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

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait
ID numarası gönderilecektir.
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or
Personal Link Name” and solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 15 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the
session.

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
 Make sure your computer has a microphone and is working.
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress
program.

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and HALL
number,

exp. Hall-1, Awais Khan

Meeting ID: 834 7835 0151
Passcode: 060708
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Face to Face PRESENTATIONS
25.02.2022
Moderator: Mukadder Güneri
Ankara Local Time: 14:00 – 17:00
Place: Alba Hotel Ankara
Adres: Kızılay, Kocatepe Mahallesi, Yüksel Cd. No:19, 06000 Ankara
Author(s)

Title

Affiliation

Mutlu BEKTAŞ
Enes SAĞLAM
Tuba BUĞDAYCI AVŞAR

DEVELOPMENT OF NITINOL MATERIAL
SMART DETECTOR VEST

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.,
Atakum /Samsun

Mustafa AKTAŞ
Ahmet AKTAŞ
Sedanur BİLGİN
Fatma Nur ERDOĞMUŞ
Melis ÖDER
Büşra Nur KESKİN
Kürşat YILDIZ

SMART FAN MANAGEMENT
ALGORITHM DESIGN FOR
CONTROLLING POLLUTION ON
CONDENSER SURFACE IN COOLING
SYSTEMS
A NEW HYBRID MULTI-CRITERIA
DECISION MAKING APPROACH FOR
GREEN LOGISTICS SITE SELECTION

Gazi University, Ankara, Türkiye
Nurdil SoğutmaA.Ş., Ankara,
Türkiye
Gazi University, Ankara, Turkey

Mukadder Güneri

WAR OF INDEPENDENCE AND ANKARA

Bağımsız Araştırmacı

Mukadder Güneri

TO COMPARE

Bağımsız Araştırmacı

Güliz YAVUZ
Ercüment ÇOLAK

EVALUATION OF MUS SPECIES
DISTRIBUTED IN TURKEY IN TERMS OF
TRADITIONAL MORPHOMETRICS

Kırşehir Ahi Evran University,
Kırşehir, Turkey

Mustafa AKTAŞ
Serhat KARYEYEN
Alperen OKUR
Süleyman ERTEN
Melis ÖDER
Fatma Nur ERDOĞMUŞ

NUMERICAL ANALYSIS OF AIR CURTAIN
DESIGN PARAMETERS FOR OPEN TYPE
REFRIGERATED DISPLAY CABINETS

Gazi University, Ankara, Turkey
Nurdil SoğutmaA.Ş., Ankara,
Türkiye

Elnara Musayeva

POSITION OF ISLAMIC ART IN THE
HISTORY OF CONTEMPRORARY ART

Türkiye
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Session 1 / Hall-1
24.02.2022
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Chandrakant Naikodi
Meeting ID: 834 7835 0151 / Passcode: 060708
Ankara Local Time: 10:00 – 12:00
Author(s)
Iqra Javid
Sibaram Khara
Saptadeepa Kalita
R.C. Singn
Ali Imam Abidi
Assoc. Prof. Dr.
Chandrakant Naikodi
Assoc. Prof. Dr.
Chandrakant Naikodi
Sandhya Gupta

Title
RESOURCE ALLOCATION AND
INTERFERENCE MANAGEMENT
STRATEGIES FOR DEVICE TO DEVICE
COMMUNICATION IN 5G NETWORK
AN EFFECTIVE APPROACH FOR
DENTAL CARIES CLASSIFICATION
USING DEEP CONVOLUTIONAL
NEURAL NETWORKS
IDENTIFYING RELIGION OF
HISTORICAL MONUMENTS THROUGH
IMAGE PROCESSING
IDENTIFYING GENDER OF
HISTORICAL STATUES THROUGH
IMAGE PROCESSING
CHARGE CARRIERS DYNAMICS IN
LOW VISCOSITY IONIC LIQUID
DOPED POLYMER ELECTROLYTES

Affiliation
Sharda University, Greater Noida,
India

Sharda University, Greater Noida,
India
Davangere University, Karnataka,
India
Davangere University, Karnataka,
India
Sharda University, Greater Noida,
India

Adana Alparslan Turkes Bilim ve
Teknoloji University, Adana,
Touraj Farsadi
Turkiye
Mohammad Rahmanian
Gebze Technical University, 41400,
Kocaeli, Turkey
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
FIBER OPTIMIZATION OF VARIABLE
STIFFNESS DOUBLY CURVED
PANELS IN NONLINEAR FREE
VIBRATION
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Session 1 / Hall-2
24.02.2022
Moderator: Dr. Mohamed MILOUDI
Meeting ID: 834 7835 0151 / Passcode: 060708
Ankara Local Time: 10:00 – 12:00
Author(s)

Title

Affiliation

Dr. Mohamed MILOUDI
Dr. Houcine MILOUDI
Prof. Dr. Abdelber BENDAOUD
Prof. Dr. Abdelkader RAMI
Dr. Nassireddine BENHADDA

EMC PRINCIPLE OF MODELING
SOURCES OF DISTURBANCES IN
ELECTRONIC POWER SYSTEMS

APELEC Laboratory, AZUR
University

Y. AIT FERHAT
H. CHORFI
I. ABACHA
L. BENCHIKH
M. KEBAILI

THE CALCULATION OF THE SIF
THAT GOVERNS THE FRACTURE
PHENOMENON IN FGM
MATERIALS THROUGH THE
METHOD OF THE INTERACTION
INTEGRAL M IN A THIN PLATE
CONTAINING A CENTRAL CRACK

Mechanical research center
(CRM) Constantine, ALGERIA

Karan PANCHAL
Shreeranjita KOWSHIK
Sudhanva NADIGER
Arumuga PERUMAL D
Sasithra Devi ANBALAGAN

SIMULATION OF 2D AND 3D
INCOMPRESSIBLE FLOWS IN A USHAPED CAVITY

NIT Karnataka, Surathkal,
Mangalore, India
VIT University, Chennai, India

Lilia BENCHIKH
Maya KEBAILI
Ilyes ABACHA
Yazid AIT FERHAT

CHARACTERIZATION of EL DISS
and EL RETMA CELLULOSE
FIBERS AND THEIR EFFECT ON
RHEOLOGICAL PROPERTIES OF
EVOH BASED COMPOSITES
TURMERIC AND GINGER
FUNCTIONAL PROPERTIES:
COMPARATIVE STUDY

Université les frères Mentouri 1,
Campus Chaab Erssas,
Constantine, Algérie

Benmeziane – Derradji Farida
Chadli Bendjedid University of
Aoun Sara1, Achraf Cherifi
El-Tarf, Algeria
Djermoune-Arkoub Lynda
Mehadjia BEZZERROUKI
Ahmed AMIRI
IMPACT STRENGTH OF
University of Djillali Liabes,
Djaffar AIT KACI
GEOMETRIC DESIGN AT A SINGLE
Faculty of technology, LMPM
Kouider MADANI
LAP ADHESIVELY BONDED
Laboratory, Sidi-Bel-Abbes,
Abderrahmane SAHLI
JOINTS
Algeria
Hamida FEKIRINI
Iméne LARICHE
EFFECT OF REPAIR NATURE ON
University of Djillali Liabes,
Mehadjia BEZZERROUKI
THE MECHANICAL BEHAVIOR OF
Faculty of technology, LMPM
Abderrahmane SAHLI
CRACKED STRUCTURES
Laboratory, Sidi-Bel-Abbes,
Mohammed Baghdadi
REPAIRED BY COMPOSITE PATCH
Algeria
Boualem SERIER
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
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Session 1 / Hall-3
24.02.2022
Moderator: Dr. Rodolfo Reda
Meeting ID: 834 7835 0151 / Passcode: 060708
Ankara Local Time: 10:00 – 12:00
Author(s)

Title

Affiliation

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

NEW APPLICATIONS OF
ULTRASOUND IMAGING IN
DENTISTRY

Sapienza University of
Rome, Rome 00161, Italy

Major Giurgiu Gheorghe
Prof. Dr. Cojocaru Manole

THE LINK BETWEEN THE ALTERED
GUT MICROBIOTA AND CHRONIC
SPONTANEOUS URTICARIA: IMPACT
OF ALERGIPLANT

Deniplant-Aide Sante
Medical Center,
Biomedicine, Bucharest,
Romania

Nida Syed
Amber Ilyas
Basir Syed
Aftab Ahmed
Shamshad Zarina
Zehra Hashim

NOVEL SYNERGISTIC COMBINATION
TREATMENT FOR TRIPLE NEGATIVE
BREAST CANCER

University of Karachi,
Karachi 75270, Pakistan

Nicole Barbosa Bettiol
Simone Cecilio Hallak Regalo
Flávia Argentato Cecilio
Ligia Maria Napolitano Gonçalves
Paulo Batista de Vasconcelos
Claire Genoveze Gauch Lopes
Lilian Mendes Andrade
Isabela Hallak Regalo
Selma Siéssere
Marcelo Palinkas

IMPACT OF INTERVERTEBRAL DISC
DEGENERATION ON MAXIMAL
MOLAR BITE FORCE AND MASSETER
AND TEMPORALIS MUSCLES
THICKNESS

University of São Paulo,
Brazil

Flávia Argentato Cecilio
Simone Cecilio Hallak Regalo
Nicole Barbosa Bettiol
Ligia Maria Napolitano Gonçalves
Paulo Batista de Vasconcelos
Claire Genoveze Gauch Lopes
Lilian Mendes Andrade
Isabela Hallak Regalo
Selma Siéssere
Marcelo Palinkas

INTERVERTEBRAL DISC
DEGENERATION: AN
ELECTROMYOGRAPHIC ANALYSIS OF
THE MASSETER AND TEMPORALIS
MUSCLES DURING MANDIBULAR
TASKS

University of São Paulo,
Brazil

Declan Chibueze Onyechege
Norashidah Mohamed Nor
Wan Azman Saini Bin Wan Ngah
Mohd Naseem Bin Niaz Ahmad

EMPIRICAL INVESTIGATION ON
SOCIOECONOMIC DETERMINANTS
OF TUBERCULOSIS IN NIGERIA: AN
ARDL APPROACH

Universiti Putra Malaysia,
Selangor, MALAYSIA

OLARIU IOANA
VLAIA LAVINIA
CONEAC GEORGETA
MUŢ ANA MARIA
PREDA MARIUS
VLAIA VICENŢIU

PRELIMINARY STUDY ON THE
FORMULATION AND PHYSICAL AND
RHEOLOGICAL EVALUATION OF
SOME BIOCOMPATIBLE
HYDROPHILIC CREAMS WITH
CENTELLA ASIATICA OIL FOR
DERMATOLOGIC USE

”Victor Babeș ” University of
Medicine and Pharmacy,
Faculty of Pharmacy,
Department II, Timişoara,
România
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Olga Yuschkovska
Alexander Plakida
Alyona Filonenko

THE USE OF NORDIC WALKING IN
THE REHABILITATION OF PATIENTS
WITH CORONARY HEART DISEASE

Odessa National Medical
University, Odessa, Ukraine

All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
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Session 1 / Hall-4
24.02.2022
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Erkan ARI
Meeting ID: 834 7835 0151 / Passcode: 060708
Ankara Local Time: 10:00 – 12:00
Author(s)
Assoc. Prof. Dr. Erkan ARI
Prof. Dr. Veysel YILMAZ
Assoc. Prof. Dr. Erkan ARI
Prof. Dr. Veysel YILMAZ
Kağan Cenk MIZRAK
Serdar KIZILCAN

Assoc. Prof. Dr. Dilek ÇİL
Çiğdem KARIŞ
Dilek ÇİL
Sinem KOÇAK
Sinem KOÇAK

Çiğdem KARIŞ

Ersin YAVUZ
Mehmet Çanakcı
Ali Oğuz DİRİÖZ

Title
MODERATING IMPACT OF
ENVIRONMENTAL AND ENERGY
BENEFIT IN THE ACCEPTANCE OF
NUCLEAR POWER PLANTS
INVESTIGATION OF TRAM PASSENGER
SATISFACTION BY PARTIAL LAST
SQUARE STRUCTURAL EQUALITY
MODELING (PLS-SEM)
CABIN SUPERVISORS FROM THE
PERSPECTIVE OF CABIN OFFICERS IN
TERMS OF LEADERSHIP: CASE
STUDIES
THE RELATIONSHIP BETWEEN
URBANIZATION AND CO2: EVIDENCE
FROM THE EU MEMBER TRANSITION
ECONOMIES (1995-2018)
FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND
LOGISTICS SECTOR: TODA-YAMAMOTO
CASUALITY FOR TURKEY
THE EFFECT OF INTERNET USE ON
CO2 EMISSIONS: THE CASE OF
TURKEY
TOURISM AND TRADE OPENNESS
NEXUS: PANEL CASUALITY ANALYSIS
FOR COMMONWEALTH OF
INDEPENDENT STATES
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN PUBLIC INVESTMENT
EXPENDITURES AND CARBON
EMISSIONS
CONSUMER BEHAVIOR PURCHASING
PROCESS AND MOTIVATION

Affiliation
Dumlupinar University, Kütahya
Eskisehir Osmangazi University,
Eskişehir
Dumlupinar University, Kütahya
Eskisehir Osmangazi University,
Eskişehir
Usak University, Usak, Turkey.

Trabzon University, Trabzon,
Turkey
Trabzon University, Trabzon,
Turkey
Trabzon, Turkey
Trabzon University, Trabzon,
Turkey
Pamukkale University, Denizli,
Türkiye
Inonu University

A DESCRIPTIVE STUDY ON THE
CHANGE PROCESS OF AUDIOVISUAL
İzmir Kâtip Çelebi University
MEDIA OWNERSHIP IN TURKEY
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.

Nazım Ankaralıgil
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Session 1 / Hall-5
24.02.2022
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Hulya DOGAN
Meeting ID: 834 7835 0151 / Passcode: 060708
Ankara Local Time: 10:00 – 12:00
Author(s)
İlknur GÜMÜŞ
Hamza NEGİŞ
Cevdet ŞEKER
Hakan Bozdoğan

Hakan Bozdoğan
Levent YAZICI
Assoc. Prof. Dr. Hulya
DOGAN
Assoc. Prof. Dr. Hulya
DOGAN
Levent YAZICI

Title

Affiliation

AGRICULTURAL IMPORTANCE OF SOIL
Selçuk University, Konya, Turkey
CRUSTING AND PREVENTION
EAST TO WEST MORPHOMETRY IN
GREEN LACEWINGS
(NEUROPTERA:CHRYSOPIDAE)
COMPARISON OF GOLDEN-EYED
(NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE)
PHENOLOGY OF NORTHERN
DISTRICTS OF HATAY PROVINCE

Kırşehir Ahi Evran University,
Kırşehir, Turkey
Kırşehir Ahi Evran University,
Kırşehir, Turkey

THE EFFECT OF CLIMATE CHANGE ON
FIELD CROPS

Yozgat Bozok University, Yozgat,
Turkey

CURRENT SITUATION OF SUGAR BEET
PRODUCTION IN THE YOZGAT REGION

Yozgat Bozok University, Yozgat,
Turkey

INVESTIGATION OF EFFECTS OF NEW
GENERATION ORGANIC FERTILIZERS
BY PYROLYSIS METHOD ON SOME
Fırat University, Elazığ Türkiye
PHENOLOGICAL PARAMETERS OF
STRAWBERRY PLANT AND NEMATODE
TROPHIC STRUCTURE IN SOIL
THE EVALUATION OF AGROİlker YÜCE
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS
Sivas Bilim ve Teknoloji
Yeter ÇİLESİZ
OF SOME COCKSFOOT (Dactylis
Üniversitesi, Sivas, Türkiye
Tolga KARAKÖY
glomerata ssp. glomerata L.) GENOTYPES
IN SİVAS ECOLOGICAL CONDITIONS
EVALUATION OF THE PERFORMANCE
Yeter ÇİLESİZ
OF SOME SAINGA (Onobrychis sativa)
Sivas Bilim ve Teknoloji
İlker YÜCE
VARIETIES IN TERMS OF AGROUniversity, Sivas, Türkiye
Tolga KARAKÖY
MORPHOLOGICAL PROPERTIES IN
SİVAS ECOLOGICAL CONDITIONS
DETERMINATION OF POPULATION
DEVELOPMENT AND DAMAGE STATUS
OF DIAMINDBACK MOTH (PLUTELLA
Batuhan ORAL
Çanakkale Onsekiz Mart
XYLOSTELLA L.) (LEPIDOPTERA:
Levent EFİL
University, Çanakkale / Türkiye
PLUTELLIDAE) IN WINTER
VEGETABLE AREAS OF ÇANAKKALE
PROVINCE
DETERMINATION OF SOIL
Betül GÜL
COMPACTION IN SEMI-DRUG APPLE
Selçuk University, Konya, Turkey
Cevdet ŞEKER
GARDENS
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.

