minimum and maximum values were 19.3-22.9% for
protein, 44.6-56.8% for fat, 8.3-9.6% for palmitic acid, 4.7-5.4% for stearic acid, 39.7-44.4% for oleic acid,
39.8-45.3% for linoleic acid and 0.3-0.5% for linolenic acid. The ratios of saturated fatty acids to unsaturated
fatty acids (UFA / SFA) changed between 5.62-6.42.
Keywords: Sesame, protein, oil, fatty acid rates
GİRİŞ
Susam (Sesamum indicum L.), Pedaliaceae familyasına ait tek yıllık bir bitki olup, dünyanın tropikal ve
subtropikal bölgelerinde yetiştirilmektedir (Kang ve ark., 2003). Susam, dünyanın en eski yağ bitkilerinden
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biridir. Önemli bir yağ bitkisi olmasının yanı sıra tohumları protein açısından da zengindir. Susam tohumları
%44.0-52.5 yağ ve %18.0-23.5 arasında protein içerir (Lu ve ark., 2010; Onsaard, 2012; Sunita ve ark.,
2013). Susam tohumlarından elde edilen protein konsantreleri, doğrudan insan tüketimi için veya gıda
endüstrisinde hammadde olarak kullanılmaktadır (Escamilla-Silva ve ark., 2003; Wen-Huey, 2007).
Susam yağının yaklaşık %85'i doymamış yağ asitlerinden gelir (Mondal ve ark., 2010). Hama (2017),
işlenmemiş susam tohumlarının %49.1 yağ, %5.6 palmitik asit, %5.3 stearik asit, %40.3 oleik asit, %46.1
linoleik asit ve %0.4 linolenik asit içeriğine sahip olduğunu belirlemiştir. Garby ve ark. (2017) susamda
ortalama olarak protein içeriğinin %22.0, yağ içeriğinin %52.0, linoleik asit içeriğinin %46.9, oleik asit
içeriğinin %37.4 ve palmitik asit içeriğinin de %9.1 olduğunu belirlemişlerdir. UFA/SFA oranı ise 5.2 ile 6.0
arasında değişmektedir.
Esansiyel yağ asitleri olarak bilinen linoleik ve linolenik yağ asitlerinin yüksek oranları, gıda kaynağı olarak
susam yağının bir diğer önemli avantajıdır (Park ve ark., 2010). Rababah ve ark. (2016) yaptığı bir
çalışmada, susam yağında ortalama %10.13 palmitik asit, %6.52 stearik asit, %42.68 oleik asit ve %39.46
linoleik asit olduğunu bildirmişlerdir. Kurt ve ark. (2016) incelenen susam çeşitlerinde yağ oranlarının
%47.9-54.7, palmitik asit oranlarının %9.3-9.9, stearik asit oranlarının %4.7-5.1, oleik asit oranlarının
%37.1-40.7 ve linoleik asit oranlarının da %42.1-45.5 arasında değiştiğini belirlemişlerdir.
Yol ve ark. (2015) değişim sınırlarını yağ içeriği için %49.5 - %51.7, palmitik asit için %10.8 - %11,1,
stearik asit için %7.3 - %7.9, oleik asit için %40.8 - %42.9 ve linoleik asit için de %37.1 - %38.5 arsında
tespit etmişlerdir. Özberk, Gölmarmara ve Tan 99 çeşitlerini içeren bir susam denemesinde linolenik asit
içeriği %0.4 ile %0.5 arasında değişmiştir. Aynı çalışmada UFA/SFA oranları Özberk çeşidinde 4.1,
Gölmarmara çeşidinde 4.0 ve Tan 99 çeşidinde 4.3 olarak bildirilmiştir. Oleik asit/linoleik (O/L) oranları
Özberk çeşidinde 1.2, diğer çeşitlerde 1.1 olmuştur.
Bu çalışmada, bazı susam genotiplerinde protein, yağ ve yağ asidi içeriklerinin değişim sınırlarının
incelenmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada 16 susam genotipi incelenmiştir. Bu genotiplerin 15'i yerli çeşitler, 1'i Pakistan orijinli yerel bir
hattır. Çeşitleri geliştiren kuruluşlar ve çeşitlerin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.
Denemeler, 2015 ve 2016 yıllarında Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu (40o02'N,
28o23'E) deneme alanında 3 tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme desenine göre yapılmıştır. Sıra arası
mesafe 70 cm, sıra üzeri mesafe ise 15 cm'dir. Ekim tarihleri ilk yıl 25 Mayıs 2015, ikinci yıl 29 Mayıs
2016’dır. Denemenin hiçbir aşamasında sulama yapılmamış olup dekara 25 kg 20-20-0 (N-P-K) kompoze
gübre uygulanmıştır.
Denemeden elde edilen susam tohumlarının protein, yağ, palmitik asit, stearik asit, oleik asit, linoleik asit ve
linolenik asit içerikleri incelenmiştir. Tüm analizler Bursa'nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren Sılam
Yağ Şirketinin laboratuvarlarında yapılmıştır. Sonuçlar SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş
ve önemli farklılıklar DUNCAN'a göre gruplandırılmıştır (SAS Institute Inc., 2002).
Tablo 1. Denemede kullanılan genotiplerin adı, tescil yılı, tohum rengi ve tescil ettiren kuruluşların adları
Genotipin adı
Aslanbey
Boydak
Hatipoğlu
Kepsut 99
Cumhuriyet 99
Osmanlı 99
Tan 99
Orhangazi 99
Sarısu
Tanas
Muganlı-57
Özberk-82
Gölmarmara
Batem Aksu
Baydar 2001

Tescil yılı
2010
2010
2012
1999
1999
1999
1999
1999
2012
2012
1986
1986
1986
2013
2001

Tohum rengi
Koyu kahverengi
Açık kahverengi
Koyu kahverengi
Hafif kirli beyaz
Beyaz
Beyaz
Hafif kirli beyaz
Hafif kirli beyaz
Sarı
Açık sarı
Sarı açık kahverengi
Sarı kahverengi
Beyaz
Açık kahverengi
Açık kahverengi
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Tescil ettiren kuruluş*
GAP TAE
GAP TAE
GAP TAE
ETAE
ETAE
ETAE
ETAE
ETAE
ETAE
ETAE
BATAE
BATAE
BATAE
BATAE
BATAE
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Pakistan

Yerel hat

*GAP TAE: GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ETAE: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, BATAE: Batı
Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
BULGULAR VE TARTIŞMA
İncelenen özelliklerin araştırma bulguları 2015, 2016 ve iki yılın ortalamaları olarak istatistiksel anlamda
analiz edilmiş, farklılıkları önemli bulunan ortalama değerler harflerle gruplandırılmış ve Tablo 2 ve 3'te
verilmiştir.
PROTEİN İÇERİĞİ
Tablo 2'de verilen ortalama sonuçlara göre protein içerikleri %19.3-22.9 arasında değişmektedir. En yüksek
içerik (%22.9) Hatipoğlu çeşidinde, en düşük değer ise (%19.9) Sarısu çeşidinde bulunmuştur. 2015 ve 2016
yıllarında Hatipoğlu çeşidi (%22,5 ve %23,3) ilk sırayı almış ve 2015 yılında Aslanbey çeşidi %21.9 ile en
yüksek değere sahip istatistik grubu paylaşmıştır. Sarısu çeşidi ise her iki yılda da en düşük değerlere (%18,7
ve %19,9) sahiptir. Ortalama protein değerleri 2015'te 2016'ya göre daha yüksek elde edilmiştir (%21,3 ve
%20,3). Benitez-Benitez ve ark. (2016) ve Gharby ve ark. (2017)’nın bulguları deneme bulgularlarıyla
örtüşmektedir.
YAĞ İÇERİĞİ
Tablo 2'de görüldüğü gibi Gölmarmara çeşidi hem tek yıllar hem de yıllar ortalamaları için en yüksek oranı
(%58,0, 55.6 ve 56.8) ortaya koymuştur. Bu çeşidi yıl ortalamasına göre %56,3 ile Sarısu ve %56,1 ile
Baydar 2001 çeşitleri izlemiştir. Aslanbey çeşidi hem bireysel yıllar hem
Tablo 2. Çalışmada kullanılan genotiplere ait protein, yağ ve doymuş yağ asitleri içerikleri
Doymuş yağ asitleri (%)
Genotipler
Gölmarmara

Boydak

Sarısu

Tanas

Muganlı 57

Cumhuriyet 99

Osmanlı 99

Yıllar
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015

Protein oranı (%)

Yağ oranı (%)

19.5 efg*
20.3 gh
19.9 f
20.8 bc
22.6 b
21.7 b
18.7 g
19.9 h
19.3 g
19.2 fg
21.3 def
20.2 ef
20.4 bcd
21.2 def
20.6 cde
20.2 cde
21.1 def
20.6 cde
19.8 def
20.3 gh
20.0 f
20.6 bcd

58.0 a
55.6 a
56.8 a
55.4 bcd
55.1 ab
55.2 bc
57.0 ab
55.7 a
56.3 ab
52.2 e
52.2 d
52.2 e
54.2 d
53.7 bcd
53.9 d
55.3 bcd
54.6 abc
54.9 cd
55.3 bcd
54.6 abc
54.9 cd
56.2 bc
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Palmitik asit
8.7 efg
8.7 cde
8.7 ef
8.7 efg
8.8 bc
8.7 ef
9.0 b
9.0 b
9.0 b
9.7 a
9.6 a
9.6 a
8.8 cde
8.7 cde
8.7 ef
8.9 bcd
8.8 bc
8.8 cde
8.9 bcd
8.7 cde
8.8 cde
9.1 b

Stearik asit
5.3 ab
5.5 a
5.4 a
5.3 ab
5.3 bc
5.3 ab
4.7 e
4.7 e
4.7 e
5.3 ab
5.3 bc
5.3 ab
4.9 de
5.0 d
4.9 de
5.3 ab
5.2 cd
5.2 abc
5.2 abc
5.3 bc
5.2 abc
5.2 abc
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Tan 99

Kepsut 99

Hatipoğlu

Aslanbey

Baydar 2001

Batem Aksu

Özberk 82

Orhangazi 99

Pakistan

2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16

Yıl ortalaması 2005
Yıl ortalaması 2016

22.6 a
21.6 b
20.4 bcd
21.8 cd
21.1 c
22.5 a
23.3 a
22.9 a
21.9 a
22.1 bc
22.0 b
19.2 fg
21.1 def
20.1 ef
20.5 bcd
21.2 def
20.8 cd
19.9 def
20.9 efg
20.4 def
20.4 bcd
21.6 cde
21.0 c
21.0 b
20.8 fg
20.9 cd
20.3 B
21.3 A

53.1 cd
54.6 cd
56.0 bcd
52.9 cd
54.4 cd
52.3 e
50.5 e
51.4 e
44.6 f
44.7 f
44.6 f
56.1 bc
56.1 a
56.1 ab
54.7 cd
53.5 bcd
54.1 cd
54.7 cd
53.0 cd
53.8 d
54.2 d
53.5 cd
53.8 d
55.2 bcd
52.7 d
53.9 d
54.4 A
53.2 B

9.0 b
9.0 b
9.0 b
8.9 bc
8.9 bcd
8.6 gh
8.6 e
8.6 g
8.7 efg
8.5 f
8.6 g
8.9 bcd
8.9 b
8.9 bcd
8.3 i
8.3 g
8.3 h
8.5 h
8.2 g
8.3 h
8.7 efg
8.8 bc
8.7 ef
8.8 cde
8.9 b
8.8 cde
8.8 A
8.7 B

5.2 cd
5.2 abc
5.3 ab
5.3 bc
5.3 ab
5.3 ab
5.4 ab
5.3 ab
5.3 ab
5.2 bc
5.2 abc
5.2 abc
5.2 bc
5.2 abc
5.0 cd
5.3 bc
5.2 abc
4.7 e
4.9 d
4.8 de
5.2 abc
5.2 bc
5.2 abc
5.4 a
5.5 a
5.4 a
5.1 B
5.2 A

*: Aynı sütunda farklı harfler ile gösterilen ortalama değerler istatistiki olarak 0.01olasılık düzeyinde
önemlidir.
de yılların ortalamaları dikkate alındığında (%44,6, %44,7 ve %44,7) son istatistik grubunu oluşturmuştur.
Ortalama yağ içerikleri, ikinci deneme yılında birinci deneme yılına göre daha yüksek olarak belirlenmiştir
(%54.4 ve %53.2). Uzun ve ark. (2006); Mondal ve ark. (2010) ve Spandana ve ark. (2014) ortalama yağ
içeriklerini sırasıyla %52 ve %55,4 olarak belirlemiş ve bu bulular deneme sonuçları ile benzerlik
göstermiştir.
DOYMUŞ YAĞ ASİTLERİ
Doymuş yağ asitleri olarak palmitik ve stearik asitlerin içerikleri incelenmiştir. Ortalama sonuçlara göre,
palmitik asit içerikleri %8.3 - 9.6 ve stearik asit içerikleri %4.7 - 5.4 arasında belirlenmiştir. Hem teksel hem
de iki yıllık ortalama sonuçlara göre en yüksek palmitik asit değerleri Tanas çeşidinde (%9.7, 9.6 ve %9.6),
en düşük değerler ise %8.3 ile Batem Aksu çeşidinde tespit edilmiştir. Ortalama sonuçlar, en yüksek stearik
asit içeriğinin ve %5.4 ile Pakistan yerel hattında ve Gölmarmara çeşidinde bulunduğunu ortaya
koymaktadır. En düşük değer ise Sarısu çeşidinde %4.7 olarak bulunmuştur. Teksel yıllar için de benzer
sonuçlar bulunmuştur. 2015 yılında ortalama içerik palmitik asit için %8,8, stearik asit için %5,1, 2016
yılında palmitik asit içeriği %8,7 ve stearik asit içeriği %5,2 de olarak ölçülmüştür (Tablo 2). Hassan (2012)
palmitik asit içeriğini %7,75 ile %8,76 arasında ve stearik asit içeriğini %5,02 ile %8,22 arasında
belirlemiştir ki, bu sonuçlar denemeden elde edilen bulgularla uyumludur. Benzer bulgular başka
araştırmacılar tarafından da bildirilmiştir (Azeez ve Morakinyo, 2011; Bhardwaj ve ark., 2015; Yol ve ark.,
2015).
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DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİ
Doymamış yağ asitleri için tüm değerler Tablo 3'te gösterilmiştir. Ortalama sonuçlar dikkate alındığında
doymamış yağ asitlerinden oleik asit içerikleri %39.7-44.4 arasında yer almışlardır. Aynı istatistik grubunu
oluşturan en yüksek oleik asit içeriği Hatipoğlu ve Aslanbey çeşitlerinden (%44,4 ve %43,9), en düşük oran
ise Tanas çeşidinden (%39,7) elde edilmiştir. Hatipoğlu ve Aslanbey çeşitleri teksel yıllar için en yüksek
oleik asit içeriğini vermiştir. Pakistan yerel hattı sadece 2016 için yukarıdaki çeşitlerle ilk istatistik grubunu
paylaştı. Teksel yıllara ait ortalama değerler dikate alındığında 2016 için belirlenen oranın 2015 için
belirlenen orandan daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (%42.7 ve %41.2).
Linoleik asit içeriği bakımından Batem Aksu çeşidi %45.3 oranıyla ortalama sonuçlarına göre ilk sırada yer
almıştır. Bu çeşidi %43.9 ile Tanas ve %43.1 ile Muganlı çeşidi izlemiştir. 2015 yılında Tanas ve 2016
yılında Batem Aksu en yüksek içeriğe sahipken (sırasıyla %44.9 ve %46.2) Pakistan yerli hattı her iki yılda
da en düşük değerlere (%40.9 ve %38.8) ortaya koymuştur. 2015 yılında ortalama linoleik asit değeri
(%43.1) 2016 yılındaki değerden (%41.7) daha yüksek bulunmuştur.
Linolenik asit içerikleri %0.3-0.5 arasında değişmiştir. Orhangazi 99 çeşidi hem teksel yıllara hem de yıl
ortalamalarına göre %0.5 ile ilk sırayı almıştır. Ortalama içeriklere bakıldığında %0.3 ile son istatistiksel
grubu oluşturan genotipler Gölmarmara, Sarısu, Tan 99, Hatipoğlu, Aslanbey, Batem Aksu ve Pakistan yerel
hattıdır. Yıllar arasında linolenik asit içeriklerinde fark bulunamamıştır.
Susamdaki doymamış yağ asitleri üzerine başka çalışmalar da rapor edilmiştir. Zoumpoulakis ve ark. (2012)
susamdaki ortalama değerlere göre oleik asit içeriğini %37.0, linoleik asit içeriğini %44.1 ve linolenik asit
içeriğini de %0.37 olarak belirlemişlerdir. Criado ve Otero (2010) da oleik asit içeriğini %43.4 ve linoleik
asit içeriğini %39.8 olarak ölçmüştür. Hama (2017), işlem görmemiş susam tohumlarının ortalama değerler
olarak %40.3 oleik asit içeriğine, %46.1 linoleik asit içeriğine ve %0.4 linolenik asit içeriğine sahip
olduğunu belirlemiştir. Bildirilen bu değerler, deneme bulgularıyla büyük benzerlikler göstermektedir.

UFA / SFA ORANI
Doymamış yağ asitlerinin doymuş yağ asitlerine (UFA/SFA) oranları Tablo 3'te gösterilmekte olup, yılların
ortalaması sonuçlar dikkate alındığında bu değerlerin 5.62-6.42 arasında değiştiği görülmektedir. Bu
sonuçlara göre en düşük değer Tanas çeşidinde, en yüksek değer ise Özberk-82 çeşidinde gerçekleşmiştirr.
Tanas çeşidi 2015 ve 2016 yıllarında da en düşük değerleri göstermiştir. En yüksek değerler ise 2015 yılında
6.45 ile Batem Aksu, 2016 yılında 6,6 ile Özberk-82 çeşitlerinde saptanmıştır. Teksel yıllar için belirlenen
ortalamalar birbirine çok yakın hesaplanmıştır (6.02 ve 6.03).
Doymamış yağ asidi bileşimi susam yağının besinsel özelliklerinin önemli bir göstergesidir (Hassan, 2012).
UFA/SFA oranı yüksek ise doymamış yağ asidi içerikleri yüksektir. UFA/SFA oranları çok sayıda araştırıcı
tarafından araştırmalarına konu edilmiştir. UFA/SFA oranlarını Criado ve Otero (2010) 5.0; Zoumpoulakis
ve ark. (2012) 5.1; Guimarães ve ark. (2013) 4.9; XueDe ve ark. (2016) 5.89 ve Gharby ve ark. (2017) 6.0
olarak bildirmişlerdir. Araştırmamızda belirlenen değerler bildirilen bu bulgularla paralellik göstermektedir.

O / L ORANI
Oleik asit/linoleik asit oranındaki (O/L) değişim sınırları ortalama sonuçlara göre 0.88-1.10 arasında
değişikli göstermiştir. En yüksek oran Hatipoğlu çeşidinde, en düşük oran ise Batem Aksu çeşidinde
ölçülmüştür. En yüksek oran 2015 yılında 1.01 ile Aslanbey çeşidinde ve 2016 yılında 1.16 ile Pakistan'ın
yerel hattında saptanmıştır. İlk deneme yılında en düşük değeri Tanas çeşidi (0.86), ikinci yıl için en düşük
değeri Batem çeşidi (0.85) ortaya koymuştur (Tablo 3).
Bitkisel yağlarda oleik asit oranının yüksek olması arzu edilir (Lopez ve ark., 2010). Bir yağda oleik
asit/linoleik asit (O/L) oranı yüksekse o yağın oleik asit içeriği de yüksektir. O/L oranları farklı
araştırmacılar tarafından 0,84 (Zoumpoulakis ve ark., 2012) ile 1,1 (Yol ve ark., 2015) arasında
belirlenmiştir. Bu bulgular bizim sonuçlarımızla benzerlik göstermektedir (0.88-1.10).
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Tablo 3. Çalışmada kullanılan genotiplere ait doymmamış yağ asit içerikleri, doymamış yağ asitleri / doymuş
yağ asitleri oranları (UFA / SFA) ve oleik asit / linoleik asit oranları (O / L)
Unsaturated Fatty Acids (%)
Genotipler
Gölmarmara

Boydak

Sarısu

Tanas

Muganlı 57

Cumhuriyet 99

Osmanlı 99

Tan 99

Kepsut 99

Hatipoğlu

Aslanbey

Baydar 2001

Batem Aksu

Özberk 82

Orhangazi 99

Pakistan
Yıl ortalaması 2005
Yıl ortalaması 2016

Yıllar
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16
2015
2016
2015-16

Oleik asit
42.2 bc*
42.5 c
42.3 cd
41.0 c-f
42.5 c
41.7 d-g
42.0 bc
43.4 b
42.7 ab
38.7 g
40.7 e
39.7 h
40.9 def
42.6 c
41.7 d-g
41.2 c-f
42.2 cd
41.7 d-g
40.1 f
42.4 c
41.2 fg
40.8 def
43.4 b
42.1 cde
41.8 bcd
42.1 cd
41.9 def
43.6 a
45.3 a
44.4 a
42.7 ab
45.1 a
43.9 a
40.8 def
41.5 d
41.1 g

Linoleik asit
44.2 ab
41.7 de
42.9 c
43.3 abc
41.6 ef
42.4 cd
42.0 cd
41.2 fg
41.6 e
44.9 a
43.0 b
43.9 b
44.2 ab
42.0 cde
43.1 c
42.8 bc
42.3 c
42.5 cd
43.9 ab
42.0 cde
42.9 c
42.7 bc
40.9 gh
41.8 de
43.6 abc
42.1 cd
42.8 c
41.0 d
39.5 i
40.2 f
42.0 cd
40.6 h
41.3 e
43.8 ab
42.0 cde
42.9 c

Linolenik asit
0.3 c
0.3 c
0.3 d
0.4 b
0.4 b
0.4 b
0.4 b
0.3 c
0.3 c
0.4 b
0.4 b
0.4 b
0.4 b
0.4 b
0.4 b
0.4 b
0.4 b
0.4 b
0.4 b
0.4 b
0.4 b
0.3 c
0.3 c
0.3 c
0.4 b
0.4 b
0.4 b
0.3 c
0.3 c
0.3 c
0.4 b
0.3 c
0.3 c
0.4 b
0.3 c
0.3 c

41.1 c-f
39.3 f
40.2 h
40.5 ef
42.6 c
41.5 efg
41.1 c-f
42.6 c
41.8 def
41.1 c-f
45.0 a
43.0 b
41.2 B
42.7 A

44.4 ab
46.2 a
45.3 a
43.1 bc
42.0 cde
42.5 cd
43.3 abc
41.9 de
42.6 c
40.9 d
38.8 j
39.8 f
43.1 A
41.7 B

0.4 b
0.3 c
0.3 c
0.4 b
0.4 b
0.4 b
0.5 a
0.5 a
0.5 a
0.3 c
0.3 c
0.3 c
0.3
0.3

UFA / SFA

O/L

6.19
5.95
6.07
6.05
5.96
6.00
5.62
6.02
5.82
5.60
5.64
5.62
6.24
6.20
6.22
5.94
6.06
6.00
5.98
6.05
6.03
5.86
5.95
5.92
5.99
5.95
5.97
6.10
6.07
6.09
6.07
6.14
6.10
6.02
5.94
5.98

0.95
1.01
0.98
0.94
1.02
0.98
1.00
1.05
1.02
0.86
0.94
0.90
0.92
1.01
0.96
0.96
0.99
0.97
0.91
1.00
0.96
0.95
1.06
1.00
0.95
1.00
0.97
1.06
1.14
1.10
1.01
1.11
1.06
0.93
0.98
0.95

6.45
6.30
6.37
6.36
6.48
6.42
6.10
6.07
6.08
5.79
5.84
5.81
6.02
6.03

0.92
0.85
0.88
0.93
1.01
0.97
0.95
1.01
0.98
1.00
1.16
1.08
0.95
1.02

*: Aynı sütunda farklı harfler ile gösterilen ortalama değerler istatistiki olarak 0.01olasılık düzeyinde
önemlidir.
SONUÇ
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Sonuç olarak, denemede protein içeriği açısından Hatipoğlu, yağ içeriği açısından Gölmarmara, palmitik asit
içeriği açısından Tanas, stearik asit içeriği açısından Gölmarmara ve Pakistan yerel hattı, oleik asit içeriği
açısından Aslanbey, linoleik asit içeriği açısından Batem Aksu, linolenik asit içeriği açısından Orhangazi 99,
UFA/SFA oranı açısından Özberk 82 ve O/L oranı açısından da Hatipoğlu çeşidi ilk sırayı elde etmişlerdir.
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TELEVİZYON PROGRAMININ İZLEYİCİ KİTLESİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME
DISSENTING DISCOURSE AGAINST THE GLOBAL PANDEMIC DİSCOURSE: A STUDY OF THE
AUDIENCE OF "EVERY ANGLE” TELEVISION PROGRAM
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ÖZET
Bu araştırmada da küresel pandemi söylemlerine1 karşın pandemiye yönelik muhalif yaklaşımların izleyiciler
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada Beyaz TV kanalında Güncel program kategorisinde yer almakta
olan “Her Açıdan” televizyon programının kanalın YouTube sayfasındaki en çok izlenen 09 Aralık 2020
tarihinde yayınlanan programına yönelik alımlama analizi yapılmıştır. Ayrıca kanalın YouTube sayfasındaki
en çok izlenen 9 programı üzerinde içerik analizi uygulanmıştır. Programın alımlama analizi farklı sosyodemografik özelliklere sahip 10 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan kişiler, akademisyen,
sekreter, öğrenci, muhasebe şefi, ev hanımı ve işçi olmak üzere farklı meslek gruplarına aittir. Bunun
yanında araştırma kapsamında en çok izlenen programın konuğu olan Kaan Sarıaydın ile de bir
derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bir diğer boyutu olan içerik analizinde pandemi
sürecinde yayınlanan bu tarz programlara yönelik bir takım nicel veriler elde edilmiştir. Araştırmada
inceleme kapsamında Beyaz TV kanalında pandemi sürecinde ilk ölümün gerçekleşmesinden sonra yani 18
Mart 2020'den itibaren yıl sona kadar yayınlanan programlar ele alınmıştır. İçerik analizleri ise kanalın
YouTube sayfasında kullanıcı yorumları üzerinde yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid 19, Muhalif Söylemler, İzleyici Araştırması, Alımlama Analizi

ABSTRACT
In this study, despite the global pandemic discourses, the effect of opposing approaches to the pandemic on
the audience was examined. In the study, the reception analysis was made for the most watched program on
the YouTube page of the television program "Every Angle", which is included in the current program
category on the Beyaz TV channel. In addition, content analysis was performed on the 9 most watched
programs on the channel's YouTube page. The reception analysis of the program was carried out on 10
people with different socio-demographic characteristics. The people participating in the research belong to
different occupational groups, including academicians, secretaries, students, accounting chiefs, housewives
and workers. In addition, an in-depth interview was held with Kaan Sarıaydın, the guest of the most watched
program within the scope of the research. In the content analysis, which is another dimension of the study, a
number of quantitative data were obtained for such programs published during the pandemic process. In the
research, the programs broadcast on Beyaz TV channel after the first death from covid disease during the
pandemic process, that is, from 18 March 2020 until the end of the year, were discussed. Content analyzes
were made on the user comments on the YouTube page of the channel.
Keywords: Covid 19, Dissenting Discourse, Audience Research
1. GİRİŞ
1

Küresel pandemi söyleminden kasıt pandemiye yönelik dünya çapında genel kabul görmüş beyanlar ve Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ)’nün açıklamaları ifade edilmektedir. Pandemi: Bir hastalığın veya enfeksiyon etkeninin ülkelerde, kıtalarda, hatta tüm dünya
gibi çok geniş bir alanda yayılım göstermesi. Açıklama: COVID-19, ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinde
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmiştir. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html [Erişim
Tarihi: 10.02.2020].
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Tüm dünyada ve Türkiye’de 2020 yılından itibaren görülmeye başlayan Covid-19 pandemisi başladığı andan
itibaren insanlar üzerinde önemli etkiler bırakmıştır. Tüm dünya üzerinde etkili olması, ekonomik ve
toplumsal düzenleri derinden etkilemesi sebebiyle bu salgın başladığı andan itibaren Fen ve Sosyal Bilimler
alanında pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Salgının dünya çapındaki sosyolojik, toplumsal ve de
ekonomik etkilerinin yanında bir de psikolojik etkilerinin olduğu göz ardı edilmemelidir.
İnsanlar salgın hakkında edindikleri bilgileri ya ana akım medyadan ya da alternatif yeni medya araçlarından
öğrenmektedir. Ana akım medya araçları salgının daha çok sağlık boyutuna işaret ederek, bunun insan
hayatını tehdit eden ciddi bir hastalık olduğuna ve aşı olmanın önemine vurgu yapmaktadır. Bunun yanı sıra
yeni medya araçlarından sosyal medya salgının neden ve nasıl ortaya çıktığına dair alternatif fikirlerin
dolaştığı bir mecra haline gelmiştir. Bu alternatif mecralarda salgının anlatıldığı kadar tehlikeli olmadığı, bu
salgının biyolojik bir silah olarak kullanıldığı ve toplumlarda korku salarak kitleleri denetlemek ve yönetmek
amaçlı ortaya çıkarılan planlı bir hastalık olduğu vurgusu yapılmaktadır. Ayrıca bu medya araçlarında aşı
karşıtı söylemler yaygın olmakla birlikte aşının insan sağlığı için önemli bir tehlike olduğu da sıklıkla dile
getirilmektedir. Bu araştırmada da küresel pandemi söylemlerine karşın pandemiye yönelik muhalif
yaklaşımların izleyiciler üzerindeki etkisi incelenmiştir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Kültürel Çalışmalar ve Alımlama Araştırmaları
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı pasif izleyici kitlesini aktif konuma getirse de bireylerin
algılamalarındaki farklılıktan ötürü izleyici üzerine yapılan çalışmalarda kültür faktörü giderek daha fazla
önem kazanmıştır (Yücel, 2014:6). İngiliz kültürel çalışmalar ekolü, İkinci Dünya Savaşı sonrasında
İngiltere’de ortaya çıkmıştır. 1950’li yıllara kadar İngiltere’de kültür ve kitle kültürüne yönelik çalışmalarda
Matthew Arnold ve F.R. Leavis önem arz etmekteydi ve bu dönem kültür ve medeniyet olarak adlandırılan
geleneğin etkisi altındaydı. Bu gelenek kitle kültürünü ve popüler kültürü “kaba ve cahil” kalabalıkların
kültürü olarak görmekte ve eleştirmekteydi. Savaş sonrası refah koşullarının artması ve daha önceden eğitim
olanaklarına erişimi olmayan orta ve alt sınıflarında eğitime dâhil olması ile birlikte kültürel çalışmalar
ekolünde, Raymond Williams, Richard Hoggart, Stuart Hall gibi işçi sınıfından gelen ve seçkinci İngiliz
kültürünü dönüştürecek isimler yer aldı (Özçetin, 2018:182).
Kültürel çalışmalar ilk olarak 1960 ve 1970'li yıllarda İngiliz akademisyenler tarafından geliştirilmiştir. Daha
sonradan dünya çapında pek çok farklı disiplindeki bilim adamları tarafından ele alınmıştır. Kültürel
çalışmalar farklı bölgelerde ve farklı konularda çalışmalar yapılmış bir alan olarak değerlendirilebilir.
İzleyicileri medya içerikleri karşısında pasif olarak konumlandıran Eleştirel Ekonomi Politik yaklaşımına
karşılık Kültürel Çalışmalar izleyicilerin aktifliğine vurgu yapmaktadır (Elitaş, 2017, s.305). Kültürel
çalışmaları uygulayan kişilerin esas amacı toplumsal bir düzen içinde yaşayan insanların gündelik
hayatlarının inşasında edindikleri rol ve davranışları şekillendiren güçleri incelemektir.
Ziauddin Sardar (1994) Introducing Cultural Studies adlı kitabında kültürel çalışmaların temel
özelliklerinden şu şekilde bahsetmektedir:
● Kültürel çalışmaların amacı kültürel uygulamaları ve onların güçle olan ilişkisini incelemektir.
● Kültürel çalışmaların başka bir hedefi de kültürü tüm o karmaşık yapısıyla anlamak ve kendisini gösterdiği

toplumsal ve siyasal bağlamda analiz etmektir.
● Kültürel çalışmalar hem bir çalışma veya analize hem de siyasal eleştiri veya harekete zemin oluşturabilir.
● Kültürel çalışmalar doğada saklı kalmaya niyetli olan bilginin yapay sınırlarını açığa çıkararak onları

birbirleriyle bağdaştırmaya çalışır.
Kültürel çalışmalar özellikle insanların kültürel metinleri farklı açılardan okuduklarını, algıladıklarını ve
yorumladıklarını ifade etmektedir ve pasif tüketici görüşünü eleştirmektedir. Göstergebilimi geliştiren ve
ondan yararlanan kültürel çalışmalar, metin kavramını sadece yazı dilini değil, aynı zamanda televizyon
programları, filmler, fotoğraflar, moda, saç modelleri ve diğer birçok şeyi belirtmek için kullanır. Kültürel
çalışmalar araştırmacısı için "kültür", sadece sosyal egemen grupların kültürü olan geleneksel yüksek kültürü
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değil, aynı zamanda kültürel çalışmaların esas odağı hâline gelen gündelik uygulamalar ve anlamları da
içermektedir (Bakhtin, 1981:4).
İzleyiciyi/okuyucuyu etkin kabul eden çalışmalar daha önce yapılmış olsa da alımlama çalışmaları kültürel
çalışmalarla birlikte başlamıştır. Alımlama çalışmaları izleyiciyi merkeze alan çalışmalardır. Bu anlamda
medya mesajları karşısında alıcıların konumları önemli hale gelmektedir. Alımlama araştırmaları, televizyon
programlarında üretilen anlam ile izleyicinin ürettiği anlam arasındaki farklılıkların ve ilişkilerin
çözümlenmesine yöneliktir. Alımlama araştırmalarında metin çözümlemesi yapıldıktan sonra izleyicinin
metne verdiği tepki ölçülmeye çalışılır. Bu araştırma yöntemine göre izleyiciler anlam üretiminde birer
araçtır. İzleyicilerin alımlama sürecindeki farklılıkları onların toplumsal ya da bireysel özellikleri göz önünde
bulundurularak analiz edilir (Hoijer, 2005:105-106). Alımlama (reception theory) çalışmalarının temelini
Stuart Hall’ün Kodlama-Kodaçımı çalışması oluşturmaktadır.
Stuart Hall “Audience Theory or Reader’s Reception Theory” olarak bilinen çalışmasını 1973’te
geliştirmiştir. The study Encoding and Decoding Television Discourse (1973) focuses on the encoding and
decoding of the content given to the audience. Alımlama teorisi bir metinin, filmin veya kitabın hiçbir anlamı
olmamasına rağmen, onu izleyen veya deneyimleyenlerin kendince bir anlam oluşturduğunu ifade
etmektedir.
Hall, izleyicilerin medya metinleriyle karşılaştıklarında üç tür okuma yapacaklarını belirtiyor.
● Baskın (Hegemonik) Okuma: Bu tür bir kodlamada, izleyici/okuyucu kodlama sürecinin bazı sınırlarını ve

parametrelerini belirleyebilir. Metindeki anlamlar, üreticinin istediği yönde tam ve doğru olarak alınır ve
kodlayıcının ürettiği anlam her düzeyde meşru kabul edilir.
● Müzakereci Okuma: Müzakere edilmiş okumada, izleyici hem uyumlu hem de zıt bir anlam ifade edebilir.

Bu okumada dinleyici, metindeki baskın tanımların meşruiyetini kabul eder. Öte yandan kendi koşullarına
uygun anlamlar üretir.
● Muhalif Okuma: Bu okuma şekli, izleyiciye mesajın içeriğini tam olarak anlamasını, metindeki baskın

kodları fark etmesini, ancak kendi alternatif kodlarını kullanarak zıt anlam üretmesini söyler. (Hall,
2005:96-97).
Alımlama araştırmalarını güçlü bir şekilde etkileyen kültürel araştırmalar yaklaşımı sıklıkla popüler kültür
ürünlerine odaklanmış ve daha çok haber dışı televizyon yayınlarıyla ilgilenmiştir (Şeker, 2009: 107).
Kültürel Çalışmalar Ekolü’nde Stuart Hall ile birlikte anlamın oluşumu üzerine çalışmalar da yapılmaya
başlanmıştır (Baloğlu, ve Uzun, 2018:1832). Stuart Hall’ın kodlama/kodaçma araştırma modeline dayanan
ilk araştırmalardan olması sebebiyle David Morley’in “Aile Televizyonu” çalışması önemlidir. Morley bu
çalışmasında cinsiyet rolleri ile televizyon izleme pratikleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir (Morley, 1986).
Bu araştırmada da farklı demografik özelliklere sahip bireylerin Covid 19 salgını sürecinde yayınlanan
salgına ilişkin muhalif söylemleri alımlama düzeyleri araştırılmıştır. Çalışmanın bir sonraki bölümünde
araştırmanın yöntemi ele alınarak izleyicilerin kodlama/kodaçma süreçleri ve izlenen programlara yönelik
içerik analizine değinilmiştir.
3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Bu çalışmada yöntem olarak nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Derinlemesine
görüşme yönteminden yararlanılan araştırmada, Stuart Hall’ın kodlama ve kod açma yöntemi ile
katılımcılara alımlama analizinde uygulanmıştır. En çok izlenen televizyon programlarının analizi için ise
içerik analizinden yararlanmıştır.
Bu araştırmada incelenen televizyon programları seçilirken, pandemi sürecinde Türkiye’de ilk can kaybının
yaşandığı 17 Mart 2020 tarihi başlangıç kabul edilerek, yılsonuna kadar yayınlanan programlar araştırmaya
dâhil edilmiştir. Bu tarih aralığı ile araştırma sınırlandırılmıştır. Çalışmada izleyicilerin medya mesajlarını
alımlama ve hatırlamalarını tespit etmek üzere, Beyaz Tv’de yayınlanan “Her Açıdan” programının en çok
izlenen bölümü ele alınmıştır. Bu bölümün seçilmesinin nedeni Covid 19 salgını sürecinde o tarihten itibaren
en çok izlenen program olması ve daha fazla izleyici kitlesine ulaşmış olmasıdır. Alımlama analizinde
televizyon programı araştırmaya katılan gönüllülere izletilerek kodlama ve kodaçma süreçleri incelenmiştir.
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1 saat 13 dakikadan oluşan program kaydedilerek katılımcılara e-mail ortamında gönderilmiş ve programı
izlemeleri sağlanmıştır. Katılımcılar programı izledikten sonra her katılımcıyla ayrı ayrı derinlemesine
görüşmeler yapılmıştır. Derinlemesine görüşmeler katılımcılar programı izledikten sonraki gün
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel kısmında, nitel görüşmelerin yürütülmesi ve çözümlenmesinin çok
uzun zaman alacağı yönündeki yaygın görüşten hareketle görüşme sayısı sınırlı tutulmuştur. Nitel
araştırmaların ve görüşme yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmaların evrene genellenemeyeceği ön kabulü ile
bu araştırma sınırlandırılmaktadır (Jensen, 2005).
İzleme ve görüşme öncesinde programda aktarılanlar kapsamında bir soru formu oluşturulmuş, böylece
katılımcıların programın içeriğini anımsama ve alımlaması belirlenmeye çalışılmıştır. Derinlemesine
görüşmelerde katılımcılardan programı yeniden anlatmaları istenmiştir. Katılımcılardan akıllarında kalan en
önemli bilgi, en etkileyici görüntü, programın aktardığı mesaj, bölümün adı, konuğun adı, konuk seçimi gibi
başlıkları anlatmaları istenerek, programın alımlanma ve anımsanma boyutu incelenmiştir. Ayrıca, Her
Açıdan Programı’nın takip edilme sıklığı, izlenme ya da izlenmeme nedeni sorgulanmıştır. Katılımcılara
kişisel olarak Covid-19 süreci ile ilgili muhalif söylemler hakkında ne düşündükleri sorulmuştur. Bu
soruların sorulma nedeni, katılımcıların programı izledikten sonra ürettikleri anlam ile kişisel düşüncelerinin
uyuşma düzeyini tespit etmektedir. Araştırmada 10 kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırmaya
katılan kişilerin farklı yaş, eğitim, cinsiyet, sosyo-ekonomik gruplardan oluşmasına özen gösterilmiştir.
Katılımcılar arasında ev hanımı, temizlik işçisi, muhasebe şefi, akademisyen, öğrenci, sekreter ve öğretmen
gibi farklı meslek grupları yer almaktadır. Katılımcıların eğitim seviyesi orta öğretimden lisansüstüne kadar
uzanmaktadır. Farklı yaş grupları ve cinsiyetten oluşan katılımcıların yaş aralığı 19-53’tür. Katılımcıların
aylık gelir seviyeleri 650 TL ile 12.000 TL arasında değişmektedir. Farklı sosyo-demografik özelliklere
sahip kişilerin seçilmesinin nedeni ise, izleyicilerin ürettiği anlamla sosyal konumları arasında bağlantı
kurabilme düşüncesidir.
Araştırma kapsamında en çok izlenen programın konuğu olan Kaan Sarıaydın’ile de internet üzerinden bir
görüşme gerçekleştirilmiştir. Kaan Sarıaydın ile görüşme yapılarak programlarda değindiği konular, izleyici
kitlesi hakkındaki düşünceleri, küresel pandemi söylemine yönelik fikirleri hakkında daha derinlemesine
bilgi edinilmiştir. Görüşme detayları ek bilgi olarak sunulmuştur.
3.1. “Her Açıdan” 09 Aralık 2020 Tarihli Program Alımlama Analizi
Araştırmada 09 Aralık tarihinde yayınlanan bölümün öncelikle metin çözümlemesi gerçekleştirilmiştir.
Ardından araştırmaya katılanların kodaçılımları incelenmiş ve yorumlanmıştır.
3.2. Her Açıdan’ın 09 Aralık 2020 Tarihli Bölümün İçeriği
Televizyon ve haber programlarına yönelik alımlama analizi yapılmadan önce programın metin
çözümlemesinin yapılmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle metnin genel
çözümlemesi yapılmaktadır.
9 Aralık 2020 tarihli programda programın sunucusu Ferda Yıldırım öncelikle o günkü konuya ilişkin genel
bir giriş yapmakta ve programın konuğu Kaan Sarıaydın’ı izleyici ile tanıştırmaktadır. Programa gündemdeki
en önemli konulardan birisi olan Covid 19 aşısı konusuyla açılış yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın
açıklamalarına yönelik “Aşı zorunlu olacak mı?” konusu programın genelinde tartışılmıştır. Programda
“Büyük Düşün” hastag etiketi yer almaktadır.
“Aşı zorunlu olacak mı?” Sorusuna konuk Kaan Sarıaydın şöyle yanıt vermiştir: Aşının zorunlu olması
anayasaya aykırı bir durumdur ve bu konuda insanlar içini rahat tutabilir. Covid-19’un kirli yüzü ifadesiyle
sözlerine devam eden Sarıaydın, Covid-19’un bir tekno silah olduğuna işaret etmiş ve hastalığın aylar
öncesinden tasarlanmış bir senaryo olduğunu söylemiştir. Sarıaydın’a göre bu senaryoyu tasarlayanlar da
küresel sermayedir. Programda Kaan Sarıaydın bu iddialarını Amerika Birleşik Devletleri Genel Kurmay
Başkanı Milley’in, salgının bir biyolojik silah olduğunu sözleri ile desteklemektedir.
Salgının amacının, yenidünya düzenine geçişte bir hızlandırıcı etki olduğuna ve dijital yenidünya düzenine
doğru adım adım ilerlendiğine işaret eden Sarıaydın, küreselcilerin yegâne amacının tek dünya, tek devlet,
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tek millet kurmak olduğunu söylemiştir. Ulus devletlerin bu yeni sistem içerinde yerinin olmadığına vurgu
yapan Sarıaydın, ayrıca etnik yapı ve din gibi kurumlarında zamanla ortadan kaldırılacağına dikkat
çekmiştir.
Programda finans ve ekonomi konularına da değinen Sarıaydın, gelecekte, doların piyasadan silineceği ve
petrol gibi çevreyi kirleten hammaddelerin kullanılmayacağına vurgu yapmıştır. 2021’de kripto paraların
piyasada etkili olacağını söyleyen Sarıaydın sözlerine şöyle devam etmiştir: “Küresel yapılar Türkiye ile
yaklaşık 20 yıldır uğraşmaktadır. Bunun en önemli sebebi Türkiye’nin gelecekte güçlü bir pozisyona gelecek
olması ve küresel çapta önemli roller üstlenecek olmasıdır. İtibarsızlaşmış bir Çin’in yerine dünyanın yeni
sanayi üssü Türkiye olacaktır.”
Programın ilerleyen dakikalarında sunucu Ferda Yıldırım Kaan Sarıaydın’a şu soruları yöneltmiştir?
1. Büyük sıfırlamanın amacı dijital gözetim yoluyla dünyayı izlemek ve kontrol etmek mi?
2. Korku, endişe ve kafa karışıklığı oluşturularak, insanları çaresizliğe mahkûm etmek ve sonunda istenilen
her şeyi yaptırmak bu planın bir parçası mı?
3. Covid-19 konusunda farklı düşünenler neden bilim düşmanı ilan ediliyor?
4. Önemli olan tek bilim teknokratların doğru saydığı bilim midir?
Sorulara yanıt olarak geçtiğimiz yıl solunum enfeksiyonları hastalıklarından 50 bin kişinin yaşamını
yitirdiğini söyleyen Sarıaydın, Covid 19 ölümlerinin (15 bin) bu sayıdan az olduğunu belirmiştir. Sarıaydın’a
göre kamunun algı yönetiminde, küresel güç medyayı kullanmaktadır. Sağlık Bakanı’na canlı yayında
çağrıda bulunan Sarıaydın, her yıl solunum yolu hastalıklarından kaç insanın öldüğünün açıklanmasını talep
etmiştir.
Sarıaydın’ın dikkat çeken bir sözü şöyledir: “Covid 19’da göremediğiniz bir savaş haçlı ile hilalin savaşıdır.
Bu sefer bu savaşa bütün dünya alet edildi”.
Yaklaşık çeyrek asırdır bugünlerin tasarımının yapıldığına dikkat çeken Sarıaydın, toplumda yaratılan korku
ve endişelerin kaldırılması için bu tür programların yapılması gerektiğini söylemiştir. Topluma korku
pompalayan kurumlarında kime hizmet ettiğinin sorgulanması gerektiğine dikkat çekmiştir.
Sarıaydın aşı konusunda Çin’i kastederek “Kendi toplumunda kullanmadıkları bir aşıyı ülkemizde
uygulanmak üzere gönderen bir devletin aşısını yapıyoruz” demiştir. Programda aşı olan gruplara yönelik
açıklanan ön raporlara yer verilmiştir. Raporda aşı olan kişilerin hayatlarını kaybettiklerini veya Covid-19
hastalığına yakalandıkları ifade edilmiştir. Aşıyı üreten şirketlerinde küreselcilere ait olduğunu söyleyen
Sarıaydın, “Çin’in kendi halkına uygulamadığı aşıyı neden biz uyguluyoruz. Biz kobay mıyız?” şeklinde bir
yorumu olmuştur.
Program sunucusunun sorusu üzerine PCR testleri ne kadar güvenilir? sorusuna yanıt veren Sarıaydın, testin
üreticisinin yorumunu aktararak “7 cm boyundaki bir çubuk ile herkesin genzinde bir şey bulabiliriz”
demiştir. Programda elma püresine yapılan testin pozitif çıktığı haberini göstererek PCR testlerinin doğru
sonuçlar vermediğini söylemiştir.
Covid-19 aşısı olmayanlara seyahat yasağı getirilmesi konusuna programın sonunda tekrar değinen
Sarıaydın, bu durumun anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek, anayasanın 23 maddesine dikkat çekmiştir.
Covid-19 bahanesi ile küçük esnafın zor duruma sokulduğuna işaret eden Sarıaydın, maaşını almaya devam
eden devlet sorumlularına sitem etmiştir.
Son olarak programın konu başlıkları genel olarak şu şekilde özetlenebilir:
● Türkiye dünyanın yeni sanayi üssü olacak, 2021 de şahlanış başlıyor.
● 1,5 ay sonra vaka sayıları azalacak ve bu plandemi senaryosu son bulacak.
● Amerika Birleşik Devletleri, ülkenin başkanı Biden üzerinden bir suikat senaryosu ortaya koyabilir.
● Dünya küreselciler ve ulusalcılar arasında bir savaştadır.
● Covid-19 yenidünya düzenine geçişte hızlandırıcı bir araç olarak kullanılmaktadır.
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3.3. Katılımcı Yorumları
Araştırmada katılımcılara programı izledikten sonra akıllarında kalan en önemli ifadenin ne olduğu
sorulmuştur. Genel olarak katılımcıların cevaplarına bakıldığında programla ilgili akılda kalan en önemli
ifadenin Covid 19 salgınının biyolojik bir silah olduğu ve salgının yenidünya düzenine geçişte bir araç
olarak kullanılması olmuştur. İzleyicilerin programın detaylarını anımsadıkları gözlemlenmiştir. Araştırmaya
katılan katılımcılardan yalnızca iki tanesi Beyaz TV’nin Her Açıdan programını daha önceden takip
etmektedir. Programı önceden takip eden izleyiciler, programı takip etmelerinin sebebini ana akım medyadan
farklı konuların tartışılması ve ilgi çekici konuların konuşulması olarak açıklamışlardır. Programı takip
etmeyen kişilere sebebi sorulduğunda ise programa daha önce denk gelmediklerini ifade etmişlerdir.
Programla ilgili bazı yorumlarda izleyicilerin programın kodlarına uygun kod açılımı yaptığı
gözlemlenmiştir.
- “PCR testlerine güvenmiyordum. Programı izleyince bu düşüncem pekişti.” (Katılımcı:1, Yaş: 36,
Muhasebe Şefi,).
- “Kaan Bey’in söylediklerine bende katıldım. Çevremde tanıdıklarım var testleri bir gün pozitif bir gün
negatif çıkıyor. PCR testleri güvenilir değil.” (Katılımcı:8, Yaş: 35, Sekreter).
- “PCR testleri aynı gün içinde hem pozitif hem negatif çıkan tanıdıklarım oldu. Zaten o testlere yönelik
kuşkularım vardı, pekişmiş oldu. (Katılımcı:4, Yaş: 36, Akademisyen).
- “Programa konuk olan kişinin yenidünya düzeni ve dijital sisteme geçiş hakkındaki görüşlerine
katılıyorum”. (Katılımcı:10, Yaş:50, Ev Hanımı).
İzleyicilerin program hakkındaki değerlendirmeleri incelendiğinde, program tarafından üretilen anlamları
kendi deneyimleri ile yorumlayarak ilişkilendirdikleri gözlemlenmiştir. Kimi zaman izleyiciler önceki
bilgilerini de kullanarak yeni anlamlar üretmişlerdir (Hoijer, 2005).
● “Çin aşısının Türkiye'de uygulanması ile ilgili düşüncelerim; Türkiye tıp ve bilim açısından gelişmiş bir

ülkedir. Bana göre Çin'den aşı almak yerine kendi aşı çalışmalarımızı hızlandırıp, kendi aşımızı üretip,
halkımıza bilindik ve daha güven veren aşıları kullanıma sunabilirdik (Katılımcı:3, Yaş:19, Öğrenci).
Alımlama analizi sonucunda demografik özelliklerin izleyicilerin verilen medya mesajlarını
yorumlamalarında etkili olduğu keşfedilmiştir. Eğitim seviyesinin bu noktada önemli bir belirleyici olduğu
gözlemlenmiştir. Araştırmaya katılan ve eğitim seviyesi doktora düzeyinde olan akademisyenlerin çoğu
soruda muhalif bir okuma yaptıkları gözlemlenmiştir.
● “Covid-19 aşı sürecini en başından beri takip ediyorum. Açıkçası aşının gelmesini de dört gözle bekledim.

Covid-19 dünya üzerindeki ilk salgın değil, bu zamana kadar dünya pek çok salgın hastalık geçirdi ve bunu
aşılama ile çözdü. Aşının uygulanması taraftarıyım” (Katılımcı:6, Yaş:40, Akademisyen).
● “Aşı yaptırmayı düşünüyordum. Hamile olduğum için yaptıramıyorum. Programı izledikten sonra da

yaptırmayı düşünüyorum.” (Katılımcı: 4, 36, Akademisyen).
● “Programı izlemeden önce aşıyı yaptırmayı düşünüyordum, hala da fikrim değişmedi”. (Katılımcı:5,

Yaş:39, Akademisyen).
Eğitim seviyeleri akademisyen gruba göre lise ve önlisans seviyesinde olan öğrenci, ev hanımı, sekreter ve
işçi katılımcıların programa yönelik baskın (hegomonik) bir okuma yaptıkları gözlemlenmiştir.
● “Kaan Sarıaydın'ın Covid-19 aşısı hakkında söylediği düşüncelere tamamen katılıyorum. Bana göre Covid-

19 aşısı zorunlu olmamalıdır.” (Katılımcı: 3, Yaş: 19, Öğrenci).
● “Aşı zorunlu olmamalı, tercihe dayalı olmalı, esir kampında mıyız? (Katılımcı:2, Yaş:53, İşçi).
● “Kaan Sarıaydın'ın görüşlerine katıldım. Aşı madem kendi ülkelerinde yapılmamış neden bizde

uygulanıyor”. (Katılımcı: 9, Yaş: 28, Sekreter).
● “Covid-19 salgının bir komplo teorisi olduğuna ve topluma korku salınarak küreselcilerin emellerine

ulaşmaya çalıştığı fikrine katılıyorum.” (Katılımcı: 10, Yaş:50, Ev Hanımı).
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İzleyiciler hayatlarında edindikleri tecrübelere dayanarak medya metinlerinde verilen egemen kodlara itiraz
edebilmektedir (Yaylagül, 2006: 134). Araştırmada izleyiciler gözlemlendiğinde geçmiş deneyimlerin
muhalif ya da müzakereci okuma yapmada etkili olduğu fark edilmiştir.
● “Yeni dünya düzeni fikrine henüz inanmıyorum. Daha önce de etrafımda konuşuldu ama ben emin

olamıyorum. Programı izlerken etkilendim ancak sonrasında yine emin olamadım (Katılımcı:9, Yaş:35,
Sekreter).
● “O zaman neden ölümler var? Covid-19 hastalığından tanıdıklarım öldü”. (Katılımcı:10, Yaş:50, Ev

Hanımı).
● “Covid-19’un küreselcilerin oyunu olma ihtimali var ama bu konuda hala kafam karışık.” (Katılımcı:1,

Yaş:36, Muhasebe Şefi).
● “Katılmıyorum. Bu program üç ay önce çekilmiş, Kaan Bey 3 ay sonra her şey çok güzel olacak demişti

ama olmadı. Söylediklerine katılmıyorum. (Katılımcı:2, Yaş:53, İşçi).
İzleyicilerin müzakereci ve muhalif okuma yapmakta fikir birliği oluşturdukları tek konu Kaan Sarıaydın’ın
Türkiye’nin geleceği ile ilgili söyledikleri hakkında olmuştur. Katılımcılar Türkiye’nin gelecekte güçlü ve
sanayide gelişmiş bir ülke olacağı noktasında muhalif bir tavır sergilemişlerdir.
● “Türkiye’nin kısa zamanda o kadar gelişip ilerleyeceğini sanmıyorum. Sarıaydın’ın görüşlerinin hükümeti

destekler nitelikte olduğunu fark ettim.”(Katılımcı:4, Yaş:36, Akademisyen).
● “Emin olamıyorum, nasıl olacak? Madem ekonomimiz neden bu kadar kötü.” (Katılımcı:2, Yaş:53, İşçi).
● “Kaan Bey’in dediği gibi sanayi üssü olmamız aslında söylenildiği gibi iyi bir şey değil. Dış yatırımcıların

bizi sanayi üssü olarak kullanması, aynı Çin gibi ucuz iş gücü sağlamamızdan kaynaklıdır. Bu bizim
gelişmiş bir ülke değil gelişmekte olan bir ülke olduğumuzun vurgusudur.” (Katılımcı:6, Yaş: 40,
Akademisyen).
● “Bunu da daha önceden duymuştum ama emin değilim, ancak öyle olmasını isterim tabi ki.” (Katılımcı:1,

Yaş:36, Muhasebe Şefi).
● “Orası muallak, sonuçta biz dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bazı güç dengelerinin değişmesi lazım. Birçok

yatırım gerekli ve ham maddelerin işlenmesi için güçlü bir altyapı lazım, bu konuda emin olamıyorum.
(Katılımcı:10, Yaş:50, Ev Hanımı).
Araştırma kapsamında dikkati çeken önemli bir nokta programı daha önce izlemiş olanlar ile izlememiş
olanlar arasında anlamlı bir farkın olmayışıdır. Programın takipçisi olmak programda ifade edilen görüşlere
karşı izleyicinin kod açma sürecinde etkili değildir. Etkili olan geçmiş tecrübelerdir. Eğer izleyicinin
bahsedilen konu hakkında geçmiş bir deneyimi, fikri, inancı vb. varsa izleyicini müzakereci veya muhalif
okuma yapmaktadır. Eğer izleyicinin bahsedilen konuya yönelik herhangi bir fikri yoksa baskın oluma
yapmaktadır.
Demografik özelliklerden eğitim ise muhalif ve müzakereci okuma yapmada en önemli etken olarak tespit
edilmiştir. Araştırmada varılan sonuca göre eğitim seviyesinin artması, geçmiş tecrübeler ve var olan
inanışlar kişilerin muhalif veya müzakereci okuma yapmasına neden olmaktadır.
3.4. İçerik Analizi Sonuçları
Araştırma kapsamında Beyaz TV kanalında yayınlanan “Her Açıdan” televizyon programının pandeminin
yaygınlaşması ve Türkiye’de ilk Covid-19 ölümün gerçekleştiği 17 Mart 2020 tarihinden itibaren yılsonuna
kadar yayınlanan bölümler ele alınmıştır. Kanalda 18 Mart tarihinden yılsonuna kadar toplamda 45 bölüm
yayınlanmıştır. Ancak yayınlanan tüm bölümlerin izlenme oranları eşit değildir. Bu nedenle 18 Mart’tan
yılsonuna kadar en çok izlenme oranına sahip programlar tespit edilmiştir. Buna göre 100 binin üzerinde
izlenen 18 program bulunurken, 200 binin üzerinde izlenen 9 adet program bulunmaktadır. Araştırmada 200
binin üzerinde izlenen 9 programa içerik analizi uygulanmıştır. 9 program içerisinden ise en çok izlenen
bölüm 500 bin üstü izleyici ile 9 Aralık 2020 tarihinde Kaan Sarıoğlu’nun katıldığı bölümdür.
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İçerik analizi 200 binin üzerinde izlenen 9 bölüme uygulanmıştır. Bu bölümler kanalın YouTube sayfasında
programın yayınlandığı ertesi gün verilmektedir. İçerik analizinde programa yorum yapan internet
kullanıcılarının yorumları, nicelik olarak analiz edilmiştir. İçerik analizi kapsamında programa yorum
yapanların program hakkındaki olumlu ve konukları destekleyici söylemleri, olumsuz eleştirileri ve konu ile
ilgisiz yorumlar olmak şeklinde üç kategoride incelenmiştir. İçerik analizi kapsamında programda konuşulan
konu başlıkları, programın beğeni oranları ve konuklara yer verilmiştir. Buna göre içerik analizi sonucunda
elde edilen tablo şu şekildedir (Bkz. (Tablo 1).
Tablo 1. Her Açıdan TV Programı İçerik Analizi
Programı
n Tarihi

18 Mart
2020

26
Ağustos
2020
30 Eylül
2020

14 Ekim
2020

04 Kasım
2020

18 Kasım
2020

02 Aralık
2020
09 Aralık
2020
16 Aralık
2020

Programda
Konuşulan Konu
Başlıkları
Biyolojik Salgın,
Covid 19, Şeytani
Akıl, Dijital Kimlik
ve Aşı, Dijital
Faşizm Yeni Dünya
Düzeni
Evren, İnsanlık,
Yaratılış ve
İnsanlığın Geleceği
Türkiye, Kafkasya,
Ermenistan, PKK ve
Türkiye’nin geleceği
Azerbaycan
Ermenistan
Problemi, Dünyanın
Bloklaşması, ABD
Seçimleri
Turan Ordusu, ABD
Seçimi,
Küreselcilerin
Eylemleri,
Yurtdışındaki
Türkler, Yeni Dünya
Düzeni
Covid 19
Kısıtlamalar, Yeni
Dünya Düzeni Euro,
Dolar akıbeti
Covid 19 Aşısı,
Küresel Ekonomik
Kriz, Biyolojik Silah
Olarak Covid 19,
Yeni Dünya Düzeni
Covid 19 Aşısı,
Yeni Dünya Düzeni
Büyük Reset, Yeni
Dünya Düzeni,
Kıyamet Alametleri

İzlenme
Oranı

Program
Konukları

Like/
Dislike

Toplam
Yorum

Olumlu
Yorumlar

Olumsuz
Yorumlar

Konuyla
İlgisiz
Yorumlar

324.953

Abdullah
Çiftçi ve
Mehmet Ali
Bulut

4.580/
225

840

524

254

62

479.736

Mehmet Ali
Bulut ve
Deniz Erten

9021/490

1.562

1.134

356

72

255.311

Kaan
Sarıaydın

6.624/188

1.000

929

47

24

327.191

Kaan
Sarıaydın

7.878/226

1.305

1.196

53

56

486.207

Kaan
Sarıaydın

10.924/39
9

1.493

1.382

38

73

483.051

Kaan
Sarıaydın

10.970/40
9

1.392

1.262

48

82

224.575

Hüseyin
Çiloğlu

4.660/123

723

694

12

17

549.868

Kaan
Sarıaydın

13.161/38
5

1.612

1.654

38

51

413.340

Mehmet Ali
Bulut

7.192/318

1.267

976

78

213

Her Açıdan Programı’nın 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 200 binin üzerinde izlenen bölümlerine içerik
analizi uygulanması ile programların nicelik olarak analiz edilmesine olanak sağlanmıştır. Programlara içerik
analizi uygulanmadan önce incelenecek olan dokuz bölüm araştırmacı tarafından izlenmiştir. Analiz
sonucunda en çok izlenen programın yaklaşık 550 bin izlenme oranı ile 9 Aralık tarihine ait program olduğu
görülmektedir. İçerik analizi tablosundan programda en çok izlenme oranına sahip bölümlerin Kaan
Sarıaydın’ın konuk olduğu bölümler olduğu görülmektedir. Daha sonra Mehmet Ali Bulut ve Deniz Erten’in
konuk olduğu program gelmektedir.
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Kaan Sarıaydın’ın konuk olduğu programlarda genel olarak Türklerin yenidünya düzenindeki konumu,
Ermenistan-Azerbaycan savaşı, yenidünya düzeni, Turan ordusunun kurulması, Covid-19 hastalığı ve aşının
bulunması ile gelişecek süreçlerden bahsedilmektedir. Programı izleyen izleyicilerin olumlu ve olumsuz
yorum oranlarına ve programın aldığı beğeni sayılarına bakıldığında programlara konuk olan Kaan
Sarıaydın’ın görüşlerinin izleyici tarafından çoğunlukla desteklendiği sonucuna ulaşılmaktadır. Kaan
Sarıaydın’ın izleyiciden aldığı yüksek beğeni oranları, onun 9 program süreci içerisinde 5 kere konuk olarak
programa katılmasını sağlamıştır. Diğer programların beğeni oranları incelendiğinde Sarıaydın’ın genel
anlamda yüksek beğeni oranına sahip olduğu görülmektedir. İzleyiciler arasında olumsuz veya konu ile ilgisi
olmayan yorumlar yapan kişilerde bulunmaktadır. Ancak bu yorumların oranlarının olumlu yorumlara
kıyasla oldukça az olduğu görülmektedir. İçerik analizi sonuçlarına göre programları takip eden izleyiciler
çoğunlukla programları beğenmişlerdir.
Programa Kaan Sarıaydın’dan sonra en fazla konuk olan kişi Mehmet Ali Bulut’tur. Mehmet Ali Bulut
konuk olduğu programlarda genellikle Covid-19 sürecinin ilahi boyutuna değinmektedir. Şeytani Aklın
projeleri, yenidünya düzeni planları, küreselciler ve Covid-19 aşısı ile toplumda gerçekleştirilmesi
amaçlanan planlar üzerinde durmaktadır. Büyük reset ve djital faşizm konularına dikkat çeken Mehmet Ali
Bulut, Covid 19 virüsünün küreselcilerin yenidünya düzeni planları kapsamında biyolojik bir silah olarak
ortaya çıkarıldığını ileri sürmektedir. Mehmet Ali Bulut, Abdullah Çiftçi ile birlikte katıldıkları 18 Mart
2020’deki programda dijital kimliğe geçiş ve aşı ile insanlara çip takılması süreci üzerinde durmuşlardır. En
çok izlenen programlara yönelik gerçekleştirilen içerik analizi detaylı sonuçları (Bkz. Tablo 1) de yer
almaktadır.
Her Açıdan Televizyon Programı’nın 18 Mart 2020’den yılsonuna kadar en çok izlenme oranına sahip dokuz
programı incelendiğinde genel olarak şu konuların programlarda tartışıldığı göze çarpmaktadır:
● Dijital kimlik ve aşılanma
● Aşılanma ve insanlara çip yerleştirilmesi
● Yenidünya düzeni
● Büyük reset
● Büyük ekonomik çöküş
● Covid 19 ve biyolojik savaş
● Kısıtlamalar ve maske
● Yurtdışında yaşayan Türkler
● Ermenistan Azerbaycan Savaşı
● Turan ordusunun kurulması
● Dijital faşizm
● Şeytani akıl
● Kıyamet alametleri
● Euro/Dolar geleceği

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Her Açıdan televizyon programının alımlama ve programının en çok izlenen bölümlerine yönelik içerik
analizini içeren bu çalışmada önemli bulgulara ulaşıldığı düşünülmektedir. Çalışmada alımlama analizi farklı
sosyo-demografik özellikleri olan 10 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulguların
genellenemeyeceği kabulüyle, izleyicilerin verilen mesajlar karşısında kimi zaman aktif, kimi zaman pasif
bir durumda oldukları gözlemlenmiştir. Demografik özelliklerden eğitim seviyesinin artması, izleyicilerin
muhalif bir okuma gerçekleştirmesini doğru orantıda etkilemektedir. Yine anlatılan konuya yönelik geçmiş
tecrübeler, izleyicilerin muhalif bir okuma yapması yönünde etkili olmaktadır.
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İzleyicilerin programda bahsedilen konuya yönelik hiçbir fikirleri olmadığında eğitim seviyeleri alımlama
süreçlerinde belirleyici olmaktadır. İzleyicilerde eğitim seviyesi azaldıkça baskın okuma oranın arttığı
söylenebilir. Ancak izleyicilerde programda anlatılanlara yönelik herhangi bir geçmiş bilgi veya deneyim
mevcutsa, izleyici müzakere edilmiş veya muhalif bir okuma yapabilmektedir.
İçerik analizi sonucunda incelenen programların çoğunlukla olumlu yorumlara sahip olduğu görülmektedir.
Programlara yönelik olumsuz ve konu ile ilgisi olmayan yorumlar yapılsa da çoğunluk programla ilgili
olumlu görüşlere sahiptir. Programı izleyen izleyicilerin olumlu ve olumsuz yorum oranlarına ve programın
aldığı beğeni sayılarına bakıldığında Kaan Sarıaydın’ın konuk olduğu programlarda izleyici tarafından
çoğunlukla desteklendiği sonucuna ulaşılmaktadır. Kaan Sarıaydın’ın izleyiciden aldığı yüksek beğeni
oranları onun 9 program süreci içerisinde 5 kere konuk olarak programa katılmasını sağlamıştır. Diğer
bölümlerin beğeni oranları da incelendiğinde, Her Açıdan programının genel anlamda yüksek beğeniye sahip
olduğu görülmektedir. İzleyiciler arasında olumsuz veya konu ile ilgisi olmayan yorumlar yapan kişilerde
bulunmaktadır. Ancak bu yorumların oranlarının olumlu yorumlara kıyasla oldukça az olduğu görülmektedir.
İçerik analizi sonuçlarına göre programları takip eden izleyicilerin çoğunlukla programları beğendikleri
söylenebilir.
Covid-19 pandemisi sürecinde ana akım medya ve DSÖ’nün açıklamalarına karşın muhalif söylemleri içeren
Beyaz TV’deki Her Açıdan programının izleyici kitlesi üzerindeki araştırmalardan elde edilen genel sonuç,
izleyicilerin bu türdeki programları beğeni ile takip ettiği ve sıklıkla programlardaki kodlamalara uygun kod
açılımları yaptıkları yönündedir. Pandemi sürecinde alternatif fikirleri de değerlendiren izleyiciler tecrübe ve
fikir sahibi oldukları konularda müzakereci ve muhalif olabilmektedir. Araştırmaya katılan izleyicilerin
programa yönelik ürettikleri anlamlar genellikle, geçmiş deneyimleri, yaşam koşulları ve kişisel bilgi
birikimleri çerçevesinde şekillenmiştir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de özel eğitim alanında görme yetersizliği olan bireyleri, ailelerini ve
öğretmenlerini konu alan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bu amaçla, çalışmaya dâhil edilecek tezlerin
belirlenmesinde bazı ölçütlere yer verilmiştir. Bu ölçütler; tezlerin 2000-2020 yılları arasında YÖK’te
yayınlanmış olması ve erişim izninin olması, özel eğitim alanında yapılmış olması, çalışma grubunun görme
yetersizliğine olan bireyler, aileleri ve öğretmenlerinden oluşmasıdır. Bu ölçütleri temel alarak YÖK ulusal
tez merkezinde ilgili anahtar kelimelerle (görme engelli, görme özürlü, görme yetersizliği, az gören, total
görme engelli, total görme yetersizliği, kör) toplam 60 lisansüstü teze erişilmiştir. Bu tezlerden 10’unana
erişim izni olmaması ve 4’ünün katılımcı grubunun görme yetersizliğine eşlik eden farklı bir yetersizliğinin
olması nedeniyle çalışmaya dâhil edilmiştir. Dolayısıyla, özel eğitim alanında görme yetersizliği olan
bireyleri konu alan 46 tez çalışmaya dâhil edilmiştir. Elde edilen tezler; gerçekleştirildikleri lisansüstü
düzeye, hazırlandıkları yıla, konuya, seçilen katılımcılara, benimsenen araştırma yöntemine göre
incelenmiştir. Bu araştırma verileri içerik analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda,
tezlerin; 8’i doktora ve 38’unun yüksek lisans tezi olduğunu, en çok 2016-2020 yılları arasında tezlerin
yayınlandığı, en az ise 2000-2005 yılları arasında yayınladığı görülmüştür. Tez konularının ise çeşitlilik
gösterdiği (yazma, okuma, sosyal beceri, günlük yaşam becerileri, yönelim ve bağımsız hareket becerileri,
cinsel eğitim vb.) görülmüştür. Buna rağmen en çok akademik becerilerin (n=14) çalışıldığı belirlenmiştir.
Tezler, katılımcılara göre incelendiğinde 3 çalışmanın ailelerle, 3 çalışmanın öğretmenlerle, 2 çalışmanın
görme yetersizliği olan bireyler ve onların aileleriyle, 1 çalışmanın görme yetersizliği olan bireyler, aileleri
ve öğretmenleri ile 35 çalışmanın ise görme yetersizliği olan bireylerle gerçekleştirildiği görülmüştür. Tezler,
araştırma yöntemine göre incelendiğinde ise çeşitlilik göstermektedir. Tezlerin en çok (n=15) tek denekli
deneysel desenlere göre planladığı görülmekle birlikte en az deneysel desen ve örnek olay yönteminin
kullanıldığı görülmüştür.
Çalışma sonucunda, görme yetersizliği olan bireyleri, ailelerini ve öğretmenlerini konu alan tezlerin oldukça
sınırlı sayıda olduğu ve özellikle doktora tez sayısının oldukça düşük olduğu görülmüştür. Buna rağmen en
çok 2010-2020 yılları arasında doktora tezinin (n=8) yayımlandığı belirlenmiştir. Dolayısıyla bu durum umut
verici olarak yorumlanabilir. Ancak özel eğitim alanında az sayıda uzmanın ilgilendiği görme yetersizliği
olan bireylere, ailelerine ve öğretmenlerine yönelik çok sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu nedenle özel
eğitim alanında hizmet sunan akademisyenlerin görme yetersizliği olan bireylerin eğitimine ve bununla
birlikte ailelerine ve öğretmenlerine yönelik çalışmalar planlamaları ve gerçekleştirmeleri önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: görme yetersizliği, özel eğitim, lisansüstü tez.

ABSTRACT
The aim of this study is to examine postgraduate theses on individuals with visual impairment, their families
and teachers in the field of special education in Turkey. For this purpose, some criteria were included in the
determination of the theses to be included in the study. These criteria are theses were published in YÖK
between 2000-2020 and have access permission, they were made in the field of special education, the study
group consisted of individuals with visual impairment, their families and teachers. Based on these criteria, a
total of 60 postgraduate theses were accessed at the YÖK national thesis center with the relevant keywords
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(sight-impaired, visually-impaired, visually impaired, low vision, total visual impairment, total visual
impairment, blind).
10 of these theses were included in the study because they did not have access permission and 4 of them had
a different disability accompanying the visual impairment of the participant group. Therefore, 46 theses on
individuals with visual impairment in the field of special education were included in the study. Theses
obtained; were examined according to the graduate level they were held, the year they were prepared, the
subject, the selected participants, and the research method adopted. These research data were analyzed using
the content analysis method. As a result of the study, theses; it was observed that 8 of them were doctoral
and 38 master's theses, the theses were published mostly between 2016-2020, and at least between 20002005. It was observed that the thesis topics varied (writing, reading, social skills, daily life skills, orientation
and independent movement skills, sexual education, etc.). Despite this, it was determined that academic
skills (n=14) were studied the most. When the theses were examined according to the participants, it was
seen that 3 studies were conducted with families, 3 studies with teachers, 2 studies with individuals with
visual impairment and their families, 1 study with individuals with visual impairment, their families and
teachers, and 35 studies with individuals with visual impairment. When theses are examined according to the
research method, they show diversity. Although it was seen that the theses were mostly (n=15) planned
according to single-subject experimental designs, it was seen that the least experimental design and case
study method were used. As a result of the study, it has been seen that the number of theses on individuals
with visual impairment, their families and teachers is quite limited and the number of doctoral theses is very
low. Despite this, it was determined that the most doctoral thesis (n=8) was published between 2010-2020.
Therefore, this situation can be interpreted as promising. However, there is a need for many studies on
individuals with visual impairment, their families and teachers, which few specialists are interested in in the
field of special education. For this reason, it is recommended that academicians who provide services in the
field of special education plan and carry out studies for the education of individuals with visual impairment,
as well as their families and teachers.
Keywords: Visually impairment, special education, postgraduate theses.
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ÖZET
Günümüz post modern yönetim anlayışı, bilginin hızlı bir şekilde çeşitli kanallar vasıtasıyla çok hızlı bir
şekilde dünya geneline yayılabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca etik hususlarda daha hassas olan Z kuşağının
da iş yaşamına girmesi ile etik ihlali dikkat çekici bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda önceki yıllarda
yaşanan çeşitli etik skandallar, liderlik alanında etik davranışları ön plana çıkarmış ve artan sayıda
araştırmanın konusu haline getirmiştir. Lider davranışlarında, etik boyutların ön planda tutulduğu etik
liderlik alanında birçok araştırma farklı ölçekler, değişkenler, modeller ve analizler ile literatüre
kazandırılmıştır. Ancak, genel olarak bu çalışmaların belirli tasniflemeler ışığında ele alındığı görülmekle
birlikte meta-analiz, sistematik derleme ve bibliyometrik yöntemler gibi çeşitli faktörlere göre analiz edildiği
çalışmalar kısıtlı sayıdadır. Mevcut çalışmada etik liderlik alanında yapılan çalışmaların analizlerini nicel bir
yöntem olan bibliyometrik göstergeler ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda etik liderlik
çalışmaları 1980’li yıllarda başlamakla birlikte Brown, Trevino ve Harrison (2005) tarafından etik liderlik
ölçeğinin geliştirilmesiyle uygulamalı çalışmaların hız kazandığı görülmektedir. Çalışmanın kapsamını etik
liderlik araştırmalarının artış gösterdiği düşünülen 2000-2021 yıllar arasında yayımlanan ve Web of Sciences
tabanında taranan makaleler oluşturmaktadır. Elde edilen veriler Social Science Citation Index (SSCI),
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) ve Art & Humanities Citation Index (AH&CI) atıf
indekslerinde taranmaktadır. Verilerin görselleştirilmesinde Vosviewer programı kullanılarak anahtar kelime
ağ haritası oluşturulmuştur. Çalışmada etik liderlik kavramının son beş yılda hızlı bir şekilde artış gösterdiği
ve en çok atıf alan etik liderlik çalışmasının Mayer vd., 2009 tarafından yapılan araştırma olduğu
belirlenmiştir. Anahtar kelime ağ analizinde ise etik liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı, iş
memnuniyeti, etik iklim ve ahlaki kimliğin yakın ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Etik Liderlik, Bibliyometrik

ABSTRACT
Today's post-modern management approach has the feature of spreading the information rapidly around the
world through various channels. In addition, with the entry of the Z generation, who is more sensitive in
ethical in the matters, into business life, ethical violation has become a remarkable issue. Within this scope,
various ethical scandals experienced in previous years brought ethical behaviors to the fore in the field of
leadership and has become the subject of an increasing number of studies. Many studies in the field of ethical
leadership, in which ethical dimensions are prioritized in leader behaviors, have been brought to the literature
with different scales, variables, models and analyzes. However, although it is seen that generally these
studies are handled in the light of certain classifications, there are a limited number of studies in which they
are analyzed according to various factors such as meta-analysis, systematic review and bibliometric methods.
In the current study, it is aimed to evaluate the analyzes of studies in the field of ethical leadership with
bibliometric indicators, which is a quantitative method. In this context, although ethical leadership studies
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started in the 1980s, it is seen that applied studies gained momentum with the development of the ethical
leadership scale by Brown, Trevino, and Harrison (2005). The scope of the study consists of articles
published in the Web of Sciences base between the years 2000-2021, which is thought to have increased
ethical leadership research. The data obtained are being scanned scanned in Social Science Citation Index
(SSCI), Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) and Art & Humanities Citation Index
(AH&CI) citation indexes. A keyword network map was created using the Vosviewer program to visualize
the data. In the study, it was determined that the concept of ethical leadership has increased rapidly in the last
five years and the most cited ethical leadership study is the research conducted by Mayer et al., 2009. In the
keyword network analysis, it has been determined that ethical leadership and organizational citizenship
behavior, job satisfaction, ethical climate and moral identity are closely related.
Keywords: Leadership, Ethical Leadership, Bibliometric
GİRİŞ
Dünyada birçok kurumsal veya nispeten daha küçük ökçekli işletmelerde etik skandallar önemli düzeyde
artış göstermektedir. Özellikle işletmelere katma değer yaratan uygulamalarda bulunmak yerine kurumları
bir araç olarak değerlendiren çalışma algılayışı hızlı bir şekilde evrimleşmektedir. İşletmelerin varlığını
tehdit eden ve gelişimini engelleyen bu tür olaylar etik ilkeleri ve yönetimde etik anlayışını gündeme
getirmektedir. Etik dışı kurumsal skandalların (Enron, Ulusal İrlanda Bankası) etkisi ile akademisyenler,
uygulayıcılar ve hükümetler için önemli hale gelen etik liderlik (Demirtaş, 2015) günümüzde bürokratik ve
yasal otoriteden ziyade inanç, değer ve güven temelli liderlik tarzının arzulandığı örgüt ortamında temel güç
ve etki kaynağı halini almaktadır (Demirtaş ve Karaca, 2020). Etik liderlik, kişisel ilişkilerde veya
eylemlerde normatif olarak uygun görülen davranışın sergilenmesi ve bu tür davranışın çift yönlü iletişim,
pekiştirme ve karar verme yoluyla astlara tanıtılması olarak ifade edilmektedir (Brown vd., 2005). Aynı
zamanda astlara antılması ile sınırlı kalmamakla birlikte normatif davranışların takipçiler tarafından
benimsenmesi de gerekmektedir.
Sosyal öğrenme teorisi temelinde inşa edilen etik liderlik tarzında lider (Brown vd. 2005; Brown ve Trevino,
2006; Jordon vd., 2013; Wang vd., 2015); ilkeli, dürüst, adil ve güvenilir davranışlar sergileyerek gerekli
durumlarda ödül ve ceza sistemini devreye almaktadır (Piccolo vd., 2010). Bu durum ise liderleri tarafından
saygılı ve adil muamele gören çalışanların örgüt içerisinde olumlu ilişkiler kurması olasıdır (Engelbrecht vd.,
2017). İçinde bulunduğu örgütsel duruma uygun normatif davranışlar sergileyen etik lider, astlarının
yapmasını istediği davranışları kendisi de yerine getirerek proaktif bir rol model görevi üstlenmektedir
(Brown ve Trevino, 2006). Etik liderler karar aşamasında astlarına yönelttiği “Yapılacak doğru şey nedir?”
sorgulaması ile beyin fırtınası yaratarak astların karar süreçlerinde kullanabilecekleri önemli becerilerin
gelişmesini sağlamaktadır (Walumbwa vd., 2011).
Örgütlerde ast-üst ilişkisinde çıkar kaynaklarına odaklanmak yerine samimi iletişim sürecine olanak tanıyan
etik liderlik felsefesi, iş memnuniyeti ve duygusal bağlılık (Kim ve Brymer, 2011), örgütsel aidiyet
(Walumbwa vd., 2011), etik olmayan örgüt yanlısı davranış (Miao vd., 2013), yenilikçi iş davranışı (Tu ve
Lu, 2013) işe adanmışlık, dile getirme davranışı (Cheng vd., 2014), örgütsel destek algısı ve vatandaşlık
davranışı (Tan vd., 2019) gibi farklı birçok değişken ile ilişkisi incelenmiştir. Ancak bu liderlik tarzına
bütüncül bir bakış açısı sunan çalışmalar kısıtlılık göstermektedir. Bu nedenle araştırma kapsamında etik
liderliği nicel olarak değerlendiren ve geniş bir perspektifte bakmaya olanak tanıyan bibliyometrik yöntemle
incelenmesi amaçlanmaktadır.
YÖNTEM
Etik liderlik ile dile getirme davranışı kavramlarına ilişkin Web of Science veri tabanında yayınlanmış
makalelerin tespit edilmesi ve çeşitli parametrelere göre incelenmesi amacıyla araştırmada bibliyometrik
analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya dahil edilen makaleler; araştırma alanına ilişkin önde gelen
eğilimleri belirlemede, bibliyometrik materyallerin nicel olarak incelemede (Merigó ve Yang, 2017) ve
literatürün analizi için değerli bir araç olması (Wang vd., 2014) bakımından bibliyometrik yöntem tercih
edilmiştir.
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Veri Toplama Araçları
Etik liderlik ve dile getirme davranışı konularında 2000-2021 yılları arasında yayınlanmış makaleler
taranmıştır. Web of Science veri tabanında “ethical” ve “leadership” anahtar kelimeleri konu olarak ve Social
Science Citation Index (SSCI) ve Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) atıf indekslerinde
taranıyor olma şeklinde aranmıştır. Tarama sonucunda toplamda 538 veriye ulaşılmıştır. Elde edilen bu veri
setine birtakım kısıtlılıklar uygulanmıştır. Öncelikle araştırmaların makale türünde yayınlanmış olması kriteri
ile 449, araştırmaların İngilizce dilinde yayınlanmış olma kısıtlılığı ile toplamda 443 makale araştırma
kapsamına dahil edilmiştir.
Verilerin Analizi
Elde edilen veriler bibliyometrik analiz yöntemi ile yıllara göre makale sayısı, en çok atıf alan makaleler ve
anahtar kelime ağ analizi konusunda incelenmiştir. Anahtar kelime ağ haritasının oluşturulmasında ve
verilerin görselleştirilmesinde VOSviewer 1.6.16 programı kullanılmıştır.

BULGULAR
Grafik 1’de etik liderlik konusuna ilişkin yayımlanan makale sayısı sunulmaktadır. 2008 yılına kadar etik
liderlik konusu oldukça az araştırılan bir konu olarak kısıtlılık göstermektedir. Ancak 2009 yılından itibaren
konu üzerinde yapılan araştırmalar hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Özellikle 2017 yılı da dahil olmak
üzere etik liderlik konusunun ilgi duyulan bir alana dönüştüğü belirtilebilir.

Grafik 1. Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
Tablo 1’de etik liderlik konusunda en çok atıf alan beş makale ve bunlara ilişkin yazar/yazarlar, dergi ve
yayın yılına ait bilgiler sunulmaktadır. Etik liderliği konu alan makaleler içerisinde en fazla atıf sayısı (770)
Mayer ve arkadaşları (2009) tarafından araştırılan çalışma olmuştur. Bu makaleyi sırasıyla 549 atıf ile
Trevino ve arkadaşları (2003), 523 atıf ile Walumbwa ve arkadaşları (2009), 514 atıf ile Trevino ve
arkadaşları (2000) ve 472 atıf ile Mayer ve arkadaşları (2012) tarafından incelenen makaleler takip
etmektedir.
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Tablo 1. Etik Liderlik Konusunda En Çok Atıf Alan Araştırma
Yıl
2009

Yazar/Yazarlar
Mayer, D.M.; Kuenzi,
M; Greenbaum, R;
Bardes, M; Salvador,
R.

2003

Trevino, LK; Brown,
M; Hartman, L.P.

2009

Walumbwa, F.O;
Schaubroeck, J.

2000

Trevino, L.K;
Hartman, L.P; Brown,
M.

2012

Mayer, D.M; Aquino,
K; Greenbaum, R.L;
Kuenzi, M.

Başlık
How low does ethical leadership flow? Test of
a trickle-down
A qualitative investigation of perceived
executive ethical leadership: Perceptions from
inside and outside the executive suite
Leader Personality Traits and Employee Voice
Behavior: Mediating Roles of Ethical
Leadership and Work Group Psychological
Safety
Moral person and moral manager: How
executives develop a reputation for ethical
leadership
Who displays ethical leadership, and why does
it matter? An examination of antecedents and
consequences of ethical leadership

Dergi
Organizational
Behavior and
Human Decision
Processes

Atıf

Human Relations

549

Journal of Applied
Psychology

523

California
Management
Review

514

Academy of
Management
Journal

472

770

Şekil 1'de anahtar kelime ağ analizinde teik liderlik konusu ile birlikte en sık kullanım alanı bulan kavramlar
sunulmaktadır. Araştırma verilerinde toplamda 1032 anahtar kelime yer almaktadır. Bu anahtar kelimelere
eşik değeri uygulanarak, yani bir anahtar kelimenin ortak kullanım sıklığının 14 seçilmesi ile 8 kavramın bu
kriterleri karşıladığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda analizde etik liderlik ile en yüksek bağlantı gücü “etik
iklim” kavramı arasında gerçekleşmiştir. Bağlantı gücü yüksek diğer iki kavram ise “işe adanmışlık” ve
“örgütsel vatandaşlık davranışıdır”.

Şekil 1. Anahtar Kelime Ağ Analizi
TARTIŞMA VE SONUÇ
Etik liderlik tarzını daha net ortaya koyabilmek ve alana yönelik değerlendirmelere katkıda bulunabilmek
adına araştırmalar hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Araştırma bulgularına da yansıdığı gibi özellikle son
yıllarda etik liderlik kavramı üzerine yapılan araştırmalar ivme kazanmıştır. Bu liderlik tarzının ön plana
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çıkmasında; işletmelerde tüm astları adil olarak ele alan ve ilişkilerini etik ilke ve esaslara göre yönlendirme
kararlılığı yer almaktadır. Dolayısıyla lider ile takipçi arasında etik kuralların varlığına dayalı bir iletişim ve
etkilişim süreci işletmelerin yaşam süresince üzerinde durulacağı bir konu olması muhtemeldir.
Araştırma kapsamında ele alınan etik liderlik konusunda en fazla atıf Mayer vd., (2009) tarafından literatüre
kazandırılan araştırma olmuştur. Bu çalışmaya göre etik liderlik örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde
pozitif bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. Anahtar kelime ağ analizinde etik liderlik ile örgütsel
vatandaşlık davranışı arasında yakın bir ilişkinin bulunması bu sonucu destekler niteliktedir. Aynı zamanda
literatürde etik liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu belirten
farklar araştırmalar da bulunmaktadır (Lu, 2014; Wang ve Sung, 2016; Mo ve Shi, 2017; Yang ve Wei,
2018).
Araştırma bulgularında tespit edilen bir diğer önemli sonuç ise etik liderliğin iş memnuniyeti, etik iklim, işe
adanmışlık ve moral ahlakı gibi kavramlar ile güçlü bir şekilde ilişki içerisinde olduğudur. Başka bir ifade ile
astın liderini etik olarak algıladığı işletmelerde, pozitif örgüt çıktılarından olan iş memnuniyeti, etik iklim ve
işe adanmışlık davranışının sergileneceği muhtemelidir.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to provide an in-depth analysis of the cross-border e-commerce market along
with its growth potential and to identify specific characteristics of cross-border e-commerce logistics based
on empirical research.
One of the reasons for undertaking the study of cross-border online trade was the fact that so far this
phenomenon has not been widely recognized and has not been the subject of advanced quantitative and
qualitative analysis. On the other hand, this form of trade is gaining in popularity, which confirms the
validity of subjecting it to research. Cross-border e-commerce generates many challenges. These are often
logistical, but also legal and financial barriers, often determined by the phenomenon of multiculturalism.
In recent years, significant changes have affected the nature of trade, its structure and thus all the actors that
represent both the demand and the supply side. Nowadays, cheap, easy and open to everyone access to
information and goods, as well as the revolutionary possibility of concluding transactions electronically
(online), result in the emergence of new models of trade, including international trade, which is increasingly
conducted in virtual space. This form of trade is commonly referred to as cross-border e-commerce (CBEC).
This study provides an overview of the challenges and barriers in the process of cross-border trade in the
world, and presents the current level of development of cross-border online sales in Poland, as a country that
is still developing in this direction. It also concludes with a brief description of the solutions currently used in
the field of cross-border e-commerce.
Cross border e-commerce is very promising both in Poland and worldwide. For several years we have been
observing a trend of gradual displacement of traditional sales channels by electronic channel. Developments
over the past year show that e-commerce has proven to be a very important sales channel in crisis situations,
such as the Covid-19 pandemic. During the forced closure of stationary stores, e-commerce allowed retailers
to maintain sales levels and gave customers the opportunity to shop safely. The latter, becoming more and
more accustomed to online shopping, have also started to use the offer of foreign online stores more boldly
Keywords: Cross-border e-commerce, e-commerce, cross-border trade.

INTRODUCTION
Cross-border e-commerce is a relatively new, and therefore relatively poorly understood phenomenon in
today's global economy. The aim of this paper is to provide an in-depth analysis of the cross-border ecommerce market and its growth potential, and to identify the challenges of cross-border e-commerce based
on empirical research conducted in Poland.
A significant impact on modern economic and social life is exerted by widespread electronization and
digitization. In addition, the efforts of large international corporations to eliminate barriers to international
trade are becoming increasingly visible in our environment. Both mentioned phenomena determine the
development of online international trade.
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In recent years, significant changes have affected the nature of trade, its structure, and thus all actors who
represent both the demand and supply side. Nowadays, cheap, easy and open to everyone access to
information and goods, as well as the revolutionary possibility of concluding transactions electronically
(online), result in the emergence of new models of trade, including international trade, which is increasingly
conducted in virtual space. This form of trade is commonly referred to as cross-border e-commerce (CBEC)1.
CHALLENGES
Review of the available literature indicates that a very important element when selling online is the delivery
process. As well as companies operating in the territory of one country, cross-border companies have the
task to deliver the order as quickly as possible and at a low price. Often, delivery time is the main factor
when choosing in the B2C sector and is a key consideration when deciding to buy online from abroad.
Delivery times when ordering from a local store (within your home country), offered by various retailers, are
now up to several hours. Things like NDD (Next Day Delivery) and even SDD (Same Day Delivery) have
gained popularity. Cross-border deliveries have a much more extended timeframe, which is a minimum of 24
hours, for neighboring countries. However, in most cases it is well over a week and sometimes even several
weeks (depending on the country).
It seems that products and services offered inside the country as well as abroad should not differ in their
functional characteristics and quality. The quality of the offerings indeed should not differ, but the packaging
and form can and even must. Many products have to be CE marked before they can be sold in the EU. This
indicates that the product has been tested by the manufacturer and found to comply with EU health, safety
and environmental requirements. Goods sent abroad also have to include a translation of the product
specification on their packaging. An exception may be clothing that includes international markings on the
label.
Another difference regarding the law is the regulation of VAT. In the case of e-commerce sales, the tax is
paid in the country where the sales contract is concluded. For cross-border sales within the EU, the country
where the VAT will be paid. The taxation of the delivery in the country from which the shipment takes place
only applies to relatively small sales. In the case of EU regulations, the limit is set at EUR 100 000 (Member
States have the right to reduce this level to EUR 35 000 - most Member States, including Poland, have
exercised this right). This amount determines the total value of mail order sales to a given Member State
during the tax year or in the previous tax year. If the sales limit is exceeded, sales will be taxed in the country
to which the goods are sent. And the trader would have to register for VAT in that country. However, there
are some exceptions to the obligation to register and account for transactions in the destination state.
From the buyer's side for CBEC B2C purchases, the timing and terms of the warranty will vary from country
to country. For example, for a purchase from a store registered in the European Union, the warranty
provisions will apply in all countries of the European Union. The goods will be covered by a 2-year warranty
for non-conformity with the contract and a manufacturer's warranty (which is also usually 2 years). In case of
disputes, you can contact the European Consumer Centre. For purchases in the United States, most items
have a warranty limited only to the territory of the United States (so-called extended warranty). This means
that such an item cannot be repaired free of charge in another country in Europe. However, there are
exceptions to this rule. In addition, when purchasing from the U.S. it is also worth checking the laws of the
state from which the item is shipped, as each state has its own regulations. When purchasing from China, the
goods are covered by a worldwide warranty, but this is only carried out in the Middle Kingdom, making it
necessary to ship the goods to the merchant's headquarters.
When shopping online, consumers often suggest price, which in some cases is lower overseas. However, the
consumer must take into account the legal regulations and costs related to cross-border delivery. For Poland,
when shopping in the USA or in Chinese online stores, if the value of the product is over 45 euro, VAT will
1

The terms cross-border e-commerce and cross-border e-commerce are often used interchangeably and synonymously. Similarly, ecommerce is used interchangeably with the terms: electronic commerce, e-commerce and online trade. In light of the Polish
Language Act, there is a dilemma concerning the use of foreign terms, but due to a strong tendency to adopt English terminology in
areas related to the digital economy, it was decided to use the term cross-border e-commerce as the basic one. This is analogous to
using the popular acronym ICT instead of ICT.
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be added (in most cases 23%). Moreover, if the value of the goods exceeds 150 euro, customs duty will also
be added.
There may be a language problem for both parties when making a cross-border transaction, which is much
less common with e-commerce purchases.
Cross-border e-commerce often faces barriers and problems related to the logistics of physical goods.
Companies selling or trying to sell online to physical goods to consumers and companies from other EU
countries and the world, among the main problems mention too high costs of delivery, complicated process
of warranty service, complaints and returns. Interestingly, the smaller the company, the greater the
importance of logistical costs.
Another obstacle characteristic for cross-border trade is the problem of asymmetry in delivery costs. It is a
phenomenon when the cost of shipping from country A to country B is higher than the cost of shipping in the
opposite direction, from country B to country A.
According to the Urban Space Model forecasts, by 2021 the volume of deliveries in Europe will increase by
69%, which directly results in increased demand for logistics space. As every additional delivery kilometer
increases costs and delivery times, this is a current challenge for all urban areas. In addition, the increasing
number of online retailers generates additional parcel traffic in the form of returns and complaints, which
directly affects the number of deliveries. Currently, the demand for logistics space is approx. 870 thousand
sq m, with a forecast increase of 42% to 1.2 million sq m by 2021. The second largest e-commerce market is
Germany, where demand for logistics space is expected to increase by 77%, (approx. 370 thousand sq m).
The e-commerce market in Warsaw is expected to grow faster than forecast, with demand for logistics space
expected to increase by 90% - from 43 thousand sq m today to 82 thousand sq m in 2021.
One of the biggest challenges for cross-border trade is fast and safe delivery of goods to the customer. The
CBEC form shows that the customer can be located in any corner of the world. Nevertheless, everyone once
expects to get the desired goods as quickly as possible. Metapack's research shows that as many as 87% of
online shoppers believe that fast, hassle-free shipping promotes customers to return to store at a particular
store again. In addition, 61% of them, when they can choose among companies with similar standards,
choose the one that provides faster and more comfortable delivery. Such results are also confirmed by DHL
Express research. In which companies that offer several facilities for transporting their goods grow 60%
faster than those that offer a limited, standard delivery method. In this case, a logistics operator comes to the
aid of traders and entrepreneurs. It is the most effective solution in this era of such powerful globalization.
How and where your parcels are delivered is an important factor that determines your satisfaction with
online shopping. Delivery locations vary around the world. The most popular place for delivery is the home,
this form is chosen by 68% of customers on average (the rate varies from 86% in the Netherlands and 30% in
Russia). Postal delivery is chosen by 23% of customers, most in Russia - 74%, in Iceland - 62%. Pick-up at a
courier point is chosen by 16% of those ordering goods online. Despite the visible increase in the number of
parcel machines in Poland, it is still the least popular way to deliver shipments in other countries in the world
- only 10% choose it, most often in Finland - 40%, Denmark - 36% and China - 32%.
Equally important for cross-border logistics is the lack of uniform legal regulations, cultural differences and
risks associated with the settlement of receivables. It is not uncommon for problems to arise during customs
clearance due to incorrect packaging of products, lack of relevant necessary documents or incorrectly
determined weight. In such cases, the delivery time can be extended by several weeks and the customs
agency can charge additional storage fees.
Entrepreneurs face legal problems: postal regulations, contract law, VAT systems, acceptance of cards from
other countries, return policy, or the collection of delivery costs, which are somewhat high due to distances.
The solution in this case are so marketplaces (Aliexpress, Amazon, E-bay, etc.). They solve the problem of
translation of offers, accept various forms of payment worldwide, also provide legal advice and regulate the
return and complaint policy. Amazon, for example, additionally takes care of all the logistics - receiving
goods into the warehouse, storage, taking orders, packing, shipping and returns. In the area of the European
Union, there are active activities in solving legal barriers. These include abolition of taxation within the
European Union, regulation of postal costs, the main idea of which is to introduce low rates for international
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mail. As a solution to the payment problem is the introduction of a single currency within the European
Union countries.
RESOURCH FROM POLAND
According to the assumptions of the study, all surveyed respondents met the minimum criterion to be
classified for the study, i.e. they purchased goods over the Internet at least once in the last 12 months and at
least one purchase involved goods from abroad.
Detailed results for question a) are presented in Figure 1. It shows that almost half of the respondents have
made up to 10 purchases over the internet in the last 12 months. Such result is not high, it means on average
less than one purchase per month. The second largest group were those who bought online more than 10
times in the last year, but a maximum of 20 times. This group of respondents represents nearly 30%. Those
who buy even more frequently were in the minority in the survey.
While the first filtering question showed a relatively low frequency of online shopping among the
respondents, the second question (b) regarding the number of foreign online purchases showed that they
occur in a significant minority (in terms of total online purchases made). The results are shown in Figure 2,
with the vast majority of respondents (93% of the sample) having made a foreign online purchase no more
than 10 times in the last year. Additionally, the structure of this group of respondents was analyzed, i.e., the
exact number of purchases. It turned out that most of the people in this group (nearly 32%) had made a
foreign purchase online only once. A similar number of people confirmed that they have made a foreign
purchase online twice. This characteristic of the respondents allows us to conclude that Poles do not have
much experience in buying foreign goods online. This result shows that cross border e-commerce (CBEC)
shopping is not yet widespread in Poland. It is difficult to assess how this trend will evolve in the future.
Given the observed promotion of local goods (from local producers), the number of foreign purchases may
not increase. On the other hand, market globalization and easy access to products from all over the world
may cause an increase in CBEC purchases.

How many times in the last 12 months have you
bought goods over the Internet?, %
1-10

48,5

11-20

28,7

21-30

11,9

31-40

4,3

41-50

2,3

51-60

1,0

61-70

0,0

71-80

1,0

100-150

0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Figure 1 How many times in the last 12 months have you bought goods over the Internet?
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How many times in the last 12 months
have you bought goods over the
Internet from sellers from abroad?, %
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Figure 2 How many times in the last 12 months have you bought goods over the Internet from sellers from
abroad?
The next question asked about the experience of overseas online shopping. The results are shown in the
graph in Figure 3. From the figure, it can be seen that the buyers of this type of shopping experience
relatively short time. The first two groups with the shortest amount of time indicating overseas online
shopping are quite numerous. They number 17 and 18% respectively, which means that a total of 35% of
shoppers have practiced foreign online shopping for no longer than a year. Foreign online shopping
experience of more than 5 years has 14% of the respondents. This confirms the conclusion generated earlier
that foreign online shopping is not yet very popular in Poland.

How long have you been using foreign online
shopping?
14%

17%

For several months
For more than a year
For about 2 years
For about 3 years
For about 4 years
For about 5 years
More than 5 years

9%
5%

18%
15%
22%

Figure 3 How long have you been using foreign online shopping?
The next question asked about the factors that determine online shopping abroad. Nine factors were
evaluated:
- Wider product range of sellers from abroad
- Access to specific products not available in Poland
- Access to higher quality products
- Ability to get better prices for products abroad
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- Low (or zero) delivery costs
- Convenient forms of payment
- Ease of purchase
- Higher quality of service
- Easy return procedure.
In the process of evaluating the various factors, respondents were offered a 5-point Likert scale, where 1
meant "definitely no" and 5 meant "definitely yes" (taking into account the influence of a given factor on the
decision to make foreign online purchases). The responses are included in Figure 4. All factors given were
rated relatively high by most customers (4-5 points). The highest rated factor is access to specific products
not available in Poland. Buyers rated the broader product offering of foreign sellers equally highly.
Relatively least important to respondents is the easy return procedure.

What are the reasons (advantages) for you to shop
online abroad?
Access to specific products not available in Poland

4,19

Wider product range of sellers from abroad

4,17

Ability to get better prices for products abroad

4,15

Ease of purchase

3,95

Convenient forms of payment

3,91

Access to higher quality products

3,75

Low (or zero) delivery costs

3,7

Higher quality of service

3,45

Easy return procedure.

3,27
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Figure 4 What are the reasons (advantages) for you to shop online abroad?
The next question asked about the disadvantages or threats that customers perceive related to online
international shopping. A predefined list of disadvantages and threats was evaluated.
1. Long delivery times
2. Problems or even lack of tracking
3. Uncertainty about receiving the delivery
4. High delivery costs
5. Risk of damaging the product during transport from far awayquality uncertainty of the ordered product
6. Uncertainty of the quality of the ordered product
7. Risk of unfavorable settlement due to currency diversity
8. Risk of additional payments (e.g. customs fees)
9. Cost of returning the goods
10. Problems with service and post-warranty support
11. Difficulty or inability to return
12. The risk of problems with payment for an order
13. Lack of possibility of payment on delivery (COD)
www.izdas.org

izdascon@gmail.com
572

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
14. Increased response time to customer questions about the status of the shipment
15. Language barrier in contact with the seller
16. Lack of possibility to contact the seller (e.g. when using marketplace).
Similar to the previous question, consumers rated the listed disadvantages and threats on a scale from 1 to 5,
where 1 means "strongly disagree" and 5 is "strongly agree." In Figure 5, all responses are grouped together;
for each listed disadvantage/threat, the average rating was calculated according to the responses given by the
respondents. The figure shows that the most significant disadvantage of online international shopping is long
delivery time. Looking for the next disadvantages, the highest rated in terms of importance to customers,
there are several responses with very similar ratings - about 3.6 on average. The survey also did not reveal a
single disadvantage that the vast majority of respondents felt was the least important. Among the least
important disadvantages were: high delivery costs or problems with tracking shipments. This result, which
does not clearly indicate the key weaknesses of CBEC, may be the basis for the thesis that customers who
shop online across borders have a very subjective approach to indicating the disadvantages that characterize
this type of shopping.

What disadvantages or risks do you see associated with
buying internationally through online sales?
Long delivery times

3,94

Increased response time to customer questions about…

3,68

Lack of possibility of payment on delivery (COD)

3,66

Risk of additional payments (e.g. customs fees)

3,66

Cost of returning the goods

3,65

Problems with service and post-warranty support

3,63

Difficulty or inability to return

3,61

Uncertainty of the quality of the ordered product

3,61

Risk of damaging the product during transport from far…

3,61

Uncertainty about receiving the delivery

3,61

15. Lack of possibility to contact the seller (e.g. when…

3,47

Risk of unfavorable settlement due to currency diversity

3,47

Language barrier in contact with the seller

3,36

The risk of problems with payment for an order

3,35

Problems or even lack of tracking

3,34

High delivery costs

3,32
3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

Figure 5What disadvantages or risks do you see associated with buying internationally through online
sales?
In the next step of the quantitative survey, respondents were asked about the characteristics that, in the case
of individuals, determine that a person purchases online from a given online retailer abroad. 15
characteristics were proposed for evaluation in this case:
1. Positive feedback from other buyers
2. High product quality
3. Access to specific products not available from other sellers
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4. Low price of the products
5. Better price of products than other sellers
6. Possibility to contact the seller (possibility to ask questions)
7. Possibility to return purchased products
8. Easy to buy
9. Reasonable price for delivery
10. Convenient order processing time
11. Full and comprehensive description of the product features
12. Availability of secure payment options
13. Lots of photos of the product
14. Product description in several languages
15. Possibility to track the shipment.
As in the previous questions, survey participants rated each feature on a scale of 1 to 5, where 1 means
"strongly disagree" and 5 is "strongly agree". The result is shown in Figure 6. The highest rated factor for
buying online from a given online retailer abroad is access to specific products not available from other
retailers. This result may indicate insufficient breadth of the offer available in Polish stores. The second most
important factor is that the price of the product is lower than the price at other sellers. As you can see, the
price is still an important factor in making decisions about online shopping, including shopping abroad.
Buyers also pay attention to positive opinions of other buyers when making their choice. The lowest rated
factors influencing the choice of buying abroad online are the possibility of contact with the seller or the
possibility of returning the product or the product description in several languages. An interesting result is
the low rating of the returnability factor. As it turns out again, making returns is not crucial when shopping

What are the characteristics that make you decide to buy
online from a certain online retailer abroad?
Access to specific products not available from other…
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Lots of photos of the product
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online overseas.
Figure 6 What are the characteristics that make you decide to buy online from a certain online retailer
abroad?
SOLUTIONS
The logistics aspects of cross-border e-commerce are not only associated with barriers and problems. Since
the operation of cross-border e-commerce, several helpful and interesting solutions have emerged. One such
is - the emergence of intelligent ERP systems that quickly and transparently gather information about
inventory status, missing items and also shipment location, which helps to reduce delivery times and
organize liquidity.
The emergence of multi-currency payment systems, such as PayU, PayPal, which serve customers in
multiple languages, and accept different currencies, which significantly increases the level of trust of foreign
customers and eliminates the problem of currency conversion and charging additional exchange fees.
One of the solutions to the barriers of EU cross-border trade is the use of a modern e-invoicing solution.
Which illuminates the lack of interoperability of Polish businesses in the EU Digital Single Market.
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ÖZET
Günümüz postmodern teknoloji ve yönetimsel uygulamaların hakim olduğu ortamda; değerli, nadir, taklit
edilemez ve yerine konulamaz bir stratejik üstünlük kaynağı olan “insan kaynağı” işletmeler açısından daha
öneli bir faktör haline gelmiştir. Özellikle değişen kuşaklar ve bunların iş hayatında rol alması ile insan
kaynağının etkin ve etkili bir şekilde kullanılması hususunda ise işletmeler için liderlik kavramı ön plana
çıkmaktadır. Liderin benimsemiş olduğu liderlik tarzı, insan kaynağını etkili bir şekilde yöneltmede ve
örgütün amaçları ile bireyin istek ve beklentilerini bütünleştirmede önem arz etmektedir. Son yıllarda liderlik
felsefesinde de yeni bakış açıları ortaya çıkmış ve astların başarısına, gelişimine odaklanan, onların istek ve
ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından daha üstün tutan bir liderlik tarzı olarak hizmetkâr liderlik incelenmeye
başlanmıştır. Hizmetkâr liderlik, astların kişisel gelişimine ve refahına önem veren, bunları gerçekleştirirken
etik ilkeleri ön planda tutan liderlik tarzını vurgulamaktadır. Bu tarz bir liderliğin temelinde ise liderin kendi
çıkarlarına odaklanması yerine astların iyiliği üzerinde yoğunlaşması ve astların özerk bir şekilde karar
almalarına olanak sağlaması yatmaktadır. Astları güçlendiren, motive eden ve kendini gerçekleştirme imkanı
sunan hizmetkar liderlik davranışları sonucunda, astların örgütsel süreçlere pozitif katılımı daha çok
desteklenmekte, bu da neticede takipçilerin, organizasyonel süreçler ve çıktılar üzerinde daha çok fikir
geliştireceği, öneri sunacağı bir işletme kültürü sağlayacaktır. Bu nedenle astlarını güçlendiren ve
destekleyen, onların başarısını üstün tutan hizmetkâr liderlik anlayışı ile astların gönüllülük esasına dayalı
dile getirme davranışları sergileyeceği düşünülmektedir. Bu kavramsal çerçeve dikkate alınarak mevcut
araştırma kapsamında hizmetkâr liderlik tarzının astların dile getirme davranışı üzerinde etkisini incelemek
amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Kayseri ili Organize Sanayi Bölgesinde üretim faaliyeti yapan
işletmeler oluşturmaktadır. Örneklem kapsamında 500 anket yollanmış olup, veri toplama safhası devam
etmektedir. Analiz sonuçları ise ilerleyen aşamalarda literatür bulguları ile karşılaştırmalı sunularak hem
akademik hem de uygulayıcılar için değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Hizmetkâr Liderlik, Dile Getirme Davranışı

ABSTRACT
In today's postmodern technology and administrative practices, “human resource”, which is a valuable, rare,
inimitable and irreplaceable source of strategic superiority, has become a more important factor in business
life. Especially in terms of changing generations and their role in todays business life, and also effective and
efficient use of human resources strenghtened the role of leadership. The leadership style adopted by the
leader is important in leading the human resource effectively. Beside, integrating the goals of the
organizations and individuals are also crucial. In recent years, new perspectives have emerged in the
philosophy of leadership. One of them is servant leadership that focuses on the success and development of
subordinates and puts their wishes and needs above their own needs. Servant leadership gives importance to
the personal development and welfare of subordinates and while performing these, it keeps the ethical
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principles in the front. Instead of his own interests, the servant leader focuses on the well-being of
subordinates and allows their subordinates to make decisions autonomously. As a result of servant
leadership behaviors that empower and motivates subordinates, the followers have the opportunity of selfactualization, and positive participation, in which a business culture appears that facilitate more ideas and
suggestions on organizational processes and outputs. For this reason, it is thought that via the role of servant
leadership, followers will exhibit more volunteer behaviors such as voice behavior. Considering this
conceptual framework, it is aimed to examine the effect of servant leadership on followers’ voice behavior.
The universe of the research consists of enterprises engaged in production activities in the Organized
Industrial Zone of Kayseri province. Within the scope of the sample, 500 questionnaires were sent. Now, the
data collection process is continuing. The results of the analysis will be presented comparatively with the
literature findings, and will be evaluated for both academic and practitioners.
Keywords: Leadership, Servant Leadership, Voice Behavior
GİRİŞ
Günümüz iş dünyası dönüşüm ve değişimlerin çok hızlı yaşandığı dinamik bir yapıdan oluşmaktadır. Bu
yapıda rekabet avantajı sağlayabilmenin anahtarı ise kurumlarda stratejik önem taşıyan insan kaynağına
odaklanmaktan geçmektedir. Mutlu, işinden tatmin olan, işine bağlı bir çalışan işletme için katma değer
yaratan, etkinlik, verimlilik ve performansla sonuçlanan olumlu örgütsel çıktılar oluşturmakta, bu durum da
uzun vade de sürdürülebilir rekabet üstünlüğü oluşturmaktadır. Bu noktada, çalışılan işyerinde olumlu ya da
olumsuz değişkenlerden etkilenebilen çalışanların, takdir, övgü ve saygınlık kazandığı, birey olarak hem
kendilerine hem de kişisel gelişimlerine önem verildiğini hissettikleri işletmelerde, bu başarının kaynağının
liderler olduğu gözlemlenmektedir. Bir işletmenin etkinliğe ulaşması için, çalışanlarının benzersiz
yeteneklerinin tanınması, kullanılması ve geliştirilmesi zorunludur. Liderler, çalışanların potansiyellerini
gerçekleştirmelerine yardımcı olmada kritik bir rol oynayabilmektedir (Liden, Wayne ve Sparrowe, 2000)
Son on yılda bilim adamları liderlik ile ilgili çalışmaların, liderliğin komuta ve kontrol merkezli
yaklaşımından liderler ve takipçiler arasındaki ilişkilere dayanan, özen ve saygı temelli takipçi merkezli
modern bir yaklaşıma doğru evrildiğini ifade etmektedirler (Scicluna Lehrke ve Sowden, 2017). Bu yeni
yaklaşımda yönetilenlerin iyiliğini liderin kişisel çıkarlarının önüne koyan, takipçi gelişimine odaklanan lider
davranışlarını vurgulayan ve liderin yüceltilmesini önleyen bir liderlik anlayışı ve uygulaması olarak
hizmetkâr liderlik kavramı ön plana çıkmaktadır (Yan ve Xiao, 2016).
İlk kez Greenleaf (1970) tarafından ortaya atılan hizmetkâr liderlik kavramında, örgütün ilk hizmetkârı
liderdir. Bireyin örgütte hizmet etme isteği, ilerleyen dönemlerde yerini bilinçli bir şekilde lider olma
isteğine bırakmaktadır. Liderlik ve hizmetkârlık kavramları, ilk görünüşte birbirine zıt kavramlar gibi
görünse de hizmetkâr lider, yüksek liderlik becerilerinin yanı sıra, aynı zamanda yüksek düzeyde hizmet
etme isteğine de sahip bireyleri ifade etmektedir (Kinter, 2020). Hizmetkâr liderliği diğer yaklaşımlarından
farklı kılan özelliği, bireyler arası uyum sağlama ve çalışanlar ile uzun vadeli ilişkilere odaklanmasıdır.
Hizmetkâr liderliğin etki, vizyon, güven, güvenilirlik, yetkinlik, görev paylaşımı, doğruluk, dürüstlük,
modelleme, şeffaflık, hizmet, iletişim, inanç, öncülük etme, başkalarını takdir etme, cesaretlendirme,
öğretme, dinleme, güçlendirme gibi özelliklerinin bulunması (Akgemci vd., 2019), iş yaşamında insanlara
değer vermenin, kişileri dinlemenin, güçlendirmenin, onlara güven duymanın sonucu olarak olumlu örgütsel
çıktılara neden olmasıdır.
Diğer yandan işletmeler değişen dinamik çevre koşulları, farklılık içeren yönetim yapı ve anlayışları, internet
ve bilişim teknolojilerindeki hızlı dönüşümler nedeniyle işyerlerinde aktif olma ve değişiklikler yapmak
zorunda kalmakta; yaratıcılık, yenilikçilik ve değişimi yönetme noktalarında çalışanlarından proaktif
davranışlar beklemektedirler. Proaktif bir davranış olarak görülen dile getirme davranışı, çalışanların
işyerlerinde istek, ihtiyaç, beklenti, sorun, düşünce ve duygularını açık bir şekilde paylaşabilmeleri olarak
ifade edilebilmektedir (Erkutlu ve Chafra, 2015). Başka bir ifade ile dile getirme davranışı kurum
personelinin, kurumun veya içinde bulunduğu birimin yararını gözetmek suretiyle ve gönüllü olarak,
herhangi bir konu hakkındaki bilgilerini ve yapıcı görüşlerini, tavsiye veya iyileştirme önerileri biçiminde
dışa vurması şeklinde tanımlanabilmektedir (Van Dyne ve LePine, 1998). Kısaca dile getirme davranışı ile
işyerlerinde çalışma grubuna dahil olan diğer çalışanların da yararlanabileceği, problemleri çözmeye dayalı
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yaratıcı yaklaşımların geliştirilebileceği, değişime yönelik öncü düşüncelerin belirtilebileceği ve çalışanların
paylaşılmış vizyon doğrultusunda birbirlerini anlayabileceği bir platform (Akgemci vd., 2019)
oluşturulabilmektedir.
Çalışanların fikirlerini dile getirebilecekleri ve değer gördüklerini hissedebilecekleri bir örgüt kültürünü
oluşturma noktasında, önemli bir sorumluluk payı liderler ve yöneticilere düşmektedir. Özellikle hizmetkâr
liderlerin çalışanları ile olan etkileşiminin, onlardan beklentilerinin ve sağlamış oldukları geri beslemelerin,
çalışanların sorumluluk alma ve geliştirici fikirler üretmeleri ve dile getirme davranışları üzerinde anlamlı
etkileri olduğu tespit edilmiştir (Henderson, 2013; Yan ve Xiao, 2016; Erkutlu ve Chafra, 2015; Akgemci
vd., 2019). Çalışanların işletmeye katkı sağlamak adına sergilediği bir davranış olan dile getirme davranışı,
liderler için hem önemli bir araç hem de değerli bir gösterge olarak görülmektedir (Çavmak ve Demirtaş,
2020). Buradan hareketle bu çalışmada hizmetkâr liderlik ve dile getirme davranışı ilişkisi
değerlendirilmiştir.
YÖNTEM
Örneklem
Araştırmanın evrenini Kayseri ilinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne (KAYSO) kayıtlı 1179
üretim işletmesi çalışanı oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi ile 500 anket gönüllü olarak katılım
sağlayacak çalışanlara dağıtılmıştır. Anket toplama süreci devam etmesi sebebiyle araştırma kapsamında
ulaşılan 196 veri seti ile analizler gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda ulaşılan verilerde katılımcıların %66,3’ü
erkek %33,7’si kadınlardan oluşmaktadır. Eğitim durumu bakımından %51’i önlisans mezunu, %31’6 sı 2635 yaş grubu aralığında, %75,5’i 3-6 yıl çalışma süresine sahipken %50’si 4001 ve üzere gelir elde
etmektedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket formu üç
bölümden oluşmaktadır. Form hizmetkâr liderlik, dile getirme davranışı ve demografik özellikleri ifade eden
maddeleri içermektedir. Araştırmada kullanılan ölçekler daha önce ulusal ve uluslararası literatürde farklı
araştırmalarda kullanılarak geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış ölçeklerdir.
Hizmetkar Liderlik Ölçeği: Hizmetkar liderlik için Liden vd., (2015) tarafından geliştirilen 7 maddelik ölçek
kullanılmıştır. Madderler 7’li Likert (1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 7 = Kesinlikle Katılıyorum) ölçeği ile
puanlandırılmıştır (Örnek ifade olarak “Liderim kariyer gelişimimi bir öncelik haline getirir”). Ölçeğin
güvenilirlik katsayısı olan Cronbach’s (α) .91 olarak tespit edilmiştir
Dile Getirme Davranış Ölçeği: Dile getirme davranış ölçeği Van Dyne ve LePine (1998) tarafından
geliştirilen ve 6 maddenin yer aldığı ölçek kullanılmıştır. İfadelerin puanlanması 5’li Likert tipi (1 = Hiçbir
Zaman, 5 = Her Zaman Olmasa da Çok Sık) ölçekle belirlenmiştir (Örnek ifade olarak “Astların
fikirlerini/önerilerini ifade etmeye teşvik eder”). Araştırmada ölçeğe ilişkin güvenilirlik katsayısı (α) .92
olarak analiz edilmiştir.
Verilerin Analizi
Anket verileri SPSS 26.0 paket programına girilerek istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. Analizler
uygulanmadan önce değişkenlere ilişkin çarpıklık ve basıklık katsayısına bakılarak veriler arasındaki ilişki
yapısını ortaya çıkarmada Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada incelenen etik liderliğin,
astların dile getirme davranışı üzerinde etkisinin olup olmadığını belirleme de ise regresyon analizi
uygulanmıştır.