Furkan TAŞ
İnanç ÖZGEN
Ercan AYDOĞMUŞ
İbrahim KOÇ
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Session 1 / Hall-6
24.02.2022
Moderator: Assist. Prof. Dr. Özcan ERİŞEK
Meeting ID: 834 7835 0151 / Passcode: 060708
Ankara Local Time: 10:00 – 12:00
Author(s)
Zemfira GADIROVA

Mustafa Fatih AKAY
İlkay Doğan TAŞ

Kübra KILIÇ

Title
EDUCATIONAL REFORM AND THE
ROLE OF GREAT LEADER HEYDAR
ALIYEV IN AZERBAIJANI
EDUCATION
THE EFFECT OF AUTOBIOGRAPHY
AND BIOGRAPHY ACTIVITY FOR
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
STUDENTS ON LIFE
SATISFACTION
INVESTIGATION OF THE EFFECTS
OF SECONDARY SCHOOL
STUDENTS' SCIENTIFIC
EPISTEMOLOGICAL BELIEFS ON
PERMANENT SCIENCE
MOTIVATION

Affiliation
Azerbaijan State Pedagogical
University, Azerbaijan, Baku.

Kırıkkale University, Kırıkkale,
Türkiye

Yüzüncü Yıl University

Assist. Prof. Dr. Özcan
ERİŞEK

LEARNING STRATEGIES AND
VOCABULARY LEARNING

Atatürk University

Hanne Erdoğan
Şafak Uluçıanr Sağır

TEACHER'S OPINIONS ON
CONTEXT-BASED LEARNING

Amasya University

TEACHERS' VIEWS ON THE
RELATIONSHIP OF LIFE STUDIES
Amasya University
COURSE WITH OTHER COURSES
STUDENTS' IMAGES AND
Hasan Basri Memduhoğlu
PERCEPTIONS AGAINST
Siirt University, Siirt, Türkiye
Seray Marakçı
DISTANCE EDUCATION: A
METAPHOR ANALYSIS
PERCEPTIONS OF CANDIDATES
Hasan Basri Memduhoğlu
TEACHERS REGARDING SCHOOL
Siirt University, Siirt, Türkiye
Hasan YILDIRIM
CULTURE
THE EFFECTS OF THE
ADMINISTRATORS' TEACHER
Girne American University, Girne,
Prof. Dr. Cevat Celep
INFLUENCING BEHAVIORS ON
Turkish Republic of North Cyprus
Assist. Prof. Dr. Ayça Kaya
TEACHERS' ORGANIZATIONAL
Haliç University, İstanbul, Turkey
COMMITMENT
OTTOMAN EMBASSADORS AND
Dr. Mehmet CİHANGİR
Dicle University, Diyarbakır/Türkiye
SEFARETNAMES
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Şafak Uluçıanr Sağır
Damla KİRPİKSİZ ZİLE
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Author(s)

Title

Affiliation

RELATIONSHIP OF REJECTION
SENSITIVITY, PARENTAL
Dr. Naeema Arzeen
BONDING, AND ATTACHMENT
Lecturer, NUML, Islamabad,
Dr. Saima Arzeen
STYLES WITH RELATIONSHIP
Pakistan
SATISFACTION AMONG ADULT
ADOPTEES
AGE AND GENDER RELATED
DIFFERENCES IN ICT SELFDr. Naeema Arzeen
EFFICACY, SELF-DIRECTED
Lecturer, NUML, Islamabad,
Dr. Saima Arzeen
LEARNING, E-LEARNING
Pakistan
READINESS, AND STUDENT
ENGAGEMENT AMONG STUDENTS
CORRELATES OF BIRTH PARITY
University of the Western Cape,
Prof. A. Sathiya Susuman
AND CHILDHOOD SURVIVAL IN
Cape Town, South Africa
TANZANIA
A TREND OF NON-TRADITIONAL
MARRIAGES IN PAKISTAN (AN
Shaheed Benazir Bhutto Women
Dr. Naseem Akhter
ANALYSIS FROM ISLAMIC
University, Peshawar, Pakistan.
PERSPECTIVE)
THE SHRINE OF KAKA SAHIB AND
ITS ROLE IN DEVELOPING PEACE
& HARMONY (AN ANALYSIS OF
Shaheed Benazir Bhutto Women
Dr. Naseem Akhter
THE OPINIONS OF THE STUDENTS
University, Peshawar, Pakistan.
OF SHAHEED BENAZIR BHUTTO
WOMEN UNIVERSITY, PESHAWAR)
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND
University of Sri
Dr. U.K.Thalgaspitiya
WORK-LIFE BALANCE
Jayewardenepura, Sri Lanka
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Author(s)
Ly Dai Hung
Faisal ZULHUMADI
Wan Nadzri OSMAN
Mazri YAAKOB
Firzana ROSLAN
Tamar Barbakadze
Vikram Bansal
Deepthi. B
Olena BUDІAKOVA
Dinesha Siriwardhane

Dinesha Siriwardhane
Fakarudin Kamarudin
Nazratul Aina Mohamad
Anwar
Ihor PONOMARENKO

Title
EFFICIENT CAPITAL
ACCUMULATION ACROSS
ECONOMIES
DISASTER PREPAREDNESS OF
NANOTECHNOLOGY RESEARCH
CENTRE IN MALAYSIA: A CASE
STUDY
TAXATION AS AN INSTRUMENT OF
FISCAL AND STIMULATING POLICY
A STUDY ON THE AWARENESS OF
MUTUAL FUND INVESTMENT: A
CASE STUDY OF TELANGANA
BIOECONOMY: INTERDISCIPLINARY
RESEARCH
HOW HEALTH MATTERS TO THE
WEALTH OF A NATION? CASE OF A
DEVELOPING COUNTRY
SOCIO-ECONOMIC DRIVERS OF
INTERNATIONAL CONTRACT
LABOUR MIGRATION: CASE OF A
DEVELOPING COUNTRY CONTEXT
UNBOXING THE BANKS’
PRODUCTIVITY AND IMPACT OF
COUNTRY GOVERNANCE NEXUS
MARKETING STRATEGY
IMPLEMENTATION IN THE DIGITAL
ENVIRONMENT

Affiliation
Vietnam Institute of Economics,
Hanoi
Universiti Utara Malaysia
Tbilisi State University, Tbilisi,
Georgia.
Jawaharlal Nehru University, New
Delhi, India
Kyiv National University of
Technologies and Design, Kyiv,
Ukraine
University of Sri Jayewardenepura,
Sri Lanka
University of Sri Jayewardenepura,
Sri Lanka
Universiti Putra Malaysia
Kyiv National University of
Technologies and Design, Faculty of
Management and Business Design,
Kiyv, Ukraine

ANALYSING THE POST-PANDEMIC
FACTORS OF BUSINESS
Zulnaidi Yaacob
Universiti Sains Malaysia
DIGITALIZATION AMONG SME IN
MALAYSIA
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Author(s)

Title

Affiliation

Messaoudi ABDERRAZEK
Laszlo Peter KISS

BUCKLING OF BEAMS BY MEANS OF
A GREEN FUNCTION TECHNIQUE

University of Miskolc, Institute of
Applied Mechanics, Miskolc,
Hungary

Govinda Prasad Dhungana
Vijay Kumar

ODD INVERTED WEIBULL-G FAMILY:
MODEL, PROPERTIES AND
APPLICATIONS

Tribhuvan University, Birendra
Multiple Campus, Chitwan,
Nepal
Deen Dayal Upadhyaya
Gorakhpur University,
Gorakhpur, India

Vakeel A. Khan
Zahid Rahman

ON THE SOME NEW CLASSES OF
RIESZ I-CONVERGENT FUZZY
SEQUENCE SPACES

Aligarh Muslim University,
Aligarh, INDIA

Ilias Lai
Nadir Rezzoug

ON A DEGREE OF PRIMITIVE
SEQUENCES

ENS Vieux Kouba, Algiers,
Algeria
University of Tiaret, Algeria

Bharath Goudar

H. F. Shankar

Bharath Goudar

Schehrazad SELMANE

QUADRATIC COMBINED
CONVECTIVE FLOW AROUND YAWED
CYLINDER IN PRESENCE OF TIME
VARIATIONS AND MAGNETIC
EFFECTS
INFLUENCE OF LIQUID HYDROGEN
DIFFUSION ON NONLINEAR MIXED
CONVECTIVE CIRCULATION AROUND
A YAWED CYLINDER
QUADRATIC COMBINED
CONVECTIVE FLOW AROUND YAWED
CYLINDER IN PRESENCE OF TIME
VARIATIONS AND MAGNETIC
EFFECTS
MATHEMATICAL APPROACHES TO
SCORPION STINGS PREDICTION AND
CONTROL

Karnatak University, Dharwad –
580 003, India.

Karnatak University, Dharwad –
580 003, India

Karnatak University, Dharwad –
580 003, India.
University of Science and
Technology Houari Boumediene
Algeria
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Author(s)
Ensar BAKİ
Av. Dr. Selin Başer

Hasan HARMANCI
Assoc. Prof. Dr. Yılmaz
SEÇİM
İrem DEMİRYÜREK

Title

Affiliation

THE RIGHT TO FOOD IN NATIONAL
AND INTERNATIONAL LAW
A COMPARATIVE EVALUATION OF THE
CRIME OF GENOCIDE IN TERMS OF
INTERNATIONAL LAW AND TURKISH
LAW
THE OUTLOOK OF LITERARY
CURRENTS IN CONTINENTAL EUROPE
AND THE ARAB WORLD

Ankara Yıldırım Beyazıt
University, Ankara, Turkey

KONYA CIRCASSIAN CULINARY
CULTURE

İstanbul, Türkiye
Muş Alparslan University, Muş,
Türkiye
Necmettin Erbakan University

ANALYSIS OF COMMENTS AND ECOMPLAINTS ON ETHNIC
Necmettin Erbakan University
RESTAURANT MENUS OPERATING IN
ISTANBUL
FROM TRADITIONAL FOODS ‘‘ALMOND
Damla Zeynep ÜTEBAY
Trakya University, Edirne, Turkey
PASTE’’
A STUDY OF RESEARCH FOR
DETERMINING THE LEVEL OF COPING
WITH STRESS AND PSYCHOLOGICAL
Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul,
Celalettin Adil BEŞORAK
RESILIENCE OF SEAMEN, LONG
Türkiye
DISTANCE TRUCK DRIVERS AND THEIR
SPOUSES
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
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Assoc. Prof. Dr. Yılmaz
SEÇİM
Kübranur SORUÇ
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Author(s)
Assist. Prof. Dr. Ali
ÖZDEMİR
Assoc. Prof. Dr. Arzu YİĞİT
Assoc. Prof. Dr. Vahit YİĞİT
Assoc. Prof. Dr. Arzu YİĞİT
Assoc. Prof. Dr. Vahit YİĞİT
Sevcan İpek
Ufuk Utku Güllü

Title
A RARE COMPLICATION IN
PILONIDAL SINUS DISEASE: MALIGN
DEGENEREATION
BED UTILIZATION PERFORMANCE BY
REGION IN TURKEY BEFORE AND
DURING THE COVID 19 PANDEMIC
ECONOMIC EVALUATIONS OF
REMOTE PATIENT MONITORING
SYSTEM: EXAMPLE OF
HYPERTENSION DISEASE
ECHOCARDIOGRAPHIC FINDINGS IN
CHILDREN WITH ACUTE
BRONCHIOLITIS

Affiliation
Recep Tayyip Erdoğan University
Süleyman Demirel University

Süleyman Demirel University
Kahramanmaras Sutcu Imam
University

Neziha ULUSOYLAR
ERKEN
Filiz ARAZ
Ertuğrul ERKEN
Birol ÖZER

THE EFFECT OF TREATMENT COST
AND METHODS ON SURVIVAL IN
HEPATOCELLULAR CARCINOMA

Gaziantep University
Baskent University
Kahramanmaras Sutcu Imam
University

Mine ARGALI DENIZ
Muhammed Furkan ARPACI

THE IMPORTANCE OF CADAVER
STUDIES IN ANATOMY THESIS

Suleyman Demirel University
urgut Ozal University

Muhammed Furkan ARPACI
Mine ARGALI DENIZ

EFFECT OF TELEREHABILITATION
IN STROKE PHYSIOTHERAPY

Turgut Ozal University
Suleyman Demirel University

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF
THE TURKISH VERSION OF THE
Uzm. Fzt. Elif Özlem ŞAHİN
INFLAMMATORY ARTHRITIS
Assist. Prof. Dr. Manolya
Baskent University
FACILITATORS AND BARRIERS TO
ACAR
PHYSICAL ACTIVITY
QUESTIONNAIRE
COMPARISON OF FEMALE AND MALE
Ankara University Faculty of
Ayşegül DURAK
IN THE FORMATION OF METABOLIC
Medicine Biophysics Department,
SYNDROME
Ankara, Turkey
COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF
Selin KALENDER
Suleyman Demirel University,
SECOND-LINE TREATMENT OPTIONS
Vahit YİĞİT
Isparta, TURKEY
OF MULTIPLE SCLEROSIS DISEASE
INVESTIGATION OF BODY
Fatih Kaya
COMPOSITION AND OBESITY
Kahramanmaraş Sütçü İmam
Mehmet Demir
PREVALANCE OF HIGH SCHOOL
Mustafa Çiçek
University
STUDENTS BY BIOELECTRIC
Sibel Ateşoğlu Karabaş
IMPEDANCE ANALYSIS METHOD
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Author(s)

Title

Affiliation

INVESTIGATION of ENERGY and CO2
REDUCTION POTENTIAL of
Tekirdağ Namık Kemal
Ahmet Erhan AKAN
UNDERFLOOR COOLING SYSTEM
University, Tekirdag, Turkey.
INTEGRATED INTO GEOTHERMAL
HEAT PUMP
EXPERIMENTAL EXAMINATION OF
Mimsan Endüstri Kazanları A.Ş.,
Berna ÇERİ
THE EFFECT OF TURBULATOR USE ON
Malatya, Türkiye
Tarkan KOCA
CHIMNEY GAS OUTPUT
İnönü Unıversıty Malatya,
TEMPERATURE IN GAS FUEL BOILER
Türkiye
Mimsan Endüstri Kazanları A.Ş.,
IMPACT OF OUTPUT PIPE DIAMETER
Ayşegül Balikci
Malatya, Türkiye
AND FLOW SPEEDS ON CYLON
Tarkan Koca
İnönü Unıversıty Malatya,
PERFORMANCE
Türkiye
STUDY ON GaAsN NANO-STRUCTURE
Ebru Tanboğa Korkmaz
MODEL VIA DFT COMPUTATIONAL
1Bitlis Eren University
Assoc. Prof. Dr. Fatih
METHOD: A GEOMETRIC
Ahmet Çelik
OPTIMIZATION AND MOLECULAR
DYNAMICS PROCESS
Serhat OSMANOĞLU
DESIGNING A SELF HEALING
Aslıhan HAYIRKUŞ
ALUMINUM HONEYCOMB CORE
Bursa Uludağ University
Oğuzhan TAŞ
SANDWICH PANEL WITH PLACING
Konya Teknik University, Konya,
Harun GÜÇLÜ
POLYMER RESIN IMPREGNATED FOAM
Türkiye
Murat YAZICI
INTO CORE CELLS
INVESTIGATION OF SELF-HEALING OF
Büşra Tansu CEYLAN
CRACKS BY JOULE EFFECT IN
Aycan KARAMAN
CONTINUOUS CARBON FIBER
Bursa Uludağ University
Murat YAZICI
REINFORCED POLYPROPYLENE
COMPOSITES
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Author(s)
Advocate Nikita Dobhal
Ishu Dobhal