BULGULAR
Korelasyon analizine göre hizmetkâr liderlik ile dile getirme davranışı (r=0.474, p<0.01) arasında pozitif bir
ilişki vardır. Astlar liderini hizmetkâr olma özelliği ile algıladığında daha yüksek düzeyde seslilik olarak
ifade edilen dile getirme davranışı sergilemesi muhtemeldir.
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Tablo 1. Değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma ve korelasyon değerleri
Aritmetik
Ortalama
3.24
3.89

Hizmetkar liderlik
Dile getirme davranışı

Standart Sapma

1

2

0.89
0,91

(0.91)
0.474**

(0.92)

p<0.01
Tablo 2, hizmetkâr liderlik ile dile getirme davranışı arasındaki regresyon analizi sonucunu göstermektedir.
Hizmetkâr liderliğin takipçilerin dile getirme davranışı üzerine pozitif ve anlamlı etkisinin olduğu
belirlenmiştir. R² 0.225 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca göre dile getirme davranışındaki değişimin
%23’ünün hizmetkâr liderliğe bağlı olduğu söylenebilir.
Tablo 2. Değişkenlere ait regresyon analizi
Model

R

R²

Düzeltilmiş
R²

1

0.474

0.225

0.221

Model
Sabit
Hizmetkar Liderlik

Tahmini
standart
sapma
hatası
0.802

Değişim İstatistikleri
R²
Değişimi

F
Değişimi

df1

df2

Sig. F
Değişimi

0.225

56.230

1

194

0.000

Standart Olmayan Katsayılar
B
Std. Hata
2.316
0.217
0.484
0.065

Standart Katsayılar
Beta
0.474

DurbinWatson
2.053

t

Sig.

10.659
7.499

0.000
0.000

TARTIŞMA VE SONUÇ
İşletmeler astları yenilikçiliğe sevk eden, onların gelişimine odaklanarak örgütsel amaçlara ulaşabilmeyi
destekleyen liderlik tarzı olarak hizmetkâr liderlik üzerine odaklanılmaktadır. Bu liderlik felsefesinin
benimsemiş olduğu özellikler; hizmet odaklı, bütünsel bakış açısı, ahlaki-manevi vurgu (Sendjaya vd., 2008),
vizyon, etki, güvenilirlik (Farling vd., 1999), dinleme, empati, iyileştirme, farkındalık, ikna, öngörü,
insanların gelişimine bağlılık ve topluluk oluşturma (Spears, 1995) gibi özelliklere sahipken olumlu iş
tutumları, performans, sürdürebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk, iş performansı (Van Dierendonck, 2011),
duygusal bağlılık (Lapointe ve Vandenberghe, 2018), iş memnuniyeti (Drury, 2004), örgütsel vatandaşlık
davranışı ve örgütsel özdeşleşme (Vondey, 2010:3) gibi örgütlere olumlu katkı sunan araştırmalar hızlı bir
şekilde gelişim göstermektedir.
Araştırma kapsamında işletmeler için pozitif katkı sağlayan, eleştirmekten çok eksiklikleri ifade eden ve
sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen dile getirme davranışının hizmetkâr liderlik ile ilişkisi incelenmiştir.
Analiz sonucunda hizmetkâr liderliğin, takipçilerin problemler/olumsuzluklar karşısında susmak ya da
görmezden gelmek yerine bunları ifade eden, düzeltilmesi için çaba sarf eden bir tutumu destekleyeceği ve
geliştireceği düşünülmektedir. İşletmelerde hizmetkâr liderliğin yüksek algılanması takipçilerin daha fazla
dile getirme davranışında bulunmaya sevk edeceği söylenebilir. Literatürde hizmetkâr liderliğin dile getirme
davranışı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirten çalışmalar yer almaktadır (Yan ve Xiao 2016;
Song vd., 2021). Hizmetkâr liderlik ile dile getirme davranışına yönelik gerçekleştirilen bu çalışmaların
araştırmada elde edilen bulguları destekler niteliktedir. Sonuç olarak hizmetkâr liderlik, takipçileri ile
aralarında çıkar ilişkisine odaklanmak yerine astlara hizmet etmeyi ilke edinen ve bunu kendi çıkarlarından
üstün tutarak onların gelişimine yoğunlaşan bir liderlik tarzı şeklinde belirtilebilir. Bundan dolayı
günümüzde ve gelecek yıllarda hizmetkâr liderlik, işletmelerde daha fazla aranan ya da istenen bir liderlik
anlayışı olarak karşımıza çıkması muhtemeldir.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BİR BAŞKA YÜZÜ: ÇOCUKLAR
ANOTHER SIDE OF CLIMATE CHANGE: CHILDREN
Selçuk GÜRÇAM
Dr., Iğdır İl Özel İdaresi
ORCID: 0000-0003-0426-329X

ÖZET
Yarınlarını korumakla yükümlü olduğumuz çocukların geleceğini, iklim değişikliği ile mücadele etmeyerek
yok ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde insanlar şiddetli kuraklık, sel, hava kirliliği ve su kıtlığı gibi iklimle
ilgili birçok etkiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bunun sonucunda çocuklar yetersiz beslenme ve hastalıklara
karşı savunmasız kalmaktadır. Halen büyümekte oldukları için çocuklar sakatlık, yaralanma ve ölümler
açısından en büyük risk grupları içerisinde yer almaktadır. Bunun temel sebebi de çocukların zihinsel,
fiziksel ve bedensel olarak yeterli donanıma sahip olmamalarıdır. İklim değişikliğiyle birlikte çocukların en
büyük düşmanları olarak nitelendirilebilecek yetersiz beslenme, ishal ve sıtma karşısında daha da
savunmasız hale geleceklerdir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler iklim değişikliğinin ortaya
çıkaracağı etkilere yoksulluk dolayısıyla yanıt verme yetenekleri sınırlanacağı için bu ülkeler büyük risk
altındadır. İklim değişikliği karşısında en büyük mücadeleyi bu ülkelerdeki çocuklar vermektedir. Yetersiz
beslenme dolayısıyla hastalanan çocuklar gerekli eğitimleri de alamamaktadırlar. Bunların sonucu olarak
yoksulluktan kurutulamayan bu çocukların çocukları da yoksulluk içinde doğacak ve bu talihsiz döngü
devam edecektir. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 30 yıla yakın bir süredir devam eden küresel
iklim değişikliği müzakereleri sonucunda iklim değişikliği sorununa çözüm olacak ve uygulanarak başarı
sağlayacak bir çalışma ortaya konmamıştır.
Bu çalışma, iklim değişikliğinin çocuklar üzerinde yaratmış olduğu çeşitli etkilere yer vermektedir.
Çalışmayla birlikte iklim değişikliğini, etkilerini, küresel müzakereleri ve gelinen noktayı öğrenmekle
birlikte, çocuklar üzerinde bıraktığı olumsuz durumda anlaşılmış olacaktır. Ayrıca neden iklim değişikliğinin
etkilerinin arttığı ve neden çözümsüzlüğün devam ettiği gibi sorularda cevaplanacaktır. Sonuç olarak, fosil
yakıtlara dayalı enerji üretimi acilen durdurulmalı ve yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını gelmelidir.
Atıklar azaltılırken, geri dönüşüm artırılmalıdır. Ani hava değişimlerinin doğurabileceği afetlere karşı acil
durum sistemleri kurulmalı, oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı sağlık sistemi güçlendirilmelidir. Son
olarak, iklim değişikliği ile mücadelede yerel, ulusal ve küresel politikalar desteklenmeli ve en önemlisi
çocukların iklim değişikliğine karşı bilgi ve beceri kapasiteleri geliştirmeye yönelik eğitimlerin verilebilmesi
için eğitim müfredatlarına iklim değişikliği dersi eklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, Sağlık, Çocuklar, Birleşmiş Milletler.

ABSTRACT
We are destroying the future of children, whose future we are responsible for protecting, by not fighting
climate change. In many parts of the world, people face many climate-related impacts such as severe
droughts, floods, air pollution and water shortages. As a result, children become vulnerable to malnutrition
and diseases. As they are still growing, children are among the highest risk groups in terms of disability,
injury and death. The main reason for this is that children do not have enough equipment mentally,
physically and physically. With climate change, they will become even more vulnerable to malnutrition,
diarrhea and malaria, which can be described as the biggest enemies of children. Especially underdeveloped
and developing countries are at great risk as their ability to respond to the effects of climate change will be
limited due to poverty. Children in these countries give the greatest struggle against climate change. Children
who become ill due to malnutrition cannot receive the necessary education. As a result of these, the children
of these children who cannot be removed from poverty will also be born in poverty and this unfortunate
cycle will continue. As a result of the global climate change negotiations that have been going on for nearly
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30 years within the scope of combating climate change, no work has been put forward that will solve the
problem of climate change and achieve success by applying it.
This study includes various effects of climate change on children. With the study, together with learning
about climate change, its effects, global negotiations and the point reached, the negative situation it left on
children will be understood. In addition, questions such as why the effects of climate change have increased
and why the deadlock continues will be answered. As a result, energy production based on fossil fuels must
be stopped immediately and replaced by renewable energy sources. While waste is reduced, recycling should
be increased. Emergency systems should be established against disasters caused by sudden weather changes,
and the health system should be strengthened against health problems that may occur. Finally, local, national
and global policies should be supported in the fight against climate change, and most importantly, a climate
change course should be added to the education curricula so that children can be trained to develop their
knowledge and skills against climate change.
Keywords: Climate Change, Health, Children, United Nations.
GİRİŞ
Çok boyutlu bir yapıya sahip olan iklim değişikliği, neden olduğu sonuçlarla birçok alana etki etmektedir.
Bunlardan en önemlisi diyebileceğimiz çocuklar, iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız
olanlardır. İklim değişikliğiyle mücadele yaklaşık 30 yıldır küresel bir müzakere ve mücadele alanına
dönüşmüştür. Ancak gelinen nokta da ortaya çıkan sıcaklıkları ve iklim değişikliğinin etkileri, aslında bu
mücadelenin pek de istenildiği gibi yapılmadığını ortaya koymaktadır. Çünkü bu süreçte mücadele edilen
iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının artışına bağlı olarak, özellikle 1970’lı yılların
sonundan bu yana düzenli sayılabilecek bir küresel sıcaklık artışı sağlanmıştır (NOAA, 2021).
Dünyanın birçok yerinde insanlar şiddetli kuraklık, sel, hava kirliliği ve su kıtlığı gibi iklimle ilgili birçok
etkiyle karşı karşıya kalmaktadır. İklim değişikliğinin neden olduğu buru durumlar, çocukların ve gençlerin
sağlığı, beslenmesi, eğitimi, gelişimi, hayatta kalması ve gelecekteki potansiyeli için büyük bir tehdit
oluşturmaktadır. Yetişkin insanlarla kıyaslandığında, çocuklar daha fazla yiyeceğe ve suya ihtiyaç duyarlar,
aşırı hava olaylarına daha az dayanabilirler ve diğer faktörlerin yanı sıra sıcaklık değişimlerine ve
hastalıklara karşı daha hassastırlar (UNICEF, 2021a). Halen büyümekte oldukları için çocuklar sakatlık,
yaralanma ve ölümler açısından en büyük risk grupları içerisinde yer almaktadır. Bunun temel sebebi de
çocukların zihinsel, fiziksel ve bedensel olarak yeterli donanıma sahip olmamalarıdır. İklim değişikliğiyle
birlikte çocukların en büyük düşmanları olarak nitelendirilebilecek yetersiz beslenme, ishal ve sıtma
karşısında daha da savunmasız hale geleceklerdir (McCarthy, 2021). Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler iklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı etkilere yoksulluk dolayısıyla yanıt verme yetenekleri
sınırlanacağı için bu ülkeler büyük risk altındadır. İklim değişikliği karşısında en büyük mücadeleyi bu
ülkelerdeki çocuklar vermektedir. Yetersiz beslenme dolayısıyla hastalanan çocuklar gerekli eğitimleri de
alamamaktadırlar. Bunların sonucu olarak yoksulluktan kurutulamayan bu çocukların çocukları da yoksulluk
içinde doğacak ve bu talihsiz döngü devam edecektir (Save the Children, 2021a).
Yarınlarını korumakla yükümlü olduğumuz çocukların geleceğini, yaklaşık 30 yıldır devam eden iklim
değişikliğiyle mücadele sürecinde, iklim değişikliğiyle çözüm odaklı olarak mücadele etmeyerek yok
ediyoruz. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere çocukların hayatta
kalma, sağlık, refah, eğitim ve beslenme gibi temel hakları iklim değişikliği sürecinde büyük tehdit altındadır
(OHCHR, 1989).
Bu çalışma, iklim değişikliğinin çocuklar üzerinde yaratmış olduğu çeşitli etkilere yer vermektedir.
Çalışmayla birlikte iklim değişikliğini, etkilerini, küresel müzakereleri ve gelinen noktayı öğrenmekle
birlikte, çocuklar üzerinde bıraktığı olumsuz durumda anlaşılmış olacaktır.
İklim Değişikliği ve Etkileri
Dünya’nın var olmasından bu yana (yaklaşık 4.6 milyar yıl) iklim sisteminde değişme eğilimi olmuştur.
Ancak günümüzde iklim değişikliğiyle ilgili temel alınan nokta insan kaynaklı iklim değişikliği durumudur
(Gürçam, 2022, s. 4). 1800’lerden beri insan faaliyetleri (ormanların yok edilmesi, hayvancılık, toprakların
yanlış kullanımı) ve özellikle kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların yakılması nedeniyle ortaya çıkan
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gazlar iklim değişikliğinin ana itici gücü olmuştur (Birleşmiş Milletler, 2021). Bu durum Dünya’nın küresel
sıcaklığına etki etmektedir. Başka bir söylemle, insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan gazlar atmosferde
yoğunlaşarak yarattığı sera etkisiyle küresel ısınmayı artırmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin
temelini sera etkisi oluşturmaktadır. Dünya atmosferindeki karbondioksit, metan, azot oksit ve florlu gazlar
gibi bazı gazlar (bu gazlar sera gazları diye adlandırılmaktadır), bir seradaki cam gibi davranarak güneşin
ısısını hapsetmektedir. Bu etki, güneşten gelen ışınların tekrar uzaya sızmasını engelleyerek küresel ısınmaya
neden olmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2021).
İklim değişikliğiyle ilgili Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından elde edilen bulgulardan
bazılar şunlardır:
 1901'den 2020'ye kadar küresel sıcaklıklar yaklaşık 1°C yükselmiştir.
 20. yüzyıl boyunca ortalama 1,7 mm/yıl yükselen deniz seviyesi, 1993'ten bu yana 3,2 mm/yıl gibi hızlı bir
yükselişe geçmiştir.
 1980’li yıllardan bu yana gözlemlenen buzullarda yaklaşık 18 metre gibi bir küçülme yaşanmıştır.
 1979 yılından bu tarafa Kuzey Kutbu’nda deniz buzuyla kaplı alan yaklaşık yüzde 40 küçülmüştür.
 Atmosferde bulunan karbondioksit oranı 1958'den bu yana yüzde 25, Sanayi Devrimi'nden bu yana ise
yaklaşık yüzde 40 artmıştır.
 Gözlemlenen uzun vadeli ortalamalarda, karın yerde kalma süresinde azalma meydana gelmiştir (NOAA,
2019).
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim değişikliğinin yıkıcı sağlık etkilerini önlemek ve
iklim değişikliğine bağlı milyonlarca ölümü önlemek için dünyanın sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme
göre 1,5°C ile sınırlaması gerektiği sonucuna varmıştır. Geçmişteki emisyonlar, halihazırda belirli bir
düzeyde küresel sıcaklık artışını ve iklimdeki diğer değişiklikleri kaçınılmaz hale getirmiştir. Bununla
birlikte, 1,5°C'lik küresel ısınma bile güvenli kabul edilmediğinden; bir derecelik ısınmanın her onda biri,
insanların yaşamları ve sağlıkları üzerinde ciddi bir hasara yol açacaktır (Dünya Sağlık Örgütü, 2021; IPCC,
2018).
İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı etkiler günümüzde görülmeye başlandı. İklim değişikliği, Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) tarafından insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sağlık tehdidi olarak nitelendirilmektedir
(Dünya Sağlık Örgütü, 2021). Aynı şekilde Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard’da
“İklim değişikliğinin dramatik etkileri, sağlıklı bir çevrenin diğer tüm haklarımızdan yararlanmanın ne kadar
ayrılmaz bir parçası olduğunu yıkıcı bir netlikle ortaya koydu.” diyerek, iklim değişikliğinin insan yaşamı
için önemini vurgulamaktadır. İklim değişikliğinin insanlar açısından oluşturduğu risklerden bazıları
şunlardır:
 Her insanın yaşama, güvenlik ve özgürlük gibi temel hakları vardır. Ancak iklim değişikliği etkileri
itibariyle Dünya’da yaşayan milyarlarca insanın bu temel haklarını tehdit etmektedir. Örnek olarak, kasırga
ve fırtınalar, seller, yangınlar ve aşırı hava olayları sonucunda, 2019 yılında Malavi, Mozambik ve
Zimbabve’de 1.000'den fazla insanı ölümüne neden olurken, 2013 yılında Filipinler’de gerçekleşen Haiyan
Tayfunu ile en az 6.300 insan ölmüştür. 2003 yılında Avrupa’da yaşanan sıcak hava dalgası sonucunda 35
bin insan hayatını kaybetmiştir (Uluslararası Af Örgütü, 2021). Dünya Sağlık Örgütü (2021) tarafından
2030 ile 2050 yılları arasında sıtma, yetersiz beslenme, ishal ve ısı stresi dolayısıyla yaklaşık 250 bin
insanın hayatını kaybedebileceğini ileri sürmektedir.
 Her insan en iyi fiziksel ve zihinsel sağlık standardından yararlanma hakkına sahiptir. İklim değişikliğinin
neden olduğu yoğun ısı dalgaları ve yanınlar dolayısıyla büyük yaralanmalar, hastalıklar ve ölümlere neden
olabilir. Aynı zamanda, yoksul bölgelerde kuraklık ve su yetersizliği dolayısıyla azalan gıda üretimi
sonucunda, yetersiz beslenme tehdidi oluşabilir, bu ise çeşitli vektörel hastalıkların ortaya çıkmasına neden
olabilir.
 Her insan hem ailesi hem de kendisi için yeterli barınma ve yaşama standına sahip olma hakkına sahiptir.
İklim değişikliği ortaya çıkardığı etkilerle insanların konut haklarını da tehdit etmektedir. Sel ve yangınlar
dolayısıyla insanların evleri yıkılmakta ve insanlar bulundukları yerleri terk etmek zorunda kalmaktadır.
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Bunun yanında deniz seviyesinde yaşanan yükselmeler, dünyanın dört bir yanında kıyı bölgelerinde
yaşayan insan yaşamını ve evlerini tehdit etmektedir.
 Her insanın temiz içme ve kullanma suyuna ulaşma hakkı bulunmaktadır. Ancak iklim değişikliği
sonucunda eriyen kar ve buz, azalan yağış miktarı, yüksek sıcaklıklar ve yükselen deniz seviyeleri gibi
faktörlerin bir araya gelmesiyle, iklim değişikliğinin su kaynaklarının kalitesini ve miktarını etkileyeceği
öngörülmektedir. Günümüzde neredeyse 1 milyar insanın temiz suya erişimi bulunmamaktadır. Bu durum
iklim değişikliğiyle daha da kötüleşmektedir (Uluslararası Af Örgütü, 2021).
Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere iklim değişikliğinin birçok etkisi bulunmaktadır. Ortaya
çıkan bu etkiler herkesi aynı oranda değil her bölgeyi farklı şekilde etkilemektedir. Bu etkiler ise bölgelerin
konumu ve iklimi gibi hususlara göre değişmektedir. Bu etkilerin ortaya çıkardığı hassas nokta ise
yarınlarından habersiz çocukların durumudur.
BULGULAR
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 30 yıla yakın bir süredir devam eden küresel iklim değişikliği
müzakereleri, iklim değişikliği sorununa çözüm olacak bir başarı sağlayamamıştır. Yukarıda verilen
bulgular, bu başarısız girişimlerin temel sonuçlarıdır. İklim aktivisti ve İklim Okulu Grevinin Kurucusu
Greta Thunberg “Çocuklarınızı her şeyden çok sevdiğinizi söylüyorsunuz ama yine de onların gözlerinin
önünde geleceklerini çalıyorsunuz.” Diyerek başarısız durumu dile getirmektedir (Uluslararası Af Örgütü,
2021).
İklim değişikliği eşitsizliği, yoksulluğu, yerinden edilmeyi artırırken, çatışma olasılığını yükseltebilir (Save
the Children, 2021b). Dolayısıyla iklim değişikliğinin çocuklar üzerinde olası etkilerine dair temel
istatistikleri şu şekilde sıralayabiliriz:
 İklim değişikliğinden kaynaklanan hastalıkların %90’ının beş yaşın altındaki çocukları etkileyeceği tahmin
edilmektedir.
 2050 yılına kadar, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak 24 milyon çocuğun daha yetersiz besleneceği
öngörülmektedir.
 2040 yılına kadar her dört çocuktan birinin aşırı su sıkıntısı olan bölgelerde yaşayacağı tahmin
edilmektedir.
 Ortalama 160 milyon çocuk yüksek şiddetli ve uzun süreli kuraklıklara maruz kalmaktadır.
 İklim değişikliği her yıl yaklaşık 38 milyon çocuğun eğitimini aksatmaktadır.
 İklim değişikliği aileleri göç etmeye zorlamakta, bunun sonucunda 2050 yılına kadar iklim değişikliği
nedeniyle 143 milyon daha fazla göçmen olabilir.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Çocukların İklim Risk Endeksi Raporu’nda iklimde
değişikliği kaynaklı çocukların yaşadığı mevcut durumu ise şöyle sıralamaktadır (UNICEF, 2021b):
 240 milyon çocuk yüksek düzeyde kıyı seline maruz kalmakta,
 330 milyon çocuk nehir taşkınlarına yüksek oranda maruz kalmakta,
 400 milyon çocuk yüksek oranda siklonlara maruz kalmakta,
 600 milyon çocuk vektörle bulaşan hastalıklara yüksek oranda maruz kalmakta,
 815 milyon çocuk kurşun kirliliğine yüksek oranda maruz kalmakta,
 820 milyon çocuk yüksek oranda sıcak hava dalgalarına maruz kalmakta,
 920 milyon çocuk yüksek oranda su kıtlığına maruz kalmakta,
 1 milyar çocuk ise son derece yüksek düzeyde hava kirliliğine maruz kalmaktadır.
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Dünya genelinde birçok çocuk, aileleri tarafından yiyecek ihtiyaçları karşılanamadığı için aç kalmaktadır.
Örnek olarak Fotoğraf 1 ve 2’de görüleceği üzere Kenya’da yaşayan Imuse gibi çocuklar açlıktan
ağlamaktadır. Bu acıyı aynı şekilde “Ben de ağlıyorum. Çocuklarım elimde olmayan yemek için
yalvardıklarında ben de ağlıyorum” diyerek annesi de çekmektedir. Bir başka örnek ise Etiyopya’dan Bilku,
açıktan çok zayıf durumda olan bebeği Nesredin için ağlamaktadır. Bilku’nun ekinleri kuraklık nedeniyle
neredeyse tamamı kurudu. Sahip olduğu hayvanlar bile hayatta kalmak için mücadele etmektedir. İklim
değişikliği Bilku ve Imuse’de dahil olmak üzere bir sürü insanın hayatını ve evlerini değiştirmektedir. Aşırı
hava koşulları, siyasi istikrarsızlık, hastalık ve şiddetli çatışmaları beraberinde getirerek gıda kıtlığı
döngüsünü devam ettirmektedir. Bilku ve Imuse gibi hikayaler yalnız değil, bu sebeple bu gibi durumlar için
kalıcı çözümler gerekmektedir (World Vision Australia, 2021).

Fotoğraf 1. Kenya’dan Imuse

Fotoğraf 2. Etiyopya’dan Bilku ve Nesredin

İklim değişikliği çevresel bozulmalara neden olurken, çocuklar giderek daha fazla tehlikeli bir dünyada
yaşamaya ve büyümeye zorlanıyor. Çünkü iklim değişikliği, çocukların sağlıklarını, beslenmelerini,
eğitimlerini, gelişimlerini, hayatta kalmalarını ve geleceklerini tehdit eden bir krizdir. Bu sebeple dünyanın
farklı bölgelerinde yaşanan ve çocukların zarar gördüğü örnekleri sıralarsak:
 Afganistan: Kabil’de yaşayan çocuklar, fosil yakıtların ve diğer çevresel kirleticilerin yakılması
dolayısıyla ortaya çıkan hava kirliliğinden etkilenerek, zatürre dahil olmak üzere solunum yolu
enfeksiyonları açısından yüksek risk altındadır. Çocukların en büyük katili olarak nitelendirilen zatürreeden
kaynaklanan ölümler en çok dünyanın en fakir ülkelerinde yoğunlaşmaktadır.
 Kamboçya: Ülke 2020 yılında yaklaşık on yıldır devam eden ve ortalama 900 bin kişinin geçim kaynağını
etkileyen sel felaketine maruz kaldı. Bu felaket sonrasında, okullar kapatılmasının yanında, etkilenen
topluluklarda su kaynaklı hastalık ve gıda güvensizliği riski artmıştır.
 Bangladeş: Dakka’da yaşayan çocuklar aşırı hava kirliliği dolayısıyla astım, toz alerjisi, akciğer kanseri ve
kalp hastalıklarıyla uğraşmak zorunda kalmaktadır.
 Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Ülkede şiddetli yağışlar 2020 yılında Mutahyo Nehri’nin taşmasıyla
sonuçlandı. Bunun sonucunda birçok köy ve tarım alanını su bastı. Ülkenin Masisi Bölgesi’ndeki tarlaların
yüzde 80 hasar görmüş, bazı yerlerde tamamı yok olmuş ve hayvancılık ile gıda stokları sular altında
kalmıştır (UNICEF, 2021c).
SONUÇ
İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı etkiler gün geçtikçe yoğunlaşmakta ve derinleşmektedir. Yukarıda
görüldüğü üzere iklim değişikliği etki gösterdiği alanlar itibariyle adaletsiz bir yapıya sahiptir. Dünya’nın her
tarafında aynı etkiyi göstermezken, aksine en fakir ülkeleri daha fazla etkilemektedir. Bu sebeple iklim
değişikliğinden en çok zararı en az sorumlu ülkelerde yaşayan çocuklar çekmektedir. Bu sebeple iklim
değişikliğini şu anda ele almazsak, çocuk haklarının hayata geçirilmesine yönelik yıllarca gösterilen çabayı
ve ilerlemeyi geri alma riskiyle karşı karşıya kalacağız.
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İklim değişikliğiyle mücadele için acil eyleme geçilmeden, ortaya çıkacak etkilerden en çok etkilenecek
olanlar yine çocuklar olacaktır. Bu sebeple çocukların bugünü ve geleceğini korumak adına:
 Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağlılığımız acilen azaltılmalıdır.
 Bireysel, ulusal, bölgesel ve küresel bazda enerji kullanımı azaltılmalıdır.
 Rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılmalıdır.
 Atıklar azaltılırken, geri dönüşüm artırılmalıdır.
 İklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelere gelişmiş ülkeler yardım sağlamalıdır.
 Çocuklara yönelik temel hizmetlerde iklim uyumu ve dayanıklılık yatırımlarını artırılmalıdır.
 Çocukları, toplulukları ve en savunmasız olanları mevcut değişen iklimin en kötü etkilerinden korumak için
su ve hijyen sistemleri, sağlık ve eğitim hizmetleri de dahil olmak üzere kritik hizmetlere uyumlarını
sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır.
 Çocuklara iklim değişikliğinin olası etkilerine karşı gerekli eğitimler verilerek, çevresel becerileri
artırılmalıdır.
 İklim değişikliğiyle mücadele süreçlerinin tüm aşamalarına çocuklar ve gençler edilmelidir.
 Ani hava değişimlerinin doğurabileceği afetlere karşı acil durum sistemleri kurulmalı, oluşabilecek sağlık
sorunlarına karşı sağlık sistemi güçlendirilmelidir.
 İklim değişikliği ile mücadelede yerel, ulusal ve küresel politikalar desteklenmeli ve en önemlisi çocukların
iklim değişikliğine karşı bilgi ve beceri kapasiteleri geliştirmeye yönelik eğitimlerin verilebilmesi için
eğitim müfredatlarına iklim değişikliği dersi eklenmelidir.
Son olarak, çocuklar iklim değişikliğinin yıkıcı etkisinden en çok etkilenecek olanlardır. Bu sebeple, tüm
insanlığın özellikle iklim değişikliğiyle mücadelede söz sahibi olarak büyük paya sahip ülkelerin, çocukların
geleceğini korumak adına acilen uygulanabilir ve çözüm odaklı bir eylem planı hazırlamaları ve uygulamaya
koymaları gerekmektedir. Eğer bugün geleceğimizi (çocuklarımızı) korumaya yönelik adımlar atmazsak,
yarın onlar için çok geç olabilir.
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ÖZET
Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, insanların seyahat davranışlarında da önemli
değişikliklere neden olmaktadır. Seyahat davranışlarındaki bu değişimlerin incelenmesi, analiz edilmesi ve
bu konuda gerekli çıkarımların doğru yapılması, sürdürülebilir ulaşım planlarının gerçekleştirilmesi
açısından önemlidir. Bu amaçla öncelikle Bursa'da toplu taşıma kullanımındaki (hafif raylı sistem, otobüs ve
tramvay) değişimlerin ortaya konulması için gerçek toplu taşıma kullanım verileri incelenmiştir. Daha sonra
pandemi sırasında seyahat davranışlarındaki farklılıklar, internet üzerinden çevrimiçi bir ankete katılan 767
kişinin seyahat davranışlarını içeren verilere dayandırılarak anlaşılmaya çalışılmıştır. Araç sahipliği, ev-iş
yeri arasındaki mesafe, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, gelir durumunun toplu taşıma kullanımına etkisi
araştırılmıştır. Ayrıca işyerine ulaşım ve diğer ulaşım ihtiyaçları (sağlık, alışveriş, seyahat vb.) için tercih
edilen ulaşım şekli seçimlerindeki durum pandemi öncesi ve pandemi dönemi için değerlendirilmiştir.
Sonuçlara göre pandemi döneminde toplu taşıma kullanımında önemli bir düşüş olduğu görülmektedir.
Bunun sonucunda da pandemi döneminde ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasında tercih edilen mod olarak
kişisel araç kullanma eğiliminin arttığı görülmektedir. Toplu taşıma kullanımının azalmasının ve kişisel
araçlara olan eğilimin artmasının en önemli nedeninin, insanların toplu taşıma gibi yerleri hijyen açısından
daha yetersiz bulmaları ve bu nedenle uzak durma eğilimi göstermeleri gösterilebilir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, toplu ulaşım, ulaşım mod seçimi, seyahat davranışı

ABSTRACT
The COVID-19 epidemic, which affected the whole world in a short time, has caused significant changes in
people's travel behaviors. Examining and analyzing these changes in travel behaviors and making the
necessary inferences in this regard are important for attaining sustainable transportation plans. For this
purpose, first the actual public transportation usage data was examined to reveal the changes in public
transportation usage (light rail system, bus and tram) in Bursa. Then, based on the data containing the travel
behaviors of 767 people who participated in an online survey over the internet, changes on the travel
behaviors during the pandemic were investigated to understand the reasons behind. Accordingly, the effects
of vehicle ownership, distance between home and workplace, gender, age, education level, income status on
public transportation use were investigated. In addition, the situation in the preferred mode of transportation
to the workplace and mode for other transportation needs (health, shopping, travel, etc.) was evaluated for
the pre-pandemic and pandemic period. According to the results, it is seen that there is a significant decrease
in the use of public transportation during the pandemic period. As a result, it is seen that the tendency to use
personal vehicles as the preferred mode of meeting transportation needs during the pandemic period has
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increased. The most important reason for the decrease in the use of public transportation and the increase in
the tendency to personal vehicles is that people find places such as public transportation more inadequate in
terms of hygiene and therefore tend to stay away.
Keywords: Covid-19, public transportation, transportaton mode selection, travel behavior
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ABSTRACT
With the complete shift of education to virtual classrooms amid the pandemic, it is important to talk about
one tool that have been an aide to teachers worldwide for education ie, podcasting. Podcast is not a teaching
method or a substitute to textbooks but a tool. This study is based on an experimental study conducted in a
span of eight weeks to ascertain the effects of podcasting on law students and its influence to improve
speaking skills. Questionnaires and one feedback form was distributed to know the effectiveness and attitude
of the students towards using Podcast tool in language learning. After collecting the students’ data of pretest, post-test and feedback form, it was analyzed using the statistical tool ANOVA. The result gathered
indicated that 86% of the respondents agreed that listening to Podcast helped them to be motivated and
interactive and 96% of respondents feel that the implementation of Podcast tool is language learning highly
beneficial. 86% of respondents agreed that through the Podcast tool there are able improve their
pronunciation since the content of this particular study in the Podcast tool is delivered by native English
speakers. After the implementation of Podcast tool, there is a tremendous development in their learning with
respect to speaking skills as it provides a relaxing environment and facilitates the learning.
Keywords: Podcast, Legal classroom, learning
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ABSTRACT
If there is more than one decision point for a decision maker, it is important to estimate the efficiencies of
these decision points and to shape the decision according to these efficiencies. Indeed, the order of efficiency
of the decision points is important for the decision maker, and the decision maker wants to know how the
scenarios that will increase the efficiency of the decision points that are less efficient than the others will
change the efficiency of the overall decision. At this point, Data Envelopment Analysis can be defined as a
linear programming-based method used to evaluate the relative efficiency of decision points responsible for
producing outputs or outputs using similar inputs. Within the scope of the study, a literature review was
conducted within the scope of data envelopment. Sample applications made in businesses are mentioned. A
sample application has been made to increase operational efficiency for data analysis. Each economic unit
transforms the resources (inputs) it obtains from its environment into outputs in the form of goods and
services by making use of a certain production technology in order to achieve its objectives. Evaluation of
the performance of businesses in a time period is the examination of how rational they are when
transforming the inputs they use into outputs. In this context, when evaluating the performance of an
economic unit, it is necessary to determine whether the highest output level is obtained from the inputs used
or whether a certain output level is reached with the lowest input amount.
Keywords: Data Envelopment, Data, efficiency, Performance, Business.

INTRODUCTION
Data Envelopment Analysis (DEA) can be defined as a linear programming-based method used to evaluate
the relative effectiveness of decision points responsible for producing outputs or outputs using similar inputs.
DEA, which is the most frequently used method in production management/management science, was
shaped by the Boundary Production Function proposal, which was first put forward in response to the
Average Performance criterion by Farrell in 1957, and has become what it is today with the studies of
Charnes, Cooper, Banker and Rhodes. Hospitals, educational institutions, production, site selection,
benchmarking, fast food restaurants, wholesale stores, banking, armed forces, space exploration, sports can
be counted as application areas. (Beasley, 2000; Aydemir, 2002).
The data envelopment method is often used to identify and evaluate the efficiency and effectiveness of
multiple generators. When householders consider the manufacturers, many methods evaluate each producer
relative to the average producer, while the data envelopment method compares each producer relatively
according to the best determined according to the current conditions. Of course, it cannot be said that the
data envelopment method is always the most accurate and best method, but it is one of the important
methods that can be used to determine the efficiency and effectiveness of the generator by using many
different inputs and outputs. The basis of the analysis is the evaluation of the production efficiency of similar
types of decision units. Except for the differences in the density and size of the factors that characterize the
efficiency of all units in the group, the conditions are sought for the decision units to be subject to the
analysis to have similar functions for the same goal, to work in the same market conditions (Karsak and
İşcan, 2000). Enterprise resource deployment is a complex subj,ect. Capitals are the input to asset allocation,
whereas numerous economic performance and interest factors are the outcome (Fernandes et al., 2017).
Capitals are primarily derived from stock and debt capital; assets are the exterior pattern of expression. There
are many distinct asset categories; varied input portfolios determine the various styles and volumes of output.
Capital allocation efficiency assessment is a multi-input and multi-output choice issue; DEA is a somewhat
effective analytical approach for this multi-input and multi-output computational complexity (Arunkumar et
al., 2016; Arunkumar et al., 2017; Zhang et al., 2017; Wang, J. and Wang, A., 2018). As a result, in this
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research, the DEA theory and methodology are used to the assessment of capital management efficiency with
administrative background variables in the expectation of giving an effective solution to solving this issue
(Zhang et al., 2017; Du et al., 2018; Wang, J. and Wang, A., 2018).
In DEA method, it is essential to measure the efficiency of a decision unit operating in the same market
compared to another decision unit. The constraint in this analysis is that all decision units must be above or
below the efficiency limit. Therefore, active units take a value of 1, while inactive units have a value less
than 1. The difference between 1 and the efficiency value indicates that the same amount of output will be
obtained with less input than the difference. Each producer will produce different outputs at different levels,
using the different inputs required at different levels. This is the case for most firms that produce goods and
services. If producer A can produce an output like Y(A) using an input like X(A), other producers will be
able to do this if they work as effectively and efficiently as producer A. Likewise, if producer B can produce
an output such as Y(B) using an input such as X(B), other producers can also do this with the same
production program. Thus, a mixed producer is formed by taking the mix of inputs and outputs of all existing
producers. The mixed producer can be either an existing or a fictitious producer. In the data envelopment
method, it is tried to find the best imaginary producer for each real producer (Sevimeser, 2005; Cooper et al.,
2011; Veri Zarflama Analizi , 2011)
Wang, J. and Wang, A.’s work proposes an empirical studies technique of data envelope analysis (DEA)
incorporating fuzzy assessment of capital allocation effectiveness using executive backdrop features to
increase the efficacy of capital allocation evaluation. Initially, a DEA-based analysis model proper to capital
management performance with senior leadership back - ground properties is suggested to analyze the scale of
a framework enables and the overall effectiveness of technology; second, a fuzzy synthetic evaluation
approach is utilized to accomplish analysis and research on several considerations or indices implicated in
capital management efficiency analysis. Lastly, empirical research of capital distribution using
administrative backdrop attributes validates the algorithm's performance (Wang, J. and Wang, A., 2018).
The study of Dong et al. (2015) discusses and statistically assesses an approach for developing a compound
sustainability assessment which evaluates and classifies farm sustainability initiatives. The approach initially
use non-negative polychoric principal component evaluation to minimize the number of categories, eliminate
correlation between variables, and convert categorical categories to continuous variables. The approach then
performs common-weight data envelope analysis to these main components to rate each farm individually.
The approach solves weights endogenously and allows for the identification of significant strategies in
sustainability assessment (Dong et al., 2015). Unfortunately, when using a standard DEA technique to data
from agricultural sustainability evaluations that are now in use or development, a number of issues occur.
These agricultural sustainability evaluations commonly incorporate a group of highly correlations that
measure farm-level implementation of sustainable practices and/or results. For a fixed number of DMUs, as
the number of variables rises, the frontier is determined with a greater amount of DMUs, resulting in an
expanding number of DMUs being evaluated as efficient and a loss in the ability to discriminate across farms
(Nunamaker, 1985; Adler and Golany, 2002; Jenkins and Anderson, 2003; Adler and Yazhemsky, 2010).
Furthermore, correlation among variables lowers productivity ratings by lowering DEA's distinguishing
capacity (Nunamaker, 1985; Dyson et al., 2001).
Unfortunately, when using a standard DEA technique to data from agricultural sustainability evaluations that
are now in use or development, a number of issues occur. These agricultural sustainability evaluations
commonly incorporate a group of highly correlations that measure farm-level implementation of sustainable
practices and/or results. For a fixed number of DMUs, as the number of variables rises, the frontier is
determined with a greater amount of DMUs, resulting in an expanding number of DMUs being evaluated as
efficient and a loss in the ability to discriminate across farms (Nunamaker, 1985; Adler and Golany, 2002;
Jenkins and Anderson, 2003; Adler and Yazhemsky, 2010). Furthermore, correlation among variables lowers
productivity ratings by lowering DEA's distinguishing capacity (Nunamaker, 1985; Dyson et al., 2001).
The first stage in road safety management is to characterize the existing level of road traffic safety, which is
frequently a problem for decision makers. Moreover, evaluating and comparing the condition of road safety
management is a significant obstacle in traffic safety studies, particularly when comparing different areas is
required to better understand local safety situations, set specific objectives, and design solutions. The second
critical issue is selecting an appropriate procedure that will ensure that the evaluation is equitable to all
analyzed components (departments, municipalities, regions and countries). Many research have been
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conducted on approaches for calculating the degree of traffic safety that employ a single mathematical
number to determine the level of traffic safety (composite performance index). In other words, traffic safety
variables are aggregated into a single performance measure utilizing acceptable procedures). This strategy
was tested on 21 towns in Montenegro and compared to a comparable study in Serbia, which covered 27
police departments (Antić et al., 2020).
This study offers a simple approach for estimating technological change, as well as efficiency and intensity
of input utilization, using Data Envelopment Analysis DEA. It assesses industrial production technology and
detects changes in input efficiency in the UK since the mid-1960s. The study sheds new light on the
importance of public capital in UK manufacturing (Lynde and Richmond, 1999). Data Envelopment
Analysis (DEA) was initially intended to evaluate the relative efficiency of various enterprises or
management units assuming a common best practice manufacturing technology was available. Given the
technology, the technique allows for a comparison of organizations based on the amount to which inputs are
employed efficiently in the creation of output ( see Farrell, 1957; Charnes et al., 1978; Lynde and Richmond,
1999 ). The research of Dong et al. (2015) discusses and statistically assesses a strategy for developing a
compound sustainability indicator that assesses and classifies farm sustainability initiatives on an individual
basis. The approach initially use non-negative polychoric principal component analysis to minimize the
number of variables, eliminate inter-variable correlation, and convert categorical data to continuous
variables. The approach then uses common-weight data envelope analysis on these major ingredients to rate
each farm individually. The approach solves weights autonomously and provides for the identification of
essential strategies in the assessment of sustainability (Dong et al., 2015).
The research of Vitner et al.(2006) analyzes the feasibility of employing the DEA technique for assessing
project performance in a multi-project setting, where each project is typically a one-time, non-repeated
occurrence. The earned value management system (EVMS) and the multidimensional control system
(MPCS) approaches are used to assess projects. In this context, it is frequently important to limit the number
of outputs and inputs so that the number of projects does not exceed the number of outputs and inputs. This
study discusses a way for reducing them. The paper provides a thorough example of how to use and
understand the DEA approach in a multi-project setting. Companies in today's competitive business climate
are seeking for a means to properly compare the performances of numerous projects over a particular time
period. This is required in order to properly allocate resources, inspire project managers and their teams, and
foster an environment of continuous development. The data envelope analysis (DEA) is the appropriate
approach for this requirement. The DEA is a mathematical programming approach that compares the
efficiency of a group of decision making units (DMU) such as banks, institutions, factories, colleges, and so
on, where the existence of various inputs and outputs makes comparison challenging (Vitner et al., 2006).
Many research have been conducted on approaches for calculating the degree of traffic safety that employ a
single numerical number to determine the level of traffic safety (composite performance index). In other
words, traffic safety indicators are merged into a single performance index using appropriate procedures to
indicate a grade of the Road Traffic Safety Level. The goal of this study was to use Data Envelopment
Analysis to assess performance, or the relative efficiency of distinct regions (DEA). This strategy was tested
on 21 towns in Montenegro and compared to a comparable study in Serbia, which covered 27 police
departments (Antić et al., 2020).
The study employs Panel data from fifteen high-tech sectors from 2000 to 2010 to estimate productivity
improvements in Chinese high-tech sectors using the Malmquist productivity index. It comes to the
conclusion that the electronic element and office furniture sectors are efficient. The mix outcome acquired in
terms of productivity changes and their sources. Over the research period, the Office Equipment industry had
the highest productivity improvement of 3.7 percent (Qazi and Yulin, 2012). T The DEA-Malmquist
Productivity Index (distance function technique) is used in this study to quantify productivity increases over
time and to gain insight into the drivers of such improvements. The Malmquist Productivity Index based on
the DEA (Data Envelop Analysis) developed by the Fare et al (1992, 1994). The DEA is a linear
programming technique provided to DMUs (Decision Making Units) to assess performance based on
numerous possible outputs. The concept was established by Charnes et al (1978) and is based on Farell's
frontier line (1957). The research of Lynde and Richmond ‘s offers a simple approach for estimating
technological change, as well as efficiency and intensity of input utilization, using Data Envelopment
Analysis DEA. It assesses industrial production technology and detects changes in input efficiency in the UK
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since the mid-1960s. The study sheds new light on the importance of public capital in UK manufacturing
(Lynde and Richmond, 1999).
In this work, we distinguish three notions that are commonly confused when the phrase productivity increase
is used. The first is technological advancement. The second is an increase in what is commonly referred to as
technical efficiency, or the extent to which the maximum feasible output is attained from the available
resources. The third is a reduction in inefficiency caused by the underutilization of a subset of inputs, often
known as slack. With panel data, DEA approaches were utilized to generate independent estimates of
technological advancement and changes. The third is a lowering in inefficiency caused by the undervaluation
of a selection of inputs, often known as lowering slack. DEA methodologies were applied with panel data to
generate independent estimates of technical advancement and improvements in technical efficiency for a set
of industrialized countries (Lynde and Richmond, 1999). While the country's banking industry, which is
currently controlled by Public Sector Banks, approaches the millennium, efficiency concerns are
progressively appearing as a litmus test for success. There is an emerging need for a thorough approach for
assessing the eciency of Indian banks from the perspective of both investors and regulators. Based on
empirical study, the current article proposes that DEA might be a good technique for comparing the relative
efficiency of banks in the Indian environment (Saha and Ravisankar, 2000).
If a general definition is made, productivity is the relationship between the output produced by a production
or service system and the input used to create this output. DEA is a technique for productivity via a
production or service system. Today, the concept of performance is gaining importance especially in every
sector via productivity. In the most general terms, performance can be defined as the degree of success
achieved by a business in a certain time period due to the productivity of a business. In other words,
performance is the quantitative and qualitative expression of where an individual, a group, or an enterprise
can reach the goals aimed with that job. In order to achieve its goals, each economic unit converts the
resources (inputs) it acquires from its surroundings into outputs in the form of commodities and services by
employing a specific production technique. The evaluation of how rational firms are when translating the
inputs, they utilize into outputs is the basis for evaluating their success over time. In this context, while
analysing an economic unit's performance, it is required to establish if the maximum output level is acquired
from the inputs utilized or whether a given output level is achieved with the least amount of input.

MATERIALS AND METHODS
Application Areas of Data Envelopment Analysis
Thousands of studies have been carried out in hospitals, post offices, banking, pharmacies, courts, police
stations, shipping and many public places such as educational institutions. DEA, which initially measured the
comparative efficiency in non-profit public organizations, later began to be widely used in measuring the
technical efficiency between enterprises in the for-profit production and service sectors. Despite the
widespread applications of DEA in the world, research in our country has generally been limited to the
applications of academicians, operations or economics statements; especially used in banking and health
sector. Among the reasons why DEA is not widely used in our country are; The complexity of the method,
the difficulties of reaching the datasets that will be the basis of the application, especially Although the lack
of necessary data infrastructure in the public can be listed, easy-to-use package programs have been
developed recently to fill the technical knowledge gap. This has greatly contributed to the widespread use of
the method (Vercellis, 2009; Cooper et al., 2011; Veri Zarflama Analizi, 2011).
DEA has been collected in the following subgroups in studies conducted to date: Bank branch performance
measurement applications, Studies on measuring school effectiveness, Studies on measuring university
effectiveness, Studies on measuring hospital efficiency, Studies on measuring airport efficiency, Some
applications in the public domain, Studies on measuring the effectiveness of health services, Studies in the
field of agriculture, Studies on the measurement of postal service efficiency, Studies on transportation,
Studies on measuring prison efficiency, Studies in the field of pharmacy, Studies in the field of mining,
Studies on the use of electricity, Studies on measuring restaurant efficiency (Sevimeser, 2005; Depren, 2008;
Vercellis, 2009; Cooper et al., 2011). DEA is a very effective tool when used properly.
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The advantages of Data Envelopment Analysis can be listed as follows (Vercellis, 2009; Cooper et al., 2011;
Veri Zarflama Analizi, 2011): Data Envelopment Analysis is capable of handling many inputs and many
outputs; Data Envelopment Analysis does not need a functional form that relates inputs and outputs, except
linear form; Decision units whose efficiency is calculated by Data Envelopment Analysis are compared with
those with relatively full efficiency; Inputs and outputs can have very different units. In this case, there is no
need to use various assumptions or make conversions in order to measure them in the same way.
The disadvantages of Data Envelopment Analysis can be listed as follows (Norman and Stoker, 1991;
Thanassoulis, 2001; Forsund and Sarafoglou, 2002; Cooper et al., 2011): Data Envelopment Analysis is very
sensitive to measurement error; Data Envelopment Analysis is sufficient to measure the performance of
decision points; but it does not give a clue about the interpretation of this evaluation on the basis of absolute
efficiency,; Since Data Envelopment Analysis is a non-parametric technique; it is difficult to apply statistical
hypothesis tests to the results; Data Envelopment Analysis is in the form of a static analysis, it performs a
cross-section analysis between decision point data in a single period; As a result of the analysis, a single
efficiency estimator is obtained for each decision point and it is very difficult to obtain the statistical
properties of this estimator; Solving large-sized problems with Data Envelopment Analysis can be
computationally time consuming, as a separate linear programming model is required for each decision
point.
Implementation Stages of Data Envelopment Analysis: The implementation process of Data Envelopment
Analysis (DEA) consists of 8 phases. These are presented as below (Ahn, 1987; Aydemir, 2002; Depren,
2008; Vercellis, 2009).
- Selection of Decision Units: Which decision unit is appropriate for the study to be done depends on which
subject constitutes the main theme of the study. Decision units can be any economic unit responsible for
transforming inputs into outputs.
Ahn (1987) identified two selection principles: (i) Each Decision Making Unit (DMU) should be defined as a
unit responsible for the resources it uses and the outputs it produces;
(ii) In order for the efficiency limit estimation result to be meaningful, the number of decision units in the
sample should be large enough.
- Reliability of Data: After defining the inputs and outputs for DEA, it is necessary to obtain these input and
output data for all Decision Making Unit (DMU). If reliable data cannot be obtained for any unit, the unit in
question is excluded from the study, since both the efficiency value of the unit in question and the efficiency
values of all units will become controversial due to the relative efficiency calculation. For this reason, the
selection of inputs and outputs with high data security and quality is very important for the analysis to
produce reliable results (Aydemir, 2002; Vercellis, 2009; Depren, 2008).
Determination of Reference (Reference) Groups: In the DEA analysis, while determining the effective and
ineffective decision-making units, all decision-making units are compared with each other, and since the
conclusion is reached, ineffective units try to compare themselves to effective units. Because only in this
way can they be effective. The set formed by these effective decision-making units, which they try to
emulate, is called the "reference set". The reference power of a DMU in a reference group is how many
references this unit is to inactive units in the total reference set. In this way, density can be investigated by
making a breakdown of how many inactive units are in the reference group of the units that make up the best
observation (Depren, 2008; Vercellis, 2009).

CONCLUSION
In order for performance measures to be meaningful in Data Envelopment Analysis (DEA) technique,
decision units with the same goals and objectives must be formed by enterprises with similar input-output
structures and operating under the same economic environmental conditions, or by sub-units of a business.
Although efficiency may seem like it is only about businesses at first glance, it is of vital importance at every
level in a process that extends from the individual to the society. Therefore, businesses should measure their
productivity levels by using the appropriate performance measurement technique, investigate the factors that
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hinder productivity and take the necessary precautions. In a competitive environment where it is very
difficult to make a profit and to evaluate economic opportunities in dynamic, variable and complex
environmental conditions, it is easier for businesses to control internal factors rather than external factors.
For this reason, businesses should increase productivity by using their resources effectively, and seek ways
to stay in the market by establishing a good balance between reducing costs and increasing quality. As a
result, DEA technique is one of the most appropriate techniques for efficiency evaluation and performance
measurement.
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ABSTRACT
One of the new and renewable energy sources is the wind, which is based on the free atmosphere. Wind does
not create any air pollution. The inconsistency of the wind speed and the large variation range make the
design of wind energy systems difficult. Although the source of wind energy is free, the cost of systems that
will collect this energy and convert it to other types of energy is high. Wind energy, one of the renewable
energy sources, has now become a global power generation industry that can compete with other energy
production sources. Interest and investments in wind energy conversion systems are increasing all over the
world. In our country, a new one is added to both scientific studies and commercial activities on this subject
every day. In this study, information about wind energy is presented. Within the scope of the study, the
following subjects will be discussed: To establish an engineering methodology for the development and
system design of wind power plants in Turkey, to be accepted by public institutions and the private sector, to
establish a reference for the final design studies of grid-connected wind electricity conversion systems and to
ensure the dissemination of these systems. To ensure that the study sets an example for other wind-rich
regions of Turkey.
Keywords: Energy, Renewable Energy, Sustainability, Wind Energy.

INTRODUCTION
Renewable energy sources are of great importance for our country. It is an energy system that satisfies
people in every respect, whether it is human health or environmental health. It is also so comforting in terms
of costs. One of these energy sources is wind energy. Renewable energy also has an important place in world
electricity production. 23.7 percent of total global electricity production is obtained from renewable sources.
16.6% of this rate is hydroelectric power plants, 3.7% wind, 2% bioenergy, 1% photovoltaic solar systems
and 0.4% are provided from geothermal and other renewable energy sources (Figure 1). On the other hand,
the superiority of non-renewable energy sources, led by fossil fuels, in global electricity generation
continues. In order to reduce this advantage, it is very important to encourage renewable energy types,
especially in terms of installation costs and price competition. Technological advances, financial
developments and new market opportunities renewable energy, especially wind and solar (photovoltaic). It
has a reducing effect on the costs related to electricity generation by using its resources. The use of wind and
solar energy, especially in coastal areas, becomes competitive with fossil fuels in terms of costs, even
without calculating externalities (Amin, 2016; Ren21’s Data Culture, 2021; Rüzgar Enerjisi Nedir, Nerelerde
Kullanılır, 2021).
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Figure 1. Rate Of Renewable Energy In Global Electricity Generation (%) (Ren21’s Data Culture,
Renewables 2016 Global Status Report and Renewables 2021 Global Status Report, 2021).
Several nations that want to complement conventional energy sources using renewable energy sources have
begun to make significant expenditures in this area. Because renewable energy is a sector with high
investment costs, assessing investment risks is critical to making the optimal financial decisions.
Nevertheless, because risk identification is a procedure reliant on expert judgements, the professionals'
flightiness and behavioural predisposition could perhaps be minimized. As a result, for the first time, an
updated Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) based on behavioral finance and intermission
probabilistic fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP) is developed to analyse risks in renewable energy
project management. The suggested risk evaluation procedure prioritizes renewable energy development
risks via substantially eliminating expert indecision and confirmation bias (Ilkbahar et al., 2022). The
analysis also generated nation-specific predictions, revealing substantial changes in the orientation of the
connection, significance, and exponent size per country. The findings show that wind, hydroelectricity, and
total renewable energy minimize OECD nations' energy security risk. Utilizing second generation panel data
methodologies, this research examines the impact of renewable energy on energy security risk for 23 OECD
nations from 1985 to 2016. These favorable impacts, though, may not apply to all OECD nations. According
to these findings, OECD nations should pursue strategies aimed at reducing energy potential risks that are
particular to their governments (Cergibozan, 2022).
Wind energy is the name given to the kinetic energy that the wind has as a result of its movement. This
energy is converted into mechanical and electrical energy and is widely used in the past and present. The
mass and speed of the amount of air carried by the wind are the main parameters of wind energy. The faster
the high-weight air mass, the more wind energy it contains. The characteristics of wind energy are listed like
this: It has an endless supply, it can work without interruption, it is a clean production way, Does not cause
visual pollution or environmental pollution, it has long-lasting tools, easy to maintain. Wind energy, which
is one of the renewable energy sources and can produce effective solutions in environmental health; It can be
defined as the conversion of the kinetic energy of the wind, which is formed as a result of the displacement
of the hot and cold air in the atmosphere, into mechanical energy and then electrical energy. It is important
for the effectiveness of energy policies that the factors affecting energy supply and demand can change
according to the changing world conditions, and that they undergo scientific analysis processes. It is possible
to define renewable energy as an energy source that can be obtained from natural sources and renews itself
continuously. The most important feature that distinguishes renewable energy from other types of energy is
that it can renew itself naturally and does not disappear (Pamir, 2006; Turkish Wind Energy Statistic Report,
2019; What is Renewable Energy, 2020).
Wind Energy Observation Stations
The source of all renewable energy systems is solar energy. Wind energy occurs as a result of the
temperature, density and pressure difference that occurs as a result of the different temperatures created by
the rays coming from the sun to the earth on the earth's crust. Since the equatorial region heats up much more
than other regions, the hot air formed here moves north and south. The design and economy of the wind
power plant basically depend on the amount of energy that can be produced from the selected power plant
site. Considering the topographic structure of the land of the selected project site for the determination of this
energy amount, the appropriate point or Wind Observation Stations (WOS) should be established at these
points. Measurements such as wind speed and wind direction, which are made in accordance with the
standards with measurement instruments placed on a measurement pole in the RGIs, will guide the
evaluation of the data, which are the next stages of the wind power plant project, the determination of the
energy production amount and the selection of the wind turbine. The current fossil resources used in
electrical energy production are limited, they are decreasing day by day and they will be exhausted one day.
Due to this reason, while electrical energy saving studies are carried out, on the other hand, studies on
generating electrical energy using renewable resources continue at a rapid pace. The importance of the
studies for the use of renewable resources in the production of electricity is obvious for the future of the
countries, since they reduce the dependence on foreign sources. One of the studies carried out in this context
is the generation of electrical energy by using wind potentials, which have shown great development in the
world and especially in Europe in recent years. Determining the location of the WOSs is of vital importance.
The point or points where the WOS will be established must first be a place that can represent that area.
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According to WMO (World Meteorological Organization) standards, the representation distance is based on
the topographic structure of the land. It varies between 500 m and 100 km depending on the In addition, the
chosen point is very suitable topographically, but there may be other high obstacles in this area closer than
10 times the obstacle height. The choice of place behind the hills should not be preferred. In this case, the
wind speed may deviate too much from its true value due to turbulence. In addition, the wind flows at the
point where the WOS will be installed should always be parallel to each other, and there should be no
disturbed wind flows and turbulences. It is desired that the sensitivity is very low, especially in wind speed
and direction measurements for energy purposes. Because a small error that can be made in the
measurements. This is reflected in energy production as a significant error and uncertainty. Therefore, site
selection must be made by highly experienced specialist personnel. On the 1/25 000 scale map of the points
where the WOSs are established, UTM (Universal Transver Mercator) and geographic coordinates and
altitudes above sea level should also be determined by expert personnel. Since the measuring instruments in
WOS operate in completely natural atmospheric conditions, their economic life is shorter than other
instruments operating in closed areas. Measurement values of wind instruments due to factors such as rust,
corrosion, decay, abrasion, icing rapidly. Therefore, wind measuring instruments and recording systems and
electrical circuits should be checked frequently, and their maintenance and calibration should be done at the
times stipulated in the standards and technical manuals of the instruments. The following factors should also
be considered when establishing an WOS as following; WOS should be installed in places away from
obstacles that will change the wind profile, Measuring instruments should be mounted in a north-south
direction. Depending on the measurement height, the pole type (single pipe or iron triangle profile) should be
projected, In order for the measuring pole not to move, the surface and depth of the concrete connecting the
pole to the soil should be projected, overturning of the pole should be prevented at high wind speeds, and if
necessary, it should be connected to the ground with lintels at various heights, In order for the systems not to
interfere with the flights, a lightning rod installation should be designed on the pole if there is no obstacle
higher than the pole, with the red flashing lamp connections on the pole (Jerpåsen and Larsen, 2011; Pidgeon
et al., 2014; Rydin et al., 2015; Jami and Walsh, 2016 ; Türkiye RES Durumu, 2019; Offshore Wind in
Europe, 2019). The research of Gustafsson et al.’s research provides a comprehensive summary of how the
60 Sustainable Municipalities program participants designed and implemented energy plans. The study
focuses on determining if energy plans or strategies exist, and if so, how municipalities address the
challenges, who is engaged, and whether the strategies are followed through on. Structured telephone
interviews and other investigations were used to acquire empirical data.
The study explains local energy strategies from a management standpoint, discusses if and how the
composition of players impacts recommended goals and measurements, and investigates whether or not there
were plans for implementation and follow-ups. The theoretical goals are to combine ideas on how to manage
effective strategic energy planning with theories on how to create successful stakeholder engagement
(Gustafsson et al., 2015).
Park Effect, Wake Effect in Wind Farm
After each turbine installed in the park receives the wind and the energy in it, it reduces the wind and wind
energy it will send to the turbine behind it. Therefore, ideally it is necessary to place the turbines according
to the dominant wind direction as much as possible. However, the dominant energy direction.
It should be noted that this placement is more important. However, in such a settlement, the distance to the
grid and the size of the land used are also very important. Sites where the dominant energy direction is
evident, by enabling their turbines to be installed closer to each other, both land and land reduces usage rate,
as well as reducing grid connection and parking lot costs. Since a wind turbine generates electricity from the
energy in the wind, the wind energy leaving the turbine must be lower than the wind energy coming into the
turbine. A wind turbine always creates a wind shading in the downwind direction.The turbine causes quite a
lot of turbulence over a long range behind it. Total energy effectiveness estimates require a thorough
understanding of the actual output power provided by each turbine in the wind farm, as well as the maximum
theoretical power generated by each turbine. The impact of factors on exergy efficiency may be investigated
using thermodynamic, aerodynamic, and site characteristics ((Hans et al., 2003; Jerpåsen and Larsen, 2011;
Saravanan et al., 2011; Gebraad et L., 2016; Offshore Wind in Europe, 2019; Park Effect, 2021). The
impacts are presented as below ((Hans et al., 2003; Jerpåsen and Larsen, 2011; Saravanan et al., 2011;
Gebraad et L., 2016; Offshore Wind in Europe, 2019; Park Effect, 2021);
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Environmental Impacts: Wind energy is a clean energy source. The most important environmental problem
in the world today is global warming caused by the increase in CO2 emissions to the atmosphere and the
greenhouse effect. Wind farms do not generate CO2 emissions. The method of electricity generation with
wind energy, environmentally friendly. It is a method that does not cause acid rain, does not cause
atmospheric warming, reduces CO2 emissions, saves fossil fuels, and does not have radioactive effects. In
addition, wind energy is a continuous and endless energy that does not have a shortage of raw materials.
Economical production. It is a power source obtained by using advanced technology with its technological
development fast, foreign exchange earnings, not dependent on foreign, known to be commissioned in a
short time and dismantled in a short time.
Sound in Wind Turbines: Aerodynamic noise increases with the speed of the period blades in air. The noise
impact can be easily reduced by careful placement of wind turbines relative to the topographical and near
residential areas. Noise has become an extremely minor problem these days. Today, the sound emissions of
almost new turbines are approximately the same. People's perception of sound and noise is very variable.
Most people like to listen to the sound of waves at the seaside, although the radio noise from their neighbors
is lower. Also, the type of music that the neighbour is listening to may have a different content. Sea waves
make white noise, but the human brain is not indifferent in perceiving and analyzing some random
systematic content. Also, if you don't like your neighbour, the noise seems to get louder. Sound experts
define noise as unwanted sound. The difference in perception between noise and sound is a very
psychological phenomenon. Sound modelling with noise is quite difficult.
Advantages and Disadvantages of Wind Energy
The issues of this topic are presented as below (Advantages and Challenges of Wind Energy, 2021; Irena,
Wind energy, 2021; Ren21’s Data Culture, 2021; Rüzgar Enerjisi Nedir, Nerelerde Kullanılır, 2021; Rüzgar
Enerjisi Nedir, Kullanım Alanları Nelerdir? – Sehatek, 2021; OpenEI, Wind energy, 2021; Wind energy
solutions, 2021 Global wind energy market report, 2004; Wind power installed in Europe by end of 2003);
Advantages of Wind Energy: It is a renewable and clean energy source, environmentally friendly. There is
no risk of exhaustion and increase in price over time. Its cost has reached a level that can compete with
today's power plants. Maintenance and operating costs are low. Its technology is relatively simple to install
and operate. Commissioning can take place in a short time. While generating electricity with wind energy, no
greenhouse gas or similar harmful gases are emitted to the nature. Therefore, it is a completely clean energy
source and a clean energy production method. There is the possibility to install wind turbines almost
anywhere. It doesn't matter if the weather is light or dark for wind turbines. It continues to produce electricity
in optimum wind conditions day and night.
Disadvantages of Wind Energy: Since energy production depends on the wind, energy loss occurs with wind
cut or decrease. In order to produce energy in wind turbines, the wind must be at an optimum level. Wind
turbines generate high-decibel sound. Therefore, they cause noise pollution. It harms natural life and causes
bird deaths. It can affect the electromagnetic wave. Undesirable situations such as overturning and burning
may occur in wind turbines. Turbine costs are high. Large areas are required for wind turbines. Usage Areas
of Wind Energy. Wind energy relies on an inexhaustible renewable resource. As long as the power plant is
installed in the right place, it does not threaten the environment, on the contrary, it constitutes a beneficial
method for the ecosystem.

MATERIALS AND METHODS
Applications of Wind Energy Systems
Two types of energy are obtained from the mechanical energy created by the wind. The first is used by
converting this mechanical energy into a different mechanical energy. Another method is to generate
electricity from the mechanical energy of the wind. When the wind turbines used for commercial electricity
generation are examined, two types of turbine models emerge. The first and more preferred one is the
horizontal axis one. On the other hand, there are points where vertical axis turbines are also preferred. In past
few decades, the business has perfected the wind turbine, which converts wind power into energy. The wind
turbine has several benefits which make it an appealing energy source, particularly in parts of the world
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where transmission technology is lacking. It is compact and can be erected rapidly, making it simple to
balance electrical supply and demand. The fuel-wind is free and abundant, eliminating or reducing the need
to acquire, ship, and store expensive fuels. It is adaptable - with the electricity generated, families may use
equipment like lights and refrigeration, schools can utilize computers and televisions, and companies can use
a dependable power supply. Perhaps most crucially, unlike many other power sources, the generating does
not emit any hazardous pollutants when producing energy. The use of wind energy applications comes in two
forms: grid-dependent and independent. Hese The definitions of these are presented as following (Kothari,
2014; Wind Energy Applications Guide, 2021; Türkiye’nin 2020 Rüzgâr Enerji Potansiyeli ve Kurulu Gücü,
Türkiye’nin 2020 Rüzgâr Enerji Potansiyeli ve Kurulu Gücü, 2021; Building-integrated wind turbines,
2021).
(i)Off-Grid Applications: Network-independent systems, which are generally supported by battery systems,
are not commercial but are used for regional electricity problems. However, there are also wind turbine
applications that serve purely mechanical purposes.
(ii) Network Dependent Applications: Wind energy systems used for energy production are connected to the
grid and respond to the need. Due to the high storage costs in commercial applications that provide highcapacity electricity generation, the electricity produced is given directly to the grid after the necessary
regulations.
Turkey's Wind Energy Situation
According to the data of June 2020 published by Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği- Turkish Wind Energy
Association (TÜREB-TWEA), there are 3,335 turbines in 197 Wind Energy Systems (WES) with a total
installed-constructed power of 8,288 MW in various provinces of Turkey. When the placement of 197 WESs
according to the provinces is examined, it is observed that the facilities are located in 30 provinces in
Turkey. The graphs below show the distribution of WESs in operation and under construction by regions
(Yenilenebilir Enerji Politikalari, Deloitte Türkiye A.Ş.-Enerji ve Doğal Kaynaklar Danışmanlığı, 2011;
Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, 2012; Türkiye’de Rüzgar Enerjisi
ve Geleceğe Dair Rüzgar Iskalası - PANORAMA KHAS, 2021; Türkiye’nin 2020 Rüzgar Enerji Potansiyeli
ve Kurulu Gücü, 2021; Wind power installed in Europe by end of 2003; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK), 2021; Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EIE), Türkiye Rüzgâr Atlası; 2021; see Figure 2).

Figure 2: (i) Turkey Wind Energy Total Installation (ii) Distribution of WPPs in Operation by Regions (iii)
Distribution of WPPs under Construction by Regions (Türkiye’nin 2020 Rüzgâr Enerji Potansiyeli ve Kurulu
Gücü, 2021)
53 wind farms with 2,451.05 MW are still under construction. According to the data from the participants in
the survey conducted by TÜREB, it is predicted that WPP projects that will be commissioned with partial
acceptance will be included in the Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme
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Mekanizması (YEKDEM) mechanism with approximately 1,250 MW until October 31, and approximately
1,100 MW until December 31 (Yenilenebilir Enerji Politikalari, Deloitte Türkiye A.Ş.-Enerji ve Doğal
Kaynaklar Danışmanlığı, 2011; Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği,
2012; Türkiye’de Rüzgar Enerjisi ve Geleceğe Dair Rüzgar Iskalası - Panorama Khas, 2021; Türkiye’nin
2020 Rüzgar Enerji Potansiyeli ve Kurulu Gücü, 2021; Wind power installed in Europe by end of 2003;
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021; Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EIE), Türkiye Rüzgâr Atlası;
2021; Türkiye RES Durumu, 2021, see Figure 2).
Combating climate change as a result of global warming and creating sufficient energy resources for
sustainable national economies are of critical importance for the whole world. The share of edible energy
sources, which can be a solution to these problems, in all energy production is increasing day by day
throughout the world. It is estimated that the share of renewable energy in the world primary energy supply
will exceed 20% and its share in electricity generation will exceed 25% in 2030. In the near future, this rate
is expected to be reached in all Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
countries. Some OECD member countries have already achieved this ratio, for example in Denmark and
Sweden the share of renewable energy in electricity generation is 44% and 58%, respectively. In order to
increase the share of renewable energy in electricity production, the European Union has set the target of
obtaining 20% of its energy consumption from renewable energy sources in 2020. Renewable energy sources
also show diversity within themselves. Although hydroelectricity has the highest share among renewable
resources worldwide, wind energy stands out as the resource that increases its share the fastest among all
resources. For example, in Denmark, the share of wind energy in total electricity production has increased
rapidly and reached 30%. The Turkish Electricity Market and Supply Security Strategy Document includes
ambitious targets such as increasing the generation based on renewable energy sources to 30% of the total
country production by 2023. (Global wind energy market report, Wind energy industry grows at steady pace,
2004; Yenilenebilir Enerji Politikalari, Deloitte Türkiye A.Ş.-Enerji ve Doğal Kaynaklar Danışmanlığı,
2011; Türkiye Rüzgâr Enerjisi İstatistik Raporu, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, 2012; Türkiye’de Rüzgar
Enerjisi ve Geleceğe Dair Rüzgar Iskalası - Panorama Khas, 2021; Türkiye’nin 2020 Rüzgar Enerji
Potansiyeli ve Kurulu Gücü, 2021; Wind power installed in Europe by end of 2003; Türkiye RES Durumu,
2021).

Figure 3: Gross annual onshore and offshore wind installations in Europe (Offshore wind in Europe – key
trends and statistics 2018-WindEurope, 2021)
The UK experienced a significant decrease in onshore wind installations. The end of the Renewable
Obligation Certificate (ROC) caused a peak in 2017 and onshore wind installations will now have to rely on
Power Purchase Agreements (PPAs) and other merchant options, as the UK government has given clear
signals that there will be no auctions for onshore wind. After a stunning European installation share of 26%
in 2017, wind installations in the UK fell to 16% in 2018. France was the third largest market, with 13% of
installations. But the authorisation process for onshore wind projects in France is severely delayed or even
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suspended in some parts of the country. Sweden had 6% of installations in Europe and the joint SwedishNorwegian electricity certificate system is fully subscribed nine years in advance of its expiration date.
Belgium, Turkey, Norway and Italy each had installations between 450 and 500 MW. 14 countries did not
have any wind installations in 2018. 12 of these are EU-28 Member States (Offshore wind in Europe – key
trends and statistics 2018-WindEurope; Global wind energy market report, Wind energy industry grows at
steady pace; Wind power installed in Europe by end of 2003; see Figure 3).

CONCLUSION
Energy reserves are clustered in certain geographies of the world. The fact that the energy needs increase in
parallel with the constantly increasing world population emerge as the main factors in the determination of
energy policies. Your resources are limited taking into account the fact that the human factor is helpless at
this point.When received, all countries follow the law to play the correct card. and is already putting into
effect some measures to ensure its future.
Many countries use wind as an energy source and have set targets to meet a certain percentage of their
national energy from this source. In our country, where energy resources such as hydroelectricity are limited
and the environment is not polluted yet, it is necessary to take advantage of the abundant wind in places
where cleanliness is important. Thus, considering that there is no established wind farm, the beginning of the
development of this technology in our country will be made. In order to keep the cost of the electricity to be
obtained low, high-tech wind turbines should be preferred and installed. Co-production with an experienced
company or companies can also be considered. In addition, sufficient incentives should be provided for this
energy to be obtained from clean energy sources. In order to approve the facilities to be established,
committees including turbines technology and environmental scientists should be formed, and incentives for
these investments should be reviewed.
The simplification of these processes is of great importance for the increase of wind investments. In order to
reach the targeted structure in the installed power based on renewable resources, it is necessary to attach
importance to feasibility on the part of the private sector. Renewable investments should be considered as an
important investment area that is decided in the light of technical and financial feasibility based on sound
data, and investments with doubtful feasibility should not be started. Another issue is that the investor should
take the necessary measures to avoid imbalances as much as possible, when the production phase is started
and if he/she chooses to sell the electricity produced as a strategy to the market. In this context, the investor
should have the tools to make a sound production estimation. The investor should also try to develop
equipment and information capacity to increase efficiency and take necessary measures to reduce costs.
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ÖZET
This paper presents the design of a universal CMOS active filter in a Low power voltage-mode (V.M.) which
employs a single active device namely voltage differencing trans-admittance amplifier (VDTA) and two
capacitors Low pass (LP), high pass (HP), and band pass (BP) filter functions are simultaneously realized in
the suggested topology. Band rejects (BR) and all pass filters (AP) are also feasible across suitable current
ties. The suggested configuration also includes separate pole frequency (ωo) and factor quality control (Q).
The feasibility of the proposed configuration was shown by simulations of process parameters using
LTSPICE XVII and TSMC CMOS 65nm to validate the active system.
Keywords: Universal CMOS active filter, voltage mode(V.M), quality of factor, Pole Frequency
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OPTIMAL MOVEMENTS FOR TWO REVOLUTE PLANAR ROBOT UNDER DYNAMIC
CONSTRAINTS WITH SQP TECHNIQUE
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ÖZET
Mevcut çalışma, dayatılan bir görevin yürütülmesinde bir 2-DOF robot kolu için en uygun yörüngeleri
planlama problemi ile ilgilidir. Amaç, 2-DOF robotuna dayatılan dinamik kısıtlamalara göre en uygun
zaman yörüngesini bulmaktır. Robot denklemlerini çıkarmak için çeşitli doğrudan ve ters modeller
incelenmiştir. Eklem uzayındaki ilk düğümü, sekiz ara düğümü ve son düğümü birleştiren yörüngeler, kübik
spline fonksiyonları kullanılarak oluşturulmuştur ve amaç fonksiyonunun minimizasyonu, Kuadratik Sıralı
Programlama "SQP" optimizasyon tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. MATLAB® kullanılarak elde
edilen sonuçlar, yöntemimizin performansını ve etkinliğini test etmek için bilimsel literatürdeki
diğer sonuçlarla karşılaştırılır.
Anahtar Kelimeler: Cicim, Şanlıurfa, Kültürel Miras, Geleneksel Dokuma
ABSTRACT
The present work deals with the problem of planning the optimal trajectories for a 2-DOF robot arm, in
the execution of an imposed task. The goal is to find an optimal time trajectory respecting the dynamic
constraints imposed on the 2-DOF robot. The various direct and inverse models have been studied to
extract the robot equations. The trajectories that connect initial knot, eight intermediates knots, and final
knot in joint-space are constructed using cubic splines functions, and the minimization of the objective
function was performed using Quadratic Sequential Programming "SQP" optimization technique. The
results obtained using MATLAB® are compared with others from the scientific literature to test the
performance and effectiveness of our method.
Keywords: Dynamic constraints, Optimal trajectory, Execution time, 2-DOF Planar robot, SQP, Cubic
splines
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ÖZET
Akıllı fabrika konsepti, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti teknolojisine dayalı olarak üretim süreçlerini akıllı
bir şekilde yürütülmesini, enerji verimliliğinin artırılmasını ve hammadde, çalışan, makine-techizat
yönetimini tam anlamıyla sağlamayı amaçlamaktadır. Endüstri 4.0 sürecindeki fabrika kavramı, üretim ve
tüketim açısından yüksek verimliliğe sahip, nesnelerin interneti, bulut bilişimi, büyük veri yönetimi, otonom
robotlar ve yüksek siber güvenlik gibi ileri teknolojilerle entegre edilmiş bir sistemdir. Akıllı fabrikaların
süreçlerini iyileştirmede Endüstri 4.0 dönüşümünü vurgulamak amacıyla bu çalışmada, akıllı fabrika için
Nesnelerin İnterneti Tabanlı Yönetim Bilişim Sisteminin tasarımı sunulmuştur. Yaşamımızın her alanına
uyarlanabilen bu sistemde amaç, hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra enerji ve zaman gibi tüm bileşenleri etkin
ve verimli kullanmaktadır. Akıllı Fabrika Yönetim Bilişim Sitemleri son kullanıcının karmaşık ihtiyaçlarını
büyük ölçüde kolay bir şekilde karşılamakla beraber büyüyen enerji ihtiyacına karşılık enerji verimlilği
sağlamaktadır. Akıllı fabrikada ortam verilerini inceleme için yönetim bilişim sistemi modeli uygulanmıştır.
Çalışma kapsamında donanım uygulaması, akıllı fabrikadaki verileri toplamak ve izlemek için 64 Bit
BCM2837 Chip, 1.2 GHz ARM Cortex A53 dört çekirdekli işlemci özelliklerine sahip Raspberry Pi 3
mikrodenetleyici ile sıcaklık, nem, basınç, gaz ve ateş algılama sensörleri kullanılarak bir prototip
oluşturulmuştur. Sensörlerden gelen tüm bilgilerin iletilmesi ve depolanması için gerçek zamanlı olarak
Firebase veri tabanına aktarılmıştır. Tüm bunlara ek olarak Firebase veri tabanına aktarılan veriler, son
kullanıcı tarafından kolay erişilebilen, esnek ve uyumlu bir tasarıma sahip Java tabanlı grafiksel bir kullanıcı
arayüzü tasarlanmıştır. Java programlama dili ile platform bağımsız olarak tasarlanan ve gerçekleştirilen bu
arayüz, akıllı fabrika için etkin bir çözüm ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Fabrika, Java, Nesnelerin İnterneti, Yönetim Bilişim Sistemleri

ABSTRACT
Based on Industrial Internet of Things technology, the smart factory concept strives to provide intelligent
execution of production processes, increased energy efficiency, and full administration of raw materials,
people, and machinery equipment. In the Industry 4.0 process, the factory idea is a high-efficiency
production and consumption system that is combined with modern technologies such as the internet of
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things, cloud computing, big data management, autonomous robots, and high cyber security. This study
presents the architecture of an Internet of Things Based Management Information System for the smart
factory in order to emphasize the Industry 4.0 transition in improving the processes of smart factories. The
aim of this system, which can be used in all aspects of our lives, is to make life easier by utilizing all
components such as energy and time effectively and efficiently. Smart Factory Management Information
Systems improve energy efficiency in response to rising energy demands, while also addressing the end
user's complicated needs to a large extent. A management information system model is used in the smart
factory to assess environmental data. To receive and analyze data in the smart factory, a prototype was
constructed utilizing the Raspberry Pi 3 microcontroller with 64 Bit BCM2837 Chip, 1.2 GHz ARM Cortex
A53 quad-core processor, and temperature, humidity, pressure, gas, and fire detection sensors. All sensor
data is transmitted in real-time to the Firebase database for transmission and storage. In addition, a Javabased graphical user interface with a flexible and compatible design that can be easily accessed by the enduser for the data sent to the Firebase database built. This interface, which is designed and implemented
independently of the platform using the Java programming language, provides a viable option for the smart
factory.
Keywords: Smart Factory, Java, Internet of Things, Management Information Systems
GİRİŞ
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile birçok yenilik de hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Bunların başında
ise hayatımızı kolaylaştıran çeşitli akıllı sensörler ve sistemler gelmektedir. Yaşamımızın her alanına
uyarlanabilen bu sistemlerde amaç, hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra enerji ve zaman gibi tüm bileşenleri
etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktır. Nesnelerin İnterneti (IoT) ile entegre edilmiş iyi tasarlanmış akıllı
bir sistem her açıdan kullanıcı konforuna hizmet etmektedir. Her birey ve ortam için uygun nitelikte
tasarlanmış çalışmalar yaygın şekilde görülmeye başlanmıştır.
Literatürde yapılan bazı çalışmalar şu şekildedir. Mandal et al. IoT tabanlı bir ev otomasyon sistemi
oluşturmak için gerçek zamanlı sensörlerin kullanılmasını önermektedir. Sistemde sıcaklık ve nem DHT11
sensörleri, gaz sensörleri, NodeMCU ESP8266, Arduino Uno ve Arduino Nano mikrodenetleyicileri
kullanarak, sensörlerden girdi aldıktan sonra seçimi analiz etmek için birçok aşamadan geçer. Çalışmada bir
ön işleme aşaması ve bir yargı aşaması içeren iki aşamalı bir strateji sunarlar. Veri toplama ve işleme, ön
işleme aşamasının bir parçasıdır. IFTTT kullanan ev bileşenlerinin yönetimi ve sesli kontrol faaliyetleri
seçim sürecine dahil edilir. Sıcaklık ve nem verileriyle ilgili kararlar da gelecekteki testler için bulut
platformunda saklanır [1]. Waheb A. Jabbar, Tee Kok Kian ve arkadaşları, IoT tabanlı akıllı ev sistemi
tasarımını sunar. IoT, sensör verilerini verimli bir şekilde işlemek için birçok MJoin operatörü kullanılır.
IoT'nin veri akışı ortamı için çalışma, etkili bir çoklu sorgu optimizasyonu ve işleme yaklaşımı kullanır.
Etkili depolamayı etkinleştirmek için sorgu optimizasyonu yönetimi, verileri kategorize etmek ve en aza
indirmek için SVM sınıflandırma yöntemi kullanılır. Yapılan çalışmada mikrodenetleyici olarak NodeMCU,
iletişim protokolü olarak WiFi kullanılır [2]. Jiafu Wan et al. Bulut destekli bir akıllı üretim sistemi
önermektedir. Bu sistemin önerilen tasarımı dört kısımdan oluşmaktadır. Ağ katmanı, bulut katmanı,
uygulama katmanı ve akıllı cihaz katmanı dört katmandır. Çalışmada veri depolama, akıl yürütme ve erişim
gibi işlevleri yürütmek için bulut tabanlı ontoloji kullanılmıştır [3].
Bu çalışmada, IoT teknolojisi uygulamalarıyla Endüstri 4.0 uyumlu daha akıllı, esnek, karalı ve verimli akıllı
fabrika sistem mimarisi oluşturulması amaçlanmaktadır. Değişen ve gelişen teknolojiye paralel olarak;
iletişim sistemleriyle beraber geleneksel fabrika ortamları için Nesnelerin İnterneti çözümleri ile bilgi
aktarımı ve yönetimi daha kolay hale gelmiştir. Bir fabrikaya ait mevcut değişkenlerin bilgisini sensörler ve
araçların yardımıyla kontrol etmek ve mikro denetleyici (ve ağ geçidi) yardımıyla buluta (internete)
gönderilebilmek bu teknoloji sayesinde mümkün olacaktır.
Akıllı Fabrika Yönetim Bilişim Sistemleri son kullanıcının karmaşık ihtiyaçlarını büyük ölçüde kolayca
karşılamaktadır ve büyüyen enerji ihtiyacına karşılık enerji verimliliği sağlar. Teknolojik gelişmelerin çok
hızlı ilerlediği bu dönemde akıllı ortam yönetim ve bilişim sistemleri, fabrika kullanıcılarına konfor, enerji
verimliliği, maliyetinden tasarrufu ve fiziksel ve siber güvenlik sağlar. Çalışmanın diğer bölümleri şu şekilde
düzenlenmiştir; araştırma ve bulgular 2. Bölümde, sonuç kısmı 3. Bölümde sunulmuştur.
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ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Akıllı fabrika Yönetim Bilişim sistemi tasarımının oluşturulmasında yapılan araştırmalar ve bulgular bu
bölümde yer almaktadır. Yapılan çalışma donanım ve yazılım kısımları olarak iki kısımdan oluşmaktadır.
Donanım kısımlarında kullanılan bileşenler şu şekildedir. Mikrodenetleyici olarak Raspberry Pi3 B+ model
kullanılmıştır. Çalışmada Raspberry Pi3 B+ akıllı fabrika sistemlerinde kullanılan sensörlerin verilerinin
okunmasını sağlayan modüldür. Kullanışan sensörler BME680 ve ateş algılayıcı sensörleri kullanılmıştır.
BME680 sensörü dört farklı ortam sensörünü tek bir modülde sunmaktadır. Ortamdaki nemi, sıcaklığı,
basıncı ve hava kalitesini ölçüp I2C haberleşme protokolü sayesinde sadece 2 Pin ile mikrodenetleyiciye
aktarır. Ateş algılayıcı sensör 760nm – 1100 nm arsaındaki dalga boyuna sahip ateşi tespit etmek için
kullanılan sensördür. Yazılım kısmında, ilk olarak Raspberry Pi3 içine Debian tabanlı Raaspian işletim
sistemi kurulmuştur. Akıllı fabrika sistemlerinde kullanılacak olan sensörlerin verilerinin alınması için
Python programlama dili kullanılmıştır. Python programlama dilinde BME680 kütüphanesinin kullanılması
ile Thonny tümleşik geliştirme ortamında kodları yazılmıştır. Sensörlerden alınan verilerin veritabanına
aktarılması için gerekli algoritma kısmı yine Thonny tümleşik geliştirme ortamında yazılmıştır. Sensör
verilerinin depolanması için veritabanı olarak Firebase gerçek zamanlı veritabanı kullanılmıştır. Şekil 1’de
veritabanında depolanan sensör verileri gösterilmiştir. Depolanan veriler daha sonra kullanıcı arayüzünde
grafiksel olarak takip edilmesi için kullanılmıştır. Android tabanlı mobil uygulama ise Android Studio
tümleşik geliştirme oratmında Java programlama dili ile oluşturulmuştur.

Şekil 1. Veritabanında depolanan sensör verileri
Akıllı fabrika yönetim bilişim sistemi için oluşturulan arayüz giriş ekranı Şekil 2’de gösterilmiştir. Kullanıcı
sisteme giriş yaparak akıllı fabrikada ortam verilerini incelemek için kullanılan Şekil 3’te gösterilen arayüz
sayfasına geçilmektedir. Bu arayüzde sıcaklık, nem, basınç, yangın durumu ve gaz olarak beş adet buton
bileşeni bulunmaktadır.
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Şekil 2. Akıllı Fabrika Yönetim Bilişim Sistemi Giriş Ekranı Arayüz Tasarımı

Şekil 3. Sensörlerin takibi için oluşturulan arayüz tasarımı
Arayüzde bulunmakta olan sıcaklık, nem, basınç, yangın alarmı ve gaz butonlarına tıklanması sonucunda
Şekil 4’teki arayüze geçilmektedir. Bu kısımda sensörler yardımıyla ortamdaki verilerin alınması ile
belirlenen grafikler yer almaktadır.
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Şekil 4. Ortam verilerinden elde edilen grafiklerin arayüz tasarımı
SONUÇ
Bu çalışmada, akıllı fabrika sistemlerinde yönetim bilişim sisteminin tasarımı uygulanmıştır. Bunun için IoT
teknolojisinden yararlanılmıştır. Sensörler yardımıyla ortam değişkenleri Android mobil cihazlarda
oluşturulan arayüz sayesinde takip edilmektedir. Sonuç olarak, akıllı fabrika yönetim bilişim sistemi
kullanıcının ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılamakla birlikte ortamda oluşan durumları gözlemleyerek
enerji verimliliği ve zaman tasarrufu sağlayan bir sistem tasarımı oluşturulmuştur.
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ÖZET
Kablosuz teknolojisinin hızlı gelişimi ile, antenlerin ve anten dizilerinin tasarımları ihtiyaçlara yönelik olarak
daha karmaşık hale gelmektedir, bu karmaşıklık tasarım sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Anten
tasarım aşamasında, uygulamaya yönelik tasarım sınırlarının doğrultusunda nümerik hesaplama süreci ve
nihai tasarımın belirlenmesi zaman alıcı bir süreçtir. Bu süreçte uygulamaya özel olarak belirlenen anten
tasarımının optimizasyon ve hassasiyet analizinin aşamaları esnasında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Son
zamanlarda, antenlerin tasarım sürecini hızlandırmak için makine öğrenmesi algoritmaları kullanılmaya
başlanmıştır. Bu çalışmada, Wi-Fi 2.45 GHz bandı ve Nesnelerin İnterneti uygulamalarında için FR-4 alttaş
kullanılan düzlemsel anten tasarımı sunulmuştur. Önerilen tasarımın geri dönüş kaybı ve gerçeklenmiş
kazanç performans parametreleri makine öğrenmesi regresyon teknikleri (polinomsal, rastgele orman,
artırılmış gradyan, bayes sınır, oylama ve çoklu çıkış) kullanılarak anten tasarım parametreleri belirlenmiştir.
Toplam 324 örnekten oluşan veri seti, anten tasarımını oluşturan parametrelerin parametrik olarak
incelenmesi sonucunda nümerik hesaplama yoluyla elde edilmiştir. Antene ait geri dönüş kaybı
parametresinin gerçek ve sanal kısımları kullanılarak çoklu çıkış lineer regresyon modelinde R2 (belirleme
katsayısının oranı) için 96.3% ve RMSE (ortalama karesel hata) için 0.29 değerleri elde edilmiştir. Antene ait
geri dönüş kaybı parametresinin büyüklüğü ve gerçeklenmiş kazanç kullanılarak çoklu giriş çoklu çıkış
lineer regresyon modelinde R2 için 83.2% ve RMSE 1.55 için değerleri elde edilmiştir. Ayrıca geri dönüş
kaybı parametresinin büyüklük parametresi için artırılmış gradyen regresyon modelinde R 2 için 96.5% ve
RMSE için 0.29 değerleri elde edilirken, gerçeklenmiş kazanç parametresi kullanılarak rastgele orman
regresyon modelinde R2 için 70.6% ve RMSE için 2.1 değerleri bulunmuştur. Makine öğrenmesi teknikleri
ile belirlenen anten tasarım parametreleri kullanılarak 2.45 GHz bandında 85 x 90 mm boyutlarında -20 dB
altında geri dönüş kaybı, 180 MHz genişliğinde çalışma bandı ve 4.71 dBi gerçeklenmiş kazanç değerleri
elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Wi-Fi anten, Makine öğrenmesi, Regresyon teknikleri, Saçılma parametresi, Anten
kazancı.
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ABSTRACT
With the rapid development of wireless technology, antenna and antenna array designs are getting more
complicated in response to the needs; this complexity leads the design process to be protracted. The
numerical calculation and determination of the final design according to the design limits for the application
is a time-consuming process during the design phase. Difficulties arise during the optimization and
sensitivity analysis of the design, which is determined individually for the application, in this procedure.
Recently, machine learning methods have been utilized to accelerate the design process. In this study, a
planar antenna design using FR-4 substrate for Wi-Fi and IoT 2.45 GHz applications is presented. Machine
learning regression techniques (polynomial, random forest, gradient boosting, Bayesian ridge, voting, and
multiple output) have been used to examine the proposed design return loss and realized gain. The data set
included 324 samples generated through numerical calculation as a result of a parametric assessment of the
antenna design parameters. In the multiple output linear regression model, 96.3% for R2 (ratio of
determination coefficient) and 0.29 for RMSE (root mean squared error) obtained by employing the real and
imaginary parts of the antenna return loss. In the multiple output regression model, values of 83.2% for R2
and 1.55 for RMSE obtained by using the magnitude of the antenna's return loss and the realized gain.
Furthermore, while the gradient boosting regression obtained values of 96.5% for R2 and 0.29 for RMSE for
the magnitude parameter of the return loss, the random forest regression using the realized gain obtained
values of 70.6% for R2 and 2.1 for RMSE. The antenna design parameters calculated by machine learning
algorithms resulted in a return loss of less than -20 dB in the 2.45 GHz band, a 180 MHz wide operating
band, 4.7 dBi gain values.
Keywords: Wi-Fi antenna, Machine learning, Regression techniques, Scattering parameter, Antenna gain.
GİRİŞ
Devre teknolojisindeki gelişmeler ile kablosuz elektronik sistemlerin boyutları ve ağırlıkları hızla azalmıştır.
Bu kablosuz sistemlerin en önemli parçalarından birisi de anten yapılarıdır. Devre ve elektronik cihazların
boyutlarındaki küçülmeden dolayı anten tasarımlarının daha küçük ve kompakt boyutlarda yapılması
gereksinimi doğmuştur. Kablosuz Haberleşme, günümüzün teknoloji dünyasının en etkin ve hızlı değişim
gösteren alanlarından birisidir [1,2]. Kablosuz teknolojisinin hızlı gelişimi ile antenlerin ve anten dizilerinin
tasarımları ihtiyaçlara yönelik olarak daha karmaşık hale gelmektedir. Bu karmaşıklık tasarım sürecinin
uzamasına neden olmaktadır. Son zamanlarda, antenlerin tasarım sürecini hızlandırmak için makine
öğrenmesi algoritmaları kullanılmaya başlanmıştır. Makine öğrenmesi; mühendislik, bilim, tıp ve ekonomi
alanlarında yaygın olarak kullanılan ve hızla gelişmekte olan disiplinlerden biridir [3]. Son yıllarda, makine
öğrenimi uygulaması elektromanyetiklere (EM) de genişletildi. Makine öğrenmesi algoritmalarının özellikle
verilerdeki üst düzey soyutlamaların modellenmesini sağlayan yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birçok
anten parametresi optimizasyonu ve radar hedef sınıflandırılması gibi problemleri ele almaktadır. Yüksek
hesaplama karmaşıklığı gerektiren anten optimizasyonu, ilgili zaman süresini azaltmak için makine öğrenimi
algoritmaları tarafından ele alınabilir. Hesaplamalı olarak pahalı bir EM simülatörü kullanmak yerine, yapay
sinir ağlarında bulunanlar gibi makine öğrenimi, eğitimi takiben EM simülatörünün yerini alabilir [4]. 2020
yılında önerilen yöntem ile elektronik harp sisteminin normal çalışması sırasında üretilen darbe dizileri
kullanılarak anten tarama tipinin sınıflandırlandırılması makine öğrenimi algoritmaları kullanılarak
yapılmıştır [5]. 2020 yılında pratik uygulamalarda küçük antenler tarafından elde edilebilecek performansın
tahmini için makine öğrenimi tabanlı bir yaklaşım sunulmuştur. Makine öğrenimi algoritmalarından yapay
sinir ağları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre önerilen empedans eşleşmesinin %7’den daha düşük bir
hata ile verimli olduğu anlaşılmıştır [6]. 2016 yılında anten dizisi tasarım tahmini, destek vektör regresyon
makine öğrenmesi tekniği uygulanarak yapılmıştır. Antenlerin yakın alan radyasyonu dikkate alınarak
makine öğrenmesi model tasarımı gerçekleştirilmiştir [7].
Yapılan çalışmada önerilen anten modeli 2.45 GHz çalışma frekansındaki sensör ağı ile oluşturulan IoT
tabanlı akıllı fabrika yönetim bilişim sistemi ve mikrodalga delme-kesme sistemi uygulamalarında
haberleşme gereksinimlerini sağlama amacıyla tasarlanmıştır. Bolüm 2’de, önerilen anten modeline ait
tasarım parametreleri ve bu parametreler ile ilişkili olarak gerçekleştirilmesi planlanan makine öğrenmesi
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teknikleri ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Bolüm 3’te, önerilen makine öğrenmesi modellerinin performans
verileri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 4. bölümde yapılan çalışmaya dair sonuç yorumlamaları
bulunmaktadır.
YÖNTEM
Bu bolümde önerilen 2.45 GHz bandı Wi-Fi ve IoT uygulamaları antene ait tasarım parametreleri sunulmuş
ve geliştirme süreci hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca önerilen anten tasarımın 2.45 GHz bandı rezonans
frekansında çalışma performans parametrelerinin tahmini için tasarlanan makine öğrenmesi modeli
sunulmuştur.
H-Yarıklı 2.45 GHz Anten Tasarımı
Önerilen anten tasarımı iki yüzlü şekilde tek katmanlı alttaş malzemeden oluşturulmuştur. Üst yüzeyinde Hşekilli bir yarık bulunan yama yapısı, alt yüzünde ise alttaş malzeme ile aynı genişliğe sahip kısa boyutlu
toprak yapısı bulunmaktadır. Önerilen anten tasarımı ve tasarımı oluşturan parametreler detaylı olarak Şekil
1’de sunulmuştur.

(a)

(b)

Şekil 1. Önerilen anten tasarımı; a) antenin üst ve b) alt yüzeyleri
Anten tasarımı 1.6 mm kalınlığa sahip FR-4 (dielektrik sabiti = 4.4, kayıp tanjant değeri = 0.02) alttaş
malzemesi kullanılarak üretilmiştir. Anten tasarım parametreleri Tablo 1’de detaylı olarak mm cinsinden
sunulmuştur. Önerilen anten tasarımı toprak düzlemine dik olarak alt kısmından probe-fed tekniği ile
beslenmiştir.
Tablo 1. Önerilen Anten Modelinin Tasarım Parametreleri (mm)
C1
C2
C3
H1
10
4.6
2
45*
H2
H3
H4
H5
6.3*
11.1*
50*
29*
* makine öğrenmesi modeli uygulanarak belirlenen
parametreler
H-Yarıklı 2.45 GHz Anten Tasarımı Çalışma Performans Parametreleri Makine Öğrenmesi Modeli
Tasarımları
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H-Yarıklı 2.45 GHz bandı Wi-Fi ve IoT uygulamaları anten tasarımının çalışma performans parametreleri
benzetim programı ortamında hesaplanmıştır. Önerilen anten modelinde değiştirilen tasarım parametreleri
Şekil 1’den görüleceği üzere H1, H2, H3, H4 ve H5 olarak belirlenmiştir. Belirlenen parametrelerin
değişimleri, adım aralıkları ve örnek sayıları tasarım parametreleri ile birlikte Tablo 2’de sunulmuştur.
Toplam eğitim ve test veri seti örnek sayısı 324 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 2. Önerilen Anten Modelinine ait Eğitim ve Test Verileri
Parametre
H1
H2
H3
H4
H5

Değişim Aralığı (mm)
Adım Aralığı (mm)
[40.0 50.0]
5.0
[3.5 8.0]
1.5
[10.0 12.0]
1.0
[40.0 50.0]
5.0
[1.0 5.0]
2.0
Toplam Örnek Sayısı

Örnek Sayısı
3
4
3
3
3
324

H-Yarıklı 2.45 GHz bandı antenin benzetim performansı 324 veri üzerinde gerçeklenmiştir, bu benzetimler
sonucunda antenin giriş portuna ait geri dönüş kaybı (S11) ve gerçeklenmiş kazanç değerleri elde edilmiştir.
Benzetim programından çalışma bandı rezonans frekansında geri dönüş kaybı parametresinin çeşitli
versiyonları elde edilmiştir. Geri dönüş kaybının lineer olarak büyüklüğü, geri dönüş kaybı değerinin gerçek
ve sanal kısımları, geri dönüş kaybı verilerinin yanı sıra gerçeklenen kazanç değeri verileri alınarak makine
öğrenmesi tekniklerine uygun veri seti anten modeli tasarım parametrelerine bağlı olarak oluşturulmuştur.
Benzetim programından elde edilen performans parametreleri farklı türlerde elde edildiği için 4 farklı makine
öğrenmesi modeli kurgulanmıştır. İlk modelde (Şekil 2.a) tasarım parametrelerine bağlı geri dönüş kaybının
lineer büyüklüğü çıktı olarak belirlenmiştir. İkinci modelde (Şekil 2.b) tasarım parametrelerine bağlı
gerçeklenen kazanç değeri çıktı olarak belirlenmiştir. Üçüncü modelde (Şekil 2.c) tasarım parametrelerine
bağlı geri dönüş kaybının gerçek ve sanal kısımları çıktı olarak belirlenmiştir. Son modelde (Şekil 2.d) ise
tasarım parametrelerine bağlı geri dönüş kaybının lineer büyüklüğü ve gerçeklenen kazanç değerleri çıktı
olarak belirlenmiştir.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 2. Makine öğrenmesi modelleri: a) Model 1 b) Model 2 c) Model 3 ve d) Model 4
Model 1 ve Model 2 için makine öğrenmesi regresyon teknikleri (polinomsal, rastgele orman, artırılmış
gradyan, bayes sınır ve oylama) kullanılarak antenin uygun tasarım parametreleri belirlenmiştir. Model 3 ve
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Model 4 için ise çoklu çıkış makine öğrenmesi regresyon tekniği kullanılarak antenin uygun tasarım
parametreleri belirlenmiştir.
NÜMERİK BULGULAR
Önerilen 4 farklı modeldeki makine öğrenmesi teknikleri uygulanarak H-yarıklı anten modeli için en uygun
tasarım parametreleri belirlenmiştir. Bu tasarım parametreleri uygulanarak oluşturulan anten modeli nümerik
hesaplama ortamında anten çalışma performansları bakımından detaylı bir şekilde incelenmiştir. Önerilen
anten modeline ait geri dönüş parametresinin lineer değerinin nümerik hesaplama sonucu Şekil 3’te
sunulmuştur.

Şekil 3. Önerilen anten modelinin geri dönüş kaybı verileri
2.45 GHz rezonans frekansında -20 dB geri dönüş kaybı ve 180 MHz genişliğinde çalışma bandı elde
edilmiştir. Önerilen anten modeline ait gerçeklenen kazanç değerinin nümerik hesaplama sonucu Şekil 4’te
sunulmuştur. 2.45 GHz rezonans frekansında 4.71 dBi değeri elde edilmiştir.