Title

Affiliation

DENIAL OF 3D MARK FOR LIPSTICK
Advocate in District Court
BY EU
Dehradun, Uttarakhand, India
THE EFFECT OF LOCAL
GOVERNMENT AUTONOMY ON
SALAKO,Oluwaseun Adewale
Federal Polytechnic Ilaro, Ogun
LOCAL GOVERNMENT SERVICE
ADEWALE, Adeseun, Adeshile
State, Nigeria
DELIVERY IN YEWA SOUTH LOCAL
GOVERNMENT
RUSSIAN FOREIGN POLICY DURING
Vorya Shabrandi
PUTIN'S PRESIDENCY IN FRONT OF
Guilan University, IRAN
IRAN IN POST- JCPOA(SANCTIONS)
MACEDONIAN MEDIA LANDSCAPE:
Assoc. Prof. Dr. Hristina
LEGAL AND POLITICAL
Ss Cyril and Methodius University
Runcheva Tasev
CHALLENGES FOR TRADITIONAL
Skopje
AND ONLINE MEDIA
FASASI ABIODUN WAKEEL
PERFORMANCE APPRAISAL AND
UNIVERSITY OF BENIN,
ADEWALE ADESEUN
CAREER ADVANCEMENT IN
NIGERIA
ADESILE
NIGERIAN PUBLIC SERVICE
Silviana DEWI
HALAL BEHAVIOR IN TRAVELING
Halal Center Of IAIN Pekalongan
Bahtiar EFFENDI
Hidayatul SIBYANI
HALAL BEHAVIOR IN STOCK
Halal Center Of IAIN Pekalongan
Kuat ISMANTO
INVESTING
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Author(s)
Matthew Chidozie OGWU
Osamede Pearl, OSAWARU

Matthew Chidozie OGWU

Le Tran Thanh Liem
Pham Van Trong Tinh
Nguyen Thi Bach Kim
Nguyen Thi Kim Phuoc
Stella Gyudorova
Plamen Glogov
Grud Popov
Boban Stanković
Assia BOUHOUDAN
Mustapha KHADDOR

BELKHODJA Hamza
KIARI Fatima
BELARBI Maria
DOUHI Nadjet

Kübra YAZİCİ
Aysegul HANNIGAN
Aysegul HANNIGAN
Kübra YAZİCİ
Mehmet Zeki KOÇAK
Mustafa Güven KAYSİM
Muhittin KULAK
Muhittin KULAK
Mustafa Güven KAYSİM

Title

Affiliation

STATE OF THE GENETIC RESOURCES
OF WEST AFRICAN OKRA
Appalachian State University,
(ABELMOSCHUS CAILLEI [A. CHEV.]
USA
STEVELS.): A TAXON WITH
INDUSTRIAL POTENTIALS
SYSTEMATICS AND TAXONOMIC
STATUS OF SOME CRITICAL
VASCULAR PLANT GROUPS OF THE
Appalachian State University,
CENTRAL APENNINES, ITALY:
USA
TOWARDS CLARIFICATION AND
SUSTAINABLE MANAGEMENT
RESEARCH ON THE FINANCIAL
EFFICIENCY OF THE CULTIVATED
Can Tho University, Can Tho
MAIZE ON PADDY RICE FARMING
City, Vietnam
LAND IN SOC TRANG PROVINCE,
VIETNAM
STUDY OF THE REGENERATIVE
ABILITIES OF MANNA ASH IN
ARTIFICIAL AUSTRIAN PINE
Bulgarian Academy of Sciences
PLANTATIONS IN THE REGION OF
SOFIA, BULGARIA
RUDERAL FLORA IN THE AREA OF
City of Jagodina, Department of
THE CITY OF JAGODINA (SERBIA)
Environmental Protection, Serbia
MYCOTOXINS OF PENICILLIUM
AURANTIOGRISEUM AS A
Abdelmalek Essaadi University,
PROMISING SOURCE FOR ANTITetouan, Morocco
CANCER THERAPY
PHYTOCHEMICAL
CHARACTERIZATION AND
DEMONSTRATION OF THE
University of Mustapha
ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL
Stambouli, Mascara, ALGERIA
POWER OF POLYPHENOLIC
EXTRACTS OF JUGLANS REGIA
(COMMON WALNUT)
Yozgat Bozok University, Yozgat,
THE IMPORTANCE OF RUDERAL
Turkey
PLANTS IN THE URBAN ECOSYSTEM
Atatürk Horticultural Central
Research
Atatürk Horticultural Central
NATURAL AND CULTURAL
Research
RESOURCE VALUE OF ALLIUM
Yozgat Bozok University, Yozgat,
SPECIES IN TURKEY
Turkey
Department of Herbal and
DIFFERENT GROWTH CONDITIONS
Animal Production, Vocational
AFFECTING THE GERMINATION OF
School of Technical Sciences,
FLAXSEEDS (LINUM USITATISSIMUM
Igdir University, 76000, Igdir,
L.)
Turkey
Igdir University, Vocational
DROUGHT STRESS MEMORY AND
School of Technical Sciences,
NANOPARTICLES IN PLANTS
Department of Herbal and
Animal Production, Igdir, Turkey
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Author(s)
Assist. Prof. Dr. Abbas R. Ali
Zaid N. Aladeen
Assoc. Prof. M. As. Michailov
Nikolay Kolev
Vanya Koleva
Teodora Koynova
Asya Dragoeva
Asma ADDA
Salah BEZARI
Hadjira MAOUZ
Salah BEZARI
Mohamed Lebbi
Asma ADDA
Azzedine BOUTELHIG

Title

Affiliation

ENVIRONMENTAL IMPACTS OF
CEMENT DUST ON THE
AGRICULTURAL SOIL NEAR KIRKUK
CEMENT FACTORY, NORTHERN IRAQ
ABOUT APPROACHES FOR WATER
FLOW ASSESSMENTS
VISITORS IN NATURE PARKS –
ECOSYSTEM SERVICE CONSUMERS
AND ENVIRONMENTAL
VOLUNTEERING

University of Kirkuk, College of
Education for Humanities
Science, Department of
Geography, Kirkuk, Iraq
SWU “Neofit Rilski” – Bulgaria
Konstantin Preslavsky
University of Shumen, Shumen,
Bulgaria

SELECTION OF ENERGY RECOVERY
DEVICE FOR DESALINATION PLANT

University of Dr Yahia Fares
Medea, Medea 26000, Algeria

HEATING TUNNEL GREENHOUSE
WITH A ACTIVE SOLAR STORAGE

URAER, Ghardaïa 47133, Algeria

ONE-STEP SYNTHESIS OF NiCoS@rGO
Faculté de Technologie
AS FUNCTIONAL ELECTROUniversité Blida 1, B.P. 270 route
CATALYST FOR OXYGEN EVOLUTION
de Soumaa, Blida 09000, Algérie
REACTION (OER)
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
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Mohamed RAOUI
Naima BOUCHENAFA-SAIB
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Moderator: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
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Ankara Local Time: 15:00 – 17:00
Author(s)
Yavuz Selim Balcıoğlu

Yavuz Selim Balcıoğlu
Assist. Prof. Dr. Ayşen
BAKKALOĞLU
Fulya ZARALI

Abdulvahap BAYDAŞ
Murat BAYAT
Mehmet Emin YAŞAR
Serhat ATA
Abdulvahap BAYDAŞ
Mehmet Emin YAŞAR
Alperen Mustafa Yiğit
Ercan Yıldız
Yavuz YAYLA

Farid HUSEYNOV

Farid HUSEYNOV

Title

Affiliation

DETECTION OF DEPRESSION AND
ANXIETY SYMPTOMS VIA TWITTER
Gebze Technical University
AFTER COVID-19 WITH MACHINE
LEARNING
PREDICTION WITH MACHINE
LEARNING AND COMPARISON OF
Gebze Technical University
LAND PRICES IN THE METAVERSE
UNIVERSE.
EVALUATION OF CRYPTO
CURRENCY IN TERMS OF MONEY
Nişantaşı University
THEORIES AND DIGITAL MONEY
INTUITIONISTIC FUZZY EDAS
METHOD FOR SUPPLIER
Kayseri University
SELECTION IN SUSTAINABLE
SUPPLY CHAINS
AN EMPIRICAL RESEARCH ON THE
DETERMINATION OF THE
RELATIONSHIP BETWEEN GREEN
Düzce University
PRODUCT CONSUMPTION AND
VOLUNTARY SIMPLE LIFE
EVALUATION OF THE EFFECT OF
CONSUMER'S ADVERTISING
PERCEPTION ON BRAND
Düzce University
PREFERENCE IN TERMS OF
PERSONALITY TRAITS
REASONS FOR NOT BEING A
MEMBER OF A UNION: A RESEARCH
Ordu University
IN THE BANKING INDUSTRY
THORSTEIN VEBLEN: TECHNOLOGY
AND ALIENATION TO “THE
Ondokuz Mayıs University
INSTINCT OF WORKMANSHIP”
MOBILE APPLICATION ACCESS
FREQUENCY AND USAGE
Gebze Technical University, Kocaeli,
DURATION ACCORDING TO
Turkey
DEMOGRAPHIC FACTORS
INSTALLATION AND UTILIZATION
RATE OF MOBILE APPLICATIONS
Gebze Technical University, Kocaeli,
ACCORDING TO DEMOGRAPHIC
Turkey
FACTORS

Prof. Dr. Sedat Cereci
TECHNOLOGY in INFORMATION and
Hatay Mustafa Kemal University
Assoc. Prof. Dr. Hasan
COMMUNICATION EDUCATION
Haran University
ÇİFTÇİ
Prof. Dr. Sedat Cereci
Hatay Mustafa Kemal University
Assoc. Prof. Dr. Hasan
CINEMATIC TIME
Haran University
ÇİFTÇİ
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Author(s)
Mehmet ILKIM
Nalan R. AYVAZOĞLU
Süleyman ŞAHİN

Mehmet ILKIM
Ramazan TOPUZ

Hakan Büyükçelebi
Mahmut Açak
Abdullah Altunhan
Hakan Büyükçelebi

Title
THE INVESTIGATION OF SPORTS
CLUB ADMINISTRATORS’
ATTITUDES TOWARDS THE
PARTICIPATION OF INDIVIDUALS
WITH DISABILITIES IN PHYSICAL
ACTIVITY
PARTICIPATION IN PHYSICAL
ACTIVITIES AND
TRANSPORTATION PROBLEMS OF
MILD MENTALLY DISABLED
INDIVIDUALS (EXAMPLE OF
MALATYA YESILYURT)
THE EFFECT OF CENTRAL
DEFENSIVE MIDFIELDERS ON
TEAM SUCCESS
DOES THE BALL POSSESSION
BRING THE SUCCESS?

Prof. Dr. ŞEBNEM ASLAN
Adem BİLGİN

A CONTENT ANALYSIS ON THE
THESIS WRITTEN ABOUT
ETHICAL LEADERSHIP IN TURKEY
TOXIC LEADERSHIP CONCEPT:
CONTENT ANALYSIS

Setenay C. CEVHER TEMEL
Gülbin ÖZÇELİKAY

THE PLACE OF PHARMACEUTICAL
ETHICS IN THE LITERATURE

Prof. Dr. Şebnem ASLAN
Arş. Gör. Havva Nur ATALAY

Affiliation
İnonu University, Malatya, Turkey

İnonu University, Malatya, Turkey

İnonu University, Malatya, Turkey
Çanakkale Onsekiz Mart University,
Çanakkale, Turkey
Mardin Artuklu University, Mardin,
Turkey
İnonu University, Malatya, Turkey
Selcuk University, Konya, Turkey
Selçuk University, Konya, Turkey
Ankara Üniversitesi

EXAMINATION OF THE INTERNET
ADDICTION LEVELS OF SPORTS
İnonu University, Malatya, Turkey
SCIENCES FACULTY STUDENTS
EXAMINATION OF
ASSERTIVENESS LEVELS OF
Serkan DÜZ
İnonu University, Malatya, Turkey
SPORTS SCIENCES FACULTY
STUDENTS
AlAlAll participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
Serkan DÜZ

II. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022/ Ankara, Turkey

CONFERENCE PROGRAM

Session-3 / Hall-6
24.02.2022
Moderator: Prof. Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
Meeting ID: 834 7835 0151 / Passcode: 060708
Ankara Local Time: 15:00 – 17:00
Author(s)

Title

Affiliation

Prof. Dr. Hüseyin
DOĞRAMACIOĞLU
Prof. Dr. Nuran ÖZLÜK
Prof. Dr. Hüseyin
DOĞRAMACIOĞLU
Prof. Dr. Nuran ÖZLÜK

THE CEREMONIES IN THE
NEWSPAPER OF HÂKİMİYET-İ
MİLLİYE
THE OFFICIAL HOLIDAYS IN THE
NEWSPAPER OF HÂKİMİYET-İ
MİLLİYE

Kilis 7 Aralık University
Bolu Abant İzzet Baysal
University
Kilis 7 Aralık University
Bolu Abant İzzet Baysal
University

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

OTTOMAN DOMINATION IN SUDAN

Sivas Cumhuriyet University

Gerenfil Quliyeva

TBILISI LITERATURAL
ENVIRONMENT IN RESEARCH

Baku State University, Bakü,
Azerbaijan

Elmira Məhərrəmova

NİZAMİ GENCEVİNİN DÜNYA
EDEBİYYATININ BANİSİDİR

ADPU, Azerbaijan

Ayten Mehdiyeva

THE HISTORICAL MONUMENTS OF
AZERBAIJAN: ZENGILAN MAIDEN
TOWERS

ADPU, Azerbaijan

Kamal Salayev

ARMENIA'S POLICY OF FALSE
GENOCIDE AGAINST AZERBAIJAN

Institute of Caucasus Studies of
ANAS

All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
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Moderator: Asst. Prof. Dr. Rozina Khattaka
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Ankara Local Time: 10:00 – 12:00
Author(s)
Mastoura Mohamed
Edrees Abdou

Reda Abdel Hameed
Sawsan E. Mohamad
Freah Alshammary
Zulfiqar Ali Khan

Widya Pintaka Bayu
Putra
Samsul Bahri
Asst. Prof. Dr. Rozina
Khattaka
Asst. Prof. Dr.
Muhammad Sufaid
Khanb

Title
DRY GRINDING SYNTHESIS AND
DOCKING STUDY OF
CYCLOPENTANONE-SULFUR
CONTAINING COMPOUNDS WITH ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY FOR HepG-2
and A-549 CANCER CELL LINES
RECYCLING AND APPLICATIONS OF
EXPIRED DRUGS MATERIALS FOR
CORROSION PROTECTION OF METALS
AND ALLOYS
DESIGNED SYNTHESIS OF BISTHIOBARBITURIC ACID HYBRID
STRUCTURES AS POTENT UREASE
INHIBITORS
HAPLOTYPE DIVERSITY IN THE CLOWN
KNIFEFISH (CHITALA CHITALA) BASED
ON PARTIAL CYTOCHROME OXIDASE
SUBUNIT I (COI) GENE: A METAANALYSIS STUDY
ROLE OF CHELATE IN THE REDOX
KINETICS OF
DICYANOBIS(DIIMINE)IRON(III) IN THE
AQUEOUS MEDIUM

Affiliation
Chemistry Department, Faculty of
Science, King Khalid University,
Abha 61413, Saudi Arabia

University of Ha’il, 1560, Hail,
KSA
Government College University,
Faisalabad-38000, Pakistan