Şekil 4. Önerilen anten modelinin gerçeklenen kazanç verileri
Model 1 için makine öğrenmesi regresyon teknikleri (polinomsal, rastgele orman, artırılmış gradyan, bayes
sınır ve oylama) kullanılarak model geliştirilmiş ve performans parametreleri Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Model 1 Performans Verileri
Regresyon Tekniği

R2
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Polinomsal
Rastgele Orman
Artırılmış Gradyen
Bayes Sınır
Oylama

85.48
96.41
96.54
85.53
94.88

0.65
0.321
0.316
0.645
0.384

Model 2 için makine öğrenmesi regresyon teknikleri (polinomsal, rastgele orman, artırılmış gradyan, bayes
sınır ve oylama) kullanılarak model geliştirilmiş ve performans parametreleri Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Model 2 Performans Verileri
Regresyon Tekniği
Polinomsal
Rastgele Orman
Artırılmış Gradyen
Bayes Sınır
Oylama

R2
50.84
70.61
42.04
50.95
67.79

RMSE
0.276
0.213
0.3
0.276
0.223

Model 3 için makine öğrenmesi regresyon tekniği (çoklu çıkış) kullanılarak model geliştirilmiş ve
performans parametreleri Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. Model 3 Performans Verileri
Regresyon Tekniği
Çoklu Çıkış

R2
96.32

RMSE
0.292

Model 4 için makine öğrenmesi regresyon tekniği (çoklu çıkış) kullanılarak model geliştirilmiş ve
performans parametreleri Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6. Model 4 Performans Verileri
Regresyon Tekniği
Çoklu Çıkış

R2
83.24

RMSE
0.243

Elde edilen makine öğrenmesi perfomans verileri incelenerek uygun anten modeli tasarım parametreleri
belirlenmiştir.
SONUÇ
Bu çalışmada, 2.45 GHz bandı Wi-Fi ve IoT uygulamaları için anten saçılma ve performans parametreleri
farklı makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak sunulmuştur. H-Yarıklı 2.45 GHz bandı antenin giriş veri seti
olarak 324 farklı veri kullanılarak benzetim performansı gerçeklenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde geri dönüş
kaybının en iyi olduğu regresyon tekniği %96.54 R2 değeri için 0.316 RMSE ile arttırılmış gradyen
regresyon tekniğinde görülmüştür. Kullanılan veri setinin büyüklüğü ve sonuçların doğruluğu aynı oranda
azalıp artmaktadır.
TEŞEKKÜR
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ÖZET
Otomatik tanımlama sistemleri günümüzde birçok alanda nesnelerin otomatik bir şekilde tanımlanmasını
sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte endüstride tanımlama verisinin
kablosuz olarak aktarıldığı yeni nesil otomatik tanımlama sistemleri ihtiyacı oluşmuştur. Kablosuz
tanımlama amaçlı sıklıkla kullanılan sistemlerden biri, Radyo Frekansıyla Tanımlama (RFID) sistemidir.
RFID sistemlerinde tanımlama işlemi iki antenin birbiri arasında iletişim kurması ve veriyi kablosuz olarak
aktarması sonucu gerçekleşir. Haliyle bu sistemlerde kullanılan antenin performans parametreleri oldukça
önemlidir. Anten kazancı, verimliliği, yönlülüğü gibi konular sistemin performansını doğrudan
etkilemektedir. Anten tasarımları yapılırken, üç boyutlu elektromanyetik benzetim programları
kullanılmaktadır. Bu programlar, anteni oluşturan malzemelerin elektriksel özellikleri, anten üzerinde farklı
etkileri olan geometrik parametreleri ve sınır koşullarını kullanarak, antenin performans parametrelerini
belirleme noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Anten tasarımı, matematiksel ve istatiksel bir sürecin
sonunda oluşmaktadır ve performans parametrelerinin iyileştirilebilmesi, anten üzerinde yapılacak birçok
takas sonucunda elde edilebilmektedir. Karmaşık anten geometrilerinde son tasarım oluşturulana kadar
yapılan numerik analiz sayısı artabilmekte ve haliyle tasarım oluşana kadar geçen süre uzun olabilmektedir.
Yapılan bu çalışmada, yine matematiksel ve istatiksel bir süreç içeren makine öğrenmesi yöntemleriyle UHF
bandında çalışan bir RFID okuyucu anteni optimize edilmeye çalışılmıştır. Buradaki amaç anten tasarımı
gerçekleştirilirken harcanan benzetim sürecinden tasarruf sağlamak ve anten tasarım sürecini
hızlandırabilmektir. Çalışmada UHF bandında çalışan RFID okuyucu anteni üzerindeki geometrik
parametreler, makine öğrenmesi modelinde giriş olarak, geri dönüş kaybı parametrelerinin büyüklüğü ve
sanal ve gerçel kısımları ise çıkış parametreleri olarak belirlenmiş farklı regresyon yöntemleri ile geri dönüş
kaybı parametreleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Toplamda 486 örnekten oluşan veri setinde, geri dönüş
kaybı parametresinin gerçel ve sanal kısımlarının kullanılmasıyla uygulanan çok çıkışlı regresyon modelinde
R2 (belirleme katsayısının oranı) %97.87 değeri için %0.079 RMSE (ortalama karesel hata) değeri elde
edilmiştir. Antene ait geri dönüş kaybının büyüklüğünün kullanıldığı diğer regresyon yöntemlerinde ise en
iyi değerler, artırılmış gradyen regresyonu ile %97.77 R2 değeri için %0.096 RMSE değeri olarak elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, RFID, Kablosuz Haberleşme.
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ABSTRACT
Automatic identification systems are used today to provide identification of objects. With the development of
technology, the need for new generation identification systems in which data is transferred wirelessly has
emerged in the industry. One of these systems is Radio Frequency Identification (RFID) system. In RFID
systems, identification process takes place as a result of two antennas communicating and transmitting data.
Therefore, performance parameters of the antenna used in these systems are very important. Parameters such
as antenna gain, efficiency and directivity directly affect the performance. Electromagnetic simulation
programs has an important role determining the performance parameters of antenna by using geometric
parameters that have different effects on the antenna. Antenna design is formed at the end of a mathematical
and statistical process, and the improvement of parameters can be achieved as a result of many trade-offs
made on the antenna. In complex antenna geometries, number of numerical analyzes can be increased until
final design is created. In this study, an RFID reader antenna working in UHF band has been optimized by
machine learning methods. The aim here is to save simulation time spent while performing antenna design.
In the study, parameters on the antenna were determined as input in the machine learning model, with
different regression methods, real and imaginary parts of return loss parameters have been estimated. In
multi-output regression model applied by using the real and imaginary parts of the return loss parameter, in
data set consisting of 486 samples in total, the RMSE (mean squared error) value of 0.079% has been
obtained for the value of R2 (the ratio of the coefficient of determination) of 97.87%. In other regression
methods using the magnitude of the antenna return loss, best values have been obtained as 0.096% RMSE
value for 97.77% R2 value with increased gradient-boosting regression method.
Keywords: Machine Learning, RFID, Wireless Communication.
GİRİŞ
Makine öğrenmesi teknikleri teknolojik gelişmeler ile birlikte birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır.
Makine öğrenmesi, mühendislik, fen bilimleri, sağlık, finans gibi sektörlerde doğru hesaplamalar ve sonuçlar
vermektedir[1].
Kablosuz haberleşme sistemlerinin en önemli parçalarından biri antenlerdir. Antenler, neredeyse her
elektronik cihazda kullanılır hale gelmiştir[2]. Anten tasarımları, 3B elektromanyetik benzetim programları
yardımıyla gerçeklenmektedir. Geri dönüş kaybı verileri, kazanç, ışıma deseni gibi performans parametreleri
bir anten tasarımının istenen uygulama için başarılı olup olmadığını gösterir[3]. 3B elektromanyetik
benzetim programlarının en önemli handikapı, anten yapısı karmaşık hale geldikçe hesaplama süresinin
uzamasıdır[4]. Tasarım süreçlerinin hızlanması ve performans parametrelerinin karşılaştırılması amacıyla
farklı yöntemler geliştirilmiştir. Son teknolojik gelişmeler ile birlikte, makine öğrenmesi teknikleri
kullanılarak tasarlanan antenlerin, benzetim sonuçlarıyla oldukça tutarlı olduğu görülmüştür[5].
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Bu kısımda, çalışmada önerilen RFID antenin tasarımında önemli olan parametreler ve geliştirme süreçleri
verilmiştir. Makine öğrenmesi modeli kullanılarak saçılma parametreleri UHF RFID bandı için tahmin
edilmiş ve sunulmuştur.
Anten Tasarımı
Önerilen RFID anten tasarımı [6] ilgili çalışmadan alınmış ve üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Anten
tasarımı ile ilgili parametreler Şekil 1.’de görülmektedir.
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(a)

(b)

Şekil 1. Anten Tasarımı ve Parametreleri
Anten tasarımının içindeki kavisli kısım, antenin ışıma yapan kısmını içermektedir. İletken olarak, 0.035 mm
kalınlığına sahip kayıplı bakır iletken kullanılmıştır. Alttaş malzemenin kalınlığı 0.8 mm’dir. Antenin
çalışma frekansı ve bant genişliği; antenin ışıma yapan kısmı, toprak kısmı ve ışıma yapan kısım ile toprak
arasında kalan aralığın boyutları değiştirilerek değiştirilebilmektedir.
Antenin toprak yapısı için ışıma yapan kısımla aynı özelliğe sahip ve aynı kalınlıkta malzeme kullanılmuştır.
Antenin tasarım parametreleri Tablo 1.’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Antenin Tasarım Parametreleri
Hc

Zsub

Xws

Ybls

Xwf

UZu

Xcp

W

L

0.035

0.8

15

12.5

4

7

1.2

114

110

Anten tasarımının farklı tasarım parametrelerine göre saçılma parametre sonuçları CST Studio benzetim
programı yardımı ile hesaplanmış ve Tablo 2’de değişim aralıkları, adım boyutları ve toplam veri miktarı
verilmiştir.
Tablo 2. Anten Tasarım Parametreleri Veri Seti
Parametre

Değişim Aralığı (mm)

Adım Boyutu (mm)

Xws

[10 15]

2.5

Ybls

[7.5 12.5]

2.5

Xwf

[2 4]

1

UZu

[5 7]

1

Xcp

[0.8 1.2]

0.2

Frekans

867 - 915 MHz

Toplam Veri

486

Xws toprak kısmın sağ üst köşedeki çıkıntısının kalınlığını, Ybls toprak kısmın sağ üst köşedeki çıkıntısının
uzunluğunu, UZu ışıma yapan kavisli kısmın uzunluğunu, Xcp ışıma yapan kavisli kısmın genişliğini, Xwf
portun bağlandığı kısmın açıklığını ifade etmektedir.
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UHF RFID Anten Tasarımı Saçılma Parametreleri Makine Öğrenmesi Algoritmaları
UHF RFID antenin performans parametreleri 486 farklı veri için değerlendirilmiştir. Geri dönüş kaybı
verileri elde edilmiş, saçılma parametreleri büyüklük ve kompleks olmak üzere iki farklı tipte elde edilmiştir.
Benzetim programından farklı saçılma parametreleri türleri elde edildiğinden, performans karşılaştırmasında
tek çıkışlı regresyon türlerine ek olarak Çoklu Çıkışlı Regresyon tekniği kullanılmıştır.
6 farklı bağımsız değişken ile elde edilen bağımlı çıkış parametresi 50 ohm iletim hattı empedansı ile
normalize edilmiş doğrusal verilerdir. Tek çıkışa sahip modele Rastgele Orman, Gradyan Artırma, Bayes
Lineer, Polinomsal, Voting Regresyon algoritmaları uygulanmıştır.

Şekil 2. Tek Çıkışlı Model
İkinci modelde gerçek ve sanal kısımlara sahip saçılma parametresi değerleri çıkış verisi olarak alınmış, giriş
parametreleri anten tasarımına ait tasarım parametreleri olarak belirlenmiştir. Çıkış parametreleri 50 ohm
iletim hattı empedansına göre normalize edilen saçılma parametresinin gerçek ve sanal kısımlarından
oluşmaktadır.

Şekil 3. Çok Çıkışlı Model
Sayısal Sonuçlar
Regresyon algoritmaları Python programlama dilinde yazılmış, gerekli modellere uygulanmış ve performans
karşılaştırmaları incelenmiştir.
Tek Çıkışlı Model İçin Regresyon Algoritmaları
Önerilen UHF RFID okuyucu anten tasarımının doğrusal saçılma parametre tahmin sonuçlarına sırasıyla
Polinomsal (Şekil 4), Rastgele Orman (Şekil 5), Bayes Lineer (Şekil 6), Gradyan Artırma (Şekil 7), Voting
(Şekil 8) Regresyon teknikleri uygulanmıştır. 20 test verisi ile tekniklerin gerçek ve tahmin edilen
değerlerinin grafikleri şekiller halinde sunulmuştur.
Çok Çıkışlı Gerçel ve Sanal Geri Dönüş Kaybı Değerleri İçin Regresyon Sonuçları
Önerilen UHF RFID okuyucu anten tasarımının karmaşık saçılma parametre tahmin sonuçları çıktı
değerlerini oluşturmaktadır. Çıktı değerini oluşturan iki veriye Çoklu-Çıkış regresyon tekniği uygulanmıştır.
20 test verisi ile gerçek ve tahmini değer grafikleri Şekil 8.’de sunulmuştur.
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Şekil 4. Polinomsal Regresyon

Şekil 5. Rastgele Orman Regresyonu
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Şekil 6. Bayes Lineer Regresyonu

Şekil 7. Gradyan Artırma Regresyonu
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Şekil 8. Voting Regresyonu

Şekil 9. Çoklu-Çıkış Regresyonu
SONUÇ
Bu çalışmada, farklı makine öğrenmesi teknikleri ile UHF RFID bandında çalışan okuyucu antenin saçılma
parametreleri tahmin edilmiş ve performans parametreleri sunulmuştur. Giriş veri seti birbirinden farklı 486
veri ile parametrik olarak verilmiştir. Veri seti, farklı makine öğrenmesi algoritmaları ile kullanılmış ve
performansları karşılaştırılmıştır.
Sonuçlara göre, geri dönüş kaybının büyüklüğünün çıkış verileri kullanıldığı regresyon yöntemlerinde en iyi
değerler artırılmış gradyen regresyonunda %97.77 R2 değeri için %0.096 RMSE değeri elde edilmiştir. Çok
çıkışlı regresyon modelinde R2 %97.87 için %0.079 RMSE görülmüştür. Sonuçların doğruluğu ve tutarlılığı,
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veri setinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Şekil 10.’da farklı regresyon modelleri ile elde edilen sonuçlar
görülmektedir, Tablo 3 örnek verilerin tahminlenmiş ve asıl çıktı değerlerini içermektedir.

Şekil 10. Farklı Regresyon Modelleri ile Elde Edilen Sonuçlar
Tablo 3. Çok Çıkışlı Regresyon Test Verileri ve Çıktı Değerleri
Giriş Parametreleri (Uzu, Xcp,
Xwf, Xws, Ybls, Freq)

Tahmin Edilen Çıkış
Parametreleri (S11gerçel,
S11sanal)

Asıl Çıkış Parametreleri
(S11gerçel, S11sanal)

[5, 1, 2, 15, -7.5, 867]

[0.0187553, -0.3189]

[0.015072, -0.3195]

[5, 1, 2, 10, -12.5, 915]

[-0.025303, -0.249099]

[-0.02429, -0.2505]
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ÖZET
Günümüzde, teknolojik gelişmeler ile birlikte fabrikaların dijital dönüşümü kaçınılmaz hale gelmektedir.
Üreticiler, üretimde bilginin ve haberleşmenin önemini gün geçtikçe anlamakta ve kavramaktadır. Endüstri
4.0 ile başlayan değişim, fabrikaları gün geçtikçe akıllı hale getirmektedir. Endüstri 4.0’ın en önemli
amaçlarından biri, bir ağa bağlı olan cihazların kesintisiz bir şekilde birbiri ile ve verileri alan kişi ile
haberleşmesini sağlamak, esnek ve dinamik bir biçimde kendi kendine üretim gerçekleştirebilen ve üretimi
yapılan ürüne göre adapte olabilen fabrikaları oluşturmaktır. Stok kontrolü, ürün takibi gibi konularda
haberleşme sistemlerinden faydalanılmaya başlanmıştır. IoT (Nesnelerin İnterneti) internete bağlı olan
cihazların birbirleri arasında ve verileri alan kişiyle haberleşmesidir. Bu haberleşmeyi sağlamanın farklı
yolları bulunmaktadır. Haberleşme sistemleri arasında tercih edilenlerden biri RFID (Radyo Frekansı ile
Tanımlama Sistemi) olarak öne çıkmaktadır. Bu sistemde, ürünlerin takibi için herhangi bir temasa veya
direkt görüşe ihtiyaç bulunmamakta, sistemde kullanılan okuyucu antenin özelliklerine göre okuma mesafesi
artabilmektedir. Bu çalışmada, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Akıllı Fabrika Sistemleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi bünyesinde prototipi bulunan fabrika modeli üzerinde RFID sistemi uygulanmıştır. Bu
doğrultuda, nesneye yönelik programlama dili olan C# ile herhangi bir Windows 10 (11) işletim sistemi
kullanan cihazda çalışan, ekran boyutuna göre esnek ve uyumlu bir tasarıma sahip arayüz oluşturulmuştur.
Google Firebase veritabanı kullanılarak verilerin bir bilgisayara bağımlı olma durumunun önüne geçilmiş,
bağımsız çoklu cihaz desteği mümkün hale gelmiştir. Merkezde bulunan RFID okuyucu ve okuyucu anten ile
sistem oluşturulmuş ve gerekli testleri gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Stok kontrolü, RFID, IoT, Haberleşme, Akıllı Fabrika, Endüstri 4.0.

ABSTRACT
Nowadays, digital transformation of factories is inevitible with technological developments. Manufacturers
understand the importance of information and communication in production day by day. The change that
started with Industry 4.0 is making factories smarter. One of the most important goals of Industry 4.0 is to
ensure that devices connected to a network communicate with each other and with the person receiving the
data continuously, to create factories that can perform self-production in a flexible and dynamic way and
adapt according to the product developed. Communication systems have started to be used in subjects such
as stock control and product tracking. IoT (Internet of Things) is the communication of devices connected to
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the Internet with each other and with the person recieving the data. There are different ways to achieve this
communication. One of the preferred communication system is RFID (Radio Frequency Identification). In
this system, there is no need for any contact to product or products don’t need to be in line of sight for the
tracking, and the reading distance can be increased according to the characteristics of the reader antenna used
in the system. In this study, RFID system has been applied on the factory model, which has a prototype in
Izmir Katip Celebi University Smart Factory Systems Application and Research Center (IKC AFSUAM). In
this direction, an interface with a flexible and compatible design according to screen size, working on any
device using Windows 10 (11) operating system with object-oriented programming language C# has been
created. By using Google Firebase database, the dependency of data on a computer has been prevented, and
independent multi-device support has become possible. The system has been conducted with the RFID
reader and reader antenna in the IKC AFSUAM and the necessary tests were carried out.
Keywords: Stock Control, RFID, IoT, Communication, Smart Factory, Industry 4.0.
GİRİŞ
Üretim gerçekleştiren fabrikalarda, nesnenin takibi kritik bir konudur. Bu nesneler arasında; fabrikada
üretilen ürünler, işlenen ürünler, fabrika çalışanları, fabrikada çalışan cihazlar olabilir[1]. Gelişen teknoloji
ile birlikte, fabrikaların bazı ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Fabrikaların rekabet ortamında var
olabilmesi için doğru tedarik zinciri yönetiminin sağlanması ve müşteri ilişkilerinin en iyi şekilde
yönetilmesi zorunludur. Bu yükümülüklerin karşılanması için fabrikada görünürlük ve izlenebilirliğin
artırılması gerekmektedir. Bu durumu sağlamak için RFID teknolojisi çok önemli bir araçtır[2]. Günümüzde
üretim, sağlık, lojistik, satış, perakende gibi birçok sektörde otomatik tanımlama sistemleri kullanılmaktadır.
Üreticiler ve satıcılar, ürünlerini takip etmek ve detaylı bir satış analizi yapabilmek için otomatik tanımlama
teknolojilerine ihtiyaç duyarlar. Barkod teknolojisi uzun yıllardır birçok sektörde otomatik tanımlama
teknolojisi olarak kullanılmaktadır. Ancak barkod teknolojisi üretim yapan ve akıllı hale getirilecek bir
fabrika için çok yetersizdir. Burada uygun çözüm kablosuz veri aktarımını ve tanımlamayı sağlamak için
RFID sistemlerini kullanmak olacaktır[3].
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Giriş bölümünde verilen bilgiler ışığında, RFID sisteminin önemli bir parçası olan grafiksel kullanıcı
arayüzü tasarlanmış ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Akıllı Fabrika Sistemleri Uygulama ve Araştırma
merkezi bünyesinde gerçeklenmiştir. Son kullanıcının rahatlıkla kullanabilmesi için kullanıcı dostu olarak
tasarlanan arayüz, RFID okuyucudan gelen bilgileri almakta, işlemekte ve kullanmaktadır.
Google Firebase çoklu platform desteği ile birlikte gerçek zamanlı şekilde verileri bulutta saklamaya yarayan
bir veritabanıdır[4]. Bu çalışmada, Google Firebase tarafından sunulan Firestore veritabanı kullanılmıştır.
Fabrikadan alınan veriler gerçek zamanlı olarak sunucuya aktarılmakta ve gerektiği zaman uygulamadan geri
çağırılabilmektedir.
Grafiksel kullanıcı arayüzü içerisinde ürün takibinin sağlanması amacıyla farklı sayfalar bulunmaktadır. Bu
sayfalarda kullanıcıdan alınan verilerin ayrı olarak tutulması gerekmektedir. Bu amaçla veritabanı içerisinde
farklı koleksiyonlar oluşturulmuştur. Örneği Şekil 1.’de görülmektedir.
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Şekil 1. Google Firestore Veritabanı İçerisindeki Koleksiyonlar
Akıllı bir fabrikanın farklı parçalarının kontrol edilebilmesi amacıyla arayüze farklı sayfalar eklenmiştir.
Fabrikaya giren ürünler kaydedilmeli, rezerve edilen veya satılan ürünler ayrıştırılabilmelidir. Tüm bu
ürünlerin üzerinde bulunan RFID etiketler sayesinde kolaylıkla ürünlerin takibi sağlanabilir. Bu nedenle,
mermer fabrikası modeli baz alınarak tasarlanan arayüzde; bandıl sayfası, satış sayfası, sevk sayfası ve stok
sayfası bulunmaktadır. Sırasıyla Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’te görülebilir.

Şekil 2. Bandıl Sayfası

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
632

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey

Şekil 3. Satış Sayfası

Şekil 4. Sevk Sayfası

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
633

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey

Şekil 5. Stok Sayfası
Akıllı fabrikada çalışanlar, arayüzü kullanırken hata yapabilir. Veritabanına veriler eksik bir şekilde
gönderilmemelidir. Bu bağlamda, metin kutularının boş olup olmadığının kontrolleri gerçekleştirilmelidir.
Şekil 6’da bu kontrollerin örneği görülebilir.

Şekil 6. Metin Kutusu Kontrolü

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
634

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
UWP (Universal Windows Platform) uygulamaları herhangi bir Windows 10(11) işletim sistemine sahip
cihazda çalışabilir. Bu nedenle, tasarımın farklı ekran boyutlarına göre esnek olması gerekmektedir. Esnek
tasarım Şekil 7’de görülmektedir.

Şekil 7. Esnek Tasarım
Program içinde RFID okuyucu tarafından okunan etiketlerin, okuyucu antene en yakın olanı seçilmelidir.
Bunun için RSSI (Recieved Signal Strength Indicator) değerlerinden faydalanılır[5]. Arayüzde bulunan EPC
(Electronic Product Code) arama tuşu bu prensibe göre çevrede bulunan tüm antenleri yakınlıklarına göre
sıralamaktadır. Bu özellik Şekil 8’de görülmektedir.
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Şekil 8. RSSI Değerlerine Göre Yakınlık Sıralaması
SONUÇ
Sonuç olarak, RFID sistemi akıllı fabrika modeline uygulanmış ve test edilmiştir. Bu doğrultuda, herhangi
bir Windows 10(11) işletim sistemine sahip cihaz üzerinde çalışan, ekran boyutuna göre değişen esnek ve
uyumlu bir arayüz tasarlanmıştır. Bilgilere erişimi her yerden mümkün kılmak için Google Firebase
veritabanı ile güçlendirilmiştir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Akıllı Fabrika Sistemleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan akıllı fabrika üzerinde arayüz test edilmiştir.
TEŞEKKÜR
Bu çalışma TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından
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ÖZET
Bu çalışmada, buji ateşlemeli bir motorun egzoz gazı atık ısı enerjisinin faz dönüşüm malzemesi (FDM)
kullanılarak depolandığı gizli ısı depolama siteminin ergime sürecine ait deneysel bir çalışma yürütülmüştür.
Deneysel çalışmada, FDM olarak ticari kullanımda RT55 kodu ile bilinen parafin mumu kullanılmıştır.
Egzoz atık ısı geri dönüşümü için, biri motorun egzoz yoluna (egzoz eşanjörü) diğeri içerisinde FDM’nin
depolandığı (FDM eşanjörü) iki adet ısı eşanjörü tasarlanarak imal edilmiştir. FDM eşanjörü optik
malzemeden üretilerek deneysel çalışma süresince ergime süreci görüntülenmiştir. Egzoz atık ısısının
FDM’ye aktarılabilmesi için egzoz eşanjörü ile FDM eşanjörü arasında kapalı döngü bir sıvı dolaşım sistemi
kurulmuştur. Egzoz gazlarından FDM’ye ısı aktarımında aracı akışkan olarak su kullanılmıştır. Deneysel
çalışmalar, LPG yakıtı ile çalıştırılan 2 silindirli, buji ateşlemeli, su soğutmalı bir motorun 1/2 gaz kelebeği
açıklığı ve 2800 d/d sabit motor devrinde gerçekleştirilmiştir. 7200.sn(120 dk) süresince gerçekleştirilen
deneysel çalışma sonucunda; gizli ısı depolama tankı içerisindeki toplam 9,136 kg’lık FDM kütlesinin 7.471
kg’ının faz dönüşümü gerçekleştirilerek %81,77 sıvı oranına ulaşılabildiği, FDM kabında hissedilebilir ve
gizli ısı olarak toplam 2246,77 kJ'lük enerjisinin depolanabildiği ve %36,23 FDM eşanjör verimine
ulaşılabildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Buji ateşlemeli motor, egzoz atık ısı enerjisi, gizli ısı depolama sistemi, faz dönüşüm
malzemesi

ABTRACT
In this study, an experimental study was performed on the melting process of the latent heat storage system
which is stored by phase change material (PCM) the waste heat energy of the exhaust gases of spark ignition
(SI) engine. In the experimental study, paraffin wax known with the code RT55 in commercial use was used
as FDM. In order to the exhaust waste heat recovery, two heat exchangers are designed and manufactured,
one to the exhaust path of the engine (exhaust heat exchanger) placed, and the other, in which PCM is stored
(PCM heat exchanger). The PCM heat exchanger was produced from optical material and the melting
process was monitored during the experimental study. In order to transfer the exhaust waste heat to the PCM,
a closed-loop fluid circulation system has been established between the exhaust heat exchanger and the PCM
heat exchanger. Water was used as the heat transfer fluid in the heat transfer from the exhaust gases to the
PCM. Experimental studies were performed 1/2 throttle opening and 2800 rpm constant engine speed in a 2-
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cylinder, spark-ignition, water-cooled engine fueled with LPG. As a result of the experimental study carried
out during 7200.sec (120 min); 7.471 kg of the total 9.136 kg FDM mass in the latent heat storage container
was reached 81.77% liquid fraction results by phase converting to liquid from solid. A total of 2246.77 kJ
energy was stored as sensible and latent heat in the FDM container, and 36.23% FDM heat exchanger
efficiency was reached.
Keywords: SI engine, exhaust waste heat recovery, latent heat storage system, phase change materials.
GİRİŞ
Günümüzde yapılan araştırmalar, fosil kaynaklı yakıt tüketim oranının ve atmosferik kirliliğin düşürülmesi
amacıyla var olan enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına dikkat çekilmektedir. Kullanılan yakıtlardan
maksimum verimin sağlanması amacıyla içten yanmalı motorların atık ısı enerjilerinin geri kazanılması
amacı ile birçok çalışma yapılmaktadır. Tipik bir içten yanmalı motorda motora alınan yakıt enerjisinin
yaklaşık %20-28 soğutma için, yaklaşık %30-35 egzoz gazları ile ve yaklaşık %10 sürtünme yolu ile
kaybedilmektedir (Jadhao, 2013). Bununla birlikte, egzoz gazları ile kaybedilen atık ısı enerjisinin geri
kazanımının silindir içi yanma işlemi, yakıt tüketimi ve atmosfere salınan emisyonların üzerinde önemli
katkıları olduğu bilinmektedir (Teng, 2007).
Termal Enerji Depolama (TED) sistemleri ile bir depolama ortamının ısıtarak veya soğutarak termal enerjiyi
depolanabilmekte ve daha sonra depolanan enerjinin ısıtma, soğutma veya güç üretimi için yeniden
kullanılabilmesini sağlamaktadır. Enerji sistemlerinde TED kullanmanın başlıca avantajları arasında genel
verimlilikte artış, işletme maliyetlerinde azalma ve en önemlisi çevre kirliğini azaltması sayılabilmektedir
(Sarbu,2018). TED yöntemleri hissedilebilir ve gizli olmak üzere iki şekilde incelenmektedir. Hissedilebilir
TED sistemlerinde, depolama ortamının sıcaklığını katı veya sıvı faz fark etmeksizin yükselterek veya
düşürerek enerji depolamakta ve/veya serbest bırakmaktadır. Depolanan enerji miktarı, depolama
malzemesinin miktarına, kullanılan depolama malzemesinin özgül ısısına (cp) ve oluşan sıcaklık değişimine
bağlıdır (Liu, 2016). Gizli TED sistemleri ise, termal enerjinin kullanılan faz dönüşüm malzemesinin (FDM)
faz dönüşümü sırasında depolandığı veya serbest bırakıldığı, katıdan eritildiğinde veya sıvıdan
katılaştırıldığında açığa çıkan enerjinin kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır. Hissedilebilir TED
yöntemi, daha büyük enerji depolama yoğunluğu ve daha düşük sıcaklık gereksinimleri ile hissedilebilir
TED sistemlerinde göre daha yüksek verime sahiptir. Elektronik devrelerin soğutulması, güneşin ısı enerjinin
kullanımı ve atık ısı geri dönüşümü gibi alanlarda hissedilebilir TED yöntemi başarıyla uygulanmaktadır
(Tao, 2018).
FDM’ler esas olarak inorganik, ötektik ve organik olmak üzere 3 ana kategoriye ayrılabilirler. Her FDM’nin
kendine özgü zayıf özellikleri bulunmaktadır. Bu zayıf noktalar bazı teknikler ve sistem tasarlımı ile
iyileştirilebilmektedir. Uzun hizmet ömürleri, çevre dostu olmaları ve geri dönüşüm potansiyelleri, FDM’leri
diğer termal enerji depolama sistemleri göre daha çekici kılmaktadır (Swathykrishnan, 2020). İnorganik
FDM’ler inorganik moleküllerden oluşmaktadır. İnorganikler, organiklere kıyasla daha geniş bir sıcaklık
aralığı ve daha yüksek hacimsel enerji depolama kapasiteleri değerleri ve daha yüksek termal iletkenlik
değerleri sağlamaktadır (Kumar, 2018). Bu malzemelerin ve bulunduğu kapların uzun süreli kararlılığı hala
bir problemdir ve bu durum gizli ısı depolama sistemi olarak kullanımlarını sınırlamıştır (Jaguemont, 2018).
Ötektik FDM’leri, her biri tek bir bileşik olarak eriyen ve donan iki veya daha fazla bileşenin uyumlu bir
bileşimi olarak tanımlanmaktadır. Ötektik FDM’ler, organik malzemeler, inorganik malzemeler veya her
ikisinin iki veya daha fazla bileşiğinin bir karışımı olabilmektedir. Bu bileşiklerle ilgili temel sorun
maliyettir. Ötektik FDM’ler, organik veya inorganiklerden iki veya üç kat daha pahalıdırlar (Rathod, 2018).
Organik faz dönüşüm malzemelerinin ortak özellikleri; stabil ve güvenilir olmalarının yanında sistemin
paslanmasına neden olmamasıdır. Bunun nedeni, organik faz dönüşüm malzemelerinin tipik olarak uzun
zincirli parafin ve doğal mumlar gibi hidrokarbonların bir karışımını içermesidir. Bu nedenle, organik faz
dönüşüm malzemelerinin erime noktası, kimyasal bileşime bağlı olarak daha geniş bir sıcaklık aralığında
değişir. Ayrıca, keskin bir erime sıcaklığı değeri yerine çok çeşitli erime sıcaklıkları ile kategorize
edilmektedirler (Sharma, 2009). Organik FDM olan parafinler faz değişim sıcaklığının oldukça geniş bir
yelpazesine sahip olan saf alkanların bir karışımıdır. Parafin mumu en yaygın olarak kullanılan ticari organik
ısı depolama FDM’sidir. Birçok araştırmacı sahip oldukları yüksek füzyon ısısı, kararlı davranışları ve
oldukça fazla termal döngü sayısından sonra bile termal özelliklerinin bozulmamasından dolayı parafinlerin
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uygun olduğunu belirtmektedir (Rathod, 2018). Diğer FDM’lere göre geniş çalışma sıcaklık aralığı ve daha
yüksek performansları nedeniyle bu çalışmada gizli ısı depolama sisteminde ticari olarak RT 55 kodu ile
biline parafin mumu kullanılmıştır.
Wahile (2020), dizel bir motorun egzoz hattına entegre edilmiş FDM kullanarak gerçekleştirdikleri deneysel
çalışmada FDM kullanımının motorun sera gazı emisyonuna etkilerini araştırmışlardır. FDM’siz deneysel
çalışmada yakıt enerjisinin yaklaşık %45,1’nin egzoz atık ısı enerjisi olarak atmosfere salındığını, FDM
kullandıkları deneysel çalışmada ise bu kayıp ısı enerjisinin %39,5’e düştüğünü ve bu yolla toplam yakıt
enerjinin %5,6’sının geri kazanılabildiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca geri dönüştürülen bu ısı enerjisinin
çevreye ve insanlara olumsuz etkisi olan sera gazı emisyonunu azalttığını belirtmişlerdir. Daniel (2020),
içten yanmalı motorun egzoz yoluna yerleştirilen ve içerisinde FDM’nin kullanıldığı kademeli bir termal
enerji depolama sistemi üzerinde çalışmışlardır. Çalışmalarının sonucunda, kademeli termal enerji depolama
sistemi ile yakıt enerjisinin yaklaşık %15’nin depolanabildiğini tespit etmişlerdir. Cabeza (2016), 2 saat
boyunca güneş altında park halinde bırakılan aracın tavanının dış kısmına yerleştirilen FDM’nin aracın tavan
sıcaklığına etkisini araştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda, FDM kullanılmadan araç tavanın önü, ortası ve
arkasının sıcaklıklarının sırasıyla 46 °C, 56 °C ve 46 °C olduğunu, FDM kullanımı ile bu sıcaklıkların 44 °C,
52 °C ve 42 °C’e düştüğünü tespit etmişlerdir. Pourakabar (2019), FDM’nin ergitilme ve katılaşma sürelerini
farklı kabuk geometrileri ve iç tüp yerleştirmelerinden oluşan çeşitli varyasyonlar üzerinde test etmişlerdir.
Kullandıkları silindirik ve eliptik varyasyonlarda y ekseninde konumlandırılmış 2 adet tüp kullanımının
ergitme ve katılaşma için verimli düzen olduğunu tespit etmişlerdir.
YÖNTEM
Deneysel çalışmaların yürütülebilmesi için; 2 silindirli, 4 zamanlı, su soğutmalı, buji ateşlemeli bir motorun
egzoz yoluna, içerisinden gecen U şeklinde bükülmüş bakır burular yardımıyla aracı akışkan suyun egzoz
atık ısı enerjisinin aktarıldığı egzoz eşanjörü, atık egzoz gazlarının ısını FDM’ne aktarıldığı içerisinde bakır
burulardan üretilen 3 katmanlı serpantin yapısına sahip FDM eşanjörü ve iki eşanjör arasındaki sıvı
dolaşımının gerçekleştiği kapalı döngü sıvı dolaşım sisteminden oluşan bir deney düzeneği oluşturulmuştur.
Egzoz gazlarının atık ısı enerjisinin bir kısmının aracı akışkan su yardımıyla FDM’ye aktarılabilmesi için
içerisinden egzoz gazlarının geçtiği 190x160x56 mm dikdörtgen prizma yapıya sahip egzoz susturucusu
kullanılmıştır. Egzoz susturucusu, giriş ve çıkışında 62,5 mm uzunluklara sahip bir yayıcı ve lüle yardımıyla
motorun egzoz hattına 45 mm dış çapa sahip giriş-çıkış boruları ile bağlanmaktadır. Susturucu içerisine U
şeklinde bükülmüş 7 mm dış çapa sahip bakır boru egzoz akışı boyunca konumlandırılarak “egzoz eşanjörü”
oluşturulmuştur. Egzoz eşanjörünün katı model resmi Şekil 1’de verilmektedir.

Şekil 1. Egzoz eşanjörünün katı model resmi (Gürbüz and Ateş, 2020; Gürbüz ve Ateş, 2021)
Gizli ısı depolama tankı olarak Polimetil Metakrilat (PMMA) malzemeden üretilen silindirik gövde
kullanılmıştır. Gizli ısı depolama tankı iç kabuk ve dış kabuk olarak iki katmandan oluşturulmuştur. İç kabuk
280 mm dış çap, 350 mm yükseklik ve 10 mm et kalınlığı dış kabuk ise 350 mm dış çap, 350 mm yükseklik
ve 5 mm et kalınlığı ölçülerinde tasarlanmış ve piyasadan temin edilmiştir. Gizli ısı depolama tankının alt ve
üst kapakları da PMMA malzemeden üretilmiştir ve bu sayede FDM’nin ergime süreci tamamen
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görüntülenmiştir. Alt kapak 280 mm çap ve 10 mm yüksekliğe sahiptir. Üst kapak 280 mm çap ve 20 mm
yüksekliğe sahiptir. Gizli ısı depolama tankı içerisinde bakır borudan üretilen ısı iletim serpantini
kullanılmıştır. Isı iletim serpantini orta, birinci ve ikinci serpantinden 3 katman şeklinde oluşturulmuştur. Her
serpantinin arası mesafe 375 mm olmakta ve birbirlerine eşit üretilmiştir. Orta serpantin 160 mm yüksekliğe
ve 15 mm dış çapa sahip olup 1 mm et kalınlığında üretilmiş ve FDM eşanjörünün merkezine
konumlandırılmıştır. Birinci ve ikinci serpantin helisel geometride üretilmiştir. Helis çapı 90 mm, helis
yüksekliği 160 mm ve helis sayısı 8 adetten oluşmaktadır. İkinci serpantinin helis çapı 194 mm, 160 mm
helis çapında ve 8 helisten oluşturulmuştur. Birinci ve ikinci serpantinin üretimi için 10 mm dış çapa ve 1
mm kalınlığa sahip bakır borular kullanılmıştır. Üretilen üç serpantin birbirlerine bakır kaynağı ile
montajlanmıştır. Isı transfer sıvısı olarak kullanılan su devir-daimî 12V DC fırçasız su motoru ile tahrik
edilmiştir. Gerçekleştirilen deneylerde hacim genişlemesinin sınırlandırılması için 1000 N kapasiteli TZC150 model bir lineer aktüatör motor kullanılmıştır. Lineer aktüatör motor ve üst plaka arasında baskı
kuvvetini üst plakaya eşit dağıtmak için bir baskı plakası kullanılmıştır. Deney düzeneğinde bağlantı
elemanları olarak; sıvı-buhar ayırıcı, sıcaklığa dayanıklı bez örgülü kauçuk su boruları ve kabuklar arası ısı
izolasyonu oluşturulan vakum ortamının sağlanabilmesi için tek yönlü hava valfi kullanılmıştır.
Gerçekleştirilen deneysel çalışmada, gizli ısı depolama sisteminde; egzoz gazının giriş-çıkış sıcaklıkları, ısı
transfer sıvısının giriş- çıkış sıcaklıkları, FDM’nin merkez, radius ve kenar sıcaklıkları, iç kabuk ve dış
kabuk dış yüzey sıcaklıkları olmak üzere 9 farklı notadan 2,7 sn aralıklara ölçüm gerçekleştirilmiştir.
Sıcaklıkların ölçülmesinde K tipi termokupllar kullnılmıştır. Oluşturulan deney düzeneğinin katı model
resmi Şekil 2’de, FDM test düzeneğinin katı model resmi ve termokuplların konumları Şekil 3’te verilmişti

1. 2 silindirli buji ateşlemeli motor, 2. Egzoz eşanjörü, 3. Deney sehpası, 4. FDM eşanjörü, 5. Lineer
aktüatör, 6. Baskı plakası ve üst plaka, 7. Alt plaka 8. DC su motoru, 9. Sıvı/buhar ayırıcı, 10.
Parafin RT-55, 11. Destek ayakları
Şekil 2. Deney düzeneğinin katı model resmi
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Şekil 3. FDM test düzeneğinde kullanılan termokuplların konumları
Deneysel çalışmalarda kullanılan RT-55 parafin mumunun teknik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Parafin RT55’in teknik özellikleri (Rubitherm Technologies, 2020)
Özellikler

RT-55

Erime sıcaklığı, Tergime

51 – 57 °C

Yoğunluk (Katı), ρk

880 kg/m3

Yoğunluk (Sıvı), qs

770 kg/m3

Özgül ısı (Katı/Sıvı), cp

2000 j/kgK

Termal iletkenlik, k

0.2 W/mK

Füzyon gizli ısısı, Lh

170 kj/kg

Maksimum çalışma sıcaklığı

90 °C

Çalışmada, ısı transfer sıvısında (su) depolanan enerji Eşitlik 1 yardımıyla hesaplanmıştır.
𝑄𝑠𝚤𝑣𝚤 = 𝑚𝑠𝚤𝑣𝚤 × 𝑐𝑝 (𝑇𝑔𝑖𝑟𝑖ş − 𝑇ç𝚤𝑘𝚤ş )

(1)

Burada; m: suyun kütlesini, 𝑐𝑝 : suyun özgül ısısını, Tgiriş: suyun FDM eşanjörüne giriş sıcaklığını ve Tçıkış
suyun FDM eşanjöründen çıkış sıcaklığını göstermektedir. FDM kabında katı kütlede depolanan
hissedilebilir ısı enerjisi Eşitlik 2 yardımıyla hesaplanmıştır.
Q (FDM_katı) = mFDM_katı ∗ c𝑝 ∗ 𝑇𝑘𝑎𝑡𝚤

(2)

Burada; mFDM_katı : faz dönüşümü sonrası kalan katı kütleyi, 𝑐𝑝 : FDM’nin özgül ısını ve 𝑇𝑘𝑎𝑡𝚤: katı FDM’nin
sıcaklığını göstermektedir. FDM kabında sıvı kütlede depolanan hissedilebilir ısı enerjisi Eşitlik 3 yardımıyla
hesaplanmıştır.
Q (FDM_sıvı) = mFDM_sıvı ∗ c𝑝 ∗ 𝑇𝑠𝚤𝑣𝚤

(3)
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Burada; mFDM_sıvı: faz dönüşümü sonrası sıvı kütleyi, 𝑐𝑝 : FDM’nin özgül ısını ve 𝑇𝑠𝚤𝑣𝚤𝑡 : sıvı FDM’nin
sıcaklığını göstermektedir. FDM eşanjöründe depolanan gizli ısı enerjisi Eşitlik 4 yardımıyla hesaplanmıştır.
Q L_h = mFDM_sıvı ∗ 𝐿ℎ

(4)

Burada; mFDM_sıvı: deney sonu elde edilen sıvı kütleyi, 𝐿ℎ ; FDM’nin füzyon gizli ısısını göstermektedir.
FDM’de depolanan toplam ısı enerjisi ise Eşitlik 5 yardımıyla hesaplanmıştır.
𝑄𝐹𝐷𝑀_𝑡𝑜𝑝 = Q (FDM_katı) + Q (FDM_sıvı) + Q L_h

(5)

FDM eşanjörünün Eşitlik 6 yardımıyla hesaplanmıştır.
ηFDM_eşanjör =

QFDM_top

(6)

Qsıvı

Burada; Q FDM_top: FDM eşanjöründe depolanan toplam enerjiyi, Q sıvı: ısı transfer sıvısında depolanan
toplam enerjiyi göstermektedir. FDM eşanjöründe ısı akısı Eşitlik 7 yardımıyla hesaplanmıştır.
∆𝑇

𝑞 = −k ∆x

(7)

Burada; k: FDM’nin termal iletkenlik katsayısını, ΔT: sıcaklık farkını, Δx ise ısı transfer mesafesini
göstermektedir.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Şekil 4’te deneysel çalışma süresince (7200.sn) FDM kabı içerisinde RT5’in ergime sürecine ait her 600.sn
(10 dk) aralıklarla alınan görüntüler verilmektedir. Şekil 4’te görüldüğü FDM kabının merkezinden dış
yüzeyine doğru gerçekleşen ergime süreci nedeniyle, FDM kabının dış yüzeyinde ergime sonucu katı fazdan
sıvı faza geçiş ilk olarak 4200.sn (70.dk)’de görüntülenmiştir. Bu süreden sonra artık, FDM kabının dış
yüzeylerine ulaşan ergime süreci 7200.sn’ye kadar hızla artmaktadır. 7200.sn’deki görüntülerden FDM kabı
içerisinde sıvı faza geçen RT55 yüzdesinin %80 oranında olduğu görülmektedir.

600.saniye (başlangıç)

1200. saniye (10. dakika)

1800. saniye (20. dakika)

2400. saniye (30. dakika)

3000. saniye (40. dakika)

3600. saniye (50. dakika)
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4200. saniye (60. dakika)

4800. saniye (70. dakika)

5700. saniye (80. dakika)

6000. saniye (90. dakika)

6600. saniye (100. dakika)

7200. saniye (110. dakika)

Şekil 4. RT 55’in ergime sürecine ait fotoğraflar

Egzoz gazının eşanjör giriş/çıkış sıcaklığı (oC)

Şekil 5’te deneysel çalışma süresince (7200.sn) egzoz atık ısı enerjisinin aracı akışkan suya aktarıldığı egzoz
eşanjörü giriş ve çıkışındaki egzoz gazı sıcaklığının zaman bağlı değişimi görülmektedir. Şekil 5’te
görüldüğü gibi deneysel çalışmanın bağlanıcında egzoz gazlarının eşanjöre giriş sıcaklığı 366 °C iken çıkış
sıcaklığı 238 °C’dır. 900.sn’ye kadar egzoz gazlarının eşanjöre giriş/çıkış sıcaklığı hızla artarak 900.sn’de
egzoz gazlarının eşanjöre giriş sıcaklığı 384 °C’a, çıkış sıcaklığı da 248 °C’a kadar artmıştır. Bu süreden
sonra, egzoz gazlarının eşanjöre giriş/çıkış sıcaklıkları deneysel çalışma çok düşük oranda artmış 7200.sn’de
egzoz gazlarının giriş sıcaklığı 387 °C, çıkış sıcaklığı da 251°C’a çıkmıştır. Deneysel çalışmanın
başlangıcından 7200.sn’ya kadar egzoz eşanjörüne egzoz gazlarının giriş-çıkış sıcaklıkları arasındaki fark
127 °C’dan 136 °C’a çıkmıştır.
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Şekil 5. Egzoz gazının eşanjöre giriş-çıkış sıcaklıklarının zaman bağlı değişimi

105

14

100

13

95
90
85
80
75
70
65
60
Su giriş sıcaklığı
Su çıkış sıcaklığı

55

PCM su giriş/çıkış sıcaklık farkı (oC)

FDM eşanjörü su giriş/çıkış sıcaklığı (oC)

Şekil 6(a)’da deneysel çalışma süresince (7200.sn) egzoz eşanjörü ile FDM kabı arasında ısı taşıyıcı aracı
akışkan olarak kullanılan suyun FDM eşanjörü giriş-çıkış sıcaklıklarının zaman bağlı değişimi verilmiştir.
Şekil 6(a)’da görüldüğü gibi, başlangıçtan 1500.sn (25.dk)’ye kadar FDM kabına suyun giriş-çıkış
sıcaklıkları çok hızlı bir şekilde artmaktadır. 1500.sn’den sonra aracı akışkan suya oranla daha düşük
sıcaklığa sahip FDM arasındaki ısıl dengenin sağlanması aynı zamanda FDM kabı içerisinde lokal olarak
(merkez ve civarı) RT55’in ergime başlamasıyla su giriş-çıkış sıcaklığındaki artış yavaşlamaktadır. Deneysel
çalışmanın ilk 1500.sn’sinde FDM kabına giren su sıcaklığı 66 °C’den 84 °C’e çıkarken, çıkış sıcaklığı 58
°C’den 76 °C’e çıkmıştır. Bu süreden sonra, FDM eşanjörüne su giriş-çıkış sıcaklık artışı yavaşlayarak
7200.sn’de su giriş sıcaklığı 93 °C’e çıkış sıcaklığı ise 84 °C’e ulaşmıştır. Şekil 6(b)’de deneysel çalışma
süresince (7200.sn) FDM eşanjörüne suyun giriş-çıkış sıcaklıkları arasındaki farkın zaman bağlı değişimi
verilmiştir. Şekil 6(a)’da görüldüğü gibi deneysel çalışmanın başlangıcından 600.sn’ye kadar FDM kabına
suyun-giriş sıcaklığı arasındaki fark 7,8 °C’den 9,1 °C’e kadar artmıştır. 1500 sn’ye kadar hızla 8,3 °C’e
kadar azalan su giriş-çıkış sıcaklığı arasındaki fark tekrardan artmaya başlayarak 7200.sn’de 9,2 °C’e
ulaşmıştır.
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Şekil 6. (a) FDM eşanjörüne su giriş-çıkış sıcaklıklarının zamana bağlı değişimi, (b) FDM eşanjörüne su
giriş/çıkış sıcaklık farklarının zamana bağlı değişimi
Şekil 7’de deneysel çalışma süresince (7200.sn) FDM kabı içerisindeki RT55’in merkezi, orda radius ve
kenarından ölçülen sıcaklıkların zamana bağlı değişimi verilmiştir. Şekil 7’de görüldüğü, FDM merkez, orta
radius ve kenar sıcaklıkları deneysel çalışmanın başlangıcından RT55’in ergime sıcaklığı olan 57 °C’a kadar
daha yavaş bir hızla artar iken ergime ile faz dönüşümünü başlaması ile sıcaklık artış hızı artmaktadır. FDM
kabının duvarlarında ısı transferi kayıplarının daha fazla olduğu kenar noktasında RT55 yaklaşık
4800.sn(80.dk) faz dönüşüm sıcaklığına ulaşırken, orta radius noktasında 3300.sn(55.dk)’de ve merkezde
2700.sn(45.dk)’da
ergime
sıcaklığına
ulaşmaktadır.
Deneysel
çalışmaların
sonlandırıldığı
7200.sn(120.dk)’da FDM kabı içerisindeki RT55’in merkez, orta radius ve kenar noktalarındaki sıcaklıklar
birbirine eşitlenerek yaklaşık 92 °C’e ulaşmaktadır.
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Şekil 7. FDM’nin merkez, orta radius ve kenar noktasının sıcaklığının zamana bağlı değişimi
Şekil 8’de deneysel çalışma süresince (7200.sn) FDM kabının iç yüzeyi ile dış yüzeyi arasındaki sıcaklığın
zaman bağlı değişimi görülmektedir. Şekil 8’de görüldüğü gibi deneysel çalışmanın başlangıcında yaklaşık
olarak birbirine eşit olan iç yüzey-dış yüzey sıcaklığı (30,6 °C), egzoz gazlarından FDM kabına aracı akışkan
su vasıtasıyla aktarılan ısı iç yüzeyde 6300.sn’ye kadar lineer olarak artarak 47 °C’e ulaşmaktadır. Bu
süreden sonra FDM kabının iç cidarlarına yakın bölgelerdeki RT55’in erime sürecine katılması ile sıcaklık
artış hızı artarak 7200.sn’de 59 °C’e ulaşmaktadır. Bununla birlikte FDM kabının iç yüzey sıcaklığında,
deneysel çalışmanın başlangıcından 7200.sn’ye kadar yalnızca 9 °C’lik bir artış gerçekleşmiştir. Ayrıca
deneysel çalışmanın başlangıcında neredeyse birbirine eşit olan iç yüzey dış yüzey sıcaklıkları arasındaki
fark 7200.sn’de 20 °C’e kadar ulaşmıştır. Bu sonuç, çift katmanlı olarak imal edilen ve iki cidar arasındaki
havanın boşaltılarak vakumlandığı izolasyon bölgesi ile, egzoz gazlarından aracı akışkan su ile FDM kabına
aktarılan ısıdan çevreye olan ısı kayıplarının minimize edildiğini göstermektedir.

FDM eşanjörü kap sıcaklığı (oC)
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Şekil 8. FDM tankının iç yüzey ve dış yüzey sıcaklığının zamana bağlı değişimi
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FDM merkezinden kab duvarına ısı akısı (W)

Şekil 9’da deneysel çalışma süresince (7200.sn) FDM kabının merkezinden FDM kabının iç yüzeyine olan
ısı akısının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Şekil 9’dan deneysel çalışmaların başlangıcına kadar ısı
akısının hızla artarak 5300.sn’ye kadar 66,2 W’a ulaştığı, 5300-6600.sn aralığında ısı akısında çok küçük
değişimlerle nerdeyse sabit kaldığı 6600.sn’den sonra deneysel çalışmaların sonlandırıldığı 7200.sn’ye kadar
bir miktar düşerek 60,8 W’a azaldığı görülmektedir. Burada dikkati çeken bir sonuç, ısı akısının FDM
kabının iç yüzey sıcaklığının hızla artığı 6600.sn’den sonra yenden düşmeye başlamasıdır. Bu durum, egzoz
gazlarından aracı akışkan su yarımıyla RT55’e aktarılan ısıdan FDM kabının cidarlarına olan ısı
kayıplarındaki aşırı artış nedeniyle ısı akısının azaldığı ve bu süreden sonra FDM kabına ısı şarjının devam
etmesinin FDM eşanjör veriminde azalmaya neden olacağını göstermektedir. Ayrıca FDM kenar noktasında
sıcaklık artış hızının arttığı 3300.sn’den sonra ısı akısındaki değişime (artış hızına) dikkat edilmelidir.
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Şekil 9. FDM kabının merkezinden FDM kabının iç yüzeyine olan ısı akısının zamana bağlı değişimi
Tablo 2’de deneysel çalışmanın sonunda (7200.sn) FDM kabı içerisindeki RT55’in sıvı oranı, depolan
toplam ısı enerjisi (hissedilebilir ve gizli ısı) ve FDM eşanjörünün verimi verilmektedir. Deneysel
çalışmaların sonunda FDM kabı içerisindeki RT55’in sıvı kısmının boşaltılarak hassas terazi ile yapılan
ölçümde, deneysel çalışma sonunda FDM kabı içerisindeki toplam 9,136 kg kütlesindeki RT55’in yaklaşık
%81,77’nin sıvı faza geçerek FDM kabının tabanında 1,665 kg katı + peltemsi kıvamda RT55’in kaldığı
tespit edilmiştir. Burada, egzoz atık ısısından aracı akışkan su yardımıyla FDM kabına aktarılan ısı enerjisi
ile 7,471 kg RT55’in eriyerek katı fazdan sıvı faza geçtiği görülmektedir. FDM kabı içerisindeki sıvı faza
geçen RT55 kütlesi, katı + peltemsi kıvamdaki RT55 kütlesi ve onların sıcaklıkları dikkate alınarak yapılan
hesaplamada; FDM kabı içerisinde katı fazdaki RT55’de 65,67 kJ, sıvı fazdaki RT55’de 896,08 kg olmak
üzere toplam 961,78 kJ’lük hissedilebilir (duyulur) ısı olarak enerjinin depolandığı ve katı-sıvı faz dönüşümü
sonucu gizli ısı olarak 1285,01 kJ enerjinin depolanabildiğini görülmektedir. Toplamda FDM kabı
içerisindeki 2246,76 kJ'lük enerji depolanabilmiştir. Deneysel çalışma süresince (7200 sn/120 dk) atık egzoz
gazlarından aracı akışkan su yardımıyla aktarılan toplam ısı enerjisine oranla FDM kabı içerisinden depolan
toplam (hissedilebilir ısı + gizli ısı) enerji dikkat alındığında FDM eşanjörü veriminin %36,23 olduğu
görülmektedir.
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Tablo 2. 7200.sn’de FDM kabında sıvı oranı, depolan ısı enerji ve FDM eşanjörünün verimi
Sıvı FDM

Katı + peltemsi

Kütlesi (kg)

FDM Kütlesi (kg)

Sıvı
oranı
(%)

7,471

1,665

81,77

Hissedilebilir olarak depolanan
enerji (kJ)
Katı FDM

Sıvı FDM

65,67

896,08

Gizli ısı olarak
depolanan
enerji (kJ)

FDM
eşanjörünün
verimi (%)

1285,01

36.23

SONUÇ
Bu çalışmada, 505 cc toplam silindir hacmine sahip 2 silindirli, su soğutmalı LPG yakıtı ile çalıştırılan buji
ateşlemeli bir motorun egzoz gazı atık ısı enerjisinin, FDM olarak RT55 kodu ile bilinen parafin mumunun
kullanıldığı gizli ısı depolama siteminin ergime sürecine ait deneysel bir çalışma yürütülmüştür. Deneysel
çalışma motorun 1/2 gaz kelebeği açıklığı ve 2800 d/d sabit motor devrinde 7200.sn(120 dk) süresince
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
 Başlangıçta 9,136 kg katı halde bulunan RT55’in 7200.sn(120 dk) süresince 7,471 kg’ının faz dönüşümü
ile sıvı geçerek %81,77’nin sıvı oranı elde edilmiştir.
 7200.sn(120 dk) süresince gerçekleştirilen ısı şarj işlemi sonunda FDM kabı içerisinde 65,67 kJ katı
fazdaki RT55’de, 896,08 kJ sıvı fazdaki RT55’de olmak üzere toplam 961,75 kJ'lük enerjinin hissedilebilir
ısı olarak depolandığı ve şarj süresince faz dönüşü ile sıvı faza geçen 7,471 kg RT55’de 1285,01 kJ’lük
enerjinin gizli ısı olarak depolandığı tespit edilmiştir.
 7200.sn(120 dk) süresince gerçekleştirilen ısı şarj süreci boyunca; egzoz atık ısı enerjisinden aracı akışkan
yarımıyla FDM kabına aktarılan ısı enerjisinin toplam 2246,77 kJ’nün hissedilir ısı enerji + gizli ısı enerjili
olarak depolanarak %36,23 FDM eşanjör verimi elde edilmiştir.
Çalışmanın sonuçları, FDM malzemesi kullanılarak depolan egzoz atık ısı enerjisinin, içten yanmalı motorlu
araçların soğuk hava ve soğukta ilk hareket şartlarında, aracın kabin içi ısıtması, motor soğutma suyu
ve/veya katalitik konvektörün ısıtılmasında kullanılarak termal konforun yanında yakıt tüketimi ve egzoz
emisyonlarının azalmasına katkı sağlayabileceği göstermektedir.
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ÖZET
20. yüzyılın başlarında Sanayi Devrimi'nin de etkisiyle artan pazar talebi nedeniyle firmalar üretim hızlarını
artırma yolunu seçmiştir. Bu nedenle seri üretim yöntemi en iyi üretim yöntemi haline gelmiştir. Günümüz
dünyasında, yalın üretim kavramı birçok firma ve sektör tarafından yaygın bir biçimde kullanılan, çok
önemli bir düşünce haline gelmiştir. Yalın üretim, bir süreçte kaynakların optimizasyonu, hataların ve
kayıpların elimine edilmesini, daha az kaynak kullanılmasını ve böylece, yüksek katma değerli eylemlerin ve
ürünlerin sunulmasını sağlamaktadır. Yalın üretimin en önemli odak noktası, değer kavramıdır. Bu
doğrultuda Toyota'nın geliştirdiği yalın üretim sistemi dünyada birçok firmaya örnek teşkil etmiş,
uygulanmaya başlamıştır ve halen uygulanmaktadır. Toyota tarafından geliştirilen bu yaklaşım, müşterilerin
taleplerini karşılamak için maliyetleri en aza indirmeyi, israfı ve darboğazları ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Bu sistemin tekniklerine örnek olarak iş standardizasyonu, 5S, değer akış haritalaması, hazırlık süresinin
azaltılması ve Kanban sistemi verilebilir. Kanban, üretimi yönetmek ve malzeme akışını kontrol etmek için
kullanılan görsel bir yöntemdir. Toyota'nın üretim verimliliğini artırmak için Taiichi Ohno tarafından
geliştirilmiştir. Yöntem 1953'ten beri kullanılmaktadır. Japonca'da kabaca "kart" veya "bilet" anlamına gelen
"Kanban" adlı basit bir kart sistemi kullanmışlardır. Yapılan çalışmada ilk olarak yalın üretim teknikleri ve
sektörel bazlı literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonrasında çalışmanın teorik temeli
hazırlanmıştır. Teorik temel oluşturulduktan sonra, araştırmanın pratik uygulaması otomotiv sektöründe
faaliyet gösteren bir işletmede uygulamanın sonuçlarını ortaya koymak ve yalın üretim tekniklerinin, üretim
sürecinde oluşan israfların ortadan kaldırılmasına, kaynak optimizasyonuna etkilerinin olup olmadığını
belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada hatasız imalat yapmak, maliyetleri en aza düşürmek,
müşteri siparişlerinin istenilen anda ve miktarda karşılamak ve ayrıca üretim sonunda stok fazlası
bulundurmayarak israfı ortadan kaldırma noktalarında süreç analizi ve değerlendirmesi de
gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yalın üretim, otomotiv endüstrisi, Kanban sistemleri, değer akışı haritalama

ABSTRACT
At the beginning of the 20th century, companies wanted to increase their production speed due to the
increase in market demand with the effect of the Industrial Revolution. Therefore, the mass production
method became the best production method. In today's world, the concept of lean manufacturing has become
a very important idea that is widely used by many companies and sectors. Lean manufacturing enables the
optimization of resources in a process, the elimination of errors and losses, the use of fewer resources, and
thus the delivery of high value-added actions and products. The most critical focus of lean manufacturing is
www.izdas.org

izdascon@gmail.com
650

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
the concept of value. In this direction, the lean production system developed by Toyota has set an example
for many companies in the world and has begun to be implemented. This approach, developed by Toyota,
aims to minimize costs and eliminate waste and bottlenecks to meet customers' demands. Work
standardization, 5S, value stream mapping, preparation time reduction, and Kanban System can be given as
examples of the techniques of this system. Kanban is a visual method used to manage production and control
material flow. It was developed by Taiichi Ohno to increase Toyota's production efficiency. The method has
been used since 1953. They used a simple card system called "Kanban", which roughly means "card" or
"ticket" in Japanese. In the study, first of all, lean production techniques and sectoral-based literature were
searched. After the literature review, the theoretical basis of the study was prepared. After establishing the
theoretical basis, the practical application of the research was carried out to reveal the results of the
application in an enterprise operating in the automotive sector and to determine whether the lean production
techniques have effects on the elimination of waste in the production process and on resource optimization.
In the study, process analysis and evaluation were also carried out at the points of making error-free
manufacturing, minimizing costs, meeting customer orders at the desired time and amount, and also
eliminating waste by not keeping excess stock at the end of production.
Keywords: Lean production, automotive industry, Kanban systems, value stream mapping
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ABSTRACT
Thanks to the technological developments of the last 200 years, gear wheels appear as a power transmission
element in every machine. For this reason, innovations on gear wheels have gained momentum in recent
years, and new designs have been created to achieve higher speed and efficiency. One of these studies is on
the lightening of gear wheels. This study was carried out in order to examine the process of using composite
materials in the gears that make up the helicopter propulsion system and to see the cons as well as the pros of
this application. As it is known, the propulsion system of a helicopter (engine, vertical drive shaft, gearbox)
constitutes 10-15% of the total curb weight of the aircraft and has a large share in the noise generated in the
helicopter caused by vibration. With addition of composites to the gears for lightening, the amount of noise
decreases with the reduction in weight and vibration, and the power density of the vehicle's drive system
increases. There are 2 features that directly affect the power-to-weight ratio in gear wheels: low density and
high strength. The use of composite materials will therefore have a major impact on helicopter propulsion
system weight and performance.