National Research and Innovation
Agency of Indonesia

Shaheed Benazir Bhutto Women
University,
Peshawar 25000, Pakistan

TBA CATALYSIS IN THE ELECTRON
Shaheed Benazir Bhutto Women
TRANSFER KINETICS OF FERRICYPYRUniversity,
IODIDE AND FERRICYPHEN-IODIDE IN
Peshawar 25000, Pakistan
AQUEOUS MEDIUM
Dr. Mouffouk Soumia
BIOLOGICAL STUDY OF THE
Université de Batna-1, Batna
Dr. Mouffouk Chaima
METHANOLIC EXTRACT FROM THE
05000, Algérie
Pr. Haba Hamada
ALGERIAN SPECIES NONEA VESICARIA
STUDY OF STRUCTURAL, OPTICAL AND
Babita Tripathi
PHOTOCATALYTIC PROPERTIES OF (1-x)
Sunil Chauhan
Sharda University, U.P, India
NaNbO3-xBiFeO3 HETEROSTRUCTURE
R.C. Singh
NANOMATERIAL
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
Asst. Prof. Dr. Rozina
Khattaka
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Ankara Local Time: 10:00 – 12:00
Author(s)

Title

Affiliation

G. Asghar
F. Shabir
S. N. Khusro
G. H. Tariq
M. S. Awan
M. A. Rehman

FACILE SYNTHESIS AND
CHARACTERIZATION OF DOPED
M-TYPE HEXAFERRITE FOR HIGH
FREQUENCY DEVICES

University of Poonch Rawalakot,
Pakistan

Bande A. B
I.ZAKARIYA’U
Garba M. M
Aliyu S.
Shehu A.
I.ZAKARIYA’U
Bande A. B
Abhimanyu Singh
Sangeeta Rawal
Pramod K. Singh
Bhawana Joshi
Pramod K Singh
Sushant Kumar
Manoj K. Singh
Pramod K. Singh
Subhrajit Konwar
Pramod K. Singh
Suneyana Rawata
Pramod K. Singha
Ram Chandra Singha

PERFORMANCE EVALUATION OF
SPIRAL COIL RECIEVER FOR
THERMAL STEAM GENERATION
USING OPTICAL AND THERMAL
ANALYSIS OF PARABOLIC DISH
CONCENTRATOR
PERFORMANCE ANALYSES OF
PASSIVE SOLAR DRYING SYSTEM
DEVOLOPMENT OF HIGHLY
EFFICIENT SUPERCAPACITOR
DERIVED FROM NOVEL SOLID
POLYMER ELECTROLYTE AND
GRAPHENE NANOSHEETS
ELECTROCHEMICAL DEVICES
BASED ON GREEN ELECTRODEECTROLYTE
HONEYCOMB BASED ACTIVATED
CARBON FOR SUPERCAPACITOR
APPLICATION
FUTURE PROSPECTS OF
BIOPOLYMER- IONIC LIQUID
POLYMER ELECTROLYTE
NEW INSIGHT IONIC LIQUID
DOPED POLYMER ELECTROLYTE

Shehu Shagari College of
Education, Sokoto
Shehu Shagari College of
Education, Sokoto
Gautam Buddha University,
India
Sharda University
Sharda University, Greater
Noida 201310, India
Sharda University, India
Sharda University, G. Noida,
201306, India
Sharda University, Greater
Noida, 201310, India

DEPOSITION CHARACTERISTICS
AND CORROSION TESTS OF
COATINGS ELECTRODEPOSITED
Hatay Mustafa Kemal
Kağan YURDAL
UNDER DIFFERENT PULSE
University, Antakya Vocational
İsmail Hakki KARAHAN
FREQUENCIES FROM SOLUTIONS
School, Hatay, TURKEY
CONTAINING COPPER AND ZINC
PRECURSORS
MORPHOLOGY AND PHASE
FORMATION EXAMINATION OF
Hatay Mustafa Kemal
Kağan YURDAL
BRASS FILMS FABRICATED BY
University, Antakya Vocational
İsmail Hakki KARAHAN
ELECTRODEPOSITION USING
School, Hatay, TURKEY
DIFFERENT PULSE FREQUENCIES
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
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Ankara Local Time: 10:00 – 12:00
Author(s)
Prof. Dr. Berrabah Hamza
Madjid
Prof. Dr. Berrabah Hamza
Madjid

Usman Yusuf Bello
Anji Reddy Polu
Burak Gultekin
Pramod K Singh

Amiya Kumar Sahoo
Dhananjay R. Mishra
Luca Quaranta
Piera Di Marzio
Paola Fortini

Bhatt Tirthraj HITESH
Arumuga PERUMAL D
Sivagamasundari M.S
Maya KEBAILI
Lilia BENCHIKH
Ilyes ABACHA
Hichem CHORFI
Yazid AIT FERHAT

Title
INFLUENCE OF THE PIEZOELECTRIC
EFFECT ON THE STRESSES FOR A
COMPOSITE DISK UNDER THE
PARABOLIC TEMPERATURE
THE DISPLACEMENT DISTRIBUTION
FOR A CYLINDER WITH THE
PRESENCE OF THE NON-LOCAL
EFFECT
INSIGHT INTO THE USE OF IONIC
LIQUID BASED POLYMER
ELECTROLYTE FOR SOLID STATE
BATTERIES
MULTI-RESPONSE OPTIMIZATION OF
EDM DRILLING OF NITINOL
SUBMERGED IN DISTILLED WATER
USING GRA AND TAGUCHI ANALYSIS
APPLICATION OF THE SINGLE IMAGENORMALIZED DIFFERENCE
VEGETATION INDEX (SI-NDVI) FOR
THE MONITORING OF Quercus cerris L.
SEEDLINGS IN ITALY
COMPUTATIONAL STUDY OF FLUID
CHARACTERISTICS OF BOUNDED
DOMAINS USING LATTICE
BOLTZMANN METHOD

Affiliation
Relizane University

Relizane University
Sharda University, Greater
Noida 201310, India
Malla Reddy Engineering
College (Autonomous),
Telangana, India
Solar Energy Institute, Ege
University, Turkey
Jaypee University of
Engineering and Technology,
Madhya Pradesh, India
University of Molise, Pesche,
Italy
NIT Karnataka, Surathkal,
Mangalore, India
VIT University, Chennai,
India
Amrita College of Engineering
& Technology, Nagercoil,
Tamilnadu

SYNTHESIS OF NATURAL AND
SYNTHETIC HYDROXYAPATITE USING Université les frères Mentouri
MECHANICAL AND CO-PRECIPITATION
1,Constantine, Algérie
METHODS: A COMPARATIVE STUDY

TUNING HETEROPOLAR BONDING
STRENGTHS OF PAIR ATOMS IN A
Karamanoğlu Mehmetbey
Dr. Nadire Nayir
MULTICOMPONENT Si/O/Ge SYSTEMS
universitesi
AT TERSOFF LEVEL: A MOLECULAR
DYNAMICS STUDY
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
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Ankara Local Time: 10:00 – 12:00
Author(s)

Title

Affiliation

DRAGONFLY SEARCH ALGORITHM
BASED PID CONTROLLER DESIGN FOR
Emre Çelik
DYNAMIC RESPONSE AND STABILITY
Duzce Universty, Duzce, Turkey
Adem Dalcalı
IMPROVEMENT OF A STANDALONE
AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR
SYSTEM
DESIGN OF CASCADE FUZZY PI
CONTROLLER FOR IMPROVING
Emre Çelik
FREQUENCY STABILIZATON IN TWODuzce Universty, Duzce, Turkey
Adem Dalcalı
AREA MULTI-SOURCE POWER
SYSTEMS
DESIGN AND OPTIMIZATION OF
Adem Dalcalı
DIRECT DRIVEN AC SYNCHRONOUS
Duzce Universty, Duzce, Turkey
Emre Çelik
MOTOR FOR ELEVATOR
APPLICATIONS
DESIGN AND ANALYSIS OF LOW
SPEED SURFACE MOUNTED
Adem Dalcalı
SYNCHRONOUS GENERATOR FOR
Duzce Universty, Duzce, Turkey
Emre Çelik
RUN-OF-THE-RIVER HYDROELECTRIC
POWER PLANTS
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF
DIFFERENT POWER VALUE FUEL
Mehmet Kenan DÖŞOĞLU
CELLS ON SMALL SIGNAL STABILITY
Duzce Universty, Duzce, Turkey
Mahmut ÖZBAY
IN A GRID-CONNECTED DFIG BASED
WIND TURBINE
INVESTIGATION OF VOLTAGE
Mehmet Kenan DÖŞOĞLU
STABILITY IN POWER SYSTEMS WITH
Duzce Universty, Duzce, Turkey
Muhammet DEMİRBAŞ
STATCOM-EDS
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF
SULFONATED POLYIMIDE WITH THE
Assist. Prof. Dr. Ümit
COMBINATION OF (S)-2-(BIS(4Kafkas University, Kars, Türkiye
YILDIKO
AMINOPHENYL)AMINO)BUTAN-1-OL AND
4,4’-DIAMINO-2,2’-STILBENEDISULFONIC
ACID
SIMULATION OF ELECTROMAGNETIC
Adnan KILIÇ
SHOWER DEVELOPMENT IN A
Bursa Uludağ Universty
LYSO(Ce) SCINTILLATION CRYSTAL
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
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Author(s)

Title

Affiliation

Assoc. Prof. Dr. Remzi
Tuntaş

DESIGN OF AN INVERTING AMPLIFIER
CIRCUIT BY ARTIFICIAL NEURAL
NETWORK BASED MODELING
TECHNIQUE

Van Yüzüncü Yıl Unıversıty,
VAN, TÜRKİYE

Müslüm Aykut AKGÜN

SOME CHARACTERIZATIONS OF
CURVES ON CONTACT MANIFOLDS

Adıyaman University, Technical
Sciences Vocational School,
Computer-Mathematics,
Adıyaman, Türkiye

EVALUATION OF THE SOFTWARE
DEVELOPMENT PROCESS IN PUBLIC
Ankara Yıldırım Beyazıt
INSTITUTIONS ACCORDING TO THE
University, Ankara, Turkey
OPINIONS OF CONTRACTED IT
PERSONNEL
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
Yusuf Yalçın KARAKAYA
APPLICATIONS AND DEVELOPMENTS
Gazi University, Ankara, Turkey
Murat YÜCEL
IN ELECTRICITY DISTRIBUTION
NETWORKS
ESTIMATION OF APPROXIMATE COST
Deniz YILDIZ
UNCERTAINTIES IN FLOOD
Prof. Dr. Rıfat AKBIYIKLI
PROTECTION PROJECTS USING
Duzce Universty, Duzce, Turkey
Dr. Volkan ATEŞ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
TECHNIQUES
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
Mehmet Zahit
KARABULUT
Assoc. Prof. Dr. Vildan
ATEŞ
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Ankara Local Time: 12:30 – 14:30
Author(s)
Dr. Nesrullah OKAN
Meryem DOĞANOĞLU
Amine ERGÜN
Metin BAYRAM
Selman HIZAL
Ahmet ZENGİN

Title
INVESTIGATION OF METAPHORICAL
PERCEPTIONS OF UNIVERSITY
STUDENTS ON THE CONCEPTS OF
SPIRIT AND SELF
THE EFFECTS OF INFORMATION
TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE ON
DISTANCE EDUCATION SERVICE
QUALITY

Affiliation
Fırat University, Elazığ, Türkiye

Sakarya University, Sakarya,
Türkiye

Bayram DELEŞ
Nazan KAYTEZ

EVALUATION OF PROBLEMATIC
MEDIA USE OF PRESCHOOL
CHILDREN BY THEIR MOTHERS

Ardahan University, Ardahan,
Turkey
Çankiri Karatekin University,
Çankırı, Turkey

Lect. Sümeyye DALAGAN
Assoc. Prof. Dr. Yeliz
PEKERŞEN
Assoc. Prof. Dr. Ümit
SORMAZ

ON THE ORGANIZATIONAL LOYALTY
OF ACADEMICIANSA QUALITATIVE
RESEARCH

Siirt University

EXAMINING THE PROBLEMS
Kırgızistan – Türkiye Manas
ENCOUNTERED BY WORKING
University Kırgızistan
STUDENTS IN EDUCATION
EXAMINING THE REASONS FOR
Erkan Efilti
Kırgızistan – Türkiye Manas
SCHOOL EXTENSION OF FOREIGN
Fati KOZAN
University Kırgızistan
STUDENTS
DETERMINING THE TENDENCIES OF
Zeynep Özer
STEM/STEAM EDUCATION
Bursa Uludağ University, Bursa,
Assoc. Prof. Dr. R. Erol
RESEARCH CARRIED OUT FOR
Turkey
Demirbatır
GIFTED STUDENTS IN TURKEY
DO TEXTBOOKS DEVELOP HIGHBünyamin SARİKAYA
LEVEL THINKING SKILLS?: SAMPLE
Muş Alparslan University
OF 7TH GRADE TURKISH TEXTBOOK
AN INVESTIGATION OF THE WORK
TITLED “THE OX FALL INTO THE
Bünyamin SARİKAYA
Muş Alparslan University
LIBRARY” IN TERMS OF SUITABILITY
FOR CHILDREN'S LITERATURE
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.

Erkan Efilti
Aykanış Almarsbek kızı
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Author(s)

Title

Affiliation

VACCINE HESITANCY, ACCEPTANCE
AND JEWISH APOCALYPTIC
Favour C. Uroko
University of Nigeria
LITERATURE IN SUB-SAHARAN
AFRICA
THE HOLISTIC DEVELOPMENT IN
Assoc. Prof. Dr. Sarita
MANAGEMENT EDUCATION: CASE
Ashoka Business School
Dhawale
STUDY OF BUSINESS SCHOOL
Assoc. Prof. Dr. Boróka
TEACHING POETRY THROUGH
Sapientia Hungarian University of
Prohászka-Rád
MUSIC AND PAINTING
Transylvania
A MIXED METHODS STUDY ON THE
VERBAL ABILITIES AND COGNITIVE
Ágnes Sántha-Malomsoki
University of Pannonia, Veszprém,
FLEXIBLITY OF HUNGARIAN
PhD
Hungary
LEARNERS IN CLIL AND GENERAL
LANGUAGE PROGRAMMES
INFORMATION AND EDUCATIONAL
ENVIRONMENT OF MEDICAL
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi
Ilnitska Tetyana S.
COLLEGES IN TRAINING OF
State Pedagogical University
SPECIALISTS
THE COSTS OF THE ABSENCE OF
MULTIDISCIPLINARY IN THE FIGHT
Fernando Pessoa University,
Daniel Seabra
AGAINST VIOLENCE IN SPORTS
Portugal
EVENTS IN PORTUGAL
Dr. Sharanpal Singh
SIGN AND SIGNIFICATION:
Deemed to be University, Mullana,
Shilpi Goyal
LINGUISTIC TURN
Ambala, Haryana
PROFESSIONAL PREPARATION OF
Zaporizhzhia National University,
Lect. Vasyl PUZANOV
BLOG POSTS
Zaporizhia, Ukraine
AN INVESTIGATION INTO PRIMARY
King Mongkut’s University of
Nusrat Raza Mangi
SCHOOL DRAWING EDUCATION IN
Technology Thonburi(KMUTT),
Peter Nigel Power
PAKISTAN
Bangkok, Thailand
Assist. Prof. Dr. Ulviyya
THE NOTION OF LEXICAL MEANING
Azerbaijan State Pedagogical
Hajiyeva
IN THE ENGLISH LANGUAGE
University, Azerbaijan
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
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Author(s)

Title

Affiliation

MICROBES REGULATE THE
Anuradha Pandey Dubey
Parishkar College of Global
BIOLUMINESCENCE OF SOME
Madhuri Sharon
Excellence, Jaipur, Rajasthan, India
MARINE FISHES
MICROSTRUCTURES OF THE
OTOLITH IN DIFFERENT BODY SIZE
Soumen Roy
GROUPS OF BANDED GOURAMI
University of Calcutta, West Bengal,
Saumita Ghosh
TRICHOGASTER FASCIATA
India
(OSPHRONEMEDIAE,
ANABANTIFORMES)
IN-SILICO ANALYSIS UNCOVER
Mahendra Kumar Savita
ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF
Amity University, Uttar Pradesh,
Vinay Dwivedi
ALLIUM SATIVUM AGAINST
Lucknow Campus
Prachi Srivastava
AEROMONAS HYDROPHILA
SYNTHESIS AND
I. ABACHA
CHARACTERIZATION OF CU–ZN
M.KEBAILI
ALLOY BY ELECTRODEPOSITIONL. BENCHIKH
ANNEALING ROUTE USING ZINC
CRM Constantine 25000, Algeria
Y.AIT FERHAT
CHLORIDE BATH AND THE STUDY
H.CHORFI
OF THE EFFECT OF CORROSION BY
IMPEDANCE SPECTROSCOPY
FACILE GREEN FABRICATION OF
Sharda University, Greater Noida,
IRON OXIDE-CHITOSAN (Fe3O4India
Usman Lawal Usman
CHITOSAN) NANOCOMPOSITES FOR
Umaru Musa Yar’adua University,
THE ADSORPTION OF MERCURY IN
Katsina- Nigeria
AQUEOUS SOLUTION
SYNTHESIS AND
CHARACTERIZATION OF GREEN
Pratibha Pansari
SOURCE DERIVED NOVEL
Sharda University, Greater Noida,
Prof. Geeta Durga
FLUORESCENT CARBON QUANTUM
India
DOT AS A PROMISING
NANOMEDICINE
ANOTHER 17.126 TRILLION NAIRA
Babatunde, Shakirat
University of Lagos Business School,
AND 100 MILLION PEOPLE IN
Adepeju
Akoka, Lagos, Nigeria
EXTREME POVERTY
MACROPHAGE TARGETING WITH
Kanwal Shabbir
RIFAMPICIN-LOADED
Fakhar Ud-Din
Quaid-i-Azam University,
NANOTRANSFEROSOMAL GEL FOR
Muhammad Moneeb Khan
Islamabad, Pakistan
TREATMENT OF CUTANEOUS
Sara Imtiaz
LEISHMANIASIS
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
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Author(s)

Title

Куанбекова Зарина
Жаркыновна

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
OBTAINING DIETARY FUNCTIONAL
FOODS BASED ON CELERY AND
PARSLEY ROOTS FROM THE CELERY
FAMILY
ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА С
ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИМИ МАССАМИ

Moldovan A.I.
Golubkina N.A.
Kharchenko V.A.
Лысенко В.С.
Кураков Ю.А.
Сулейменов Б.Т.

Affiliation
НАО «Университет Нархоз»
Federal Scientific Center of
Vegetable Production, Russia

Казахский Национальный
педагогический университет им.
Абая
Kyiv National Economic
SUSTAINABLE FINANCIAL
Yuliia Strilchuk
University named after Vadym
ECOSYSTEMS IN DIGITAL ERA
Hetman, Kyiv, Ukraine
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Дніпровського гуманітарного
Поліщук Дарина
ВІРТУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
університету
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
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Author(s)

Title

Affiliation

Andrei, Felicia
Anca Dragomirescu

A COUNSELING GUIDE FOR THE
GOOD USE OF DECORATIVE
COSMETICS

University of Medicine and
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ÖZET
Eğitimde çeşitli yeni yaklaşımlar öğrenci merkezli olarak daha kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi destekler.
Bu yeni yaklaşımlardan biri de bağlam temelli öğrenmedir. Bağlam temelli öğrenme geleneksel
yaklaşıma zıt olarak dersin başlangıcında öğrencilere konu ile ilgili temel kavramları vererek, kavramlar
ile ilgili günlük hayattaki uygulamalarına yönelik örnekler vermeye dayanır. Günlük hayattan alına
örneklerin öğrenci seviyesine uygun olarak öğrenmeyi ve sınıf içi etkinlikleri gerçek dünyadaki
problemlerle ilişkilendirerek konuların anlaşılmasını sağlayan öğretim yöntemidir. Bu çalışma fen
bilimleri öğretmenlerinin bağlam temelli öğrenme yaklaşımı ile ilgili görüşlerini belirlemek için
yapılmıştır. Çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada çalışma grubu 2020-2021
yılında farklı illerde görev yapan fen bilimleri öğretmenleri arasından amaçlı örneklem yöntemlerinden
olan kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış
görüşme formundan yararlanılmıştı. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda yedi soru ve sonunda üç
tane bağlam senaryosu verilmiştir. Form geliştirilirken fen eğitimi uzman görüşleri alınarak gerekli
düzeltmeler yapılmıştır. Bu araştırmada toplanan veriler, nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan analiz
tekniklerinden betimsel analiz tekniğine göre çözümlenmiştir.
Öğretmenler bağlam temelli öğrenme yaklaşımı ile ilgili bilgi seviyelerini orta düzey olarak ifade
etmişlerdir. Bağlam temelli öğrenme yaklaşımının açıklayan öğretmenler günlük hayatla ilgili olduğunu
ifade etmişlerdir. Bağlam temelli öğrenmeyi örneklendirmeler yapmak için kullandıklarından
bahsetmişlerdir. Bağlam temelli öğrenmenin günlük hayatla ilgili konulara daha uygun olduğu
belirtmişlerdir. Fen bilimlerinin günlük yaşamla yakınlığının fazla olmasından dolayı fen bilimleri
konularının bağlam temelli ile işlenebileceğin belirtmişlerdir. Katılımcılar fen bilimleri dersinde bağlam
temelli öğrenmeyi kullanmanın feni günlük yaşama daha fazla yaklaştıracağını, derse karşı ilgiyi
artıracağını ve dersin işleyişini kolaylaştıracağını belirtmiştir. Bağlam temelli öğrenmenin fen bilimleri
dersine kalıcılık, bilişsel gelişim, fene karşı tutum ve somutlaştırma gibi öğrenme çıktıları katacağını
belirtmişlerdir. Bağlam senaryoları incelemelerinde öğretmenler bağlamın hangi konu ile ilgili olduğu
ve hangi ön bilgileri ortaya çıkardığına ilişkin yeterli düzeyde görüş belirtmiştir. Öğretmenlere fen
bilimleri dersi için bağlam senaryoları örneklerini içeren rehber materyal hazırlanabilir. Bağlam temelli
öğrenme uygulama örnekleri ile eğitimler düzenlenebilir.
Anahtar Kelimeler: Bağlam Temelli Öğrenme, Yaşam Temelli Öğrenme, Öğretmen Görüşleri

ABSTRACT
Various new approaches in education support more permanent and meaningful learning in a studentcentered manner. One of these new approaches is context-based learning. Contrary to the traditional
approach, context-based learning is based on giving students the basic concepts related to the subject at
the beginning of the lesson and giving examples of the concepts related to their daily life applications.
It is a teaching method that enables students to understand the subjects by associating in-class activities
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with real-world problems and learning in accordance with the level of students from examples taken
from daily life. This study was conducted to determine the views of science teachers about the contextbased learning approach. Case study method was used in the study. In this study, the study group was
selected from among science teachers working in different provinces in 2020-2021, with the easily
accessible sampling method, which is one of the purposeful sampling methods. A semi-structured
interview form was used as a data collection tool. In the semi-structured interview form, seven questions
and three context scenarios were given at the end. While developing the form, necessary corrections
were made by taking the opinions of science education experts. The data collected in this study were
analyzed according to the descriptive analysis technique, which is one of the analysis techniques used
in qualitative research methods.
Teachers expressed their knowledge level about the context-based learning approach as medium level.
The teachers who explained the context-based learning approach stated that it was related to daily life.
They mentioned that they used context-based learning to make examples. They stated that context-based
learning is more suitable for issues related to daily life. They stated that due to the closeness of science
to daily life, science subjects can be studied with a context-based approach. Participants stated that using
context-based learning in science lessons will bring science closer to daily life, increase interest in the
lesson, and facilitate the course of the lesson. They stated that context-based learning would add learning
outcomes such as permanence, cognitive development, attitude towards science and concretization to
the science course. In examining the context scenarios, the teachers expressed a sufficient level of
opinion about which subject the context is about and what preliminary information it reveals. Guidance
material including examples of context scenarios can be prepared for teachers for science lessons.
Trainings can be organized with context-based learning application examples.
Keywords: Context-Based Learning, Life-Based Learning, Teacher Views
GİRİŞ
Hızla ilerleyen bilim ve teknoloji fene olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu durum fenin insan hayatının bir
parçası haline gelmesine sebep olmuştur (Tatar, 2006 ; Ünal, 2011). Dünyayı açıklamak, tanımlamak ve
keşfetmek fen bilimlerinden geçmektedir. Bunun yanı sıra fen bilimsel metotları kullanmak ve
yorumlamayı da yanında getirir (Sarı Ay, 2017). Fen öğretiminde hedef öğrencilerin keşifleri yoluyla
doğrudan bilgiye nasıl ulaşacağını öğrenmesi, öğrendiklerini karşısına çıkan durumlar ile yapılandırması
ve öğrenme hevesinin gelişmesidir (MEB, 2005). Fen bilimlerinin hedeflerine ulaşabilmesi için
öğretmen ve öğrencinin fen okuryazarı olmaları gerekmektedir (Bacanak, 2002). Fen okuryazarlığını
artırmanın yolu eleştirel düşünme ve sorgulama becerisinden geçmektedir (Anagün, 2008). Öğrencilerin
fen okuryazarı olmalarında öğretmenlerin rolü oldukça büyüktür (Mete ve Yıldırım, 2016).
Öğretmenlerin öğrencileri günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri sunan ve bilimsel
düşünme becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmesi fen okuryazarı olmalarını sağlar (Özdemir,
2010). Fen eğitiminin amaçlarından biri olan fen okuryazarlığı günlük hayattan örnekleri odağına
alması sebebiyle bağlam temelli öğrenme yaklaşımını önemli hale getirmektedir (De Jong, 2008).
Bağlam temelli öğrenmenin temelini 1600’lü yıllarda Jon Amos Comennius birçok duyu organının
öğrenmeye katılmasını sağlamak amacıyla materyallerin kullanılması gerektiğini savunarak atmıştır
(Çelik, 2021). 1980’li yıllarda York Üniversitesinde kimya eğitimcileri tarafından bağlam temelli
öğrenme modeli geliştirilmiştir. Kimya eğitimine yönelik çalışmalar yapa eğitimciler öğrencilerin
dikkatini çeken, ilgilerine yönelik ve günlük hayata daha yakın bir program geliştirmeyi amaç
edinmişlerdir. Bu amaca yönelik günlük yaşamla ilgili yazdıkları bağlamlar ile geliştirdikleri programı
ortaya koymuşlardır (Bennet ve Lubben, 2006).
Bağlam temelli öğrenme geleneksel yaklaşıma zıt olarak dersin başlangıcında öğrencilere konu ile ilgili
temel kavramları vererek, kavramlar ile ilgili günlük hayattaki uygulamalarına yönelik örnekler
vermeye dayanır (Ayas ve Sözbilir, 2015). Öğrencilerin konuları daha iyi anlamaları için onlara anlam
ifade eden olay, olgu ve cisimler derse başlama noktası olarak alınır (Çekiç Toroslu, 2011). Günlük
hayattan alına örneklerin öğrenci seviyesine uygun olarak öğrenmeyi ve sınıf içi etkinlikleri gerçek
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dünyadaki problemlerle ilişkilendirerek konuların anlaşılmasını sağlayan öğretim yöntemidir. (Akpınar,
2012).
Bağlam temelli öğrenmede konular hikâyeler ile verildiğinde öğrencilerin hayal gücü gelişir ve bilginin
kalıcılığı artar (Demircioğlu, 2008). Bağlam temelli öğrenmede her konunun içeriği günlük hayatla ilgili
bir örnek, bir durum ya da olaydan yola çıktığı için öğrencilerin öğrenmeye tutum ve motivasyonlarını
dersin başlangıcında artırılarak konuya başlamak amaçlanır. Bilimsel bağlamları öğretmen için kurulan
bağlamlar, öğrencilerin öğrenecekleri konunun önemini anlayarak motive olmasını ve dersle ilgili
olumlu düşünceler oluşturmalarını sağlar (Çepni ve Özmen, 2014). Bağlam temelli öğrenmede; anlama
sağlayan ilişkilendirmeler yapma, bireysel öğrenme, kalıcı işler yapma, işbirliği, eleştirel ve yaratıcı
düşünme, kendini yetiştirme, yüksek standartlara ulaşma ve gerçekçi ölçme ve değerlendirme olmak
üzere sekiz ögeden oluşmaktadır. Bu sekiz ögeyi bir arada kullanmak öğrencilerin günlük yaşamlarıyla
da ilişki kurmalarını kolaylaştırır. Günlük yaşamla kurulan ilişkiler artıkça da kalıcı öğrenme artar
(Pottet ve Overton, 2006).
De Jong (2006), bağlam kelimesini öğrencilerin kavramları, kuralları, kanunları ve olayları
anlamlandırmaya yardım eden durum olarak ifade etmiştir. De Jong (2006), bağlam seçimi yapılırken
dikkat edilmesi gereken hususları;


Bağlamlar kız ve erkek öğrencilerin ilgi alanında olmalıdır.


Bağlamlar ile ilgili oldukları kavramlar arasındaki ilişki öğrenciler tarafından kurulabilecek
düzeyde olmalıdır.

Bağlamlar ilgili oldukları kavramların dışındaki bir konuya dikkati çekecek nitelikte olmamalı,
kısacası dikkati dağıtmamalıdır.


Bağlamlar çok karmaşık olmamalıdır.



Bağlamlar öğrencilerin kafasını karıştırmamalıdır.

şeklinde özetlemiştir.
Kavramlar ve bağlamlar ilişkilendirilirken özel durumlar göz önüne alınmalıdır. Bazı konuların dikkat
çekiciliği öğrencilerin cinsiyetine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle bağlam seçimi yapılırken
öğrencinin fiziki özellikleri dikkate alınmalıdır. Bağlamlar soyut kavramları somutlaştırmalı, farklı
yönleri içermeli aynı zamanda konu ile ilgili ilkeleri ve genellemeleri sınırlandırmalıdır (Ekici, 2010).
Wilkinson (1999) çalışmasında, Hart’a göre bağlamların kullanımının öğrencilerin derse aktif
katılmasını sağladığını belirtmiştir. Öğrenciler günlük hayatta karşılaştıkları sorunları ortaya koyma ve
çözme konusunda cesaretlendirilirler (Wilkinson, 1999). Bağlam temelli yaklaşımın avantajlarından bir
tanesi de öğrencilerin kritik düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst biliş davranışlarını
geliştirir (Beasley, 2009).Lye, Fry ve Hart (2001), bağlamların öğrencilerin deneyimlerini
ilişkilendirmesini sağadığını, soyut durumların somutlaştırıldığını, ilgi ve motivasyonu artırdığını,
öğrenci ve öğretmene daha fazla özrürlük verdiğini belirtmiştir. Bağlam temelli öğrenme öğrencilere
günlük hayatta kazandıkları deneyimler arasında bağlantı karabilmesine yardımcı olur (Lye ve ark.,
2001). Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin bağlam temelli öğrenme ile ilgili görüşlerini belirlemektir.
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin bağlam temelli öğrenme ile ilgili görüşleri incelendiği için
nitel desen kullanılmıştır. Nitel araştırma desenleri arasından ise durum çalışması kullanılmıştır. Durum
çalışması bir bireyin, grubun, topluluğun bulunduğu durumu belirli sınırlar içinde inceleyen çalışmadır.
Seçilen durumun güncel, gerçek yaşamla ilişkili, tanımlanabilir ve belirli sınırlarla sınırlandırılmış
olması gerekir. Durum çalışması bütün yönleriyle derinlemesine incelenir. Birden fazla veri toplama
aracı kullanılabilir. Amaç genelleme yapmak değil benzer durumların anlaşılmasına katkı sağlamaktır.
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Verilerin analizi için seçilen duruma göre farlı yaklaşımlar kullanılır. Durum çalışmaları genellikle
araştırmacının çıkarımları ile son bulur (Creswell, 2020; Merriam, 2018; Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Çalışma Grubu
Bu çalışmada çalışma grubu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda görev yapan fen bilimleri
öğretmenleri arasından amaçlı örneklem yöntemlerinden olan kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi ile
seçilmiştir. Amaçlı örneklem yöntemi olgu ve olayların keşfedilerek açıklamasına yardımcı olur
(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Uygun (kolay ulaşılabilir) örneklem yönteminde zaman, para, konum gibi
koşullara bağlı olarak elverişlilik durumlarına uygun olacak şekilde örneklem seçilmektedir (Özmen ve
Karamustafaoğlu, 2019).
Tablo 1. Çalışma Grubunun Demografik Özellikler
Çalışma Grubu
Öğretmen 1
Öğretmen 2
Öğretmen 3
Öğretmen 4