1.INTRODUCTION
Gear wheels are the most widely used powertrains in terms of usage rate and application area. They have a
wide range of use, especially because of the constant and smooth power and motion transfer they provide,
with the constant cycle rate they provide. Gears are considered to be the most important and indispensable
elements for automobiles and powertrains. The clutch process is repeated in the form of teeth and provides
power transfer and movement between the shafts. The transmission of power by gears is highly dependent on
gear speed. Movement in cogwheels working in sync with each other; It occurs when the tooth surface
profile of the rotating wheel contacts the tooth surface profile of the rotated wheel at a coupling point. At this
point, both surfaces have one common tangent and one common normal perpendicular to this tangent. The
power and torque of the spur gear are calculated using the tangential component of the force acting on it.
Contact stress and bending stress are caused by the tangential force acting on the gears. If the wear resistance
of the material is less than the contact stress, the gear will likely fail(Kumar Singh & Saini, 2021). The most
important place among gear wheels is involute profile gear wheels. Almost only these gears are used in
machines due to their ease of manufacture and cheapness. In addition, it has advantages such as the change
of the distance between the axes does not change the rotation rate and the normal force on the tooth does not
change during rotation. Straight gear wheels have an important place among gear wheels with evolvent
profile. These gears are simple in design and can be produced economically with less maintenance than other
gear types. (YILMAZ T. G., 2020)
The increasing need for rigid and lightweight structures has driven researchers and industry to focus on
composite materials. Composite materials have been widely used in aerospace, automotive and other
industrial applications in recent years as a viable alternative to traditional materials such as steel or
aluminum alloys. Catera et al. investigated the effect of composite mesh on mesh stiffness of a pair of spur
hybrid gears in which the body is made of a carbon/epoxy symmetrical, semi-isotropic laminate and adhesive
bonding is used for composite metal bonding (Catera et al., 2019). In addition, lightweight gears are
becoming more popular due to the overall need for weight reduction in future vehicles caused by stricter
emissions regulations. In all applications where gear mechanisms can make a strong contribution to reducing
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the weight of the overall mechanical system, it is possible to evaluate the performance indicator defined as
the ratio between power and weight. From this point of view, various solutions have been proposed, which
include reducing the gear housing thickness or removing material from the holes. Composites have a very
important place in many sectors due to their better mechanical properties such as resistance to abrasion and
chemical attack, not requiring lubrication, producing less noise and high strength to weight ratios (Bae et al.,
2015).
Due to its advantages over metal gears, the use of polymer materials in gear transmissions is increasing.
Polymer gears can also operate without external lubrication, enabling them to be used in applications where
lubrication is not desired or possible. The weight of polymer gear transmissions is significantly reduced and
the noise, vibration and stiffness (NVH) behavior is better due to the good damping effects of the polymer
materials. Excellent mechanical properties of fibrous composites; As metal-composite hybrid structures, it
has been successfully applied to improve various mechanical performance values such as damping capacity
and fatigue resistance of metal structures, with limited use of composites as metal-composite hybrid
structures on gear wheels, which is one of the various structures whose performances are closely investigated
(Bae et al., 2015). These approaches affect the dynamic behavior of gears, which increases the global
compatibility of the gear pair and creates a higher and more complex stress field in sensitive parts of the gear
housing. Excessive load in different parts of the gear causes typical failure modes such as pitting on the tooth
surface or crack propagation in the tooth root (Shweiki et al., 2019). Composite materials are also
increasingly being considered for rotorcraft propulsion system components due to their high strength-toweight ratios providing a means for significant weight reductions while maintaining overall strength. In this
review; It is aimed to see the advantages and disadvantages of this application together by examining the
process of using composite materials in the gears that make up the helicopter propulsion system.
2. RESEARCH AND FINDINGS
Lightweight and high-strength components are essential for aerospace propulsion systems. Since the drive
system accounts for 10-15% of the total rotorcraft vehicle weight, many approaches have been applied to
improve the power-to-weight ratio of these components. The material properties of composites are very
attractive for weight improvements. “Having very low density and high strength are two important properties
that directly affect the power-to-weight ratio. Therefore, the application of these materials to rotorcraft
transmission static and dynamic components can have a serious impact on overall drive system weight
(Handschuh et al., 2012).”
A hybrid (steel-composite) gear has been produced, replacing the steel in the gear mesh designed at NASA
Glenn Research Center with a lightweight carbon fiber composite. The original work was carried out on a
spur gear of a design in which a hexagonal cavity was machined from the toothed mesh leaving the metallic
tooth ring and hub. The cavity has been replaced with carbon fiber composite. The focus of these studies is
the vibration characterization and durability testing of the hybrid gear. From a functional point of view, the
gear can be divided into three main areas: the rim (including the teeth), the mesh, and the core, or hub, that
connects the gear to the rotating shaft. The central mesh away from the tooth contact surface, which is
subject to fatigue, wear and impact phenomena, can be considered an ideal candidate for mass reduction,
with the potential for overall transmission to contribute to noise and vibration development. For this purpose,
in this study, weight reduction was made by proposing a hybrid metal-composite design in which the body is
made of triaxial mesh composite and the teeth are made of steel. The authors showed a weight reduction of
approximately 20% compared to a metal gear with the same macro geometry (Catera et al., 2019). In Figure
1, a gear with the same tooth number, modulus and thickness values as the gear produced by NASA was
modeled in a three-dimensional environment at Uludag University and a prototype was produced.
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Figure 1. Hybrid Gear Prototype Produced at Bursa Uludağ University (Onan et al., 2020)
Two types of dynamic tests were conducted to determine whether gears would be possible composite
candidates in future rotor vehicle propulsion systems. “The first set of tests measured vibration and noise at
four speeds and four torque levels. The second test is an operational endurance test. Although some vibration
and noise reduction was seen with hybrid gears, the results were not as satisfactory as expected. There are
several reasons why noise and vibration may only have a small reduction. First, the manufacturing process
used to fabricate the hybrid equipment did not result in quality accuracy in aviation. Composite hardening
reduced the recoil of components due to stretching of the metal outer edge. Recoil was also not consistent
around the gear. Both of these manufacturing defects can be corrected by post-composite-bonding final
grinding of the gear teeth. The noise data relates to how well the teeth mesh during processing (Handschuh et
al., 2014).”
New environmental regulations have mandated different designs focusing on the global efficiency of the
system to reduce greenhouse gas emissions and fuel consumption, especially in the aviation industry. One of
the strategies developed to deal with such constraints is to reduce gear transmissions. Shweiki et al. used an
elastic MB (multibody) approach that combines analytical representations of FE and gear stiffness
contributions to investigate the engagement behavior of lightweight gears in which different hollow
geometries are designed to reduce the overall mass of the transmission. In addition, the hybrid formulation
provides the possibility to analyze complex systems, including lightweight gears, with great accuracy. Highspeed fatigue behavior of autoclave-cured carbon fiber reinforced polymer (CFRP) composite gears have
studied by Zorko et al. and they concluded that “The mechanical properties of fiber-reinforced polymer
composites are highly dependent on the strength of the fibers and the matrix and the adhesion between the
two.” It is important to investigate the performance of woven CFRP gears because of their potential to
further increase load bearing capacity and wear resistance compared to short fiber reinforced polymer gears
(Zorko et al., 2021).
The damping property of composite materials can be several times higher than conventional engineering
materials, making them attractive for components subject to dynamic loading. “The use of material damping
can also improve the overall performance of composite structures compared to conventional vibrationabsorbing treatments (Treviso et al., 2015).” There are successful examples of metal-composite hybrid
structures designed by considering static and dynamic stiffness and damping capacity. In a study, it was
expected that the hybrid structure would have more than 530% increase in damping capacity compared to an
aluminum structure (Kim & Chang, 2010). In addition, a control machine structure was designed for liquid
crystal display glass panels using co-cured composite-aluminum hybrid structures and proved that the hybrid
structure has a sufficiently high stiffness and damping capacity for precision operation (Jung et al., 2004).
Many scientific and technological researches and studies have been carried out on the production of hybrid
components of metal/composites with very different physical and mechanical properties. FEM solutions have
been proposed for the thermal behavior of hybrid gears in various studies. In a previous work, the authors
created a FEM model that can predict mass and flash temperature for different gear materials (steel, polymer)
in both lubricated and dry conditions. The present study aims to examine the effect of a metallic insert on the
thermal behavior of a non-lubricated polymer gear, i.e. a hybrid polymer gear. Since the strength of the
polymer is greatly affected by the operating temperature, it is aimed to reduce the maximum temperature. In
this study, the insert geometry and material were also investigated and some possible hybrid polymer gear
geometries were proposed (Fernandes et al., 2019).
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The mechanical behavior of the interface is a consideration when joining different materials. In fact, different
techniques can be used to achieve a mechanical interlock that will ensure safe working conditions of the
applied composite materials. LaBerge et al. have shown how the interlock pattern between steel and
composite changes in a lubrication loss event due to different coefficients of thermal expansion (Laberge et
al., 2017 ). Kieβling et al. characterized metal composite interfaces (Kießling et al., 2017). Streitferdt et al.
compared the mechanical performance of co-cured CFRP-steel hybrid joints with the general adhesive
bonding process (Streitferdt et al., 2017).
In a study by Contartese et al., they analyzed the static behavior of innovative gear transmissions made of
steel and composite material by separating the total engagement stiffness and taking into account the
differential effects of gear teeth and housing. First, the FE model was created by considering the
transmission model, the macro geometry of the gears and the material properties of the teeth, and the
composite mesh consisting of triaxial lattice plies. Static nonlinear FE analyzes were performed to evaluate
the static transmission error curve of the gear system from which the total mesh stiffness is derived. The
latter is then decomposed and viewed as two strings of arcs representing the tooth contribution as a function
of mesh behavior. Thus, the stiffness contribution of the teeth alone can be evaluated and changed in FE
simulations with spring elements (Contartese et al., 2019).

3.CONCLUSION
The use of composite materials has increased steadily over the past two decades. The aerospace and defense
industries have been pioneers in this field and the attractive properties of composites have expanded their
usage areas and started to be used in sports, marine industry, building materials and energy applications. The
term gear is one of the fundamental parts of machine components; It finds a wide range of application, from
small equipped engines to mixed aviation extras. The lightening of machine elements has always been a
popular research topic. The concept of lightness has also been applied to various aerospace components over
the years, and the presence of composite materials for the gears that make up the drive system has reached an
indispensable dimension with recent studies. The interaction between the components of a composite is
crucial for new properties in aerospace applications. The important factors that determine the properties of
composite materials are the microstructure of the system, size, volume ratio, isotropy and the production
method used to manufacture the component. Future propulsion systems are expected to have increased
power-to-weight ratios in addition to less maintenance, less noise and cost. One of the critical aspects of this
new technology is the need to develop forecasting tools that simulate and explain some of the downsides that
may arise during operating conditions. In this context, some design and simulation models have been
developed.
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ÖZET
Geniş bir görüş alanı üzerinde yüksek çözünürlüklü bir görüntü oluşturmak için görüntüleri üst üste
geldikleri alanlarla iliştirerek birbirine ekleme işlemi, görüntü veya imge birleştirme olarak bilinir. Görüntü
birleştirme, dijital görüntü işlemede, panorama görüntüsü oluşturma, tıbbi görüntüleme, uydu görüntülerinin
mozaik fotoğraflar biçiminde yüksek çözünürlüğe getirilmesi, video kameraların görüntü sabitleme süreçleri
ve diğer birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. Bugüne dek birçok görüntü birleştirme yöntemi
tanıtılmıştır. Ancak farklı görüntüleme açıları, farklı ışık şiddetlerine ve değişik ölçeklere sahip fotoğrafları
gürbüz bir şekilde birleştirme problemi zor bir problemdir. Bu problem, genelde görüntü çakıştırma (image
registration), kalibrasyon ve karıştırma (blending) süreçleri üzerinden çözülmektedir. Görüntü çakıştırma
aşamasında, imgelerdeki önemli anahtar noktalar çeşitli öznitelik çıkarma yöntemleri kullanılarak belirlenir
ve aynı manzaranın fotoğraflandığı farklı imgelerdeki anahtar noktalar eşleştirilir. Kalibrasyon aşamasında,
imgeler arası döndürme, öteleme ve ölçek farklılıkları hesaplanır. Karıştırma aşamasında ise pozlama
farklılıklarını telafi etmek üzere renk ayarlaması, hareket ve gölge etkileri giderilir. Öznitelik tanımlayıcı
yöntemlerinin önemli nokta belirleme başarımları, birleştirme sürecinin verimliliğindeki en önemli
bileşendir. Bu çalışmada, imge birleştirme amacıyla literatürde yaygın olarak kullanılan önemli nokta
çıkarıcı yöntemlerinden SIFT (Scale Invariant Feature Transform), SURF (Speeded up robust features), ORB
(Oriented FAST and rotated BRIEF) ve BRISK (Binary robust invariant scalable keypoints) uygulanmıştır.
Bu yöntemlerin döndürmüş olduğu anahtar noktalar arasından aykırı değer olanları tespit edip elemek üzere
en yakın komşuluk ve RANSAC (Ransom sample consensus) algoritmaları entegre edilmiştir. 100 adet imge
çifti üzerinde imge birleştirme testleri yapılmış, doğruluk bakımından yöntemlerin sonuçları karşılaştırılarak
yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İmge Birleştirme, SIFT, SURF, ORB, BRISK, RANSAC.

ABSTRACT
The process of splicing images together by fusing them with the regions they overlap to create a highresolution image over a wide field of view is known as image stitching. In image processing, image
stictching is used in panorama image creation, medical imaging, high resolution satellite images in the form
of mosaic photos, image stabilization processes of video cameras and in many other application areas.
Although there are various image stitching methods, the problem of combining photographs with different
viewing angles, different light intensities and different scales in a robust manner is still a difficult problem.
This problem is generally solved through image registration, calibration and blending processes. In the image
registration phase, the keypoints in the images are determined using various feature extraction methods and
the keypoints in different images of the same landscape are matched. In the calibration phase, the rotation,
translation and scale differences between images are calculated. In the blending phase, color adjustment,
motion and shadow effects are removed to compensate for exposure differences. The keypoint detection
performance of the feature descriptor methods is the most important component in the efficiency of the
overall process. In this study, we applied SIFT (Scale Invariant Feature Transform), SURF (Speeded up
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robust features), ORB (Oriented FAST and rotated BRIEF) and BRISK (Binary robust invariant scalable
keypoints), which are widely used in the literature, for image fusion. Nearest neighbor and RANSAC
(Ransom sample consensus) algorithms are integrated to detect and eliminate outliers among the keypoints
returned by these methods. We performed image stiching tests on 100 pairs of images, then compared and
interpreted the results in terms of accuracies.
Keywords: Image stiching, SIFT, SURF, ORB, BRISK, RANSAC.
GİRİŞ
Fiziksel bir alanın geniş açılı görünümünü içeren görüntüler panorama olarak bilinmektedir. Manzara
görünüşlerinden kamera kullanarak panoramik imgeler elde etmenin en basit çözümü geniş açılı lensler
kullanarak tek seferde görüntü yakalamaktır. Bu lenslerin yakalayabildiği çözünürlük ve görüntüleme
alanların üzerine çıkmak ise ancak farklı açılardan çok sayıda görüntü yakalayıp, bu görüntüleri uç uca
eklemekle mümkündür. Aynı manzaradan farklı açılarla yakalanan görüntülerin uç uca eklenmesi görüntü
birleştirme olarak bilinmektedir.
Günümüzde görüntü birleştirme, dijital görüntü işlemede önemli bir rol oynamaktadır. Fotoğrafçılık,
bilgisayarla görü, görüntü işleme ve bilgisayar grafikleri gibi popüler alanlarda kullanılarak uzaktan
algılama, havacılık, sanal gerçeklik, tıbbi görüntüleme vb. konularda yaygın olarak uygulanmaktadır (Wang
and Yang, 2020). Genellikle bilgisayar yazılımı kullanılarak gerçekleştirilen görüntü birleştirmeye yönelik
çoğu yaklaşım, kusursuz sonuçlar elde etmek için görüntüler arasında tam örtüşmeler sağlamalıdır. Bazı
sayısal kameralar, bu eşleştirme işlemini çeşitli gömülü algoritmalar üzerinden gerçek zamanlı olarak
yapabilmektedir. Düzgün bir şekilde birleştirilmiş görüntüler keskinliğe, pürüzsüz kenarlara ve yüksek
çözünürlüğe sahip olmalıdır. Öznitelik eşleştirme, imge çakıştırma ve çeşitli bozulmaların ortadan
kaldırılması imge birleştirmenin ana unsurlarıdır.
İmge birleştirme, bilgisayarla görü alanında çokça çalışılmış olmasına rağmen, zorlayıcı bir problem olması
ve uygulamada kullanılan imge tiplerinin çeşitliliğinden dolayı ortak bir imge birleştirme yöntemi yoktur
(Laraqui vd., 2017). Geleneksel görüntü birleştirme çözümleri, öznitelik tabanlı yöntemlerdir. Burada
öznitelik çıkarımı eşleştirme performansını etkileyebilecek en önemli adımdır. Birçok çalışma, eşleştirme
yöntemlerinin performansını iyileştirme motivasyonuyla yapılmıştır (Qin vd., 2021).
Ölçekten bağımsız öznitelik dönüşümü oalrak adlandırılan SIFT betimleyicisi, Lowe (2004) tarafından
önerilen ve imgelerdeki yerel öznitelikleri algılamak, tanımlamak ve eşleştirmek için kullanılan bilinen en
önemli algoritmalardandır. SIFT betimleyicisi, yerel ölçek seçimi ile yerel ölçekte değişmez referans
çerçevelerinin oluşturulduğu alıcı alanlar cinsinden görüntü ölçümlerine dayanır. Bay vd. (2006) SIFT
algoritmasından esinlenerek hızlandırılmış sağlam öznitelikler – SURF algoritmasını önerdiler. İlgi
noktalarını saptamak için, SURF, önceden hesaplanmış bir integral görüntü kullanılarak 3 tamsayı işlemiyle
hesaplanabilen Hessian blob dedektörünün determinantının bir tamsayı yaklaşımını kullanır. Bunlar ayrıca
integral görüntü yardımıyla da hesaplanabilir. SIFT'in hesaplama hızını artırmak için SURF yöntemi integral
görüntüyü kullanır. BRIEF yöntemi (Calonder vd., 2010), ikili sağlam bağımsız temel öznitelikler anlamına
gelir. Betimleyicileri bulmadan ikili dizeleri doğrudan bulmak için bir kısayol sağlar. Rublee vd. (2011)
SIFT’den 3 kat daha hızlı Oriented fast and Rotated Brief (ORB) adlı yeni bir algoritma önermiştir. BRISK
yöntemi (Leutenegger vd., 2011), anahtar nokta tespiti için verimli bir şekilde eşleştirme amacıyla önerilen
bir diğer yöntemdir. Hızlı hesaplama ile ilgili ana fikir, her bir anahtar nokta komşusunun özel örneklemesi
ile elde edilen yoğunluk karşılaştırmalarından bir bit dizisi tanımlayıcısının montajı ile birlikte FAST tabanlı
yeni bir ölçek-uzay dedektörün uygulanmasında yatmaktadır.
SIFT algoritması ile karşılaştırıldığında, daha sonraki eşleştirme algoritmaları, hesaplama hızını artırmış olsa
da, eşleştirme kalitesini kaybetmiştir. Bu nedenle, öznitlik eşleştirme performansının hala iyileştirilmesi
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu çalışmada, dönme ve ötelemeye karşı gürbüz olduğu bilinen öznitelik yöntemleri
SIFT, SURF, ORB ve BRISK kullanılarak önemli noktaların bulunması ve özniteliklerin çıkarılması işlemi
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra k-en yakın komşuluk algoritması kullanılarak öznitelikler eşlenmiş ve
RANSAC yöntemi (Zuliani, 2009) kullanılarak yanlış eşlenen öznitelikler eşleştirme kümesinden
çıkarılmıştır. Son olarak imgeler RANSAC yönteminde elde edilen dönüşüm matrisine göre aynı koordinat
sistemine getirilerek birleştirilmiş ve sonuçlara bakarak yöntemler arasında bir karşılaştırma yapılmıştır.
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YÖNTEM
Görüntü mozaiği olarak da bilinen görüntü birleştirme, geniş görüş ve yüksek çözünürlüklü bir görüntü
oluşturmak için görüntüleri üst üste binen alanlarla birleştiren bir işlemdir. İyi birleştirilmiş bir görüntü net,
düzgün kenarlı ve yüksek çözünürlüğe sahip olmalıdır. Görüntü birleştirmenin temel aşamaları, öznitelik
çıkarma, öznitelik eşleştirme ve imge çakıştırma aşamalarıdır. Bu aşamalar görsel olarak Şekil 1’de
özetlenmekte, detayları ise ilerleyen alt başlıklarda verilmektedir.

Şekil 1. Görüntü Birleştirme Süreci (Wang and Yang, 2020)
Öznitelik Çıkarma
1. SIFT
SIFT (Scale Invariant Feature Transform) yöntemi, David G. Lowe tarafından 1999 yılında önerilip 2004
yılında geliştirilen bir öznitelik tespiti algoritmasıdır (Lowe, 2004). SIFT, piksel yoğunlukları ve ölçek
uzayındaki aşırılıkları tespit eder ve Gauss kerneli kullanarak imgedeki önemli noktaları belirler. Bir
imgedeki ışık şiddeti, döndürme ve ölçeklendirmeye karşı belirlediği noktalar değişmez.

Şekil 2. Örnek imgeler üzerinde SIFT ile bulunan anahtar noktalar
SIFT yönteminde, imgedeki önemli noktaları bulmak için Difference of Gaussian kullanarak yerel
maksimumları bulunur. Bu yerel maksimumlar önemli noktaları verir. Daha sonra bu noktalar etrafında
16×16 boyutunda komşuluk penceresi çıkarılır ve bu pencere de 4×4 boyutunda bloklara bölünür (Brown
and Lowe, 2007). Her 4×4 boyutundaki blok için de 8 adet yön hesaplanır. Böylece 4×4 boyutunda 8 adet
yön ile 1×128 boyutunda bir öznitelik vektörü elde edilir. Buna anahtar nokta tanımlayıcı da denir. Şekil
2’de farklı açılardan fotoğraflanan 2 imge için SIFT kullanılarak bulunan önemli noktalar gösterilmiştir.
2. SURF
SURF (Speeded up robust features), Bay vd. tarafından geliştirilen (Bay vd., 2006) görüntülerin analizine
dayanan gürbüz bir algoritmadır. SURF dedektörü, Hessian Matrix'in determinantına dayanır ve öznitelik
algılama hızını iyileştirmek için integral imgelerden yararlanır (Dihkan, 2019). SURF öznitelikleri döndürme
ve ölçek için değişmezdir. SURF'un SIFT'e göre en önemli avantajı, düşük hesaplama maliyetidir.
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Eşitlik (1)’de her “σ” ölçeğinde “p=(x,y)” pikseli için oluşturulan Hessian Matrisi verilmiştir. Burada
“Lxx(x,σ)”, p pikselindeki görüntü ile Gauss ikinci dereceden türevinin evrişimini ifade eder.

 Lxx ( x,  ) Lxy ( x,  ) 
H ( x,  )  

 Lxy ( x,  ) Lyy ( x,  ) 

(1)

Şekil 3’te bir önceki örnek imgeler üzerinde SURF ile elde edilmiş anahtar noktalar gösterilmektedir.

Şekil 3. Örnek imgeler üzerinde SURF ile bulunan anahtar noktalar
3. ORB
ORB (Oriented FAST ve Rotated BRIEF) yöntemi, Rublee vd. (2011) tarafından SIFT ve SURF
yöntemlerine alternatif olarak önerilmiştir. Hesaplama sürecini iyileştirmek için FAST anahtar nokta bulucu
ve BRIEF betimleyicisinin bazı değişikliklerle birleştirilmiş halidir. Öncelikle anahtar noktaları bulurken
FAST algoritmasını kullanır, daha sonra da Harris köşe bulma algoritmasını (Harris, 1993) çalıştırır. FAST
dönme ve yönü hesaplamaz. Bu yüzden burada küçük değişiklikler yapılmış dönme yönünden gürbüz ve
değişmez bir hale getirilmiştir.
Betimleyici olarak ise BRIEF kullanır. BRIEF dönmeye karşı oldukça zayıf çalışmasına rağmen burada da
küçük değişiklikler yapılmıştır. ORB, FAST’ten gelen bilgi ile bir rotasyon matrisi hesaplar ve BRIEF
dönmeye karşı iyi çalışır hale getirilir. Şekil 4’te örnek imgeler üzerinde ORB’dan alınan sonuçlar
gösterilmektedir.

Şekil 4. Örnek imgeler üzerinde ORB ile bulunan anahtar noktalar
4. BRISK
BRISK (Binary Robust Invariant Scalable Keypoints) yöntemi, (BRISK), Leutenegger vd. (2011)
tarafından, BRIEF veya ORB yöntemlerine alternatif olarak önerilmiştir. BRISK betimleyicisi önceden
tanımlanmış bir örnekleme modeline sahiptir. Pikseller eş merkezli halkalar üzerinden örneklenir. Her
örnekleme noktası için, çevresinde küçük bir yama düşünülür. Algoritmaya başlamadan önce yama, Gauss
yumuşatma kullanılarak düzeltilir.
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Şekil 5. BRISK örnekleme modeli
Şekil 5’de gösterilen kırmızı daire, her bir örnekleme noktasına uygulanan Gauss filtresinin standart
sapmasının boyutunu gösterir. Örnekleme için kısa ve uzun çiftler olmak üzere iki tür çift kullanılır. Kısa
çiftler, mesafenin belirli bir eşiğin altında olduğu, uzun çiftler mesafenin eşiğin üzerinde olduğu çiftlerdir.
Yönlendirme için uzun çiftler, piksel yoğunluklarını karşılaştırarak betimleyiciyi hesaplamak için kısa çiftler
kullanılır.
BRISK rotasyon açısından değişmezliğini anahtar noktanın oryantasyonunu ölçmeye çalışıp, örnekleme
modelini o oryantasyona göre döndürerek başarır. Bunu da lokal gradyanlar ile yapar. Anahtar noktanın açısı
hesaplanır ve kısa çiftler o yönde döndürülür. Böylece dönmeye karşı değişmezlik elde edilir (Leutenegger
vd., 2011).
Şekil 6’da BRISK yönteminden elde edilen anahtar noktalar gösterilmiştir.

Şekil 6. Örnek imgeler üzerinde BRISK ile bulunan anahtar noktalar
Öznitelik Eşleştirme
Öznitelikler çıkarıldıktan sonra bu öznitelikler birbirleriyle eşleştirilir. Bunun için de k-en yakın komşuluk
algoritması kullanılmıştır. Bu çalışmada, k=2 olmak üzere Öklid uzaklıklıklarına bakılarak 2 imge arası
öznitelikler eşleştirilmiştir. Eğer en yakın nokta ile ikinci en yakın noktaya olan uzaklıkların oranı belirli bir
eşik değerinin altındaysa bu eşleşmeler doğru eşleşmeler olarak kabul edilmiştir. Bu eşik değeri de 0,75
olarak alınmıştır. Şekil 7-10’da imgelerin özniteliklerinin eşleşmiş hali gösterilmiştir. Görsellerin düzgün ve
anlaşılabilir gözükmesi için sadece 500 adet eşleşme noktası gösterilmiştir.
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Şekil 7. Örnek imgeler üzerinde SIFT özniteliklerinin eşleştirilmesi

Şekil 8. Örnek imgeler üzerinde SURF özniteliklerinin eşleştirilmesi

Şekil 9. Örnek imgeler üzerinde ORB özniteliklerinin eşleştirilmesi

Şekil 10. Örnek imgeler üzerinde BRISK özniteliklerinin eşleştirilmesi
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İmge Çakıştırma
Bu aşamada amaç imgeleri eşleştirme ve birbiri üzerine bindirmedir. Daha sonra bu imgelerin birleşimi
panaroma veya geniş görünümlü bir hal alacaktır. Bir önceki aşamada eşleştirilen özniteliklerin hepsi
uyumlu olmayabilir. Döndürülen öznitelikler arasında uyumsuz ve aykırı öznitelikler de vardır. Bunları
elimine etmek için, bu çalışmada Random Sample Consensus (RANSAC) algoritması kullanılmıştır.
RANSAC, imge dönüştürme parametrelerini tahmin etmek için, en küçük rastgele örneklenmiş ilişkileri
kullanarak veri üzerindeki en iyi konsensüsü sağlayan bir tahminleme prosedürüdür (Zuliani, 2009). Daha
açık bir ifadeyle RANSAC, normal değerler kümesini maksimize ederken aykırı değerler kümesini minimize
etmeye çalışarak imgeler arası dönüşüm parametlerini tahmin eder ve aykırı değerleri yok eder. Böylece,
RANSAC ile bir önceki adımda yanlış eşleştirilen öznitelikleri, öznitelik kümesinden çıkarır ve homografi
matrisi (H) hesaplanır.

 h1
H   h4
 h7

h2
h5
h8

h3 
h6 
h9 

z '  Hz

(2)

(3)

Burada, z ' ilk imgedeki önemli noktaları, z ise ikinci imgedeki önemli noktaları belirtir. H ise dönüşüm
matrisidir.
RANSAC algoritması şu şekilde özetlenebilir:
P, N adet öznitelik noktasından oluşan bir küme olsun. H dönüşüm matrisini hesaplamak için aşağıdaki yol
takip edilir:
(1) P kümesinden rastgele n tane nokta seçilir.
(2) Seçilen n adet noktadan modelin parametreleri ve H dönüşüm matrisi hesaplanır.
(3) Modeli sağlayan noktalar kümesi belirlenir.
(4) Bu işlemler modeli sağlayan en büyük noktalar kümesi elde edilene kadar devam eder.
RANSAC yöntemi uygulanarak aykırı eşleşmeler elendikten sonra dönüşüm matrisini kullanarak imgeleri
aynı koordinat sistemine çekme işlemi yapılmalıdır. Dönüşüm matrisi kullanılarak elde edilen son görüntü
örnekleri Şekil 11’de verilmiştir.

Şekil 11. Örnek imgeler üzerinde imge çakıştırma
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Çalışmada yöntem kısmında bahsedilen dört adet özntelik çıkarma yönteminin karşılaştırılması
hedeflenmiştir. Bunun için Madhusudana and Soundararajan (2019)’nin oluşturduğu aynı yerde çekilen 5
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adet olmak üzere toplamda 26 farklı konumda çekilen 130 adet fotoğrafın olduğu “The IISc Stitched Image
Quality Assessment (ISIQA) Database” adı verilen bir veri tabanı kullanılmıştır. Her bir konuma ait 5
imgeden sıralı bir biçimde ortak bölgelerin olması gözetilerek 4’er adet imge çifti alınmıştır, böylece 26
farklı konumdan 4 imge çifti olmak üzere toplamda 104 adet imge çiftinden 4 tanesi çıkarılarak 100 adet
imge çifti elde edilmiştir ve çalışma için bu 100 imge çifti kullanılmıştır.
Bu imge çiftleri oluşturulduktan sonra, yöntem kısmında bahsedilen dört yöntemle önce öznitelikleri
çıkarılmış, sonra bu öznitelikler eşleştirilmiş ve RANSAC yöntemi kullanılarak da birleştirilmiştir. Bu
işlemler sonucu elde elilen görüntülerin bir örneği ve çakıştırılan imgelerde birleşim noktalarındaki küçük
farklar Şekil 12-15’de görülebilir.

Şekil 12. SIFT ile Sonuç

Şekil 13. SURF ile Sonuç

Şekil 14. BRISK ile Sonuç
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Şekil 15. ORB ile Sonuç
Tablo 1’de gerçekleştirilen 100 adet imge birleştirme işleminden 4 tanesinin verdiği sonuçlar
görülebilmektedir.
Tablo 1. Çıkarılan Nokta ve Eşleşen Öznitelik Sayıları
Algoritma
SIFT
SURF
BRISK
ORB10000
SIFT
SURF
BRISK
ORB10000
SIFT
SURF
BRISK
ORB10000
SIFT
SURF
BRISK
ORB10000

Çıkarılan Anahtar Noktalar
1. İmge
2. İmge
İmge Çifti #1
10396
12607
8950
9553
16595
24040
10000
10000
İmge Çifti #2
9530
11121
9108
8921
8062
9527
10000
10000
İmge Çifti #3
4783
5503
7732
8392
16566
19234
9877
9936
İmge Çifti #4
9929
12093
11754
14709
7274
9683
10000
10000

Eşleşen Öznitelik Sayısı
4229
3050
3285
968
2831
2756
1630
1531
1426
1342
1295
564
1691
1503
508
336

Yöntemler karşılaştırılırken eşleştirilen anahtar nokta sayıları ve görsel gözlemden yararlanılmıştır. Bu tarz
problemlerde referans imgelerin varlığı, algoritmaların birleştirdiği imgeler hakkında daha doğru bir
karşılaştırma yapılabilmesini sağlamaktadır ancak referans imgeler bulunamadığı için çıkarılan anahtar nokta
eşleşmeleri ve gözlem üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Tareen and Saleem (2018)’in yaptığı
çalışmanın aksine sayısal olarak yöntemlerden biri diğerinden daha fazla anahtar nokta bulmuş gibi bir
yorum yapabilmemiz oldukça zordur. Bu değerler imgeden imgeye değişiklik gösterebilmektedir. Yine de
çıkarılan noktaların ortalama değerleri üzerinden yorum yaptığımızda, BRISK en fazla anahtar bulan
algoritma olmuştur. Gözle gözlemlendiğinde, BRISK ve ORB’un daha çok köşe ve kenarlardaki noktaları
bulduğu SIFT ve SURF’ün ise tüm imgeye yayılmış anahtar noktaları bulduğu görülmüştür. Ancak öznitelik
eşleştirme olarak tablodaki değerler aracılığıyla SIFT’in en fazla eşleştirmeyi yaptığı çıkarımı yapılmıştır. Bu
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yüzden, en yüksek doğruluğa sahip yöntem SIFT olmuştur. ORB ise en az eşleşmeyi sağlayan algoritma
olmuştur. Bulunan anahtar noktalar az olmasına rağmen oldukça iyi birleştirme sağlamıştır.
Genel olarak bakıldığında yöntemler arasında birleştirilmiş imgedeki gözle görülür farklar çok azdır. Bu
yüzden seçim yaparken maaliyeti en az olan algoritmanın seçilmesi daha mantıklı olacaktır. Bu sebeple
patentli olan SIFT ve SURF’ün aksine hem kolayca ve ücretsiz bir şekilde ulaşılabilir hem de maaliyeti en
düşük olan ORB, dört algoritma içinde en iyi seçim olacaktır. Ancak ORB’un ölçeklemeye karşı güvenilir
olmadığı unutulmamalıdır. Bu sebeple imge birleştirme algoritmasının seçimi tamamen ihtiyaca bağlıdır.
SONUÇ
Bu çalışmada, farklı öznitelik çıkarma yöntemleri kullanılarak imge birleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve
yöntemler arası karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır. Bu karşılaştırma bulunan ve eşleştirilen anahtar nokta
sayıları ve görsel gözlem üzerinden yapılmıştır. ORB ve BRISK’in hesaplama maaliyeti olarak diğer 2
yönteme göre daha önde olduğu görülmüş ancak eşleştirme ve doğruluk açısından SIFT ve SURF’ün daha
iyi sonuçlar vermiştir.
Son yıllarda, imge birleştirme konusunda çok fazla algoritma geliştirilmiş günlük hayatta da çok fazla
kullanılmaktadır. Özellikle gerçek zamanda çalışan fotoğraf çekme uygulamaları gibi alanlarda hızlı,
hesaplama maaliyeti düşük ve doğruluğu yüksek algoritmaların üretimi oldukça büyük önem arz etmektedir.
Ancak bütün uygulamalar için standartlaştırılmış tek bir yöntem ve algoritma kullanmak her zaman en iyi
sonucu vermeyebilir. Uygulanan alana göre seçimler değişiklik göstermektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte
imge birleştirmenin ucuz maliyetli birden çok kamera sensörü kullanarak ve gömülü sistemler içine entegre
edilerek yüksek çözünürlüklü imgeler elde etmek üzere birçok alanda kullanımının yaygınlaşacağını
düşünmekteyiz.
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ABSTRACT
There is a unique water problem among the communities of Colón along the Caribbean coast of Panama.
Although there is an abundance of water available, it is often poorly managed by communities. The water
being provided to the communities from subterranean well water or water brought from spring or stream
sources from the mountains to the south, tend to get contaminated. This contamination further discourages
residents to consume the water from the systems, even though they use it for other practical purposes such as
bathing and washing. The implications of a contaminated groundwater system can be serious for all in the
community and especially vulnerable populations such as infants, the elderly, and the sick. Given the
implications of previous research, this study was carried out to better understand the level and type of
contamination in the various water sources in the district of Santa Isabel, Colón in the country of Panamá.
Field water sample tests were carried out to estimate the water quality of the area. Water health education
seminars were carried out in communities of the region to educate the populous on safe water management
practices, safe decontamination methods, and proper water storage. Creating methods to communicate and
implement methods of water treatment were assessed with surveys in the community. Comparative analysis
of methods to treat water were evaluated. The implications of this research will be that the contamination
will be better understood by water system authorities, whether from the community, government, or external
private interests, and the contamination problem can be dealt with so that the community can benefit from a
reliable source of potable water. Theoretical implications of this study are for the interest of the Panamanian
science community for further interventions in the region.
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VOLUME CHANGE ASSESSMENT OF FULL-SCALE SOILCRETE COLUMN CONSTRUCTED
IN ORGANIC SOIL
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ABSTRACT
Jet grout method lately considered as a main application of soil improvement (weak soil) which support the
strength of the soil. Therefore, this study used jet grouting technology in organic soil to investigate the
significant effect on the durability properties (volume change) of soilcrete column due to the variation of
water ground level. A full-scale dimension of soilcrete column has been constructed with 7m depth and 1m
dimeter. Water-to-cement ratio was one and injected in organic soil through using C6-Casagrande machine
with 400 bar pressure and continuous rotation which is 18 r/min. The influence of grout method on the
volume change (swelling) of soilcrete columns regards with depth and directions at each surface layer is
detected as important parameter. Therefore, a total 6 sample are selected for 6 different depths (0.0, 0.5, 1.0,
1.5, 2.0, 2.5) m, and 5 specimens for each layers which located from center to up-down and left-right
directions. Test samples are examined to wetting and dry (w-d) test to presents the volume change of
soilcrete column. Test results observed a significant variation in volume change of soilcrete column during to
injecting in organic soil regard with depth and directions. According to directions, the center of grout column
was not represented all other directions.
Keywords: Soilcrete column, Organic soil; durability characteristics, Depth, Directions.
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ÖZET
İş sağlığı ve güvenliği ülkemizde tüm sektörlerde çok önemli olan bir konudur. Bu sebeple yapılan iş kadar
çalışanın sağlığını ve iş güvenliğini koruyacak önlemlerin istisna kabul edilmeyecek şekilde diğer gelişmiş
ülkelerin standartlarına çıkartmamız konusunda büyük çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmanın ana konusu olan
inşaat sektöründe ise iş güvenliği açısından oldukça teklikeli sektörlerden birisidir. Ülkemizde büyük
uğraşlar verilerek gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından
büyük gelişmeler sağlanmıştır.
Bu çalışmada, inşaat sektöründeki iş güvenliği ve sağlığı açısından bulunan tehditlerin günümüzde sıkça
kullanılan çok kriterli karar verme teknikleri kullanılarak değerlendirilmesi yapılmıştır. 3 ana madde
“İşveren Kaynaklı Sebepler”, “Malzeme ve Ekipman Kaynaklı Sebepler” ve “Çalışan Kaynaklı Sebepler”
olarak değerlendirilmiştir. Bu ana maddeler için toplam 11 adet alt madde belirlenmiştir. Belirlenen tüm ana
ve alt maddeler AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) kullanılarak kriterlerin ağırlıklandırılması yapılarak inşaat
sektöründe iş güvenliği ve sağlığını etkileyen maddelerin toplamda ne kadar yüzde orana sahip olduğu
bulunmuştur. Değerlendirilmesi yapılmış tüm maddeleri TOPSIS (Technique for Order Prefecence by
Similarity) yöntemi kullanılarak, belirlenen maddeler açısından değerlendirilmesi yapılmış 5 adet şirketin
hangisinin iş güvenliği ve sağlığı açısından daha dikkatli ve daha sağlıklı olduğu seçimi yapılmıştır. AHP ve
TOPSIS uygulamaları yapılırken Microsoft Excel programından yararlanılmıştır. Oluşturulan tüm kriterlerin
hepsinin önemli olduğunu fakat değerlendirilme de en önemli koşulun malzeme ve ekipman kaynaklı olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, ÇKKV, AHP, TOPSIS, İnşaat Sektörü

ABSTRACT
Health and safety at work is very important issue in all sectors in Turkey. For this reason, great efforts are
being made to protect the health and safety of the employee without any expections and raise the standards to
level of other developed countries. In the construction sector, which is the main subject of the study, it is one
of the most dangerous sectors in terms of occopational safety. As a result of the studies carried out with great
efforts in our country, great improvements have been made in terms of occupational health and safety in the
construction sector.
In this study, the threats to occupational safety and health in the construction sector were evaluated using
multi-criteria decision-making techniques that are frequently used today. 3 main articles are “Employer
Reasons”, “Materials and Equipment Reasons” and “Employee Reasons”. A total of 11 sub items have been
identified for these main items. All the main and sub-substances determined were weighted using AHP
(Analytical Hierarchy Process) and it was determined how much percentage of substances affecting
occupational safety and health in the construction sector had a total percentage. Using the TOPSIS
(Technique for Order Prefecence by Similarity) method, it was selected which of the 5 companies, evaluated
in terms of the specified substances, were more careful and healthier in terms of occopational safety and
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health. Microsoft Excel was used while making AHP and TOPSIS. It was determined that all the criteria
created were important, but the most important condition was material and equipment.
Keywords: Occupational health and safety, MCDM, AHP, TOPSIS, Construction Sector
GİRİŞ
İnşaat sektöründe şantiyede olabilecek tüm sorumluluklar müteahhit şirketine verilmiştir. Şantiye
sahasındaki inşaat mühendisi bu önlemlerin alması için tüm sorumluluğu üzerinde toplamaktadır. Fakat
ülkemizdeki inşaat sektöründe iş sağlığı güvenliği konusu bazı kesim çalışan veya müteahhitler açısından
dikkate alınmadığı için büyük sonuçlar doğurmaktadır. Ülkemizin lokomotifi olarak görülen inşaat
sektöründe her yıl binlerce çalışan hayatını kaybetmekte veya iş yapamaz hale gelmektedir. İnşaat
sektöründe oluşan bu sonuçlar firmaları, çalışanları veya çalışan ailelerini, mali açıdan sorumluğu alan
SGK’yı zorlamaktadır. Oldukça tehlikeli sınıfta bulunan inşaat sektöründe anlık dikkatsizlikler, yetersiz
eğitimler, kullanılan malzemelerin kalitesizliği veya eksikliği ve çalışanların bulundukları çalışma ortamı
açısından çok geniş açıdan değerlendirilmelidir.
Sonuçları önceden daha net öngörebilmek veya karar verici tarafta bulunan yöneticilerin matematiksel
açıdan sonuçları daha net değerlendirebilmesi için çok kriterli karar verme teknikleri günümüzde oldukça
fazla kullanılmaya başlanmıştır. İçerisinde birçok yöntemi barındıran çok kriterli karar verme teknikleri karar
verme sorumluluğu alan yöneticiler için büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, iş güvenliği ve sağlığı konusunda 15 adet uzman kişi yardımıyla 3 ana madde olarak işveren
kaynaklı sebepler, malzeme ve ekipman kaynaklı sebepler ve çalışan kaynaklı sebepler değerlendirilmiştir.
Belirlenen 3 ana madde ve 11 adet alt madde uzman kişilerin değerlendirmeleri sonucunda çok kriterli karar
verme teknikleri kullanılarak belirlenen hangi sebeplerin iş güvenliği ve sağlığı açısından daha fazla tehdit
unsuru oluşurduğu, AHP yöntemi kullanılarak önem ağırlıkları sayesinde hesaplanmıştır. İş güvenliği ve
sağlığı açısından değerlendirilen 5 adet firmanın verilerini, TOPSIS yöntemi ile çözüme ulaştırarak hangi
firmanın iş güvenliği açısından daha güvenilir olduğu seçimi yapılmıştır.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI
Dünyada ve ülkemizde inşaat sektörü iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük riskler ile karşı karşıyadır.
Oldukça fazla riskli bir sektör olan inşaat sektöründe, yapılacak en ufak dikkatsizlik veya eğitimsizlik büyük
sonuçlar doğuracak düzeydedir. İnşaat sektörü fizibilite çalışmaları, tasarım aşamaları, ihale aşamaları ve en
sonunda teslim aşamalarından oluşmaktadır. Tüm aşamalardaki riskler ve gerçekleşme sıklıkları farklıdır.
Kazaların birçok sebebi olacağı gibi, tasarım aşamasındaki eksiklikler veya tehlikeli durumlardan da
kaynaklanabilir. Bu sebeple yapımdaki tüm aşamaların titizlikle yürütülmesi gerekmektedir (Akbıyıklı R.,
Dikmen Ü. S., 2018).
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Şekil 1.2015-2020 yılları arasında hayatını kaybeden sigortalı çalışan sayısı (SGK)
Şekil 1’de görülen tablodaki veriler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre hazırlanmıştır. 2015 ve
2020 yılları arasında Türkiye’de tüm sektörlerde sigortalı çalışıp hayatını kaybeden emekçilerin sayıları
gösterilmektedir. Yıllar içinde dalgalı bir grafik ortaya çıkmaktadır. 2016 yılında (1.405 kişi) 2015 yılına
(1.252 kişi) göre %11,2 artış gözlenmiştir. 2017 yılında (1.633 kişi) 2016 yılına (1.405 kişi) göre tekrar %16
düzeyinde bir artış olmuştur.2018 yılında (1.541 kişi) ise 2017 yılına (1.633 kişi) göre %5,6 oranında azalma
görüşmüş ve 2019 yılında (1.147 kişi) son 5 yılın en az iş kazası sonucu hayatını kaybeden sigortalı sayısı
görülmüştür. 2020 yılında (1.231 kişi) ise 2019 yılına (1.147 kişi) oranla yine bir artış görülmektedir.
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ
Günümüzde karar verici yöneticilerin önünde birçok seçenek ve bu seçeneklerin doğuracağı birçok sonuç
vardır. Karar verici yöneticilerin seçeneklere matematiksel yaklaşması, seçim yaparken oluşacak yanlışları
minimuma çekmektedir. Bu sebeple günümüzde oldukça yaygın kullanılmaya başlanmıştır.
Çok kriterli karar verme teknikleri içerisinde birçok yöntem mevcuttur. Bunlardan bazıları; Analitik
Hiyerarşi Prosesi (AHP), TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity), PROMETHEE,
ELECTRE. Mevcut olan birçok yöntemin birbirlerine göre avantajları veya dezavantajları bulunmaktadır.
Karar verici yöneticinin hangi yöntemi kullanacağını doğru seçmesi, yapacağı seçimin doğruluğa
yaklaşmasını arttırmaktadır.
Çok kriterli karar verme tekniklerinin adımları;
1. Sorun tanımının yapılması
2. Alternatiflerin belirlenmesi
3. Soruna en uygun tekniğin belirlenmesi
4. Uygun yöntemin belirlenmesi
5. Sonucun bulunması
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)
Analitik Hiyerarşi Prosesi 1970 yıllarında Thomas L. Saaty tarafından geliştirilerek çok kriterli karar verme
yöntemi olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir (Yaralıoğlu, 2010). AHP yöntemi problemleri iki
karşılaştırma yaparak sonuca ulaştıran çok kriterli karar verme tekniğidir (Felek vd., 2007). AHP yönteminde
kullanılmak üzere ana kriterlerin ve alt kriterlerin belirlenmesinde anket çalışması yapılmakta veya uzman
kişilerin görüşleri değerlendirilmektedir (Dağdeviren vd., 2004)
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AHP yönteminde ikili karşılaştırma matrislerinin oluşturmada ve kriterlerin önem ağırlıklarının
bulunmasında Saaty tarafından geliştirilen 1 ile 9 arasında belirlenen önem skalası kullanılmaktadır.
Kullanılan skala Tablo.1’de belirtilmiştir.
Tablo 1. Saaty Karşılaştırma Ölçeği (Saaty, 1990)
Önem Derecesi

Tanım

1

Eşit derecede önemli

3

Biraz daha fazla önemli

5

Kuvvetli düzeyde önemli

7

Çok kuvvetli düzeyde önemli

9

Kesin düzeyde önemli

2,4,6,8

Ara değerler

AHP yönteminde karşılaştırma yapılırken şu aşamalar kullanılır;
1.Adım: Problemler belirlenir ve problemin çözümünde kullanılacak ana ve alt maddeler belirlenir.
2.Adım: Kullanılacak ana ve alt maddelerin hiyerarşik yapısı oluşturulur.
3.Adım: Karar verici yöneticinin ana ve alt kriterleri ikili karşılaştırma yaparak ikili karar matrisleri
oluşturması istenir. İkili karşılaştırma yaparken Saaty’nin oluşturduğu Tablo1.’de görülen 1-9 önem skalası
kullanılır.
4.Adım: Bu aşamada bir önceki aşamada yapılmış olan ikili karşılaştırmanın tutarlılık açısından kontrol
edilme aşamasıdır. Aşağıda belirtilen formül vasıtasıyla tutarlılık indeksi hesaplanır. λmaks hesabını
yapabilmek için bir önceki aşamalarda bulunan ağırlıklar ve öncelik vektörü ile karşılaştırma matrisi
çarpılarak “Tüm Öncelikler Matrisi” elde edilmiş olur. Hesaplanan tüm öncelikler matrisinin elemanları,
öncelik vektörü değerlerine bölünür. Elde edilen değerlerin ortalaması alınarak çıkan sonuç λmaks olarak
belirlenmiş olur (Uzun vd., 2016)

TI 

maks  n
n 1

5.Adım: Tutarlılık oranlarını bulabilmek için Saaty tarafından belirlenen RI değerleri Tablo.2’den alınır.
Tablo 2. Rassallık Göstergeleri (Saaty,1994)
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

RI

0

0

0,58

0,90

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

1,51

1,54

1,56

1,57

1,59

6. Adım: Tutarlılık oranı (TO) üst sınırı 0,10 olarak değerlendirilir. Hesaplanan tutarlılık oranı 0,10
değerinden büyük ise kriterler tutarsız olduğu düşünülmektedir.
AHP yöntemi ile tüm ana ve alt kriterlerin önem ağırlıkları ve tutarlılık kontrolleri yapılarak elde edilen
veriler ile TOPSIS yöntemine geçilmiştir.
Technique for Order Preferences by Similarity (TOPSIS)
TOPSIS, Hwang ve Yoon (1981) tarafından çok kriterli karar verme tekniklerine eklenen bir yöntemdir. Bu
yöntemde ana kural, ideal çözüme en kısa mesafe ve negatif ideal çözüme en uzak mesafe ölçülerek
alternatifler arasından en iyi seçeneği bulabilmektir (Dumanoğlu ve Ergül, 2010).
Topsis yönteminin aktif olarak kullanılmasının başlıca sebeplerinden biri direk sayısal veriler üzerinden
uygulanabilir olmasıdır.
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TOPSIS yönteminde kullanılan aşamalar aşağıda belirtilmiştir (Ahi ve diğerleri, 2008);
1.Adım: Karar matrislerinin belirlenmesi
2.Adım: Aşağıda belirtilen formül vasıtasıyla normalize karar matrislerinin belirlenmesi

rij =

x ij

, i=1,2,3,...,m ve j=1,2,3,...n (kriterler)

m

x

2
ij

i=1

3.Adım: Aşağıda verilen formül vasıtasıyla ağırlıklandırışmış normalize karar matrislerinin belirlenmesi.

vij =w j *rij
4.Adım: Aşağıda verilen formüller vasıtasıyla ayırma ölçümü yapılarak pozitif ve negatif çözüme
uzaklıkların belirlenmesi

S*i =

 (v

ij

-v*j ) 2 i=1,2,3,...,m

j

Si- =

 (v

ij

-v*j ) 2 i=1,2,3,...,m

j

5.Adım: Aşağıda verilen formül vasıtasıyla ideal çözüme yakınlığının hesaplanması

Ci =

Sii=1,2,3,...,m 0  Ci  1
(S*i +Si- )

C*i değeri, 0 ≤ C*i ≤ 1 arasında olmalıdır. Elde edilen çözümler, ideal çözüme göreceli yakınlık değerlerine (
C*i ) sıralanarak en uygun seçenek belirlenir (Azimifard vd, 2018).
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Bu çalışmada iş güvenliği ve sağlığı konusunda uzman kişiler ile iletişime geçilerek 3 ana madde ve 11 adet
alt madde belirlenmiştir. Yetkili uzmanların değerlendirmeleri sonucunda belirlenen kriterlerin önem
ağırlıkları ile hesaplamalar yapılmıştır. Seçim kriterleri Tablo.3’te belirtilmiştir.
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Tablo 3. Seçim Kriterleri

AHP Yöntemi Kullanılarak Kriterlerin Ağırlık ve Tutarlılıklarının Hesapları
Uzman yetkililer tarafından ana ve alt kriterler belirlendikten sonra bu kriterlerin ikili karşılaştırılması
yapılması istenmiştir. Uzman yetkililerin belirlediği ikili karşılaştırma sonuçları Tablo.4’te belirtilmiştir.
Tablo 4. Ana Kriterlerin Önem Ağırlık Hesabı
Kriterler

İşveren Kaynaklı
Sebepler

Malzeme ve
Ekipman Kaynaklı
Sebepler

Çalışan Kaynaklı
Sebepler

İşveren Kaynaklı S.