Eğitim Durumu
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek lisans

Meslek Deneyimi
1
2,5
5
2

Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme,
en az iki kişinin sözlü olarak yürüttüğü belirli bir konu hakkında bilgi almak amacıyla yürütülen iletişim
şeklidir (Özmen ve Karamustafaoğlu, 2019). Yarı yapılandırılmış görüşmeler, analizlerin kolaylığı,
görüşülene kendini ifade etme imkânı, gerektiğinde derinlemesine bilgi sağlama gibi avantajlara sahiptir
(Büyüköztürk, Kılıç, Akgün, Karadeniz,& Demirel, 2009). Hazırlanan ilk yarı yapılandırılmış görüşme
formu uzman görüşleri alınarak düzenlenmiştir. Düzenlenen görüşme formu bir tanesi demografik
bilgilerin öğrenmek için olmak üzere yedi sorudan ve üç tane bağlam hikayesinden oluşmaktadır. Ek
1’de senaryo örneği verilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Veri Analizi
Fen bilimleri öğretmenlerinin bağlam temelli öğrenme ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yarı
yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde katılımcıların rızası alınarak ses kaydı
yapılmıştır. Araştırmada elde edilen nitel veriler öncelikle yazıya dökülmüştür. Bu araştırmada toplanan
veriler, nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan analiz tekniklerinden betimsel analiz tekniğine göre
çözümlenmiştir. Betimsel analiz elde edilen verilerin önceden belirlenen temalara göre özetlenip
yorumlanmasıyla gerçekleşir. Betimsel analizde doğrudan alıntılara da sık sık yer verilir(Yıldırım ve
Şimşek, 2016). Bu tür analizde amaç elde edilen bulguların düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde
okuyucuya sunulmasıdır. Araştırmada temalar görüşme soruları dikkate alınarak sunulmuştur.
BULGULAR
Araştırmada fen bilimleri öğretmenlerinin kendilerine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlardan elde edilen
bulgular, kodlar altında öğretmen adaylarının yanıtlarından doğrudan alıntılar yapılarak verilmiştir.
Fen bilimleri öğretmenlerinin “Bağlam temelli öğrenme hakkında bilginiz var mı? Bilgi düzeyinizi nasıl
tanımlarsınız? (az, orta veya fazla)” sorusuna verdikleri yanıtlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Öğretmenlerin Bağlam Temelli Öğrenme Hakkında Bilgilerin Seviyesi
KODLAR
Orta

ÖĞRETMENLER
Ö1, Ö2, Ö3 ve Ö4

Tablo 2 incelendiğinde “Bağlam temelli öğrenme hakkında bilginiz var mı? Bilgi düzeyinizi nasıl
tanımlarsınız? (az, orta veya fazla)” sorusuna katılımcıların tamamı orta düzey olarak cevap vermiştir.
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Ö3 kodlu öğretmen “ ..biz yüksek lisansta yani bu öğrenme çeşitleri kuramlar bunları konuşurken zaten
hepsini hocalarınız verdi.” şeklinde kendini ifade etmişti. Ö4 kodlu öğretmen “Derslerde hayat ile
bağlantı kuruyorum öğrencilere örnekleri vermeye çalışıyorum ama genel tam net öğrenme açısından
orta diyebilirim.” şeklinde ifade etmiştir.
Fen Bilimleri öğretmenlerinin “Bağlam temelli öğrenme nedir? Nasıl açıklarsınız? ” sorusuna verdikleri
yanıtlar Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Öğretmenlerin Bağlam Temelli Öğrenme Açıklamaları
KODLAR
Günlük yaşamla ilişkili
Dikkat çekici

ÖĞRETMENLER
Ö1, Ö2, Ö3 ve Ö4
Ö4

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların “Bağlam temelli öğrenme nedir? Nasıl açıklarsınız?” sorusuna
hepsinin günlük yaşamla ilişkili olma koduna göre cevap vermiştir. Ö1 kodlu öğretmen “Okulda
öğrendiklerini hayata, yaşantısına uyarlayabilme ve o yaşam tarzıyla öğrenme durumlarını geliştirme”,
Ö2 kodlu öğretmen “Öğrencilerin hayatlarında öğrendikleri bilgileri nasıl yansıtacakları ile ilgili.” Ve
Ö3 kodlu öğretmen “Bağlam Temelli öğrenme derslerindeki konuların kuramların ilkelerin öğrencileri
yaşamdan çeşitli kesitler sunularak verilmesi, örneklendirerek verilmesi, onların senaryolaştırılması
diye hatırlıyorum.” şeklinde ifade etmişlerdir. Ö4 kodlu öğretmen “Fen konuları çok geniş çaplı günlük
hayatın içerisinde öğrencilerinde yer bulabileceği dikkatini çekebileceği bir disiplin.” Şeklindeki ifade
ile bağlam temelli öğrenmenin dikkat çekiciliğini vurgulamıştır.
Fen Bilimleri öğretmenlerinin “Bağlam temelli öğrenmeyi derslerinizde kullanıyor musunuz? Nasıl
uyguluyorsunuz? Örneklendirir misiniz?” sorusuna verdikleri cevapların analizi Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Öğretmenlerin Bağlam Temelli Öğrenme Kullanmaya Yönelik Açıklamaları
KODLAR
Kullanıyorum
Örneklendirmek

ÖĞRETMENLER
Ö1, Ö2, Ö3 ve Ö4
Ö1, Ö2, Ö3 ve Ö4

Tablo 4 incelediğinde bağlam temelli öğrenmeyi katılımcıların hepsinin derslerinde kullandıkları
görülmektedir. Ö1 kodlu öğretmen “……orta derece kullanıyorum diyelim.”, Ö2 kodlu öğretmen
“Günlük hayattaki olayları bu şekilde yansıtıyorum.”, Ö4 kodlu öğretmen “Günlük hayattan fen
alanında çok fazla verilecek örnek var zaten. Bu nedenle bol bol kullanmaya çalışıyorum.” şeklindeki
ifadelerle bağlam temelli öğrenmeyi derslerinde kullandıklarını belirtmişlerdir. “Nasıl uyguluyorsunuz?
Örneklendirebilir misiniz?” sorusuna Ö4 kodlu öğretmen “Örneğin basınç ünitesinde topuklu ayakkabı
giyme. Basit bir örnektir. Yıllardır değişmeyen bir örnektir ama öğrencilerin dikkatini çekiyor.” Ö3
kodlu öğretmen “Herkes eline kıpkırmızı bir elma alsın bunu ağzınıza atıyoruz ve bunu bir günlük
hayatımızda sürekli yapıyoruz ve şu anda hepiniz ağzını bir elma attınız. Gittiği yol düşünelim diyorum.”
ve Ö2 kodlu öğretmen “Şu an basınç konusu işliyoruz katı basıncı ile ilgili buz pistinde yürümek veya
kar üzerinde yürümek için basıncı ayarlamamız gerektiğinden bahsediyorum” şeklinde ifadeler
kullanılarak derslerde konunun örneklendirilmesinin yapılması için kullandıklarını belirtmişlerdir.
Fen Bilimleri öğretmenlerinin “Bağlam temelli öğrenme yönteminin hangi konuların öğretimi için daha
uygun olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevapların analizi Tablo 5’tedir.
Tablo 5. Bağlam Temelli Öğrenmenin Uygun Olduğu Konular
KODLAR
Günlük hayatla ilgili konularda
Fen Konuları
Türkçe
Matematik
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Tablo 5 incelendiğinde çalışmaya katılan bütün katılımcılar bağlam temelli öğrenme yönteminin günlük
hayatla ve fen ile ilgili konularda kullanılmasının daha uygun olduğunu belirtmiştir. Ö3 kodlu öğretmen
“Günlük hayatı ile ilişkili olan her derste yapılabilir. Günlük hayatında bağlantılı olabilecek bütün
örnekler için uygundur.” şeklindeki ifadesi günlük hayatla ilgili bütün konularda bağlam temelli
öğrenmenin kullanılabileceği ile ilgilidir. Katılımcılara tamamına göre bağlam temelli öğrenme fen
konularına oldukça uygundur. Bu durumu Ö4 kodlu öğretmen “Fizik kısımlarında basınçtır, enerjidir
bu konularda bağlam temelli öğrenme daha kolay anlatılabiliyor işlene biliyor.” ve Ö2 kodlu öğretmen
“Bence bizim branşımız biraz daha fen bilimleri biraz daha günlük hayata yatkın olduğunu
düşünüyorum. Fen eğitiminde etkili olduğunu düşünüyorum diğer branşlarda daha az etkili.” şeklinde
ifade etmiştir.
Fen bilimleri öğretmenlerinin “Bağlam temelli öğrenme yönteminin fen bilimleri derslerinde kullanımı
hakkında neler düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevapların analizi Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Fen Bilimleri Dersinde Bağlam Temelli Öğrenme Kullanımı
KODLAR
Kullanılabilir
Günlük yaşama yakınlık
Kalıcılığı artıma
İlgi
Algılama
Kolaylaştırıcı

ÖĞRETMENLER
Ö1, Ö2, Ö3 ve Ö4
Ö1, Ö2, Ö3 ve Ö4
Ö3 ve Ö4
Ö3
Ö3
Ö1

Tablo 6 incelendiğinde çalışmaya katılan bütün katılımcıların bağlam temelli öğrenmeyi fen
bilimlerinde kullanmaya uygun bulmaktadır. Bu düşüncelerini Ö1 “…..çünkü fen dersi günlük hayatla
iç içe bir ders. Kullanılması öğrenmeyi kolaylaştırıcı hem de gerekli.” şeklinde ifade etmiştir. Bütün
katılımcılar fen bilimlerinin günlük hayata daha yakın bulduğu için bağlam temelli öğrenmenin
kullanılabilir olduğunu düşünmektedir. Bu düşüncesini Ö4 kodlu öğretmen “Günlük yaşamın
ilişkilendirilmesi daha da kolaylaşıyor.” şeklinde ifade etmiştir. Ö4 kodlu öğretmene göre fen
bilimlerinde bağlam temelli öğrenmeyi kullanmak kalıcılığı, ilgiyi, algılamayı kolaylaştıracağı için
kullanılmalıdır. Ö1 kodlu öğretmen bağlam temelli öğrenmenin fen dersinin işlenmesini
kolaylaştıracağını düşünmektedir.
Fen Bilimleri öğretmenlerinin “Bağlam temelli öğrenmenin fen derslerinde kullanılmasının öğrenme
çıktılarına ve öğrenme ortamına etkileri sizce neler olur?” sorusuna verdiği cevapların analizi Tablo
7’de verilmiştir.
Tablo 7. Bağlam Temelli Öğrenmenin Öğrenme Çıktıları ve Öğrenme Ortamına Etkileri
KODLAR
Kalıcılık
Bilişsel gelişim
Somutlaştırma
Tutum
Öğrenme ortamını keyifli hale getirmesi

ÖĞRETMENLER
Ö1 ve Ö4
Ö4 ve Ö2
Ö1 ve Ö3
Ö4
Ö3

Tablo 7 incelendiğinde Ö1 kodlu öğretmen bağlam temelli öğrenmenin fen derslerinde kullanılmasının
öğrenme çıktılarına ve öğrenme ortamına etkilerinin kalıcılık ve somutlaştırma olduğunu belirtmektedir.
Bu durumu “Kalıcılığı artırdığını düşünüyorum. Öğrenme bakımından, öğrenme ortamında da
somutlaştırma daha kolaylaşır.” şeklinde ifade etmiştir. Ö2 kodlu öğretmen bilişsel gelişim
bakımından öğrenme çıktılarını etkilediğini belirtmiştir. “Kendi öğrenmesini kendi denetliyor.” ile
kendini ifade etmiştir. Ö3 kodlu öğretmen bağlam temelli öğrenmenin öğrenme ortamını daha keyifli
bir hale getirdiğini ve konuları somutlaştırmaya yardımcı olduğunu düşünmektedir. Bu düşüncelerini
“…Gezegenler içinde aynı mevzuları kullanıyorum ve çocuklar uzaya çıkıyorlar. Bir an hücre oluyorlar.
Damarlara giriyorlar bir. Hani çocuklar her boyuta uyum sağlayabiliyor.” ve “….katkısı eğlenceli hale
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getirmesi öğrenmeyi pratikleştirmesi.” şeklinde ifade etmiştir. Ö4 kodlu öğretmen bağlam temelli
öğrenmenin öğrenme çıktılarına katkısının kalıcılığı artırmak ve olumlu tutum oluşturmak olduğunu
belirtmiştir.
Katılımcılara görüşme sonunda üç tane örnek bağlam senaryosu verilmiş. Her senaryo için “Bağlam
temelli öğrenme için oluşturulan bu senaryo hangi konu ile ilgili olabilir? Hangi ön bilgiler ortaya
çıkarır? Ders uygulamasında bu metinden nasıl yararlanabiliriz?” soruları yönlendirilmiştir. İlk olarak
incelenen bağlam temelli senaryoda amaç karışımlar konusu için yoğunluk önbilgilerini hatırlatmaktır
ve karışımlarla ilgili merak uyandırmaktır. Katılımcılardan hepsi bu senaryonun yoğunluk fark için
oluşturulduğunu, ön bilgi olarak yoğunluğun bilinmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu metinden dersin giriş
bölümünde dikkat çekmek için yararlanabileceklerini vurgulamışlardır.
Tablo 8. Birinci Bağlam Senaryosu Cevaplar
Bağlam soruları
Yoğunluk farkı
Yoğunluk
Dikkat Çekme

Öğretmenler
Ö1,Ö2, Ö3 ve Ö4
Ö1,Ö2, Ö3 ve Ö4
Ö1,Ö2, Ö3 ve Ö4

İkinci senaryoda amaç ekolojik denge ve besin zinciri konusunu için canlıların sınıflandırılması ön
bilgilerini hatırlatılarak derse giriş yapmaktır. Bütün katılımcılar bağlam senaryosunun ekolojik denge
ve besin zincirine uygun olduğunu söylemiş, canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili ön bilgileri
hatırlatacağını ve dersin girişinde dikkat çekmek için kullanıla bileceğini belirtmiştir.
Tablo 9. İkinci Bağlam Senaryosu Cevaplar
Bağlam soruları
Besin zinciri ve ekolojik denge
Canlıları sınıflandırma
Dikkat Çekme

Öğretmenler
Ö1,Ö2, Ö3 ve Ö4
Ö1,Ö2, Ö3 ve Ö4
Ö1,Ö2, Ö3 ve Ö4

Üçüncü senaryoda amaç ses ve özellikleri konusuna giriş yapmaktır. Maddenin halleri arasındaki
farkları hatırlatması beklenmektedir. Bütün katılımcılar uygun olduğu konuya ses ve özellikleri,
hatırlattıkları öne bilgilere maddenin hallerindeki farklılık ve dersin girişinde yararlanırım cevabını
vermişlerdir.
Tablo 10. Üçüncü Bağlam Senaryosu Cevaplar
Bağlam soruları
Ses ve Özellikler
Maddenin Halleri
Dikkat Çekme

Öğretmenler
Ö1,Ö2, Ö3 ve Ö4
Ö1,Ö2, Ö3 ve Ö4
Ö1,Ö2, Ö3 ve Ö4

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Öğretmenlerin bağlam temelli öğrenme ile ilgili sahip oldukları bilgi seviyeleri incelendiğinde orta
düzeyde olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin bağlam temelli öğrenmeyi açıklamaları günlük hayatla
ilişki olduğu şeklinde ifade edilmiştir. Bağlam temelli öğrenmeyi genellikle örneklendirmeler yapmak
için kullandıklarını belirtmişlerdir. Sözbilir vd. (2007)’nin yapmış oldukları çalışmada bağlam temelli
öğrenmenin ana amacı bilimsel kavramları günlük hayattan seçilmiş olaylar ile sunma olduğunu
belirtmiştir. Topuz, Gençer, Bacanak ve Karamustafaoğlu (2013) fen ve teknoloji öğretmenleri ile
yaptığı çalışmada öğretmenler bağlam temelli öğrenmenin dersi kolaylaştırdığından, eğitimin kalitesini
artırdığından, dersleri ilgi çekici hale getirdiğinden, kalıcı öğrenmeyi sağladığından ve motivasyonu
artırdığından bahsetmiştir.
Katılımcılar bağlam temelli öğrenme için daha çok günlük hayatla ilgili konura daha uygun olduğunu
düşünmektedirler. Fen bilimlerinin günlük yaşamla yakınlığının fazla olmasından dolayı fen bilimleri
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konularının bağlam temelli ile işlenebileceğin belirtmişlerdir. Katılımcıların bir kısmı bağlam temelli
öğrenmenin Matematik ve Türkçe konuları için uygun olmadığı görüşündedir.
Katılımcılar fen bilimleri dersinde bağlam temelli öğrenmeyi kullanmanın feni günlük yaşama daha
fazla yaklaştıracağını, derse karşı ilgiyi artıracağını ve dersin işleyişini kolaylaştıracağını belirtmiştir.
Bağlam temelli öğrenmenin fen bilimleri dersine kalıcılık, bilişsel gelişim, fene karşı tutum ve
somutlaştırma gibi öğrenme çıktıları katacağını belirtmişlerdir. Kutu (2011) tarafından yapılan
çalışmada bağlam temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı
belirtilmiştir. Bennet ve Lubben (2006) tarafından yapılan çalışmada yaşam temelli öğrenme
yaklaşımının öğrencilerin motivasyonlarını ve akılda tutma becerilerini geliştirdiği ortaya koyulmuştur.
Bağlam senaryoları incelemelerinde öğretmenler bağlamın hangi konu ile ilgili olduğu ve hangi ön
bilgileri ortaya çıkardığına ilişkin yeterli düzeyde görüş belirtmiştir. Öğretmenlerin derslerinde bağlam
temelli öğrenmeyi uygulamaları öğrencilerin önceki bildiklerini harekete geçirerek yakın çevrelerinde
gözlemledikleri olayları daha iyi anlamalarına yeni öğrendiklerini yaşamda uygulayabilmelerine olanak
tanımaktadır. Öğretmenlerin bu farkındalığa sahip olması memnuniyet vericidir. Umut edilir ki bu
durumu derslerinde uygulayabilsinler.
Bu çalışmanın sonuçlarından hareketle şu öneriler sunulmuştur: Öğretmenlere fen bilimleri dersi için
bağlam senaryoları örneklerini içeren rehber materyal hazırlanabilir. Öğretmenlerin Bağlam temelli
öğrenme uygulama örnekleri ile eğitimler düzenlenebilir. Fen bilimleri dersi için bağlam yazma atölye
çalışmaları yapılabilir. Bu araştırmanın sonuçları daha büyük örneklem gruplarla çalışılarak
karşılaştırılabilir. Farklı branşlarda öğretmenlerin bağlam temelli öğrenmeye ilişkin görüşleri
araştırılabilir.
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EK 1. Bağlam Senaryosu
Ayşe’nin Sesi
Okulda olacak ses yarışmasına hazırlanan Ayşe odasında prova yapıyordu. Evcil köpeği olan Duman
Ayşe odada şarkı söyledikçe ulumaya başlamıştı. Ayşe’ye
eşlik eder gibi uluyarak etrafında dönüyordu. Ayşe
köpeğinin hareketleriyle birlikte kendini şarkıya daha çok
kaptırıyordu. Yarışmada başarılı olmak isteyen Ayşe hiç
durmadan şarkı söylemeye devam etti. Ayşe’nin bir ablası
vardı. Odası Ayşe’nin odasının yan tarafındaydı. Bu sene
sınav senesi olduğu için zamanın büyük bir kısmını ders
çalışarak geçiriyordu. Ayşe ilk şarkı söylemeye başladığında
kardeşinin sesini duymuştu ve bu durum hoşuna gitmişti.
Ama zaman geçtikçe Ayşe’nin sesi ders çalışmaya
odaklanmasını zorlaştırıyordu. Daha fazla dayanamayarak
Ayşe’yi uyarmak için odasından çıktı. Ayşe’nin kapısını
tıklattı ama Ayşe kendi sesinden dolayı kapının çaldığını
duyamadı. İkinci seferde daha sert bir şekilde kapıyı çaldı ve
Ayşe bu sefer uydu. İçeri girdi ve Ayşe’yi daha az ses
yapması konusunda uyardı. Ayşe ablasından özür diledi ve
daha dikkatli olacağını söyledi. Ablası odasından çıkınca
Ayşe kendini üzgün hissetti ve kafasını eğdi. O sırada
akvaryumda olan balığı Altın’ı gördü “ Acaba o da bu kadar
sesten rahatsız olmuş mudur?” diye düşündü.
Bağlam temelli için oluşturulan bu senaryo hangi konu ile
ilgili olabilir?
Hangi ön bilgiler ortaya çıkarır?
Ders uygulamasında bu metinden nasıl yararlanabiliriz?
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ÖZET
Çalışmanın amacı Konya’da yaşayan Çerkez azınlığın mutfak kültürünü araştırmaktır. Konya’da
yaşayan Çerkezlerin mutfak kültürü, özel gün yemekleri, kullandıkları malzemeler tanıtılmaya
çalışılmıştır. Mutfak kültürü, coğrafi koşullara, iklim şartlarına, gelenek göreneklere, dini unsurlara göre
şekillenmektedir. Kafkasya’dan göç eden Çerkez halkının, mutfak kültürlerini korunmasının yanı sıra,
zaman içinde yerel halkla kurulan etkileşimle birlikte Konya mutfağından da etkilendiği görülmüştür.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi ve derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma
sonucunda Çerkez mutfağında mısır unu, patates, sarımsak kullanımının oldukça fazla olduğu
görülmüştür. Haluj, patates şıpsi gibi hamur işleri ve leps, şıpsi baste gibi et yemekleri tüketilmektedir.
Katılımcıların çoğu Çerkez yemeklerini anne, anneanne ve babaannesinden öğrendiklerini belirtirken
kendisinden sonraki nesle öğreterek Çerkez mutfak kültürünü devam ettirmeye çalışmaktadır.
Anahtar kelimeler: Çerkez, Çerkez Mutfağı, Çerkez Mutfak Kültürü
ABSTRACT
The aim of the study is to investigate the culinary culture of the Circassian minority living in Konya.
The culinary culture, special day meals and materials used by Circassians living in Konya have been
tried to be introduced. Circassians culinary culture has been shaped with the effect of geographical
conditions, climatic conditions, traditions and religious elements. In addition to preserving their culinary
culture, the Circassian people who migrated from the Caucasus have been influenced by Konya cuisine
as a result of the interaction with the local people over time. In this study, qualitative research method
and in-depth interview technique have been used. As a conclusion of the study, it has been observed that
the use of corn flour, potatoes and garlic in Circassian cuisine is quite high. Pastries such as haluj, potato
şıpsi and meat dishes such as leps and şıpsi baste are consumed. While most of the participants stated
that they have learned Circassian food and culinary from their mothers and grandmothers, they try to
maintain Circassian culinary culture by teaching it to the next generations.
Keywords: Circassian, Circassian cuisine, Circassian culinary culture
GİRİŞ
Türkiye, tarih boyunca sayısız göç almış, milletlerin kültür ve dil zenginliklerini bünyesinde toplamıştır.
Türkiye’de görülen göçlerin her biri gibi 1864 Çerkez Sürgünü de tarihi açıdan araştırılan, belgeler
sayesinde yorumlanan bir göç olayıdır (Alçiçek, 2019). 1864 yılı Çerkezler için büyük bir sürgün
dramını anlatmaktadır. Kafkas-Rus savaşları, Çerkezlerin Çarlık Rusya’ya yenilmesiyle son bulmuştur.
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Bu yenilginin sonucu olarak Çerkez halkının iki seçeneği vardı, ya Çarlık Rusya’nın boyunduruğu altına
gireceklerdi ya da Osmanlı’ya sığınacaklardı. Çerkezler ikinci seçeneği tercih ettiler ve sürgün başlamış
oldu (Kalaycı, 2015). Osmanlı, kitleler halinde göç eden Çerkez halkını bir iskân politikası geliştirerek
yerleştirmiştir. Osmanlı iskân politikası gereği Çerkezler, Anadolu ve Rumeli sancaklarına, Karadeniz
sahillerine ve Konya, Sivas gibi geniş arazili bölgelere yerleştirilmişlerdir. İzlenen politikanın amacı
boş bırakılan toprakları canlandırmak ve dışarıdan gelecek tehlikeleri önleyebilmektir. (Bolat ve Demir,
2017).
Yemek alışkanlıkları toplumlara göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar ait olduğu toplumun
kültürel bir parçasıdır. Toplumun yaşam şekli, yemek kültürünü yansıtmaktadır. Yaşam şeklinin
değişime uğraması, yemek kültürünün değişmesinde rol oynamaktadır (Güler, 2010). Çerkezler ise uzun
yıllar süresince çeşitli malzemelerin farklı kombinasyonlarla yemek haline getirilmesi sonucunda en
iyisinin bulunmasıyla kendi yemek kültürünü oluşturmuşlardır (Kaya, 2015).
KURAMSAL ÇERÇEVE
Çerkez Mutfağı
Geleneksel Çerkez evlerinde mutfak, genellikle evin sağ tarafında ve dışında olur. Yemek pişirmek için
odun ateşinden faydalanılır. Yemekler “çöven” adı verilen yuvarlak, iki tarafında da kulp bulunan bakır
kaplarda pişirilir. Çövenler, yemeğin pişme ısısına göre yukarıdan ayarlanabilecek zincirlere asılır.
Ateşin üzerinde tel ızgaralar bulunur. Genellikle ateş söndürüldükten sonra peynir ve etlerin kalan
dumanla tütsülemeleri bu ocaklarda yapılır (Boran Art, 2017; Aktaran: Karaca ve Güçlü, 2020).
Mutfakta kullanılan araç gereçler genellikle ahşaptan ve topraktan yapılır. Yoğurt ve ayran servis
ederken bakır kâseler kullanılır. Çerkez yemeklerine bakıldığında bazılarının isimlerini mutfakta
kullanılan araç gereçlerden aldığı görülür. Örneğin közde pişirilen “Tebeccako” adını “Tabe” denilen
dökme demir tepsiden almıştır (Boran Art, 2017; Aktaran: Usta, 2020).
Çerkez mutfağı, üç ayrı dönemde incelenebilir:

Göç öncesi dönem Çerkez mutfağının bereket içindeki en ihtişamlı dönemidir. Yemek çeşitleri
oldukça zengindir ve topraklar bereketlidir, bu durum dönemin etkisinin uzun döneme yayılmasında rol
oynamıştır. Fakat günümüzde geçmişte yapılan birçok yemek unutulmaya yüz tutmuştur.

İkinci dönem göç sonrası dönemdir. Bilmedikleri topraklara göç eden Çerkezler, bu dönemde
yokluk ve kıtlık yaşamışlardır. Çerkez mutfağının en sıkıntılı ve en zor dönemi göç sonrası dönemdir.