1

0,5

1

M. ve E. Kaynaklı
Sebepler

2

1

1

Çalışan Kaynaklı
Sebepler

1

1

1

Toplam

4

2,5

3

Elde edilen veriler ışığında, her sütunda bulunan elde edilen verinin ayrı ayrı karşılaştırma yapılan sütun ile
toplamlarına bölünmesi sayesinde normalize karar matrisi Tablo.5’teki gibi oluşturulmuştur.
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Tablo 5. Normalize Karar Matrisi
Kriterler

İşveren
Kaynaklı
Sebepler

Malzeme ve
Ekipman
Kaynaklı
Sebepler

Çalışan
Kaynaklı
Sebepler

Önem
Ağırlıkları

İşveren
Kaynaklı S.

0,25

0,20

0,33

0,261= %26,1

M. ve E.
Kaynaklı
Sebepler

0,50

0,40

0,33

0,411 = %41,1

Çalışan
Kaynaklı
Sebepler

0,25

0,40

0,33

0,328 = %32,8

Normalize karar matrisi hesabını tamamladıktan sonra matristeki her satır toplanıp ortalaması alınır. Bu
sayede öncelik vektörleri elde edilir. İkili karşılaştırma matrisinde elde edilen öncelik vektörlerinin çarparak
tüm öncelikler matrisi sonucu elde edilir.

1 
0,5
1  0,795
0,261*  2  +0,411* 1  +0,328* 1 = 1,261 
1 
1 
1 1


λ maks

değerini hesaplayabilmek için tüm öncelikler matrisinden elde ettiğimiz değerleri her satır için teker
teker Çizelge 4’te bulduğumuz ağırlık değerlerine bölüp ortalaması alınmıştır.
0,795/0,261=3,046
1,261/0,411=3,068
1/0,328=3,048
λmaks = (3,046+3,068+3,048) /3= 3,054 değeri elde edilmiştir. λmaks hesabı yapıldıktan sonra tutarlılık
indeksi hesabı bulunmuştur.

TI=

λ maks -n 3,054-3
=
=0,027
n-1
3-1

Rassallık göstergesi değeri Tablo.2’den alınarak tutarlılık oranı elde edilmiştir.

TO=

TI 0,027
=
=0,047
RI 0,58
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Yapılan hesaplar sonucunda TO (Tutarlılık Oranı) = 0,047 bulunmuştur. AHP yönteminde tutarlılık kontrolü
TO<0,10 olduğu için elde edilen 0,047 değeri tutarlı olduğu sonucuna varılmıştır.

Şekil 2.Ana Kriterler Önem Ağırlıklar Grafiği
AHP yöntemi kullanılarak 3 ana maddenin kendi içlerindeki önem ağırlıkları belirlenmiştir. En yüksek önem
ağırlığına sahip olan madde %41,1 önem ağırlığı ile malzeme ve ekipman kaynaklı sebepler olmuştur. İkinci
sırayı %32,8 önem ağırlığı ile çalışan kaynaklı sebepler alıp, üçüncü ve son sırayı %26,1 önem ağırlığı ile
işveren kaynaklı sebepler almıştır.
3 ana maddenin alt maddelerinin ikili karşılaştırılma ile önem ağırlıkları bulma hesaplarına devam edilmiştir.
Tablo 6. İşveren Kaynaklı Sebepler Alt Kriterleri Ağırlık Hesabı
Kriterler

İş
Gücü

Uzman
İSG
Kadrosu

Denetim
Sıklığı

Deneyimli
Çalışan
Çalıştırma

Çalışan
Eğitimi

Önem
Ağırlıkları

İş Gücü

1

3

0,50

1

3

%23,5

Uzman
İSG
Kadrosu

0,33

1

0,50

1

3

%15,2

Denetim
Sıklığı

2

2

1

5

5

%41,2

Deneyimli
Ç.Ç

1

1

0,20

1

1

%12,4

Çalışan
Eğitimi

0,33

0,33

0,20

1

1

%7,8

TOPLAM

4,67

7,33

2,40

9

13

%100
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Tutarlılık Hesabı;
λ maks =5,322 , TI=0,081, TO=0,07<0,100

Yapılan tutarlılık hesabı sonucunda Tutarlılık Oranı=0,07 bulunmuş olup 0,10 değerinden küçük olduğu için
kriterlerin tutarlı olduğu anlaşılmıştır. İşveren kaynaklı sebepler ana maddesinde önem ağırlığı en yüksek
çıkan madde %41,2 önem ağırlığı ile denetim sıklığı sonucuna varılmıştır. Önem ağırlığı en az olan madde
%7,8 önem ağırlığı ile çalışan eğitimi sonucuna varılmıştır.

Şekil 3.İşveren Kaynaklı Sebepler Önem Ağırlığı Grafiği
Tablo 9.Malzeme ve Ekipman Kaynaklı Sebepler AHP Yöntemi
Kriterler

Malzeme ve
Ekipman Sayısı

Malzeme ve
Ekipman Kalitesi

Malzeme ve
Ekipman
Kontrolü

Önem Ağırlıkları

M. ve E. Sayısı

1

1

1

%32,8

M. ve E. Kalitesi

1

1

0,50

%26,1

M. ve E Kontrolü

1

2

1

%41,1

TOPLAM

3

4

2,5

%100

Tutarlılık Hesabı;
λmaks=3,054, TI=0,027, TO=0,05<0,100
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Şekil 4.Malzeme ve Ekipman Kaynaklı Sebepler Grafiği
Yapılan tutarlılık hesabı sonucunda Tutarlılık Oranı=0,05 bulunmuş olup 0,10 değerinden küçük olduğu için
kriterlerin tutarlı olduğu anlaşılmıştır. Malzeme ve ekipman kaynaklı sebepler ana maddesinde bulunan alt
maddelerin en yüksek önem ağırlığına %41,1 ile malzeme ve ekipman kontrolü maddesi sahiptir. İkinci
sırayı %32,8 önem ağırlığı ile malzeme ve ekipman sayısı almış olup, üçüncü sırayı %26,1 önem ağırlığı ile
malzeme ve ekipman kalitesi almıştır.
Tablo 7. Çalışan Kaynaklı Sebepler Alt Kriterleri AHP Hesabı
Kriterler

Tecrübe

Dikkatli Çalışma

Sorumluluk
Üstlenerek
Çalışma

Önem Ağırlıkları

Tecrübe

1

1

5

%48,0

Dikkatli Çalışma

1

1

3

%40,5

Sorumluluk Ü.Ç

0,20

0,33

1

%11,5

TOPLAM

2,2

2,33

9

%100

Tutarlılık Hesabı;
λmaks=3,029, TI=0,015, TO=0,03<0,100

Yapılan tutarlılık hesabı sonucunda Tutarlılık Oranı=0,03 bulunmuş olup 0,10 değerinden küçük olduğu için
kriterlerin tutarlı olduğu anlaşılmıştır. Çalışan kaynaklaklı sebepler ana maddesinin altında bulunan alt
maddeleri içerisinde önem ağırlığı en yüksek olan %48,0 önem ağırlığı ile tecrübe maddesi olduğu
anlaşılmıştır. İkinci sırayı %40,5 önem ağırlığı ile dikkatli çalışma maddesi ve üçüncü sırayı %11,5 önem
ağırlığı ile sorumluluk üstlenerek çalışma maddesi almıştır.
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Şekil 5.Çalışan Kaynaklı Sebepler Önem Ağırlığı Grafiği
Tablo 8. Alt kriterlerin önem ağırlık değerleri
Tüm Kriterler

Tüm Kriterlere Göre Oranlar

Yüzdelik Değerleri

İş Gücü

0,061

%6,1

Uzman İSG Kadrosu

0,004

%4,0

Denetim Sıklığı

0,108

%10,8

Deneyimli Çalışan Kadrosu

0,032

%3,2

Çalışan Eğitimi

0,020

%2,0

Malzeme ve Ekipman Sayısı

0,135

%13,5

Malzeme ve Ekipman Kalitesi

0,107

%10,7

Malzeme ve Ekipman
Kontrolü

0,169

%16,9

Tecrübe

0,157

%15,7

Dikkatli Çalışma

0,133

%13,3

Sorumluluk Üstlenerek
Çalışma

0,038

%3,8

TOPLAM

1

%100

Elde edilen alt maddelerin tüm genele oranlı yüzdelik önem değerleri Tablo.8’de görüldüğü şekilde
bulunmuştur. Elde edilmiş verileri 5 adet firma açısından TOPSIS yöntemi ile değerlendirmek üzere
işlemlere devam edilmiştir. 5 adet firmanın iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi Tablo.9’da
belirtilmiştir. 5 adet firmanın nitelikleri belirlenirken en iyi değer 5 olarak belirlenmiş olup, orta değer 3 ve
en kötü değer 1 olarak belirlenmiştir. Tüm hesaplamalar bu işlemler üzerine devam edilmiştir.

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
680

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
Tablo 9. 5 adet firma nitelikleri
Kriterler

A Firması

B Firması

C Firması

D Firması

E Firması

Ağırlıklar

İş Gücü

2

4

5

1

3

%6,1

Uzman İSG
Kadrosu

3

2

3

3

4

%4,0

Denetim
Sıklığı

3

2

1

2

2

%10,8

Deneyimli
Çalışan

4

3

3

4

3

%3,2

Çalışan
Eğitimi

2

1

2

1

2

%2,0

M.ve E.
Sayısı

3

4

3

4

3

%13,5

M.ve E.
Kalitesi

5

4

3

2

1

%10,7

M.ve E.
Kontrolü

2

3

2

3

4

%16,9

Çalışan
Tecrübesi

4

3

3

4

2

%15,7

Dikkatli
Çalışma

2

1

3

2

4

%13,3

Sorumluluk
Üst.
Çalışma

3

1

3

1

2

%3,8

AHP yöntemi ile elde edilen verileri 5 adet firma nitelikleri kullanılarak TOPSIS yönteminde ideal çözüme
yaklaşarak iş güvenliği ve sağlığı açısından en güvenilir firma seçimi için işlemlere devam edilmiştir.
TOPSIS işlemleri yapılırken Microsoft Excel programından yararlanılmıştır.
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Tablo 10.Firma niteliklerini kullanarak TOPSIS yöntemine geçiş

TOPSIS yönteminde kullanılacak Microsoft Excel tablosuna 5 adet firmanın nitelikleri girilerek her değerin
karesi alındı ve karar matrisi oluşturuldu. Her sütunun toplam değerleri hesaplanarak karekökü alındı ve
Tablo 11.’de görüldüğü gibi karar matrisi oluşturuldu.
Tablo 11.Karar Matrisi
Karar matrisi oluşturularak elde edilen veriler ile normalize karar matrisi oluşturulmuştur. Normalize karar
matrisi hesaplamak için her kriter için kriter değeri ile sütun toplam değerleri bölünerek bulunmuştur.
U. İSG
Malzem
M.ve E.
Kadros Deneti Tecrübe Çalışan e ve E. M.ve E. Kontrol
Dikkatli Sorumlul
KARAR İş Gücü
u
m
li Ç.K Eğitimi Sayısı Kalitesi
ü
Tecrübe Çalışma uk Üst.
A şirketi

4,00

9,00

9,00

16,00

4,00

9,00

25,00

4,00

16,00

4,00

9,00

B Şirketi

16,00

4,00

4,00

9,00

1,00

16,00

16,00

9,00

9,00

1,00

1,00

C Şirketi

25,00

9,00

1,00

9,00

4,00

9,00

9,00

4,00

9,00

9,00

9,00

D Şirketi

1,00

9,00

4,00

16,00

1,00

16,00

4,00

9,00

16,00

4,00

1,00

E Şirketi 9,00 16,00 4,00
9,00
4,00
9,00
1,00 16,00 4,00 16,00
4,00
DEĞERLE 7,41619 6,85565 4,69041 7,68114 3,74165 7,68114 7,41619 6,48074 7,34846 5,83095
R
8
5
6
6
7
6
8
1
9
2
4,898979
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Tablo 12. Normalize Karar Matrisi

Ağırlıklar

6,1%

4,0%

10,8%

3,2%

2,0%

13,5%

10,7%

16,9%

15,7% 13,3%

3,8%

Normalize
Malzeme
Karar
U. İSG
Tecrübeli Çalışan ve E. Kaliteli M.ve E.
Dikkatli Sorumluluk
Matrisi
İş Gücü Kadrosu Denetim Ç.K
Eğitimi Sayısı Malzeme Kontrolü Tecrübe Çalışma
Üst.

A şirketi

0,2696799 0,4375950 0,6396021 0,5207556 0,5345225 0,3905667 0,6741999 0,3086067 0,5443311 0,3429972 0,6123724

B Şirketi

0,5393599 0,2917300 0,4264014 0,3905667 0,2672612 0,5207556 0,5393599 0,4629100 0,4082483 0,1714986 0,2041241

C Şirketi

0,6741999 0,4375950 0,2132007 0,3905667 0,5345225 0,3905667 0,4045199 0,3086067 0,4082483 0,5144958 0,6123724

D Şirketi

0,1348400 0,4375950 0,4264014 0,5207556 0,2672612 0,5207556 0,2696799 0,4629100 0,5443311 0,3429972 0,2041241

E Şirketi

0,4045199 0,5834600 0,4264014 0,3905667 0,5345225 0,3905667 0,1348400 0,6172134 0,2721655 0,6859943 0,4082483

DEĞERLER 7,416198 6,855655 4,690416 7,681146 3,741657 7,681146 7,416198 6,480741 7,348469 5,830952 4,898979

Tablo 12.’de görüldüğü şekilde normalize karar matrisi hesaplanmıştır. Normalize edilmiş değerler ile
kriterlerin önem ağırlıkları çarpılarak Tablo 13.’de görüldüğü gibi ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi
bulunmuştur.
Tablo 13.Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisi

Ağırlıklar

6,1%

4,0%

10,8%

3,2%

2,0%

13,5%

10,7%

16,9%

15,7%

Normalize
Karar
Matrisi

İş Gücü

U. İSG
Kadrosu

Denetim

Tecrübeli
Ç.K

Çalışan
Eğitimi

Malzeme
ve E.
Sayısı

Kaliteli
Malzeme

M.ve E.
Kontrolü

Tecrübe

13,3%

3,8%

Dikkatli Sorumluluk
Çalışma
Üst.

A şirketi 0,016450477 0,017503799 0,069077032 0,016664181 0,01069045 0,05273 0,072139385 0,052154532 0,085459975 0,04562

0,02327

B Şirketi 0,032900953 0,011669199 0,046051355 0,012498135 0,005345225 0,07030 0,057711508 0,078231798 0,064094982 0,02281

0,00776

C Şirketi 0,041126192 0,017503799 0,023025677 0,012498135 0,01069045 0,05273 0,043283631 0,052154532 0,064094982 0,06843

0,02327

D Şirketi 0,008225238 0,017503799 0,046051355 0,016664181 0,005345225 0,07030 0,028855754 0,078231798 0,085459975 0,04562

0,00776

E Şirketi 0,024675715 0,023338399 0,046051355 0,012498135 0,01069045 0,05273 0,014427877 0,104309065 0,042729988 0,09124

0,01551

İdeal
Çözüm
Değeri

0,041126192 0,023338399 0,069077032 0,016664181 0,01069045 0,0703020 0,072139385 0,104309065 0,085459975 0,091237 0,023270

Negatif
İdeal
Çözüm

0,008225238 0,011669199 0,023025677 0,012498135 0,005345225 0,0527265 0,014427877 0,052154532 0,042729988 0,022809 0,007757
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Ağırlıklandırılmış normalize karar matrisinde elde edilen veriler ile ideal çözüm ve negatif ideal çözüm
değerleri bulunmuştur. Oluşturulan kriterlerde hep maksimum değer arandığı için ideal çözümde hep
maksimum değerler üzerinden hesaplanmıştır. Elde edilen veriler ile üzerinden ideal çözüm ve negatif ideal
çözüm işlemlerine devam edilmiştir.
Her kriter için ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi ile ideal çözüm değerleri çıkarılıp kareleri alınarak
pozitif ideal çözüm uzaklık değeri (Si*), karesi alınıp çıkarılıp çıkarılarak ise negatif ideal çözüm değerine
(Si-) ulaşılır.
Tablo 14.İdeal çözüm uzaklık hesabı

Ağırlıklar
İdeal
Uzaklık
Hesabı

6,1%

İş Gücü

4,0%
U. İSG
Kadrosu

10,8%

Denetim

3,2%
Tecrübeli
Ç.K

2,0%

13,5%

Çalışan
Eğitimi

10,7%

16,9%

Malzeme
ve E.
Kaliteli
Sayısı Malzeme

15,7%

13,3%

3,8%
TOPLAM

M.ve E.
Kontrolü

Tecrübe

Si*

Dikkatli Sorumluluk
Çalışma
Üst.
0,0057530 0,075848

A şirketi 0,0006089 0,0000340 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0003089 0,0000000 0,0027201 0,0000000 0,0020811 0,0000000
0,0070476 0,083950
B Şirketi 0,0000677 0,0001362 0,0005302 0,0000174 0,0000286 0,0000000 0,0002082 0,0006800 0,0004565 0,0046824 0,0002407
0,0070105 0,083729
C Şirketi 0,0000000 0,0000340 0,0021207 0,0000174 0,0000000 0,0003089 0,0008327 0,0027201 0,0004565 0,0005203 0,0000000
0,0065505 0,080935
D Şirketi 0,0010825 0,0000340 0,0005302 0,0000000 0,0000286 0,0000000 0,0018735 0,0006800 0,0000000 0,0020811 0,0002407
0,0063437 0,079647
E Şirketi 0,0002706 0,0000000 0,0005302 0,0000174 0,0000000 0,0003089 0,0033306 0,0000000 0,0018259 0,0000000 0,0000602

Tablo 15.Negatif ideal çözüm uzaklık hesabı

Ağırlıklar
Negatif
Uzaklık
Hesabı

6,1%

4,0%

İş Gücü

U. İSG
Kadrosu

10,8%

3,2%

Tecrübeli
Denetim
Ç.K

2,0%
Çalışan
Eğitimi

13,5%

10,7%

16,9%

Malzeme
ve E.
Kaliteli M.ve E.
Sayısı Malzeme Kontrolü

15,7%

13,3%

3,8%

Tecrübe

Dikkatli Sorumluluk
Çalışma
Üst.

TOPLAM

Si-

A şirketi 0,000068 0,000034 0,002121 0,000017 0,000029 0,000000 0,003331 0,000000 0,001826 0,000520 0,000241 0,0081858 0,0904752

B Şirketi 0,000609 0,000000 0,000530 0,000000 0,000000 0,000309 0,001873 0,000680 0,000456 0,000000 0,000000 0,0044579 0,0667677

C Şirketi 0,001082 0,000034 0,000000 0,000000 0,000029 0,000000 0,000833 0,000000 0,000456 0,002081 0,000241 0,0047559 0,0689632

D Şirketi 0,000000 0,000034 0,000530 0,000017 0,000000 0,000309 0,000208 0,000680 0,001826 0,000520 0,000000 0,0041248 0,0642245

E Şirketi 0,000271 0,000136 0,000530 0,000000 0,000029 0,000000 0,000000 0,002720 0,000000 0,004682 0,000060 0,0084282 0,0918052
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İdeal çözüm uzaklığı ve negatif ideal çözüm uzaklığı sonuçları sayesinde ideal çözüme göreli uzaklık olan
Ci* değeri hesaplandı.
Tablo 16.Si* ve Si- değerleri ile Ci* değeri hesabı
SONUÇ

Si*(+)

Si*(-)

Ci*

A şirketi

0,075848

0,090475152

0,543970648

B şirketi

0,083950

0,066767736

0,442997992

C şirketi

0,083729

0,068963249

0,451649431

D şirketi

0,080935

0,064224471

0,44244048

E şirketi

0,079647

0,091805152

0,535455491

Yapılan hesaplamalar sonucunda 5 firma arasında iş güvenliği ve sağlığı açısından en faydalı firma olarak A
firması (Ci*=0,54390) belirlenmiştir. İkinci sırayı E firması (Ci*= 0,53545) almıştır. Son sırayı ise D firması
(Ci*=0,442440) almıştır. Firmaların ideal çözüme göreli uzaklık Ci* değerleri kullanılarak sıralamaları
Tablo.18’de görüldüğü şekilde oluşmuştur.
Tablo 17.Firma sıralaması

1.

A Şirketi

2.

E Şirketi

3.

C Şirketi

4.

B Şirketi

5.

D Şirketi

TARTIŞMA VE SONUÇ
Dünya üzerindeki ilk çalışmalardan bu zamana gelen süreçte her zaman iş kazaları ve yaralanmalar olmuştur.
Ancak günümüzde yaygınca kullanılmaya başlanan teknolojik gelişmeler ve iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
bu kazaları minimize etmeye çalışmıştır. Ne kadar teknolojik gelişmeler faydalı gibi görünse de farklı
sonuçlar doğurmaya devam etmiştir. İnşaat sektöründe hız ve çevre şartları ile mücadele edilirken
unutulabilen iş sağlığı ve güvenliği koşullarına ne kadar dikkat edilmesi gerektiği Sosyal Güvenlik
Kurumunun açıkladığı yıllık istatistiklere bakılarak görülebilir. Şantiyelerde bulunan yönetici kademesi ve
tüm çalışan paydaşları birlikte bu sürecin önemini kavramalıdır. Şantiye sahasında bulunan herkesin iş
sağlığı ve güvenliği kurallarını tamamen bilmeli ve uygulamalıdır. Sadece yönetici kısmının uygulayacağı iş
güvenliği ve sağlığı önlemlerinin yeterli olmayacağı gibi sadece çalışan kısmının uygulayacağı önlemlerde
tek başına yeterli olmayacaktır.
İş güvenliği ve sağlığı alanında uzman kadrolar ve şantiye yönetim kadrosunda bulunan uzmanlar ile yapılan
görüşmeler sonucunda elde edilen veriler bize makine ve ekipman kaynaklı sebeplerin %41,1 ile en önemli
kriter olduğunu göstermektedir. Makine ve ekipman sayısı, makine ekipman kalitesi ve makine ekipman
kontrolünün şantiye ortamında en önemli kriterler olduğu görülmüştür. Yapılan bir iş için yeterli ekipmanı
olmayan veya kontrolü yapılmamış bir makine ekipmanın oldukça iş güvenliği ve sağlığı açısından büyük
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riskler taşıdığı anlaşılmıştır. %32,8 oranla çalışan kaynaklı sebepler iş güvenliği ve sağlığı konusunda ikinci
sırayı almıştır. Çalışan kaynaklı sebeplerin içerisinde %48 önem ağırlığı ile çalışanların tecrübesi en önemli
kriter olarak ön plana çıkmıştır. Yapacağı iş ile ilgili yeterli deneyimi bulunmayan çalışanın yapacağı en ufak
hatanın büyük tehditler oluşturabileceği görülmüştür. Üçüncü sırayı ise iş veren kaynaklı sebepler almış
olup, %41,2 önem ağırlığı ile denetim sıklığının büyük önem taşıdı görülmektedir. Yöneticilerden kaynaklı
yetersiz denetimler, çalışanların gözden kaçırdığı iş güvenliği ve sağlığını tehdit eden unsurları
öngörememek şantiye alanında kötü sonuçlar doğuracağı görülmüştür.
İş güvenliği ve sağlığı konusunda başarılı firma seçilirken nelere dikkat edilebileceği konusunda
oluşturulmuş ana ve alt maddeler ile 5 adet firma arasından seçim yapılmıştır. Bu seçim sonucunda A
firmasının deneyimli çalışan kadrosu, makine ekipman kalitesi ve tecrübeli çalışan kadrosundaki yüksek
değerleri ile diğer maddeleri tolere ederek birinci firma olarak ön plana çıkmıştır. Çok yakın sonucu çıkan E
firması ise iş gücü, makine ekipman sayısı ve makine ekipman kalitesindeki yüksek değerleri ile A
firmasının hemen ardında yer almıştır.
Yapılan tüm değerlendirmelerde görülmüştür ki; iş güvenliği ve sağlığı tüm kriterleri bir arada düşünülerek
değerlendirilmelidir. Şantiye sahasında yapılan dikkatsizlik ve sorumsuz hareketlerin ne kadar tehlikeli
sonuçlar çıkaracağı tespit edilmiştir. Yöneticiler tarafından yapılacak denetimlerin sıklığı arttırılması
gerektiği ve malzeme ekipman kalitesinde şantiyelerimizin bir üst noktaya çıkarılması gerektiği
anlaşılmaktadır.
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ÖZET
Bal peteği kompozit sandviç plakalar, havacılık, taşımacılık ve savunma endüstrisinde önemli kullanım
alanlarına sahiptir. Kompozit sandviç plakaların dayanım/ağırlık performanslarının çok yüksek olmasından
dolayı havacılık endüstrisinde önemli bir yere sahiptir. Bal peteği kompozit sandviç plakalar alt ve üst olmak
üzere tabakalı kompozit yüzeylerde ve bal peteği çekirdeğinden meydana gelmektedir. Bu yapıların yüksek
dayanım/ağırlık oranına sahip olmasına rağmen, yüzey tabakaları ile bal peteği çekirdeği arasında ayrılma
hasarları, başlıca hasar tiplerini oluşturmaktadır. Bu çalışmada alüminyum bal peteği çekirdeği 2 tabakalı
karbon/epoksi yüzey kompozileri ile bir araya getirilmiştir. Ara yüzey dayanımını arttırmak amacıyla
kompozitlerin üretimi esnasında kırpılmış bazalt elyaf takviyesi yapılmıştır. Kırpılmış bazalt elyafların
karbon/epoksi kompozit sandviç plakalarda basma yüküne maruz kalması halinde etkisini belirleyebilmek
için ASTM C-365-94 standardına göre numunelere basma deneyleri uygulanmıştır. Basma deneyleri
neticesinde elde edilen basma dayanımları ve hasarlar birbirleri ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Alüminyum bal peteği, Basma Testi, kırpılmış bazalt elyaf, kompozit sandviç paneller.

ABSTRACT
Honeycomb composite sandwich plates have important uses in the aerospace, transportation and defense
industries. Composite sandwich plates have an important place in the aviation industry due to their very high
strength / weight performance. Honeycomb composite sandwich plates consist of layered composite
surfaces, top and bottom, and honeycomb core. Despite the high strength/weight ratio of these structures,
separation damages between the corporate layers and the honeycomb core constitute the main damage types.
In this study, aluminum honeycomb cores were combined with 2-layer carbon/epoxy surface composites. In
order to increase the interfacial strength, chopped basalt fiber reinforcement was made during the production
of the composites. Compression tests were applied to the samples according to ASTM C-365-94 standard in
order to determine the effect of chopped basalt fibers in carbon/epoxy composite sandwich plates when
subjected to compression load. Compressive strengths and damages obtained as a result of compression tests
were compared with each other.
Keywords: Aluminum honeycomb, chopped basalt fiber, composite sandwich panels, Compression Test.
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ÖZET
Tarih, yakın geçmişte meydana gelen küresel pandemilerin çoğunun, örneğin 1968'de grip pandemisinin
arkasındaki H3N2 virüsünün, 2003 pandemisinin arkasındaki SARS virüsünün, 2009 domuz gribi
pandemisinin arkasındaki H1N1 virüsünün, 2014 pandemisinin arkasındaki Ebola virüsünün ve 2020
pandemisinin (COVİD-19) arkasındaki yeni koronavirüsün nedeni olduğunu ortaya koymaktadır. Dünya
Sağlık Örgütü (WHO), viral enfeksiyonların neden olduğu hastalıkların insan ölümünün ikinci önde gelen
nedeni olduğunu bildirmiştir. Her yıl yaklaşık 250.000 ila 500.000 kişi sadece grip virüsü enfeksiyonu
nedeni ile ölmektedir. Bu ölümleri önlemek veya en aza indirmek için araştırmacılar tarafından çeşitli aşılar
geliştirilmiştir ancak bunlar insanları her türlü virüsten korumak için yeterli değildir. Bu nedenle uygun bir
aşı geliştirilmeden önce bu ölümcül virüslerden korunabilmek için diğer olası güvenlik önlemlerini aramak
gerekmektedir1. Antiviral tekstiller, koruyucu tekstillerin en umut verici alanlarından biri olup sağlık ve
hijyen alanlarında oldukça önem taşımaktadır. Bir pandemi durumu ortaya çıktığında antiviral tekstiller
günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelmektedir. Bu makalede antiviral tekstillerin üretimine ilişkin
çeşitli araştırmaların açıklayıcı analizi, virüsün farklı sınıfları, virüsün nasıl bulaşıp çoğaldığı, tekstil
ürünleri, özellikle denim ürünler için çeşitli antiviral ajanları, bunların çalışma mekanizmaları, sentezlenmiş
ve biyo-tabanlı antiviral bileşiklerin tekstillere uygulama prosedürleri tartışılmıştır. Son olarak bu makale
dayanıklı, cilt dostu olması açısından; denim ürünlere uygulanan sürdürülebilir çevre dostu ozon ağartma ile
yapılan antiviral bitim işlemlerini karşılaştırmakta ve antiviral tekstillerin çeşitli sektörlerde kullanım
olanakları ile ticarileşme potansiyellerini tartışmaktadır2.
Anahtar Kelimeler: Tekstil, Denim, Antiviral, Ağartma, Ozon, COVID-19, SARS-CoV-2

ABSTRACT
History, reveals that recent writing has revealed the cause of worldwide pandemics, the purposive H3N2
virus of the flu pandemic in 1968, of the August SARS, the H1N1 of the flu pandemic of 2009, the Ebola of
the 2014 pandemic and the 2020 pandemic (COVID-19) en the latest coronavirus. Viruses fall under the
category of microbes and are ubiquitous. When a microbe finds itself in favorable conditions in terms of
temperature and humidity or a host cell, it begins to reproduce itself. In the context of its cellular nature, a
microbe can be unicellular, multicellular or acellular. Viruses are acellular. In the habitat, living cells are
classified into three categories called Archaea, bacteria and Eukarya. Most microbes fall under the category
Archaea or bacteria, but a virus does not fall into any of these three categories, considered a gray area
between living and non-living. Therefore, a substrate that offers excellent protection against bacterial or
other microbial attack may or may not be useful against a virüs. The World Health Organization (WHO) has
reported that it is the second leading cause of human death caused by viral methods. Building various
1

https://covid19.tubitak.gov.tr/sites/default/files/inline-files/tubitak-covid-web-portal_pandemi-olusumunda-zoonotik-patojenlerinonemi_zk_27apr2020_0.pdf
2
https://www.ebruzen.com.tr/ru/antiviral-antimikrobiyal-antibakteriyel-kumaslar/4/14/3
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vaccines by everyone to minimize these deaths isn't enough to save all sorts of things. Before that, we need
to have a possible safety environment where we can be virtual from these viruses before a suitable vaccine is
developed. When a pandemic situation arises, antiviral textiles become an important part of our daily life.
This article descriptively analyzes and summarizes various research on the production of antiviral textiles. In
this article, different classes of the virus, how the virus is transmitted and reproduced, various antiviral
agents for textiles and especially denim products, their working mechanisms and the application procedure of
various synthesized, bio-based antiviral compounds to textiles are discussed. Finally, this article, in terms of
effectiveness, durability and skin-friendliness; compares the specific environmentally friendly and
sustainable ozone bleaching applied to denim products followed by antiviral finishing, and then discusses the
possibilities for use and commercialization potential of antiviral textiles in various industries.
Keywords: Textile, Denim, Antiviral, Bleaching, Ozone, COVID-19, SARS-CoV-2
GİRİŞ
Virüsler mikrop kategorisine girmekte ve her yerde bulunmaktadırlar. Hücresel doğası bağlamında bir
mikrop tek hücreli, çok hücreli veya aselüler olabilmektedir. Virüsler ise aselülerdir. Canlı hücreler archaea,
bakteri ve ökarya adı verilen üç kategoride sınıflandırılmaktadır. Bir virüs bu üç kategoriden hiçbirine
girmemekle birlikte canlı ve canlı olmayanlar arasında gri bir alan olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle
bakteriyel veya başka bir mikrobiyal saldırıya karşı mükemmel bir koruma sağlayan bir substrat bir virüse
karşı faydalı olamayabilmektedir (Menezes, 2002: 21; Nikbay, 2021: 33).
Tekstil ürünleri ana formlarında (uygun bir kimyasal işlem yapılmadan) bir kişiyi mikrobiyal bir saldırıdan
koruyamamaktadır. Doğal liflerde nişasta, protein ve yağların varlığı tekstil ürünlerini mikrobiyal bir
saldırıya karşı daha duyarlı bir hale getirmektedir. Lif dejenerasyonu, kötü koku, renk değişimi ve
istenmeyen lekeler tekstil ürünlerine karşı mikrobiyal bir saldırının belirtilerini oluşturmaktadır. Tekstil
ürünleri bakteriyel bir saldırıdan korunmak için çeşitli sentetik ve biyo-bazlı antibakteriyel ajanlarla işlem
görmektedir. Virüsler tekstil ürünlerinde çoğalmamakta veya büyümemektedir. Bunu yapabilmek için bir
konakçı hücreye ihtiyaç duymaktadırlar ancak virüsler insan ırkı için bakterilerden daha ölümcüldür. Bu
çalışmada yeni çevre dostu ve sürdürülebilir denim ağartma işlemiyle yıkama işlemi tamamlanan nihai
ürünlere antiviral işlemler uygulanmıştır. Bu uygulamayla, özellikle SARS-CoV-2 virüsüne karşı korumalı
olan hijyenik denim ürünler geliştirilmiştir. Tekstil ürünleri virüslerin ana taşıyıcısı olarak görülmese de
kumaşın yüzeyinde birkaç saatten bir güne kadar yaşayabilmektedir. SARS-CoV-2 virüsünün ömrü 24 saattir
ve yarılanma ömrü 3,5 ila 4 saat arasında değişmektedir (Yarı ömür, bir yüzeyde bulunan virüs
popülasyonunun %50'sinin, tekstil için 3,5 ila 4 saat gibi belirli bir süre içinde etkisiz hale gelmesi anlamına
gelmektedir) Tekstil sektörü için virüslerin bulaşma riski, sert yüzeylerde tekstil yüzeyleri gibi gözenekli
yüzeylere göre çok daha düşüktür (Toprakkaya vd., 2003: 1-2; Altınay, 2017: 40-50; Koruyucu vd., 2015:
12).

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
689

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
Şekil 1. Tekstil kumaş yüzeyinde virüs yıkımı yoluyla antiviral mekanizma (Bar et al., 2021:9).
Tekstil malzemeleri antiviral olmamakla birlikte yüksek nem tutma ve yüzey alanı nedeniyle mikrobiyal
büyümeye karşı oldukça hassastır. Tekstil yüzeylerine uygun antiviral ajanların eklenmesiyle tekstil ürünleri
antiviral hale getirebilmektedir. Bir antiviral ajanın tekstillere dahil edilmesi farklı aşamalarda ve farklı
şekillerde yapılabilmektedir. Tekstil malzemesi üzerinde antiviral bitim işlemleri antiviral ajanlara ve
uygulama tekniğine bağlı olarak tekstil lifleri, iplikleri, kumaşları ve nihai ürünleri üzerine yapılabilmektedir
ancak uygulama kolaylığı ve sürekli üretim için kumaş üzerine antiviral uygulama yöntemi daha çok tercih
edilmektedir. Pamuk, yün, ipek ve diğer yapay liflerden üretilmiş kumaşlar için antiviral işlem antiviral
bileşime ve kumaş kalitesine bağlı olarak, sprey, emdirme, mikrokapsülasyon ve kaplama tekniği gibi yüzey
işlemleriyle tek başına veya kombinasyon halinde uygulanabilmektedir. Antiviral ajanlar, lif
ekstrüzyonundan önce uygun antiviral ajanları polimer matrisine karıştırarak yapay liflere de dahil
edilebilmektedir (Bulut ve Sülar, 2008:19; İyigündoğdu vd., 2017: 1155-1166).
Kaplama tekniğinde, kaplama malzemesi yüzey özelliklerini arttırmak için tekstil alt tabakasına
biriktirilmektedir. Benzer şekilde, tekstilde kumaş uygun bir bağlayıcı madde ile birlikte bir anti-patojenik
bileşen ile kaplanabilmektedir. Tercih edilen kaplama teknikleri ise ters rulo, çubuk, sprey ve gravür kaplama
teknikleridir. Dokunmamış tekstil yüzeylerinin çoğu gözeneklidir, bu nedenle bu yüzeyler sprey, emdirme ve
kaplama teknikleri gibi alternatif tekniklere uygundur. Bazı uygulamalarda antiviral ajanların kontrollü
salınımına ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu durumda kaplamalar da mikrokapsülasyon içerebilmektedir.
Kaplama hem tek katmanlı hem de çok katmanlı (sprey/çubuk) olabilmektedir. (Bulut ve Sülar, 2008: 19;
Bulut, 2010: 13).
YÖNTEM
Yapılan çalışma kapsamında 3 farklı ürün fonksiyonel özelliklerine göre incelenmiş olup, Tablo 1.’de ürün
özellikleri verilmiştir.
Tablo 1. Denimlere bitim işlemi olarak uygulanan antiviral ürünler
ÜRÜN KODU

ÖZELLİKLER

ÜRÜN - 1

Nano gümüş iyon teknolojili dezenfektan

ÜRÜN - 2

Antibakteriyel ve viral azaltıcı yüzeyler kumaş kaplama teknolojisi

ÜRÜN - 3

Biyosidal antimikrobiyal moleküler bariyer

Çevre dostu ve sürdürülebilir özel ağartma işlemi sonrasında her bir denim ürüne Tablo-1’de yer alan
antiviral bitim işlemleri uygulanmıştır.
ÜRÜN – 1 Özellikleri: Uygulandığı tüm yüzeylerde iyonlaşarak uzun süreli (ortama 3 ila 6 ay)
antibakteriyel özellik göstermektedir. Formülasyonu sayesinde virüslere etken hale getirilmiştir. Bakterileri
kendisine doğru çekip yok etme özelliği patentlidir. Uzun süre etkili geniş spektrumlu ve yüksek düzey
dezenfektan sınıfına girmektedir. Gram pozitif, gram negatif, zarflı, zarfsız bakteriler ile birlikte mantar ve
mayaları da yok etme özelliği bulunmaktadır. Ter ve sigara kokuları ile beraber organik bazlı kokuları da yok
edebilmektedir (Bulut, 2010:13).
ÜRÜN – 2 Özellikleri: Çorap ve iç giyimden şilte ile yastıklara ve hatta halı ile perdelere kadar her türlü
tekstil için optimum tazelik ve hijyeni garanti eden kalıcı, aynı zamanda zararsız bir koku kontrol
teknolojisidir. Koku oluşumunu engellemektedir. Kalıcı ve yüksek yıkama dayanıklılığıyla ürün ömrü
boyunca işlevselliğini korumaktadır. Gümüş bazlı bir yapıya sahip değildir ve ürün üzerine çoklu uygulama
yöntemleri sağlamaktadır. Doğası gereği biyolojik olarak parçalanabilmekte ve her türlü mikroorganizmayı
(bakteri, alg, mantar) yok edebilme yeteneğine sahiptir. Bu sayede tekstil ürününün ferahlığını ve hijyenini
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korumaktadır. Avrupa Biyosidal Ürünler ve Sağlık Bakanlığı, Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine ve OekoTex 100 Standartlarına uygundur.
ÜRÜN – 3 Özellikleri: Su bazlı yapısı ile doğa dostu, yeni nesil bir antimikrobiyal yüzey koruyucudur.
Hastane mikrobu dahil her türlü virüs ve bakteriyi, hastalık yapıcı mikroorganizmayı fiziksel olarak yok
etmekle beraber küf, mantar ve yosun oluşumunu da engel olmaktadır. Buna ek olarak SARS-CoV-2 de dahil
çok sayıda bakteri, mikrop ve virüse karşı etkisi bulunmaktadır. Uygulandığı yüzeylerde etkili ve uzun süreli
antimikrobiyal koruma sağlamaktadır. Bu ürün, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı “antimikrobiyal yüzey
koruyucu” üründür. Dezenfektan olmamakla beraber, kimyasal madde içermemekte, uygulandığı yüzeyde
bakteri ve virüs gelişmesine izin vermemektedir. Uzun süreli ve kalıcı bir koruma sağlamaktadır 3 (Gang,
2014: 187).
ÜRÜN – 1 Uygulama: Biyosentez yöntemi ile gümüş, nano boyuta (yaklaşık ortalama 10 – 30 nm)
indirgenerek içerisindeki kimyasal bileşikler atılmaktadır. Gümüş nano boyuta indirgenerek yüzey alanı
artırılır ve bu sayede sprey yöntemi ile tüm yüzeylere uygulanabilmektedir4.
ÜRÜN – 2 Uygulama: Mikroorganizmalar kumaş kaplamaları tarafından çekilmektedir.
Mikroorganizmaların kaplama ile temas ettiğinde hücre zarları delinmektedir ve bu durum mikroorganizmayı
etkisiz hale getirerek büyüme ve çoğalmayı engellemektedir. İşletmede; indigo boyalı olan denim kumaşlara
Ürün - 2 kimyasalı çektirme yöntemi ile aplike edilmiştir.

Şekil 2. Ürün – 2 Aktif bileşeninin kumaş üzerindeki etkisi 5.
ÜRÜN – 3 Uygulama: Denim kumaş üzerinde film tabakası oluşturması için yapılan Ürün – 3 sprey
yöntemiyle uygulanmıştır. Antimikrobiyal özellik çektirme metodu ile uygulandığında fazla kimyasal
gereksinimine ihtiyaç duyulduğundan sprey yöntemi ile kumaşa bitim işlemi uygulanmıştır.
Tablo 2. Proses parametreleri
İŞLEM PARAMETRELERİ*
Kimyasal Madde

pH Sıcaklık Süre Konsantrasyon

Makine
Dönüş Hızı

Bekleme Süresi

Sıkma

Ürün - 1

7

45°

15’

5%

27 rpm

5 sn

350 rpm

Ürün - 2

5,5

35°

20'

6%

10 rpm

30 sn

300 rpm

Ürün - 3

-

-

-

100%

-

-

-

*Ürün 1 normal ev tipi yıkama metoduna göre işlem görmüştür.
*Ürün 2 çektirme metoduna göre işlem görmüştür.
3

https://bambistanbul.com/bamb-1-litre-antimikrobiyal-yuzey-koruyucu
https://kleentech.com.tr/nano-gumus-iyon-teknolojisi.php
5
https://devan.net/bi-ome/
4
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*Ürün 3 spreyleme (püskürtme) metoduna göre işlem görmüştür.
Tablo 3. Kurutma Koşulları
KURUTMA KOŞULLARI
Kimyasal Madde

Sıcaklık

Süre

Ürün 1

80°

45’

Ürün 2

80°

40'

Ürün 3

80°

20'

BULGULAR
Ürün-1 ile yapılan denemelerde ürünün yüzeyinde oluşan kaplama yüzeyde çok yoğun bir şekilde yer
kapladığından efektlendirmeye uygun olmadığı görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü 100 ppm'e kadar gümüş
iyonlarının içme sularında bulunmasının insan sağlığı açısından bir sorun yaratmayacağını belirtse de konu
dünya literatüründe hala tam bir netlik kazanmamış olup konu ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Bu
durum ve birim maliyetinin diğer uygulamalara göre yüksek olması sebebiyle Ürün – 1’in denim ürünlerde
uygulanmasının verimli olmayacağına karar verilmiştir.
Ürün-2 öncelikle 5 yıkamaya kadar antiviral korumanın sağlandığına dair hipotezin test yöntemiyle ispat
edilmesi için Antimikrop Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezi’nde ISO 18184:2019 test standardına uygun
olacak şekilde virüsidal analiz metoduna göre Tekstil Ürünlerinde Antiviral Etkinlik testine tabi tutulmuştur.
Alınan test sonuçlarında elde edilen; %97,48’lik antiviral aktivite oranı Covid-19'a karşı Ürün-2’nin güçlü
etkinliğini ispatlamıştır. Bu sonuç alındıktan sonra antiviral aktivitesinin 20 yıkamaya kadar da etkin
olduğunun ispatlanması için, Ürün-2 aplike edilmiş denim numunesi aynı akredite test laboratuvarında teste
tabii tutulmuştur. Virüsidal (virüs öldürücü) aktivitesi kontrol kumaş TCID50 değeri ile test kumaş TCID50
değeri karşılaştırılarak Log ve % aktivite cinsinden hesaplanmıştır. Aynı tip kumaş üzerine çektirme
metoduyla uygulanan ve 20 yıkamadan geçirilmiş antiviral Ürün – 2 denim kumaşının SARS-CoV-2
virüsüne karşı %99,36 oranında virüsidal etkisi olduğu ispat edilmiştir.
Ürün-3’te bitim işlemi uygulanan ürünler öncelikle ASTM E 2149 metodu baz alınarak E. Coli bakterisiyle
antibakteriyel teste tabi tutulmuştur. Testin sonucunda bakteri yükünün %38.73’lük oranı beklenen sonucu
karşılamamıştır. Bu sebeple Ürün-3 virüsidal teste tabi tutulmamıştır. Ayrıca Ürün-3 Ürün-2’ye göre birim
maliyeti açısından ekonomik olmadığından bu uygulamaya devam edilmemesine karar verilmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Sonuç olarak; sürdürülebilir denim yıkama ile üretilen denim kumaşlara antiviral özellik kazandırma
çalışmasının COVİD- 19 virüsüne olan etkinliğinin 20 yıkamada %99,36 oranında olması, maliyet açısından
diğer ürünlere kıyasla daha ekonomik olması, özellikle de fresh ile koku aplikasyonlarının uygulanabilirliği
ve daha homojen aplike edilebilmesi nedeni ile Ürün-2 başarılı bulunmuştur. Bu bağlamda Wiser Hygiene
veya Wiser Protect markasıyla bütünleştirilmesi planlanan proje denimin yanı sıra Wiser Globe markamız ile
örme sektöründe de yer alacaktır.
Mevcut duruma bakıldığında, antiviral tekstillere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Tekstil malzemeleri,
antiviral özellik kazandırmak için triklosan, bakır bileşiği, asidik polimer, povidon iyot, katyonik yüzey aktif
madde ve metal ftalosiyanin gibi çeşitli sentezlenmiş kimyasalların yanı sıra hanımeli özü, kitosan ve kimchi
enzimi gibi bazı doğal ekstraktlarla işlenmektedir. Kimyasallar ve biyo-özler ile muamele edilen bu
tekstillerin çoğu, geniş bir virüs spektrumuna karşı mükemmel antiviral özellik göstermektedir. Viral
hastalıkları ve pandemileri göz önünde bulundurarak, yukarıdaki antiviral ajanlar SARS-CoV-2 virüsüne
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karşı savaşmak için çeşitli tekstil ürünlerine uygulanabilir ve böylece insanlığı kurtarmak için anlamlı
çözümler sunabilmektedir6. (Altınay, 2017:40-50; İyigündoğdu vd., 2017: 1155-1166).
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ABSTRACT
In this study, upon knowledge of engineering application within the usage of the electronic element to
perform the specific application. Also accomplishment of design and analysis electronic circuit board aiming
to produce a new product. Through a recent research about home automation devices we try to find the
solution for one of the problem in our daily life. Nowadays most of people buy product from individual
online website. Within a several days the post will be shipped to customer address. Once the delivery man
reached to home if the homeowner is not available at home in that case the post will be take back to post
center. The post center may locate in center of city or far away from customer address . So the customer will
be end up in situation that he/she have to go to the post center certainly that will be losing time. So that we
come out with an idea to avoid this situation. The basic principle of this study is to solve this unwanted
situation by make a device that operated to keep our post even when we are not available at home. The
device have specific method and techniques that do require progress to store the post. The device have a box
which can be attached in the door or gate of the home. Again if we reconsider the previous situation once the
delivery man reached to home at that moment the homeowner will receive a phone call from the device
automatically. The homeowner is able to talk with the delivery men once he/she pick up the call. While
calling the homeowner can make some special command via DTMF on his/her phone. Each number in
DTMF keypad will make a different operation for instance the homeowner can open the device’s box by
pressing # on DTMF keypad. Once the box is opened the delivery man can put the post inside the box.
Within some time delay automatically the box will be closed and locked. At the end the homeowner can take
out the post once he/she reached home at any time. As result, the device will take an important purpose for
storing our posts in any situation.
Keywords: Electronic box, Home-Automation, Online Shopping, Delivery, Post Storing.

INTRODUCTION
This section provide basic information about the project. Nowadays if we need product we search for it in
online website in result we find it with good price in one of online shopping. Once we purchase the product
then cargo company will delivery the product to our address. The delivery progress usually need a several
days to arrived to your home. Sometimes we might not get our post due to we are not at home. In this
situation we need to take our post in post center which it may be far away from our home. We lost our time
to receive our product more over the post will be keep in the post center within several day before it send
back to seller. The purpose of the study to help online costumer to get their post at anytime even if they are
not available at home. The homeowner will be able to store the post when he/she is far away from home with
easy progress. Here we are meaning by storing the post as like “A device will store our post in a box and
secure it until the homeowner came back he/she can take out the post inside the box so that there won’t need
to visit the post center”. By considering the working principle of the device, the most suitable name can be
give to project as “Automatic Post Receiver Box”. “Automatic” word give a idea about the automatic
progress of device. “Post” is sand for our incoming post from post center. “Receiver” the work give a main
idea of the device work which receive a post. “Box” it is the main part of the device which it store the post
inside. Together the name will explain the device performance. The project give a useful hand to all online
customer in all Country especially those Country which have large cargo companies. By considering that
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there are many people using the Online shopping to order product or they receive a post from a family
member and friends. So that the project will be an interesting idea by most people since the project will solve
time and extra cost problem in delivery progress. There are some differences and advantages of the our
project compared to the other project. For instance “An ordinary post-box” which is a metal box in a public
place where you put letters and packets to be collected and basically if we compared to our project box is
more advanced, it can be open/close automatically also it can be looked by homeowner’s command. The
project applicable to Information and Communication Technologies in the category of Home automation.
“Home automation or domestics is building automation for a home which usually called a smart home or
smart house”. In home automation system will control lighting, climate, entertainment systems, and
appliances. It may also include home security such as access control and alarm systems. Our project is
additional for smart home application we make the home more capable to do events.

RESEARCH AND FINDINGS
Device will performance are several method and techniques for helping the homeowner in storing the post in
easy way. Method and techniques of the device can be seen as once the delivery man reached to home the
device will sense the delivery men so that the homeowner will receive a phone call from the device
automatically. The homeowner is able to talk with the delivery men once he/she pick up the call at same time
the delivery men can hear and talk through speaker and microphone of the device. The homeowner is able to
give an command via DTMF on his/her phone the device will response to the command. Several command
can be give for homeowner’s phone. For instance the homeowner can open the device’s box by pressing # on
DTMF keypad once the box is opened the delivery man can put the post inside the box within some time
delay automatically the box will be closed and locked. Considering another method is the homeowner have a
special NFC cards that can be use for switching modes of the device from active to detective or vice versa.
For instance the device will switch to active mode once the homeowner attached the NFC card to device. In
active mode the device in watch state if any person come near home’s door automatically the homeowner
will receive a call. In detective mode the sensors are off. In addition for method and techniques the
homeowner will receive a SMS if the device have low-battery. We have used several electronic module that
each one of them do special methods to obtain one completed device. Here are list of module that we use
them in Table 1.
Table 1. List of modules.
Module

Description

Methods

Arduino DUE

Microcontroller

Unit Controller

TFT Screen “3.2” LCD

Touch screen

Software interface

SIM900 GSM

GSM Communication

Phone Calling, Sending SMS,

RIFD Card reader MFRC522

Reader/Write NFC card

Switch between device’s mode.

Ultrasonic Distance Sensor

Sensor

Detecting the visitor

RTC

Real Time clock

Time reader

Battery Unit Control

battery level indicator

Low battery warning

The hardware connection of modules are made with designed PCB (Printed Circuit Board). We can see the
device in Figure 1. The device have a advanced box which can be attached in the door or gate of the home.
The propose of the box is to store the post inside until the homeowner will came back. the box close/open
states are control by device. Figure.2 shows the device box.
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Figure 1. Electronic circuit Kit

Figure 2. Post box

The device have a operating system (OS) to perform the tasks which we talked about it before. In addition
the user can interface with device from TFT Screen. The TFT screen display all kind of information with a
specific icons . Icons describe the current status of the device. Table 2. shows a list of icon and their
description.
Table 2. List of icon and their description.
Icon

Description
Date exchange

Icon

Description
GSM signal

Icon

Description
Home page.

quality.
NFC card
page.

DTMF page.

Screen is lock.

Screen is
unlock.

Request to
attach NFC
card.

Undefined
NFC card.

Post in box.

Sensor is ON.

Sensor is OFF.

Phone calling.

Phone call is
canceled.

Reload time.

Once user log into device by tagging specify NFC card to device. In home page he can see the basic
information of device. On upper left hand the date exchange icon show the status of GSM module in a case
there is a error in GSM the warning will be appear . On upper right hand the GSM signal quality show the
single value of GSM. If there is a low single value the user must take necessary action.
The user can make a date change in NFC card page and DTMF page. By pressing the page icons the user
will move to the required page. Inside NFC card page the user can edit the specify NFC Card by remove it
and add a new NFC card. Inside DTMF page the user can edit DTMF PIN. The user is able to select from (
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, *, #) pins set it for performing commands. For instance the user can chose which
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DTMF pine is set for open the box. The user is able to save phone number into a device. That phone number
will receive call when the sensor detect the person near door. Figure 3. the screen is lock the user must tag
NFC card to device. Figure 4. device request to tag the NFC card. Figure 5. the device home page.

Figure 3. Screen is lock

Figure 4. Request to tag the NFC Figure 5. Home page
card

Beside the TFT screen the device have some LED indicators. For instance we have RGB (RED, GREEN,
BLUE) to show some notification to user, two LED to show the GSM Statue, One LED is power statue. In
RGB LED the Red LED indicate that battery is low, green indicate that the box have a post inside it. Two
LED of GSM one of them is ON other is flashing indicate the normal state for GSM. The power LED is ON
once the main power is available. There are some SMS notification which device will send to user to indicate
a specific state. If the device battery is low itself will send the SMS to the homeowner as like “Battery is low,
the system will shut down within a few hours”. The setups and installations of device are can be take in these
steps. The device can be install into the door or gate of homeowner. Depending of user’s need the size of the
box can be adjusted. After hardware installation is finished. The homeowner must enter her/his information
into the device . those information include (phone number, NFC card, DTMF Pins) that will be saved in
device if need it can be edit later on. After all the information is enter the device is ready to use. Once
homeowner leave the home he/she will tag a specify NFC card to active the device. If NFC card is defined an
icon will indicate that the device is active screen lock icon will be appear on screen otherwise a undefined
NFC card icon will be appear on screen. The device’s sensor will be active after a several minutes. Once the
sensor detect a person which in our case is delivery men it will automatically call to phone number which it
saved in the device.
The delivery men will see an phone calling icon on screen indicate that a phone call will be made to
homeowner. In case if the call won’t be answered by homeowner the screen will show phone call is canceled
otherwise once the homeowner answered the call the delivery men can speak to homeowner. A command
can be give to device to open the box by a specify DTMF Pin and the icon show that the box is open so that
delivery men can put the post inside. Within a few minutes the box will be closed and located. The call can
be hung out by homeowner at any time. After storing the post once the homeowner come back to home. The
green LED will indicate a post is stored. The homeowner must tag his/her NFC card to device immediately
within a few minutes to cancel the phone calling progress. To take out the post from a box the homeowner
must unlock the screen with his/her NFC card. Once the screen is unlocked the homeowner will see an icon
in the middle in the screen. Pressing the icon will make the box to be open and automatically closed after a
few minutes. The device will switch back to deactivate state.

CONCLUSION
In conclusion, the device will take an important purpose for storing our posts in any situation. the user won’t
be need to visit the post center that save a time and avoiding extra payment. However the post companies
will make delivery in more easy progress. There will be less depress to store customer posts in their post
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center which some time post centers will be very crowned. Still there are some other extra methods can be
add to device for better performance. The device may have payment method. When the post have a amount
of shipping cost the user can pay the amount in cash or online transaction. So on the device will have mobile
application for smooth controlling and having advanced feature. Eventually with usage of the device the
delivery progress will be so easier that before.
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ÖZET
Bu çalışmada, insansız hava araçlarında sürü kontrolü ve kümelenmesi incelenmiş; sürü davranışının
matematiksel modeli ve formasyon oluşturma algoritmaları geliştirilmiştir. Sürü kontrol algoritmaları PSO
(parçacık sürü optimizasyon), kuş sürüsü ve Reynolds kontrol algirotmaları incelenmiştir. Her sürü bireyinin
diğer sürü bireylerinin bilgilerine ulaşması için, oluşturulan wi-fi ağına, yer istasyonundan telemetri (konum,
hız vb.) verilerini göndererek merkezi veya lider tarafından kontrolü sağlanmış ve konum eniyileme işlemi
gerçekleştirilmiştir. Sürü liderinin belirlenmesi işleminde tek katmanlı yapay sinir ağı modeli oluşturularak
sürü merkezine ve görev gereksinimlerine uygun ağırlık güncellemesi ile lider atama işlemi
gerçekleştirilmiştir. Geometrik şekillerin (çizgi, üçgen, kare, beşgen, hilal vb.) formasyon noktaları
oluşturulmultur. Oluşturulan geometrik formasyon noktalarına hangi bireyin gideceğini belirlemek için eş
zamanlı atama algoritması kullanılmıştır. Formasyonun korunması için formasyon matrisi oluşturulak
aralarındaki mesafe PID kontrolü ile sağlanmıştır. Modellerin MATLAB ile analizleri yapılarak, GAZEBO
simülasyon ortamında döner kanat insansız hava araçlarının modellemesi yapılarak uçuş testleri ile isterlerin
doğruluğu sağlanmıştır. Çalışmanın; askeri ve sivil alanlarda sürü halinde görev icra edilerek, askeri
alanlarda üstünlük, sivil alanlarda avantaj ve kolaylık sağlamasına katkı sunacaktır.
Anahtar Kelimeler: insansız hava araçları, sürü kontrol, formasyon kontrol.
ABSTRACT
In this study, clustering and swarm control in unmanned aerial vehicles were examined; A mathematical
model of herd behavior and formation algorithms have been developed. Swarm control algorithms PSO
(particle swarm optimization), bird flock and Reynolds control algorithms are investigated. In order for each
herd individual to reach the information of other herd members, telemetry (position, speed, etc.) data was
sent from the ground station to the created WiFi network, which was controlled by the center or the leader,
and the location optimization process was carried out. In the process of determining the herd leader, a singlelayer artificial neural network model was created and the leader assignment process was carried out with the
weight update in accordance with the herd center and task requirements. Formation points of geometric
shapes (line, triangle, square, pentagon, crescent, etc.) are created. The Hungarian algorithm was used in the
simultaneous assignment process to determine which individual would go to the geometric formation points
created. In order to protect the formation, the formation matrix was created and the distance between them
was provided by PID control. The models were analyzed with MATLAB, and rotary wing unmanned aerial
vehicles were modeled in the GAZEBO simulation environment, and the accuracy of the requirements was
ensured by flight tests. Of the study; It will contribute to superiority in military and advantage and
convenience in civilian areas by performing tasks in droves in military and civilian areas.
Keywords: unmanned aerial vehicle, swarm control, formation control.

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
699

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey

GİRİŞ
Bu çalışmada geliştirilecek sürü insansız hava araçları; askeri alanda üstünlük sağlamakla birlikte, arama
kurtarma çalışmalarında kolaylık sağlayacaktır. Kümelenme görevi ile gösteri ve belirtilen formasyonlarda
uçuş kabiliyeti olacaktır. Bu tez sonucunda elde edilecek sistem emsali hava araçlarına göre çok daha düşük
maliyetli, çok daha kolay ulaşılabilir olmasının yanı sıra teknolojik alana metodolojik katkısı açısından
platformdan bağımsız değiştirilebilir lider sistemi ile uçuş esnasında her bireyin lider olma imkanı
bulunmaktadır. Ülkemizde gelişmekte olan öncelikli alanlar kategorisinde değerlendirilen yapay zekâ,
robotik, mekatronik alanlarına katkı sağlayacaktır.
Doğada bulunan canlı türlerinin sürü zekasının varoluşun ve bu zeka ile karmaşık işlerin yapılabileceğinin
göstergesidir. Sürü halinde yaşayan canlıların davranışları modellenmesi birçok alanda verimli sonuçlar
ortaya çıkarabilir. Felaket sonrası arama kurtarma çalışmalarında, insan çalışmasına uygun olmaması, riskli
olması durumunda veya belirli görev için bu modeller kullanılabilir [1]. İnsansız araçların tehlikeli
olabilecek benzeri şartlar altında çalışmaları insana olan bazı üstünlükleri arasında gösterilebilir [2]. Birden
fazla robot sistemlerinde gerçekleşen iletişim, anlamlı bilginin bir robottan diğerine veya operatöre
aktarılması şeklinde tanımlanabilir. Bu iletişim ile sürü halinde hareket kabiliyeti kazanmaktadır [3]. İnsansız
araçlar arası iletişim, sürü sisteminin performansını artırabilir [4]. İletişim mesafesinin olabilecek en yüksek
mesafe seçilmesi, sürü iletişimini uzak noktalara aktarmak için mantıklı görünse de mesafe arttıkça tepki
süresi alacağı için durum bu şekilde sonuçlanmayabilir [5]. Sürü hareketi, geniş bir biyolojik yelpazede
incelenebilen etkileyici bir fenomendir. Balık, kuş, arı, memeli sürüleri veya göç eden hücreler gibi
sistemlerdir [7]. Renolds’a göre, çeşitli türlerin kolektif hareketi üç basit ilke sonucu oluşmaktadır. Bunlar;
çarpışmaları önlemek için kısa menzilli itme, yakındaki birimlerin hız vektörlerini hizalamak için hizalama
kuralı adı verilen yerel bir etkileşim ve sürüyü bir arada tutmak için tercihen küresel konum kısıtlaması [8].
Bu kurallar matematiksel formda, aracı tabanlı model olarak yorumlanabilir. Sürüyü bir arada tutmak için,
her birimin hızlarının ayrı ayrı zamandaki değişimini tanımlayan (ayrık veya sürekli) matematiksel bir form
ile dinamik bir model oluşturulmaktadır [9]. Akın etme, robotların sürü halinde bir yöne hareketidir. [10].
Düzen alma, anlık konumlarına göre belirli bir geometrik şekilde dağılmaları veya konumlarını koruyarak
hareket etmeleridir. Bu davranışlarda problem kontrol kuralıdır. Bu problemin ilk çözümü Reynolds
tarafından öne sürülmüş [8] birleşme, ayrılma ve hizalanma kurallarıyla hazırlanmış akın algoritmasıdır.
Diğer bir sorun ise ortaklaşa kendilerini konumlandırmaları [11] ve rota planlamasının nasıl
gerçekleştirileceğidir [13,29,33]. Sürüdeki her bir üye için bir optimizasyon formüle edilmiştir. Önceden
tanımlanmış bir amaç işlevini en aza indiren her an yörüngeyi takip etme referansı ile her bir İHA'nın bir
kontrol yasası tarafından kontrol edildiği varsayılır ve diğer İHA’lar ile iletişim kurup konum bilgilerini
alabilir [12]. Parçacık sürü optimizasyon yöntemi PSO, kuş ve balık sürüleri yiyecek arayışları ve tehlikeden
kaçışları esnasında hareketlerinden esinlenerek modellenmiştir. Hızlı sonuç bulması, az parametre
gerektirmesi ve yerel optimumlara takılma riskinin az olması ile diğer arama algoritmalarına üstünlük
kurmuştur. Yapay sinir ağı eğitimi, fonksiyon optimizasyonu ve sıralama gibi yapısında çok fazla değişken
ve parametre bulunduran problemlerin çözümünde başarı ile kullanılmıştır [14]. Genetik algoritmalar küresel
minimumu bulmada çok etkili olsalar da, karmaşıklık ve uygulama süreleri en büyük dezavantajlarıdır. PSO
algoritması minimum arama ve minimum hesapla süresiyle çok iyi performans göstermektedir. Yol
planlama, insansız hava araçları (İHA'lar) için otonom uçuş sisteminin temel yönüdür. PSO’ da her bir
elemana parçacık denir ve parçacıklardan oluşan topluluğa ise sürü denir. Her bir parçacık konum (X) ve hız
(V) vektörüne sahiptir. Konum vektörü parçacığın konumunu, hız vektörü ise parçacığın yer değiştirme
miktarını ve yön bilgisini tutar. Temel olarak sürüdeki her bir parçacığın konumunu, sürüdeki diğer
parçaların en iyi konumuna yaklaştırmayı amaçlar. Tüm parçacıklar bu konuma yönelmeye çalışırlar [15].
Meta-sezgisel olarak adlandırılan optimizasyon algoritmaları ailesinin bir parçası olan PSO algoritmasının
yakınsama hızı ve en uygun çözüm açısından daha iyi sonuçlara sahiptir [12]. Doğal bir arı kolonisinde işe
göre görev paylaşımı vardır. Bu görev paylaşımını merkezi birim olmadan, kendi kendilerine
oluşturmaktadırlar. Bu kendi kendine organize olabilme sürü zekasının önemli iki özelliğidir. Tereshko’nun
reaktif difüzyon denklemine dayalı olarak ortaklaşa zekanın ortaya çıkmasını sağlayan yiyecek arama
modelinde üç temel bileşen vardır. Bunlar yiyecek kaynakları, görevli arılar ve görevsiz arılardır. Bu model
kaynağa yönelme ve bırakma olarak iki mod ile çalışmaktadır. [16]. Bu model yiyecek kaynağı hedef, görev
ise kaynağa yönelme olarak insansız hava araçlarında rota planlaması ve sürü hareketi olarak
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kullanılabilmektedir. Yapay arı kolonisi (YAK), her bir kaynak için görevli bir arı bulunmaktadır. YAK
algoritması en fazla nektara sahip kaynağı bularak olası çözümler arasından problemin maksimum ya da
minimum noktasını bulmaya çalışmaktadır [17]. Algoritmanın başlangıç adımı olarak, kâşif arılar yiyecek
kaynaklarını rastgele aramaya başlarlar [18]. Yapay arı kolonisi (YAK) algoritmasında insansız hava
araçlarının benzetiminde, yiyecek arama adımı hava araçlarını konumlandırma ve görüntü işleme ile uygun
kaynağı bulma ve tanımlama işlemi olarak düşünebilir. Bu işlem sayesinde görev bölgesine dağıtılan hava
araçları uygun hedef saptadığında, kolonideki diğer arılara (hava araçlarına) haber vererek, birden fazla
hedef için dağılım yapmakta ve harekete geçmektedir. Sürü sistemlerin mühendislik alanındaki en başarılı
uygulamaları ise parçacık sürü eniyileme ve karınca koloni eniyileme olarak adlandırılan eniyileme
yöntemleridir [19,20]. Sürü üyelerini oluşturan topluluğun, her bir üyenin lider görevlendirmesi ile hareket
etmesi her üyenin birbiri ile iletişim yeteneği, bağımsız hareket kabiliyetindeki iletişim mesafesinin artması
ile her bireyin kontrol merkeziyle ve kendi aralarında iletişimde olması tepki süresinde gecikmeye neden
olmaktadır [5]. İletişim yarıçapının artması ile ters orantılı olduğu bilinmektedir [6]. Bu eksiliği gidermek
için sürü kontrolünün topluluktaki sürü liderinin üstlenmesi ile başarı oranının artması düşünülmektedir. Her
üyenin bağımsız hareket ederek sürü halinde ilerlemesi yerine, yaptığımız yenilik bireylerin bağımsız
hareketi ve birbiri ile etkileşimiyle sürü davranışı modelini bir üst seviyeye taşımaktadır. Topluluğu yöneten
sürü liderinin belirlenmesindeki soruna, her üyenin hızının ve konumlarının farklı zamanlardaki değişimini
tanımlayan matematiksel bir form ile model oluşturularak çözüm bulunabilir [9]. Bu bilgiler doğrultusunda
sürüdeki en iyi konuma, koşullara sahip üyelerden ve seçim ağırlığı yüksek olan üyelerden sürü lideri seçimi
yapılacaktır. Bu sayede, akın etme veya bir yöne doğru hareket işleminde [10] küçük topluluklardan oluşan
sürüler, kendi sürüsünün lideri ile görevi icra etme işlemi gerçekleştirecek ve aynı zamanda sürü üyesi sayısı
arttıkça oluşan iletişim ve karar alma sorununa çözüm olunacaktır. N-boyutlu bir Öklid uzayında bir sürü M
birey (üye) düşünüldüğünde bireyler nokta olarak modellenmekte ve boyutları göz ardı edilmektedir. Burada
eşzamanlı hareket olduğu varsayılır ve zaman gecikmeleri olmaz, yani tüm üyeler aynı anda hareket eder ve
diğer tüm üyelerin tam yani göreceli konumu bilinir. Sürü modelinin dezavantajı her birey göreceli diğer
bireylerin konumu. Bu biyolojik olarak çok gerçekçi değildir. Diğer bireyin konumu algılama yani bireyin
sürüdeki diğer bireyleri görebildiği kadardır. Bu sorunun üstesinden gelmek için en yakın komşuluk ile
çözülebilir [25].
Sürü modeli oluşturulduktan sonra çözülmesi gereken problem çarpışma işlemidir. Sürüdeki her birey diğer
bireylerin konum bilgisini ve sensör verilerini değerlendirerek çarpışmadan kaçınması gerekir. Bu işlem için
itme algoritması uygulanır.
Doğrusal hareket halindeyken r0’a bağlı olarak bir karşıt hız üretilir .Eğer ajanlar arası mesafe belirlenen
sınırdan az ise çarpışmayı engellemek için hız değerleri üretilir. Kullanılan algoritma a tunable selfpropelled flocking modeli olarak geçmektedir [26]. Sürü üyelerinin formasyona girme işleminde macar
algoritması kullanılır. Her İHA ile PSO çözümü arasındaki mesafeden kare matris oluşturulur. Satırlar
İHA’yı sütunlar PSO yu temsil eder. Macar Algoritması, doğru bir atama bulmak için pozitif tam sayı
değerleri gerektirir [24]. Her birey, sürüdeki diğer bireyler ile çarpışmadan kaçınarak sürü hareketi sırasında
karşılaşacakları engelleri aşmaları gerekir. Bu temelde engelden kaçma yöntemidir. Bunun için birey harici
engellerin sensör verilerine göre işlem yapması ve tanımlanmış rotadan belirli baş açısı ile rotasyon yapması
ve yeni rota oluşturması gerekir. İHA uçuş yolundaki engellerden kaçmak için bir kurtarma noktasına ihtiyaç
duyar. Bunun için etkili bir engellerden kaçınma algoritması önermek gerekir. Bu amaçla, engele olan bir
mesafe ölçüsü kullanmak gerekir [27]. Rota planlama işleminde tespit edilen engel doğrultusunda güvenli
mesafe kadar ara nokta oluşturulur. Ardından kinematik koşullarla tanımlanan daha yumuşak hareket etmek
için yörüngenin kenarları düzeltilir ve yeni rota hedef doğrultusu oluşturulur [28]. Yol planlama
problemlerinde amaç, engellere çarpmadan başlangıç ile hedef arasında en uygun yolu bulmaktır [30].
Vektör Alanı kavramı, robotik uygulamalarda güzergâh planlama için karşımıza çıkmakta, dört pervaneli
İHA’larda ise sürekli esen rüzgârın etkisi gibi dış bozucu durumlarla baş edebilmek için kullanılmaktadır.
Ayrıca bu yöntem ile düz yol, kavisli yol ve yörünge takibi yapılabilmektedir. İzlenecek yolun şekline ve
İHA’nın pozisyonuna göre aracın yönelmesi gereken açının tanımlandığı vektörlerden oluşan alandır [31]
İHA için mümkün olduğunca güvenli bir şekilde yüksek tehdit bölgesine uçarken en kısa yol uzunluğunu
bulmaktır. Yörüngeyi optimize etmek için kullanılan amaç işlevi, planlanan yolu en aza indirirken ve
engellerden kaçınırken İHA'yı nihai hedefine yaklaştıran yolu ödüllendirmeyi gerektirir [32].
Sürü insansız hava araçlarında ve sürü algoritmalarında yaygın olarak kullanılan PSO algoritması meta
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sezgisel olarak sanal bir lider doğrultusunda önceden belirlenen sanal lider konumu doğrultusunda hareketini
sağlamaktadır. Oluşturulan sanal lider fiziki ortamda tek bir referans noktası oluşturmaktadır. Bu referans
sorununu ortaya çıkarmaktadır [12]. Bu sorunu çözebilmek için sentez çalışması yapılarak birden fazla
referans noktası ile çarpışmadan kaçınarak ilk referans noktasına ulaşmak amaçlanmaktadır. Yapılacak bu
çalışma ile her üyenin sürü lideri referansı ile değil kendi belirlediği referans ile ilk referansa ulaşmasını
sağlayacaktır. Literatürdeki bir diğer sorun tek bir sürü lideri ile takip gerçekleştirilmesinde, sürü liderinde
oluşabilecek sorunlarda tüm sürünün etkilenmesi. Literatürde ve araştırmalarda yayın bir diğer sorun iletişim
yarı çapının yetersiz kalma sorunu; her üyenin birbirine bilgi göndermesi ve alması gerekmektedir. Sürü
üyeleri arasındaki mesafe formasyon oluşturulduğunda yetersiz kalabilmektedir. Bu durumda iletişim
problemi oluşmakta ve doğru formasyonu ve rotayı oluşturamamaktadır. Sorunu çözmek için geliştirilecek
algoritmayla her üye bilgi alamadığı farklı üye hakkında bilgi talep ederek diğer üyeleri aracı olarak
kullanabilecektir. Literatürdeki formasyon sorununa çözüm, macar algoritması ile eş zamanlı atama
yapılarak her bireyin hangi konuma gideceği saptanmaktadır. Fakat maliyet fonksiyonu her zaman doğru
sonuç vermemektedir. Bunun temel sebebi İHA’ların gidilmesi gereken her noktaya en yakın konum olmama
ihtimalidir. Bu yüzden atama işleminde bir noktaya birden fazla İHA katılabilir atanan nokta işleme
alınmadığında maliyet artmaktadır. Bu soruna çözüm olarak formasyon merkezi ve her İHA’nın formasyon
noktalarına olan uzaklığı maliyet hesabına katılarak formasyon noktalarına en az maliyet ile gidilmesi
sağlanmıştır. Teknolojik alana metodolojik katkısı olarak değerlendirilebilecek yöntem ise her sürü üyesinin
potansiyel sürü lideri olması ve bu seçimi yapay zeka ile gerçekleştirmesi. Geliştirilecek algoritma ile her
bireyin ağırlık katsayısı belirlenmeli ve eşik değerinin üstünde bulunan üyeler arasında bir seçilim işlemi
gerçekleştirilecektir. Bu sayede sürüdeki görev emirleri bulunan liderde oluşabilecek bir sorunda otonom
olarak seçim işlemi uygulanıp farklı bir hava aracı lider olarak belirlenebilecektir. Geliştirilecek sürü
ayrılması, birleşme ve sürüden birey ekleme çıkarma işlemi sayesinde birden fazla sürü topluluğunun görev
yapması sağlanacaktır.
YÖNTEM
Fiziki tasarım ve modellenecek sistem entegrasyonunda, 915 Mhz telemetri ile merkezi komuta kontrol
sistemi yönetimi gerçekleştirilecektir. Uçuş kontrol sistemi STM32F4 ve yardımcı STM32F1 işlemcisine
C++ yazılımı ile kontrol algoritması yüklenecektir. Telemetri bilgileri her üye için oluşturulacak TCP/UDP
bağlantılarından aktarılarak yer istasyonundan takip edilebilecektir. Her sürü üyesinde bulunacak nrf24l01 pa
lna 2.4 ghz wifi veri aktarımı ile 6 kanal bilgi transferi gerçekleştirilecektir. Alınan telemetri ( konum, hız ve
irtifa ) bilgilerine göre STM32F1 ve telemetri bilgilerinin ağa aktarılması için Nodemcu kontrol kartına
aktarılacak. Alınan bilgiler doğrultusunda PSO ve Reynold’s sürü algoritması uygulanacaktır. Sürü seçim
işlemi sırasında yardımcı işlemci sayesinde uçuş kontrol sisteminde rota takibi sağlanabilecek veya asılı
kalarak seçim işleminin bitmesi beklenecektir. Her üye raspberry pi zero ile wifi ağına bağlanabilecek aynı
zamanda tüm sürü işlemlerini aktarabilecektir.
Fiziki sistem öncesinde yapılacak simülasyon çalışması için MAVLINK alt yapısı kullanılarak sanal quad
oluşturulmuş ve python üzerinden kontrol yöntemleri uygulanmıştır. Gazebo ve ROS ile simülasyon
uygulamaları yapılmıştır. Bilgisayar destekli modelleme ve simülasyon ortamında sürü dağılımında bazı
parametrelerin gerçek dünya ile uyumsuzluğu söz konusudur. Bu parametreler; hava akışı ve iletişim ağı
olarak belirlenebilir. Hava akışı yüksek veya alçak hava basıncı oluşturması sonucu irtifa kaybı, mevcut
konumdan sapmalar oluşturabileceği ön görülmektedir. Bu problemler rota planlaması ve sürü hareket
kabiliyetini doğrudan etkilemektedir. İletişim ağı probleminde ise simülasyon ortamında her bir sürü
üyesinin herhangi bir sinyal kaybı, gürültü ve haberleşme yoğunluğu yok sayılmaktadır. Fiziki tasarımda
kullanılacak örnek kontrol kartı Pixhawk olarak belirlenmiştir. Uçuş kontrol kartı firmware simülasyon
olanağı ile ve yer istasyonu desteği ile ardupilot ile gerçekleştirilecektir. Firmware sağladığı SITL
simülasyon ortamı insansız hava araçlarının iletişiminde kullanılan mavlink protokolü ile yüklenecek
firmware sağladığı işlemleri derleyerek gerçeğe yakın simülasyon ortamı sağlamaktadır. Oluşturulan SITL
ortamında fiziki ortamda telemetri bilgilerini almak için 915 Mhz telemetri bağlantısını bağlı olduğu port
üzerinden sağlanması sebebiyle mavproxy ile sanal olarak bir hava aracı oluşturulup belirtilen portta
telemetri akışı sağlamaktadır. Belirlediğimi ilgili porta bağlanarak o portta görev yapan hava aracının
telemetri bilgisine ulaşarak port üzerinden veri alışverişi sağlanmaktadır.
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Şekil 1. Simülasyon ortamında Karabük Üniversitesi Ay Yıldız Stadyumu 3 iha bağlantısı
SITL ortamında İHA’larda kullanılacak firmware sağlayıcısı ile 3 ihanın TCP portlarında oluşturulması ile
her ihanın GPS, İMU ve diğer telemetri bilgileri sanal-gerçek entegre ile oluşturulmaktadır. Her İHA’nın
diğer ihalar ile iletişim kurarak konumlarını optimizasyon algoritmaları ile iyileştirmeleri ve çarpışmadan
kaçınarak görevlerini belirli yörünge izlenerek yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Örnek SITL
uygulamasında python programlama dili mavlink kütüphanesi ile TCP-57/60/70/80 portlarına bağlanılarak
ihaları Karabük Üniversitesi ay yıldız stadyumu sahasının bir ucundan diğer ucuna ara nokta takibi ve
çarpışma algoritmaları koşturarak çalıştırılmış ve görev sonlandırılmıştır.
Tablo 1. Belli başlı sürü zekası algoritmaları
Üye

Sürü algoritması

Parçacık

Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) [19]

Kuş

Kuş Sürü Optimizasyonu (KSO) [23]

Karınca

Karınca Kolonisi Optimizasyonu (KKO) [21]

Arı

Yapay Arı Kolonisi (YAK) [19]

Parçacık sürü optimizasyonu (PSO)
Parçacığın elde ettiği en iyi çözümü sağlayan koordinatlar pbest, populasyonda tüm parçacıklar için o ana
kadar elde edilen en iyi çözümü sağlayan koordinatlar ise gbest olarak adlandırılır. Her iterasyon için pbest
ve gbest bulunduktan sonra parçacığın konumu ve hızı (1.1.) ve (1.2.)’ye göre güncellenir [21].
Vik+1 = w . vik + c1.rand1k .(pbestik – xik) + c2*rand2k (gbestk – xik )

(1)

Xik+1 = xik + vik +1

(2)

“c1” ve “c2”; öğrenme faktörleri olup, parçacığın hız ve konum koordinatını en iyi değerlere (pbest ve gbest)
yaklaştırır. “rand1” ve” rand2” ise 1’den küçük pozitif rasgele katsayılardır. “k”; iterasyon sayısını simgeler.
Diğer bir deyişle, en uygun parçacığın koordinatını bulma arayışının kaç tur devam edeceğini
göstermektedir. “w”; eylemizlik ağırlığıdır. Seçilecek “w” değeri 1’den küçük ve pozitif olacak şekilde her
iterasyonda, iterasyon sayısına bağlı olarak azaltılmalıdır. Bu sayede sürüdeki bir sonraki parçacığın hızı,
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önceki elemanın hız değerinden giderek daha az etkilenecek ve rasgele katsayılar olan rand1 ve rand2’nin
rolü önem kazanacaktır.
Bu yöntem ile geliştirilecek sürü algoritmasında her bir sürü üyesi için rota planması optimizasyonu
sağlanabilmektedir.
Kuş sürüsü algoritması
Kuş sürüsü algoritması, sürü zekası optimizasyon yöntemlerinin en yenilerindendir. Davranış modeli olarak,
besin arama arama davranışı, uyanıklık davranışı ve uçma davranışıdır. Kuşlar hayatta kalma şansını
arttırabilmek için avcılardan kaçabilmektedirler. Bu davranışlar belirli kural ile formüle edilmiştir [22].
Xijt+1 = Xijt + ( pij - xijt ) * c * rand(0,1) + ( gj – xijt ) * s * rand (0,1)

(3)

Burada jЄ[1,…..D] rand(0,1) 0 ile 1 arasındaki bağımsız eşit dağıtılmış sayıları temsil etmektedir. d boyut, i
kuş sayısı, t iterasyon, c ve s sırasıyla bilişsel ve sosyal hızlandırılmış katsayılar olarak adlandırılan iki
pozitif sayıdır. Xijt , i. kuşun j. boyutunun t. anındaki pozisyonunu ifade etmektedir. pij i. kuşun en eski
konumu ve gj sürü tarafından paylaşılan en eski pozisyondur.
Xijt + 1 = Xijt + A1(meanj - xijt ) * rand(0,1) + A1(pij - xijt) * rand (-1,1)

(4)

A1 = a1 * Exp(-(pFitj)/(sumFit+∈)*N)

(5)

A2 = a2 * exp(-(pFitj-pFitk)/(| pFitk-pFiti| ∈)*(N* pFitk)/( sumFit+ ∈))

(6)

pFitj i. kuşun en iyi uygunluk değerini göstermektedir ve sumFit sürünün en iyi uygunluk değerinin
toplamını temsil etmektedir 0 bölünme hatasını önlemek için kullanılan Є, bilgisayardaki en küçük sabittir.
meanj bütün sürünün j. elemanının ortalama konumunu ifade etmektedir. Bir kuş sürünün merkezine doğru
hareket etme eğilimindedir. Bu davranış ile sürü hareketinin kontrolü, denklem (3) de verilen sürü üyesi
pozisyonu ve merkez ile uygunluk denklem (5) ve (6) modellenerek hareketin sürekliliği sağlanması
düşünülmektedir.
Bu bilgiler doğrultusunda sürünün uygun rota kontrolü ve merkez odaklı sürü hareketi sağlanması
hedeflenerek. Sabit veya hareketli arama modlarında güncel sürü zekalarının araştırılması ve uygulanması
amaçlanmaktadır.

Şekil 2. Sürü hareketinin parçacık modelinde simülasyonu
www.izdas.org

izdascon@gmail.com
704

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
Araştırılan ve literatür taraması yapılan çalışmalar doğrultusunda, bu tez çalışmasında sürü algoritması,
master ( sürü lideri ) seçimi ve takibi için belirtilen yöntemler arasında uygunluk testi yapılarak, uygun
yöntemlerle sentez yapılacak veya potansiyel fonksiyon ile yöntem geliştirilip uygulanacaktır.

Şekil 3. Genel kontrol sistemi akış diyagramı.
Formasyon oluşturma
Formasyon işleminin kontrol algoritması için macar algoritması kullanılarak formasyonun sağlandığını ve
oluşturulan formasyonun devamlılığı sağlanmıştır.
𝑁

𝑓(𝑢𝑖 ) = ∑

(𝑃𝑖 − 𝑃𝑗 − 𝛿𝑖𝑗 )

(7)

𝑗=1

Kontrol girişi her birey i. eleman için diğer bireylerin konumlarının farkından belirlenen formasyon mesafesi
çıkarılarak sürünün tüm bireyleri için uygulanarak formasyona girmesi beklenmektedir. Kontrol
algoritmasında belirtilen 𝛿𝑖𝑗 bireyler arası mesafe matrisi i. elemanın j ile gösterilen diğer bireyler arasındaki
olması istenen mesafeyi temsil etmektedir. Bu matris tanımlaması formül x’de gösterilmiştir.
0
1
√2
1

1 √2 1
0
1 √2
(8)
1
0
1
0
√2 1
Oluşturulan 4x4 boyutundaki formasyon matrisi, satırlar ve sütunlar bireyleri temsil etmekte ve her bireyin
diğer bireylerle olmasını istediğimiz mesafeyi tanımlıyoruz. Örnekte her iha arasında 1 birim olarak
tanımlanmıştır. Formasyonun kontrol algoritması MATLAb ile test edilerek formasyon konumlarına
ulaşıldığında kontrol çıktısı her elaman için [0] olarak gözlemlenmiştir.
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Kare formasyon oluşturma
Kare formasyon oluştururken rotasyon düzeltme işlemi uygulanmıştır. Bu şekilde cos ekseninde oluşturulan
formasyonun rotasyon ile formasyon görüntüsü iyileştirilmiştir. R ile gösterilen rotasyon, P ile gösterilen
oluşturulan x,y konumlarıdır.
𝑅𝑖𝑥 = 𝑢𝑎𝑣_𝑝𝑒𝑟_𝑑𝑖𝑠𝑡 × cos(90 ∗ (𝑖 − 1))
𝑦
𝑅𝑖
𝑃𝑖𝑥
𝑦
𝑃𝑖

(9)

= 𝑢𝑎𝑣_𝑝𝑒𝑟_𝑑𝑖𝑠𝑡 × sin(90 ∗ (𝑖 − 1))

(10)

= 𝑢𝑎𝑣_𝑥_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑢𝑎𝑣_𝑝𝑒𝑟_𝑑𝑖𝑠𝑡 × cos(𝑖 ∗ 𝑢𝑎𝑣_𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎) + 𝑅𝑥𝑖

(11)

= 𝑢𝑎𝑣_𝑦_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑢𝑎𝑣_𝑝𝑒𝑟_𝑑𝑖𝑠𝑡 × sin(𝑖 ∗ 𝑢𝑎𝑣_𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎) + 𝑅𝑦𝑖

(12)

İşlemler her birey için uygulandığında formasyon merkezinde kare formasyon noktaları gözlemlenmiştir.
Formasyon noktalarına atama
Eş zamanlı atama algoritması ile formasyon noktaları oluşturulan ihaların bireylerin hangi noktaları gitmesi
gerektiği kararı alınarak maliyet hesaplanmaktadır. Maliyet işlemine göre en düşük maliyetli yol seçilerek
formasyon oluşturma işlemi tamamlanır. Eş azmanlı atama algoritması uygulandığında ihaların konumları
formasyon noktalarından ayrık olduğunda maliyet az olduğundan aynı noktalara atama işlemini seçmektedir.
İlgili matris düzenlendiğinde bu sorun ortadan kalkmaktadır fakat maliyet artmaktadır. Bu sorunun çözümü
için oluşturulan maliyet matrisi ayrıca düzenlenerek her ihanın en düşük maliyet gerektiren noktalara
ulaşması sağlanmaya çalışılmaktadır.
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑗 = 𝑃𝑖 − 𝑃𝑗

(13)

Denklem 13’de gösterilen maliyet hesabı ile i. elamanın maliyeti hesaplanırken kendisi hariç diğer tüm
elemanlara olan uzaklığı iki nokta arası uzaklık formülü ile bulunur ve cost matrisine aktarılır.
𝐺𝑜𝑎𝑙𝑖 = min(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 )

(14)

Denklem 14’de gösterilen her ihanın gitmesi gereken minimum uzaklık bulunarak goal noktası belirlenir bu
işlemden sonra matris sıralanır ve her iha gitmesi gereken formasyon noktasını belirlemiş olur. Şekil 4’de eş
zamanlı atama sonrasıUi İHA’ları Gi formasyon noktalarını temsil etmektedir. Algoritma uygulandığında
başarılı atama gerçekleşmiştir.

Şekil 4: Eş zamanlı atama en düşük maliyet ile düzenlenmiş matris
TARTIŞMA VE SONUÇ
Döner kanat insansız hava araçlarının GAZEBO robot simülasyonu ile katı modellemesi yapılarak, ROS (
Robot Operating System ) - SITL ( Software In The Loop ) ile mavlink haberleşme alt yapısı
www.izdas.org

izdascon@gmail.com
706

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
oluşturulmuştur. Oluşturulan simülasyon ile İHA’ların senkron ve asenkron çalışmaları programlanarak
kümelenme ( formasyon ) işlemleri gerçekleştirilmiştir. Formasyon türleri; çizgi, üçgen, kare, beşgen, hilal
ve daire formasyon türleri için matematiksel modellemeler yapılarak formasyon noktaları oluşturulmuştur.
Formasyon noktaları oluşturulurken, sürü merkez noktası İHA’ların konumlarının aritmetik ortalaması
alınarak hesaplanıp formasyon merkezi tespiti yapılarak, bu merkez de oluşturulan çember etrafında İHA’lar
arası mesafe belirlenerek ilgili formasyonun noktaları oluşturulur. Oluşturulan noktalara hangi İHA’nın
atanması gerektiği işleminde hungarian algoritması ile eşzamanlı atama yapılarak hangi İHA’nın hangi
noktaya gideceği belirlenmiştir. Oluşturulacak formasyon eğer merkez etrafında değil sürüden farklı alanda
oluşturulmak istendiğinde hungarian algoritması en yakın noktaya atama işlemini gerçekleştirdiğinden
maliyet ( cost ) artmaktadır. Bunu engellemek için yerel minimum değil yerel maksimum noktaları
belirlenerek atama işlemi tekrarlanmalıdır. Sürü davranışının matematiksel modellemesi yapılarak PSO ve
kuş sürüsü algoritmaları test edilmiştir. Davranışın gerçekleşmesinin temelinde her İHA’nın diğer İHA’ların
konum ve hız bilgilerine ulaşması gereklidir. Bunu sağlamak için merkezi, dağıtık veya sürü lideri ile
sağlanabilmektedir. Bu çalışmada merkezi ve sürü lideri modeli kullanılarak her sürü bireyinin telemetri
bilgileri ( konum, hız, ivme, sürü etiketi) bilgileri her sürü üyesi için oluşturulan ilgili port oluşturularak WIFI ağına aktarılmıştır. İşlem yapan sürü üyesi, diğer sürü üyelerinin konum ve hız bilgilerine göre konum en
iyileme işlemi yaparak sürünün hareket yönüne göre en iyi konum oluşturularak yeni konum
belirlenmektedir.
Doğadaki sürü davranışı modeline göre ( kuş sürüsü ) oluşturulan sistemde, bireyler sürünün en iyi
konumuna göre hareket etmektedir. Fakat hedeften bağımsız çarpışma engelleme algoritması ile uzayda
serbest hareket etmektedir. Sisteme yiyecek arama modeli ( hedef ) eklendiğinde sürünün hedefe doğru
hareketi amaçlanmaktadır. Oluşturulan modelde oluşturulan en iyi konum değeri 0-1 aralığına normalize
edilerek hedef konuma yakınsaması sağlanmıştır. Bu çalışma sonucunda sürü İHA’ların formasyon
oluşturması ve sürü hareketi incelenmiş elde edilen sonuçlar ve bilgiler ilgili araştırma konusundaki
araştırmacılara referans olabilir.

KAYNAKLAR
1. Dollarhide, R. ve Agah, A., Simulation and control of distributed robot search teams, Computers and
Electrical Engineering, 2003
2. Murphy, R. R., Human-robot interaction in rescue robotics, IEEE Transactions on Systems, Man, and
Cybernetics: Applications and Reviws, 2004.
3. Cao, Y. U., Fukunaga, A. S., ve Kahng, A. B., Cooperative Mobile Robotics: Antecedents and Directions,
Autonomous Robots, 1997.
4. Balch, T., ve Arkin, R., Communication in reactive multi-agent robotic systems, Autonomous Robots,
1994.
5. Agah, A., ve Bekey, G., In a Team of Robots The Loudest Is Not Necessarily the Best, Proceedings of the
International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Vancouver, 1995.
6. Arkin, R. C., Behavior-Based Robotics, The MIT Pres, Cambridge, Massachusetts, 1998.
7. T. Vicsek and A. Zafeiris, “Collective motion,” Physics Reports, 2012
8. C.W. Reynolds, 1987 „Flocks, herds and schools: A distributed behavioural model.” SIGGRAPH
Comput. Graph, 1987
9. T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen, and O. Shochet, “Novel type of phase transition in a system
of self-driven particles,” Phys. Rev., 1995
10. M. J. Mataric, “Designing emergent behaviors: From local interactions to collective intelligence,” in
Proceedings of the Second International Conference on Simulation of Adaptive Behavior, 1993.
11. A. I. Mourikis and S. I. Roumeliotis, “Performance analysis of multirobot cooperative localization,”
Robot. IEEE Trans. On, 2006
12. A Belkadi, L Ciarletta and D Theilliol, Particle swarm optimization method for the control of a fleet of
www.izdas.org

izdascon@gmail.com
707

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
Unmanned Aerial Vehicles, 2015.
13. S. Kloder and S. Hutchinson, “Path planning for permutationinvariant multirobot formations,” Robot.
IEEE Trans. On, 2006
14. F. van den Bergh, “Particle Swarm Weight Initialization in Multilayer Perceptron Artificial Neural
Networks”, In Development and Practice of Artificial Intelligence Techniques. Durbhan, South Africa,
September 1999.
15. Ortakçı Y., Göloğlu C., Parçacık Sürü Optimizasyonu İle Küme Sayısının Belirlenmesi, Akademik
Bilişim’12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı, Uşak Üniversitesi, 2012
16. Tereshko, V., Reaction-Diffusion Model of a Honey Bee Colony’s Foraging Behaviour, 6th International
Conference on Parallel Problem Solving from Nature, Springer-Verlag, London, UK, 2000.
17. Karaboğa, D., Akay, B. 2007. Yapay Arı Koloni (Artificial Bee Colony, ABC) Algoritması ile Yapay
Sinir Ağlarının Eğitilmesi, 15th Signal Processing and Communications Applications, 2007
18. Akay, B. 2009. Nümerik Optimizasyon Problemlerinde Yapay Arı Kolonisi (Artificial Bee Colony)
Algoritmasının Performans Analizi, Doktora tezi, Erciyes Üniversitesi, 2009.
19. Kennedy, J., Eberhart, R.C., Particle swarm optimization, IEEE International Conference on Neural
Networks, 1995.
20. Colorni, A., Dorigo, M., Maniezzo, V., Distributed optimization by ant colonies, Proceedings of the First
European Conference on Artificial Life, (Paris, France), 1992.
21. Macro D. Ant colony system: a Cooperative learning approach to the trav- elling salesman problem. IEEE
transaction on evolutionary computation 1997.
22. Passino KM. Biomimicry of bacterial foraging for distributed optimization and control. IEEE Control
Syst 2002.
23. Meng X.B., Gao X.Z., Lu L., Liu Y., Zhang H. A New Bio-Inspired Optimisation Algorithm: Bird
Swarm Algorithm, Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, 2016.
24. P. R. WITCHER, PARTICLE SWARM OPTIMIZATION IN THE DYNAMIC ELECTRONIC
WARFARE BATTLEFIELD, 2017
25. V. GAZI, Stability analysis of swarms, 2003
26. G. VÁSÁRHELYI, C. VIRÁGH, G. SOMORJAI, T. NEPUSZ, A. E. EIBEN and T. VICSEK, Optimized
flocking of autonomous drones in confined environments, 2018
27. W. Giernacki, M. Skwierczyński, W. Witwicki, P. Wroński, P. Kozierski, Crazyflie 2.0 Quadrotor as a
Platform for Research and Education in Robotics and Control Engineering, 2017
28. R. ZHAO, D. SIDOBRE, Dynamic Obstacle Avoidance using Online Trajectory Time-Scaling and Local
Replanning, 2015
29. T. I. Zohdi, The Game of Drones: rapid agent-based machine-learning models for multi-UAV path
planning, 2020
30. Z. GARİP, Mobil Robotlarin Yol Planmasi İçin Metasezgisel Hibrit Algoritmalar Geliştirilmesi Ve
Uygulanmasi, 2018
31. ALTAN , K. KÖKSAL , R. HACIOĞLU, Vektör Alan Kılavuzu Yöntemi ile Görsel Çizgi Takibi İçin
İnsansız Hava Aracı Üzerindeki Yalpanın Model Öngörülü Denetimi, 2017
32. S. GHAMBARI, J. LEPAGNOT, L. JOURDAN, L. IDOUMGHAR, A Comparative Study Of MetaHeuristic Algorithms For Solving UAV Path Planning, 2018
33. S. OWEIS, S. GANESAN, K. C. CHEOK, Server Based Control Flocking for Aerial-Systems, 2014

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
708

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
DISTRIBUTION OF ZnO/Ag NANOCOMPOSITES IN NANOFIBER PRODUCTION BASED ON
ELECTROSPINNING METHOD
ELEKTROEĞİRME YÖNTEMİNE DAYALI NANOFİBER ÜRETİMİNDE ZnO/Ag
NANOKOMPOZİTLERİN DAĞILIMI
Hamdi Şükür KILIÇ
Prof. Dr., Selcuk University, Faculty of Science, Department of Physics, Kampüs, Konya
ORCID NO: 0000-0002-7546-4243

Recai KUŞ
Prof. Dr., Selcuk University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering, Kampüs, Konya
ORCID NO: 0000-0002-7705-7924

Serap YİĞİT GEZGİN
Assist. Prof. Dr., Selcuk University, Faculty of Science, Department of Physics, Kampüs, Konya
ORCID NO: 0000-0003-3046-6138

Yasemin GÜNDOĞDU
Assist. Prof. Dr., Selcuk University, Kadınhanı Faik İçil Vocational High School, Department of Computer
Technologies, Kadınhanı, Konya
ORCID NO: 0000-0003-2020-9533

ÖZET
Bu çalışmada, puls laser ablasyon (PLA) yöntemi ile N,N-Dimetilformamid (DMF) ortamında ZnO/Ag
nanoparçacıkları üretmek için ZnO ve Ag bulk malzemeler kullanılmıştır. Laser ablasyon ile üretilen
ZnO/Ag nanoparçacıklarını içeren DMF solventi içinde poliakrilonitril (PAN) polimeri. ZnO/Ag nanolifler,
nano boyut bazlı lif üretimi için umut vadeden bir yöntem olan elektro-eğirme yöntemi ile üretilmiştir. Elde
edilen ZnO/Ag nanoliflerinin yüzey morfolojisi, yapısı ve element bileşimi SEM, SEM-EDX teknikleri ile
araştırılmış ve UV-Vis spektroskopi yöntemi kullanılarak absorpsiyon spektrumu kaydedilmiştir. Ortalama
çap aralığı yaklaşık 400 nm ve 501 nm olan PAN/ZnO-Ag ile elde edilen nanoliflerin morfolojik analizinden
gözlemlenmiştir. biriktirme süresi 1 dakika boyunca PAN'da ZnO/Ag içeren nanolif enerji bant aralığı
diyagramında 2.5 eV'dir ve 5 dakika biriktirme süresi nanofiber 3.25 eV bant aralığı değerlerine sahiptir.
Ayrıca, laser ablasyon tabanlı metal nanoparçacık üretimi ve elektroeğirme biriktirme tekniğinin
kullanılması, biyolojik ve kimyasal sensörler, diyotlar, güneş pilleri içeren cihazların imalatında maliyetli
etkili sonuçlar verir.
Anahtar Kelimeler: ZnO, Ag, Elektroeğirme, Laser Ablasyon, Nanofiber

ABSTRACT
In this study, ZnO and Ag bulk materials have been used to produce ZnO/Ag nanoparticles in N,NDimethylformamide (DMF) medium via pulsed laser ablation (PLA) method. Polyacrylonitrile (PAN)
polymer in DMF solvent which contains ZnO/Ag nanoparticles produced by laser ablation. ZnO/Ag
nanofibers were fabricated by electrospinning method which is the promising method for nano dimension
based fiber production. The surface morphology, structure and element composition of obtained ZnO/Ag
nanofibers were investigated via SEM, SEM-EDX techniques and absorption spectrum have been recorded
using UV-Vis spectroscopy method. It has been observed from the morphological analysis of PAN/ZnO-Ag
obtained nanofibers which have an average diameter range about 400 nm and 501 nm. In energy band gap
diagram for 1 min. deposition time nanofiber with ZnO/Ag in PAN has 2.5 eV and in 5 min. deposition time
nanofiber has 3.25 eV band gap values. Moreover, the use of laser ablation-based metal nanoparticle
production and electrospinning deposition technique gives costly effective results to fabrication of devices
including biological and chemical sensors, diodes, solar cells.
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INTRODUCTION
ZnO is a versatile, wide band gap energy, high thermal stability, and low toxic material. ZnO nanoparticle
has different properties than bulk target. In electrospinning method, production of nanofibers can be carried
out successfully with varying polymer concentration and material concentration. ZnO n-type semiconductors
are generally used in gas sensing material (Xing et al., 2017),
Silver (Ag) nanoparticles (NPs) in various form have wide range of application including in industry,
medical and consumer-based technology as well as science because of its nontoxic to human cells,
antibacterial and easily accessible properties (Bai et al., 2008). Ag is known as noble metals which has high
electrical conductivity and antibacterial, nontoxical properties as well as more abundant metal used in many
areas (Francis et al., 2010; Rujitanaroj et al., 2008; Son et al., 2006). The metal nanomaterial such as Ag NPs
have been used antibacterial products due to their killing effects on pathogens as well as parasites, therefore
many studies are conducted on Ag NPs (Dung et al., 2020; Hamad et al., 2020; Maleki et al., 2020).
Electrospinning technique is one of the best nanofiber fabrications methods which is known as affordable,
fasting results to compare the other fiber technologies (SalehHudin et al., 2018; Teo et al., 2011). The
electrospinning conditions can be manipulated changing the applied voltage, the polymer solution
concentrations, the collector and needle distance as well as density of polymer solution pulse frequency
(Greiner & Wendorff, 2007).
There are many polymer types to produce nanofiber in literature (Ji et al., 2021), however, in this study,
Polyacrylonitrile (PAN) in DMF will be used to produce ZnO/Ag nanocomposite fibers. The ZnO/Ag
nanocomposite in PAN have been investigated and optical, morphological and structural, properties are
given in detail.
PLA based metal NPs gives promising advances to produce nanostructure-based materials as
environmentally friendly compared to other chemical methods. Femtosecond PLA has many advantageous
because of its efficient metal ablation capability and controllable size and parameter capabilities (Gündoğdu
et al., 2019; Hao et al., 2019; Sahoo et al., 2020). Ag nanoparticles have been produced in same PLA method
loaded to ZnO in DMF medium. Therefore, it gives very attractive to product of advanced ZnO/Ag
nanofibers.

MATERIALS AND METHODS
Femtosecond Laser Ablation To ZnO/Ag Target
Femtosecond laser ablation to produce of ZnO/Ag Nps have been used in micromachining unit in
femtosecond laser system which has 90 fs pulse duration and 1 kHz repetition rate with the wavelength of
800 nm (Quantronix, NY, USA). ZnO and Ag targets was placed in in DMF solvent. PLA technique for
nanoparticle production experimental system design is represented in figure 1.
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Figure 1. Femtosecond laser ablation process for ZnO/Ag Nps production
In this study, Au target has the purity %99.95 (Good Fellow) and ZnO target has the purity %99.99 (Beijing
Goodwill Metal).
Fs laser parameter and liquid medium properties give permission to form and control of the structure of the
nanoparticles. In different liquid medium with metal nanostructure produced by laser ablation which has
different characteristic depending on optic and morphological properties(Arakelyan et al., 2016; Armbruster
et al., 2017; Gezgin et al., 2019).

Electrospinning Process for ZnO/Ag Nanoparticle
The metal nanoparticles-based nanofiber can be prepared by a number of methods containing chemical and
physical processes. One of promising methods is laser ablation based nanostructure formation which is fast,
green and economic method(Menazea, 2020). Electrospinning technique is commonly used to fabricate of
nanometric based fibers which they are made of polymeric, ceramic, and metallic composites. The
electrospinning process, which is known as simplicity, versatile, and economic basically carried out using
three apparatus: these consist of the syringe pump, power supply as well as Al foil substrate. The syringe
pump is used to produce of nanofibers adjusting of its parameters including the rate of solution flow from
syringe to Al foil, the volume and diameter of the syringe.
In this study, PAN was used as polymer in DMF solvent which was contained with ZnO/Ag NPs prepared
using pulsed laser ablation method. PAN solution with ZnO/Ag NPs in DMF was stirred 3h vigorously
heating at 60 °C. After 1 day at room temperature, a viscous gel of PAN with ZnO/Ag Nps was obtained.

Figure 2. Schematic representation of electrospinning experimental set-up
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Electrospinning process of nanofibers was carried out using homemade electrospinning unit schematic
illustrated in figure 2. An injector syringe with 10 ml which has 800 μm size of the tip of the needle. It was
adopted to syringe pump in electrospinning chamber. The distance between syringe and Al foil and the rate
of polymer injection parameters were adjusted as 15 cm and 0.5 ml per hour respectively before
electrospinning process started. The potential voltage supply has been switched on and adjusted as 18 kV.
All process was performed at room temperature.

RESULTS AND DISCUSSION
Absorption ZnO/Ag Nanofibers
UV-Vis spectrum and energy band gap diagram of ZnO/Ag PAN nanofibers have been represented in figure
3. It has observed in the absorption spectrum that the absorption peak of
nanofiber is shifted from infrared to UV wavelength region. In addition to this the nanofibers produced in 1
min. present an absorption spectrum in the visible region at 665 nm. This result can be concluded composite
ZnO/Ag nanofibers in PAN solution which are successfully produced on the surface of Al foil.

(a)

(b)

Figure 3. ZnO/Ag nanofiber obtained for 1 minutes and 5 minutes (a) absorbance spectrum, (b) energy band
gap diagram
The optical properties of ZnO/Ag nanofiber were investigated by means of UV–vis absorption
spectrophotometer which is shown in figure 3 (a).
Tauc’s equation was applied to identify of optical energy band gap values of obtained nanofibers which is
represented as;
(αhν)2 = B(hν-E)
Where the photon energy represented as hν, the absorption coefficient symbolizes as α, E is the optical band
energy as well as B is a constant. According to this Tauc’s equation, the (αhν)2 versus (hv) plotting curve
gives the optical energy band gap values(Gezgin et al., 2021).
In figure 3(b), ıt has been presented optical energy band gap diagram which shows the increasing band gap
value depending on decreasing the deposition time. In 1 min. deposition time nanofiber with ZnO/Ag in
PAN has 2.5 eV and in 5 min. deposition time nanofiber has 3.25 eV band gap values.

SEM images of ZnO/Ag Nanofiber
The surface morphology of obtained 5 min. of ZnO/Ag nanofiber characterized by Scanning electron
microscopy (SEM) instrument is shown in Figure 4. As seen from the SEM characterization with 5000x in
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figure 4 (a), 50000x in figure 4 (c) magnification, the morphology of the produced ZnO/Ag nanofiber in
PAN has nearly 400 nm average diameter size. The PAN/ ZnO-Ag nanofiber cross-section 25000x
magnification is shown in figure 4 (d).
Scanning electron microscopy energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDX) spectra have been utilized
to characterize the morphology of the surface of obtained PAN/ ZnO-Ag composite nanofiber. The
characterization of SEM-EDX of the ZnO/Ag nanofiber sample was carried out to determine of the
percentage of included elements. The SEM-EDX ZnO/Ag nanofiber in PAN characterization is shown in
Figure 4 (b).

Figure 4. General view of nanofiber with ZnO/Ag for 5 min. b) EDX image, c) nanofiber dimension d)
cross-section of nanofibers
The distribution of element composition of obtained ZnO/Ag nanofibers in 5 min is given in table 1. Carbon
(C), zinc (Zn), oxygen (O) and Ag rates are consistent with used materials due to carbon and oxygen rates
are abundant elements in our daily life. Scanned area of surface is shown in figure 4(a).
Table 1. The rates of elements in ZnO/Ag nanofiber produced in 5 minutes parameters
Elements Rates of PAN/ ZnO-Ag Composite Nanofiber
Carbon

72.58

Zinc

2.04

Oxygen

25.15

Silver

0.23
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TOTAL

100.00

Similarly of obtained results of ZnO/Ag nanofibers in 5 min. morphologic analysis of obtained nanofibers in
1 min. are illustrated in figure 5. It is observed that the deposition time increasing resulted in accumulation
rates rise. The surface of the obtained nanofibers is smooth due to used electrospinning parameters.

Figure 5. General view of nanofiber with ZnO/Ag for 1 min. b) EDX image, c)nanofiber dimension d) crosssection of nanofibers
The surface morphology of obtained 1 min. of ZnO/Ag nanofiber characterized by Scanning electron
microscopy (SEM) instrument is shown in Figure 5. As seen from the SEM characterization with 5000x in
figure 5(a), 50000x in figure 5(c) magnification, the morphology of the produced ZnO/Ag nanofiber in PAN
has nearly 504 nm average diameter size. The PAN/ ZnO-Ag nanofiber cross-section 25000x magnification
is shown in figure 5(d).
The characterization of SEM-EDX of the ZnO/Ag nanofiber obtained 1 min. was carried out to determine of
the percentage of included elements. In table 2, C, Zn, O, Ag rates are obtained from figure 5 (a) area.
Table 2. The rates of elements in ZnO/Ag nanofiber produced in 1minute parameters
Elements Rates of PAN/ ZnO-Ag Composite Nanofiber
Carbon

62.51

Zinc

3.92

Oxygen

1.04

www.izdas.org

izdascon@gmail.com
714

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress
December 18-21, 2021 / Antalya, Turkey
Silver

32.52

TOTAL

100.00

CONCLUSION
In summary, the obtained composite nanofiber with 8%, ZnO/Ag doped in PAN have been produced
successfully by electrospinning technique. This study indicated that the size of PAN/ZnO-Ag obtained
nanofiber was produced depending on fiber deposition time. It has been observed from the morphological
analysis of PAN/ZnO-Ag obtained nanofibers which have an average diameter range about 400 nm and 501
nm.
Meanwhile, SEM, SEM-EDX characterization of PAN/ZnO-Ag nanofiber indicated that
electrospinning method give advantageous to take homogenic smooth surface. The ultimate goal of this study
is to present inexpensive and easy accessible to produce of multi-functional composite nanofibers for
biodegradable, air filtration, solar cell technology in many areas for nanotechnology.
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