Üçüncü dönem ise günümüz Çerkez mutfağı dönemidir. Göç sonrası yaşanan sıkıntılı zamanlar
aşılmış, yeni yerleşim yerlerine alışılmış ve yerel kültürlerle olan etkileşimler sonucunda Çerkez mutfağı
bugünkü halini almıştır. Savaş zamanındaki kıtlık ve Çerkezlerin anavatanlarından kovulmaları
nedeniyle çoğu yemek unutulmuştur (Jaimoukha, 2004; Yılmaz, 2017).
Çerkez mutfağındaki temel malzemeler kırmızı acı biber ve rendelenmiş (veya dövülmüş) sarımsaktır.
Bu malzemeler oldukça besleyicidir ve yemekten ayrı olarak da servis edilebilir. Çerkez mutfağında
sebzeler, soğan, sarımsak, acı ve tatlı kırmızıbiber, karabiber, maydanoz, kişniş, kekik ve dereotu gibi
birçok çeşni kullanılır. Otlar kış için saklanır. Öncelikle gölgede kurutulur, sonra öğütülür ve iri
gözenekli bir elekle elenir. Kekik, et ve sebze yemeklerinin yapımında sıklıkla kullanılır. Çetiğın ismi
verilen ot, yaprakları yeşilken toplanır, kurutulur. Kurutulan ot ufalanarak Çerkez tuzu ile karıştırılır.
Yemeklere çok güzel tat vermektedir. Kişniş, Çerkez tavuğu, Çerkez tuzu, kuru fasulye ezmesi gibi
Çerkez yemeklerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Dereotu, biberiye, karabiber ve maydanoz kullanılan
bazı otlardandır (Jaimoukha, 2004; Yılmaz, 2017).
Çerkez mutfağında yemek yapılırken malzemenin en iyisi ve doğalı seçilmektedir. Hijyen ve temizliğe
çok önem verilmektedir. Yemek yapımında haşlama, kurutma ve fırınlama yöntemleri kullanılmaktadır.
Yağda pişirilen yemekler çok tercih edilmemektedir (Yılmaz, 2017).
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Süt ve süt ürünleri Çerkez mutfağında önemli bir yer teşkil etmektedir. Yoğurt, tereyağı, peynir,
kaymak, Çerkez peyniri sıklıkla tüketilmektedir. Koyun sütünden peynir ve yoğurt elde edilirken, manda
sütünden kaymak, inek sütünden ise tereyağı elde edilmektedir. Ayrıca süt ürünlerini ilaç olarak da
kullanılmaktadır (Yılmaz, 2017).
Çerkez mutfağında et yemekleri sevilen ve tüketilen yemeklerdir. En çok koyun ve kuzu eti tercih
edilmektedir. Misafirlere koç kesilirken, keçi eti genellikle aile içi sofralarda tüketilmektedir. Sığır cinsi
hayvanlar ise nekul (sucuk), corme (Çerkez usulü kokoreç) olarak tüketilmektedir. Evliya Çelebi,
Seyahatname isimli eserinde Çerkezlerin düğünlerde misafirlerine koyun eti ikram ettiğinden
bahsetmektedir. Çerkez mutfağında beyaz et kullanımına sıklıkla rastlanmaktadır. Tavuk kesilmeden iki
gün öncesinde ayrı bir yerde tutulur. Yem olarak sadece mısır ve buğday verilir. Evliya Çelebi, yine
aynı eserinde Çerkezlerin keklik, turna, kaz ve ördekleri avlayıp yediklerinden bahsetmektedir.
Çerkezler sebze yemeklerini çok sevmezler Sebze yemekleri ise genellikle ev içinde tüketilip,
misafirlere sunulmamaktadır (Kaya, 2015; Yılmaz, 2017; Dağlı ve Kahraman, 2005; Aktaran: Acar ve
Karaosmanoğlu, 2019).
Arkeolojik kalıntılar, Çerkezlerin 5000 yıldan beri tahıl üretimi yaptığını ortaya koymaktadır. Buğday
öncelikle yıkanır ve kurutulur. Değirmene gitmeden önce fırında biraz kavrulur. Kavrulmuş buğday ile
yapılan ekmek ve yemekler daha lezzetli olmaktadır. Mısır, arpa, çavdar ve darı sıklıkla
kullanılmaktadır. Birçok yemek mısır unundan yapılmaktadır. Ayrıca Evliya Çelebi de Seyahatname
isimli eserinde Çerkezlerin darı kullandığına değinmektedir (Yılmaz, 2017; Güneş, 1969; Aktaran:
İlhan, 2018).
Çerkez mutfağının önemli bir kısmını hamur işleri oluşturmaktadır. Haluje, hasuda, velibah, hıngel ve
metaj en sevilen hamur işleridir (Kaya, 2015).
Çerkez mutfağında en çok kullanılan kuruyemiş cevizdir. Cevizin yanı sıra fındık ve badem de sıklıkla
kullanılmaktadır. Bal hem tek başına hem de yemeklerin içinde tüketilmektedir. Ayrıca bal şerbeti de
oldukça fazla içilmektedir. Taze meyve tüketimi oldukça fazladır bunun yanında meyveler kurutularak
da tüketilmektedir (Kaya, 2015; Yılmaz, 2017).
Çerkezler çayı öküz boynuzunun kadeh olarak kullanıldığı zamanlardan beri tüketmektedir. Çerkez
kahvaltısında çay mutlaka olmalıdır. Çerkezler çay içmeyi seven bir millettir. Çay genellikle “semaver”
de yapılır. Bazen çay süt ve yağla karıştırılarak tüketilir. Özellikle kış aylarında çocuklara aileleri
tarafından bu çay içirilir. Siyah çayın yanı sıra bitki çayları da sıklıkla tüketilmektedir. Adaçayı, ıhlamur,
kuşburnu, karanfil, melisa, ayva yaprağı, ceviz ve çınar ağacı yaprakları sık tüketilen bitki
çaylarındandır. Bu bitki çaylarının tedavi amaçlı kullanıldığı da bilinmektedir (Özgen, 2015; Yılmaz,
2017; Güneş, 1969; Aktaran: İlhan, 2018).
Çerkez Yemekleri
Velibah: Mayalanmış iki parça hamur açılır, içine damak zevkine göre peynir, ıspanak, lahana, kabak
veya patates harcı koyulur. Sac üzerinde pişirilir ve üzeri yağlanır (Özgen, 2015).
Hınkal(Hıngel): Yuvarlak olarak kesilmiş hamur, baharatlarla marine edilmiş et ve soğanla doldurulur.
Özel spiral formda kapatılır ve suda haşlanır. Ravioli gibi sarımsaklı sirkeli sosla servis edilir (Özgen,
2015).
Pasta: Çerkez halkı ekmek yerine pasta denilen darı ya da mısır unundan pişirilen lapayı yerler. Darı,
suda kaynatılarak pasta haline getirilir. Pasta yanında yenilecek yemeğe göre daire ya da yarım daire
şeklinde servis edilir (Baj, 1999; Bilge, 2015).
Haluj: İnce açılmış hamurun içine peynir koyulur ve üçgen şekli verilerek yağda kızartılır (Bilge, 2015).
Meterej: Katı bir hamur hazırlanır ve ince bir şekilde açılır. Üç parmak kalınlığında kesilerek yuvarlanır.
Kızgın yağda kızartılır (Kaya, 2015).
Söğüş: Et bir kişiye yetecek şekilde parçalanarak haşlanır (Kaya, 2015).
Değelibj: Etler küçük parçalara ayrıldıktan sonra kendi yağlarında kavrulur (Kaya, 2015).
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Metazz(Metaj): Mayalanan hamur iki yumurta büyüklüğünde açılır, içine Çerkez peyniri koyularak
kapatılır. Kaynar suda pişirilir (Kaya, 2015).
Sedeş: Pirinç ve süt kaynatılır. Tabaklara paylaştırılır. Ayrı bir yerde şeker ve su şerbet kıvamına gelence
kadar kaynatılır ve tabağa eklenir. Üzerine isteğe göre bal, portakal, vişne koyulur (Baj, 1999; Yılmaz,
2017).
Çerkez Misafirperverliği ve Sofra Adabı
Çerkez toplumunda yemek yeme şekli oldukça önem arz eder. Yemeği yavaş yemek, lokmayı orta
büyüklükte kibar bir şekilde almak önemlidir. Kafayı sofra üzerine eğmemek, ağızda lokma varken yeni
bir lokma almamak, sofra üstüne hapşırmamak, ekmek ve börek gibi yiyecekleri ısırmamak el ile
koparmak, yemeğe gereğinden fazla iştah göstermek hoş karşılanmaz. Az yemeye, yemekleri
methetmeye önem verilir. Ziyafet hazır olduğunda en yaşlı kişi başa oturur ve diğer kişiler yaş sırasına
göre sağ taraftan başlayarak yanına otururdu. En yaşlı tarafında kadeh kaldırılırdı ve yaş sırasına göre
devam ederdi. Genellikle grubun en genci ayakta durur ve servisle ilgilenirdi. Servisle ilgilenen gence
teşekkür amaçlı kadeh kaldırılırdı. Yemekler art arda servis edilirdi. En yaşlı kişi sofradan kalkmadan
kimse kalkamazdı. Misafirperverlik Çerkez görgü kurallarının temel taşıydı. Misafire evdeki en iyi ve
en lezzetli yemekler sunulurdu. Çerkez misafir odasında hükümdar ağırlanıyormuş gibi bir atmosfer
vardır. Çerkezler misafirlerine kahveden ziyade çay ikram ederler. Bunun yanı sıra misafirlere
Çerkezlere özgü hamur işleri yapmak misafire verilen değeri gösterir (Ceyhan, 2008; Jaimoukha, 2004).
YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı Konya’da yaşayan Çerkezlerin mutfak kültürünü araştırmaktır. Çalışmada nitel
araştırma yöntemi ve derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi “gözlem,
görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların
doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği
araştırma” olarak açıklanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Derinlemesine görüşme tekniğinde,
katılımcılara araştırılan konuyla ilgili açık uçlu sorular sorularak detaylı cevaplar alınmaktadır.
Görüşmeler yüz yüze ve birebir yapılmaktadır (Tekin, 2006).
Konya’da ikamet eden yaşları 30-63 arasında 10 Çerkez kadın ile görüşülmüştür. Görüşmeler 2021 yılı
aralık ayında, Covid-19 pandemisi dolayısıyla telefon aracılığıyla yapılmıştır. Çerkez mutfak kültürüne
dair 9 soru sorulmuştur.
BULGULAR
Tablo 1. Katılımcıların Genel Bilgileri
İsim
T.P.
R.N.
S.T.
Ş.Ş.
G.N.
B.B.
N.M.
K.C.
M.D.
N.G.

Doğum Tarihi
1991
1985
1973
1969
1969
1967
1965
1965
1963
1959

Meslek
Öğretmen
Öğretmen
Ev Hanımı
Öğretmen
Emekli
Ev Hanımı
Emekli
Ev Hanımı
Ev Hanımı
Emekli

Doğum Yeri
Konya/Ilgın
Isparta
Konya/Ilgın
İstanbul
Konya/Ilgın
Konya/Kadınhanı
Konya/Ilgın
Afyonkarahisar/Dinar
Konya/Ilgın
Konya/Ilgın

İkamet Yeri
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya

Çerkez Yemeklerini Hazırlamada Kullanılan Malzemeler
Katılımcılara “Çerkez mutfak kültürü yemeklerini hazırlamada kullanılan malzemeler nelerdir?” sorusu
yöneltilmiştir. K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8 mısır ununun çok kullanıldığını söylemiştir. K1, K2, K6,
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K8, K9, K10 patates çok kullanılmaktadır. K5, K10 Çerkez peyniri cevabını vermişlerdir. K1, K3, K5,
K6, K8 sıklıkla sarımsak kullanılmaktadır. K1, K5, K6, K7, K8, K10 bulgur cevabını vermiştir. K1, K2,
K6, K10 tavuk sıklıkla kullanılmaktadır.
Eskiden Kullanılan Araç Gereçler
Katılımcılara “Yemeklerin yapımında kullandığınız başka kültürlerde görmediğiniz bugün
kaybolduğunu düşündüğünüz araç ve gereçler var mıdır?” sorusu yöneltilmiştir. K1 kazanın daha
küçüğü olan “şıvan”ın eskiden kullanılırken şimdi çok tercih edilmediğini belirtmiştir. K3, K5 ve K9
“belağe” adı verilen ve eskiden bulgur ezmek için kullanılan bir çeşit tahta kaşıktan bahsetmiş ve artık
belağe yerine spatula kullanılmaktadır. K5 ve K7 eskiden bakır araç gereçlerin sıklıkla kullanıldığını
fakat artık kullanılmadığını söylemiştir.
Geleneksel Yemekleri Öğrenme/Öğretme
Katılımcılara “Evde yaptığınız geleneksel yemeklerinizi kimlerden öğrendiniz/ kimlere
öğretiyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. K1, K4, K6, K8 anne, anneanne, babaanneden öğrendik. K4,
K7, K10 kayınvalidemden öğrendim. K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 ve K9 kendisinden sonraki nesle
öğrettiğini söylerken, K1 henüz kimseye öğretmediğini söylemiştir. K10 komşularına ve arkadaşlarına
da öğrettiğini söylerken, yeni neslin yemekleri öğrenmeye çok istekli olmadıklarını belirtmiştir. K4 ise
çocuklarının öğrenmek istediğini fakat yemeklerin ön hazırlığı ve yapımı uzun sürdüğü için
yapmadıklarını ifade etmiştir.
Çerkez Mutfağına Ait Yemekler ve Hazırlama Sıklıkları
Katılımcılara “Çerkez mutfağına ait yemekler nelerdir? Bu yemekleri evde hazırlama sıklığınız nedir?”
sorusu yöneltilmiştir. K1 ve K2 natıf mamse, mısır unundan bir çeşit hamur yapılır ortası açılır ve içine
çorba, yumurta, peynir, pastırma, sucuk hiçbir şey yoksa tereyağı koyulur ve hamurla beraber tüketilir.
K3, K4, K6, K7, K9 mamıse, mısır ununun tuzlu suda pişirilmesi ve içine tereyağı eklenmesiyle yapılan
bir çeşit pilavdır. K1, K2, K3, K4, K6 şıpsi baste, tavuk haşlanır ve didiklenir. Tavuk suyuna un eklenir
ve çorba kıvamında pişirilir. Ayrı bir yerde bulgur haşlanarak çorbaya ilave edilir. Tavukla beraber
tüketilir. K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 haluj, hamurun içine Çerkez peyniri, patates gibi farklı
malzemeler koyulur ve kızartılır. K1, K10 Çerkez aşuresi, çorba olarak tüketilir. Bazen içerisinde
Çerkez peyniri ve kurutulmuş et eklenir. K2, K4, K5 halvane, un, süt, maya kullanılarak yapılan içi boş
poğaçadır. K3, K5, K9 leps, haşlama et yemeğine verilen isimdir. K3, K4, K6, K7, K9, K10 psi haluje,
hamurun içine patates harcı koyulur kapatılır, suda haşlanır. K1, K7 becine, mısır unundan yapılan bir
çeşit içecektir. Tatlı ekşi bir tada sahiptir. K8 patates şıpsi, patates haşlanır ve püre haline getirilir.
Sarımsak ve baharat eklenerek tüketilir. K1, çok sık yapmıyorum arada misafir geleceğinde yapıyorum.
K2, Çerkez yemeklerini iki haftada bir pişiriyorum. K3 haftada en az bir kez yaparım. K4 şıpsi baste
çok pişirilir fakat diğer Çerkez yemekleri genellikle misafir geldiğinde yapılır. K5, Çerkez yemeklerini
sıklıkla yaptığını belirtmiştir. K6, şıpsi baste ve haluj ayda birkaç kez pişirilir. Mamıse yılda bir ya da
iki kez yapılır. Psi haluje özel günlerde misafir geldiğinde yapılır. K7, şıpsi baste ayda bir kez yapılır.
Mamıse sıklıkla yapılır. Becine ise kış aylarında tüketilir. K8, Çerkez yemeklerini eskiden sıklıkla
yapmama rağmen artık sağlık sorunlarından dolayı çok pişiremiyorum. K9, psi haluje ve şıpsi baste çok
sık yapılır. Leps ise şehir dışından gelen ağır misafirlere yapılır. K10, Çerkez yemekleri eskisi kadar sık
yapılmamaktadır.
Özel Gün Yemekleri
Katılımcılara “Çerkez kültürüne ait özel gün yemekleriniz var mı? Varsa bunlar nelerdir?” sorusu
yöneltilmiştir. K1, K5, K6, K9, K10 düğün, bayram ve cenaze gibi özel günlerde şıpsi baste yapılır. K1,
K2, K7, K10 haluj yapılır. K2 düğünlerde natıf mamse yapılır. K5, K9 özel günlerde psi haluje yapılır.
K8 bayram sabahları bentse denilen şekerli bir hamur işi yapılır. K1, K
Çerkez Yemeklerinin Öne Çıkan Özellikleri
Katılımcılara “Çerkez yemeklerini diğer etnik yemeklere göre öne çıkaran özellikleri nelerdir?” sorusu
yöneltilmiştir. K1, K8, K10 malzemelerin kolay bulunabilir olması, kısıtlı malzemeyle çeşitli yemekler
yapılması. K2, K3, K6 sarımsak, baharat ve tereyağı kullanımının fazla olması. K4, K5 protein ağırlıklı
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bir mutfak olması. K6 yemek yapılışlarının uğraştırıcı olması. K8 kullanılan malzemelerin organik ve
sağlıklı olması.
Yöresel Ürün Kullanımı
Katılımcılara “Yemeklerinizde yöresel ürünler kullanıyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. K1, K2, K7,
K8 Çerkez peyniri yazın köye gidilince yapılır ve kışın tüketilir. K1, K2, K5, K6, K7, K9 hovben adında
bir baharat vardır, tadı kişnişe benzer. Et yemeklerinde çok kullanılır. Ayrıca fermente etme özelliği
bulunduğundan sucuk yapımında da kullanılan bir üründür. K10 Çerkez aşuresinin mısırı özel dövülür.
En Çok Tüketilen Yemekler
Katılımcılara “En çok tükettiğiniz yemekler hangileridir?” sorusu yöneltilmiştir. K1, K4, K7 haluj çok
yapılır. K1, K2, K3, K6, K7, K8, K9, K10 şıpsi baste sıklıkla tüketilir. K1, K10 Çerkez aşuresi, aşure
zamanı olmasa bile yapılır ve tüketilir. K1, K3, K7, K9 psi haluje en çok tüketilen yemekler arasındadır.
K1, K4, K7 mamıse tüketilir.
Eskiden Yapılıp Artık Yapılmayan Yemekler
Katılımcılara “Eskiden yapılıp, günümüzde kaybolduğunu düşündüğünüz Çerkez yemekleri var mıdır?”
sorusu yöneltilmiştir. K1 kabsıpşı, balkabağının farklı bir yöntemle fermente edilmesiyle yapılan bir
çeşit çorbadır. Acı biberle servis edilir. Yeni neslin çoğu bilmiyor. Koyaje, soğan tereyağıyla kavrulur.
Kırmızı toz biber, ufalanmış Çerkez peyniri koyulur ve meze gibi tüketilir. Cencğın, haşlanmış kuru
fasulye sarımsakla beraber ezilerek tüketilir. K1, K3 becine artık çok yapılmıyor. K1, K7, K9 mecace,
mısır unundan yapılan bir çeşit tatlı ekmek. Sek’(h)u, bulgur, süt ve şekerle yapılan bulamaç formunda
bir tatlı türüdür. K4 hatık, çocukluğumda bayramlarda yapıldığını hatırlıyorum. Sert bir hamurdan
yapılan bir çeşit poğaçadır. Çerkez peyniri, şehir hayatının getirdiği etkiyle eskisi kadar çok yapılmıyor.
K5 ape yeşec, çocukluğumuzda sıklıkla tükettiğimiz bir çeşit tatlıdır. K8 kabak suyu denilen boza
kıvamında bir içecektir. İsmi kabak suyu olmasına rağmen kabaktan elde edilmemektedir, mısır unuyla
yapılmaktadır. Yapımını uzun süren zahmetli bir içecek olduğu için artık yapılmıyor.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Çerkezler göç sonrası dönemde yoksulluk çektikleri için kolay bulunabilir malzemeler kullanmışlardır.
Baharat seven bir millettir ve farklı baharat karışımları yapmışlardır. Sarımsak kullanımı oldukça
fazladır hemen hemen her yemekte vardır. Yemeklerin ön hazırlığı ve yapımı oldukça meşakkatli ve
detay gerektirmektedir. Çerkez peyniri eskiden çok yapılıp tüketilmesine rağmen şehir hayatına
geçilmesiyle zaman kısıtlılığı, marketlerde satılan peynirlerin daha ulaşılabilir olması gibi sebeplerle
artık çok tercih edilmemektedir. Mısırın ve mısır ununun Çerkez mutfağında önemli bir yeri vardır.
Natıf mamse, mamıse gibi birçok yemeğin yapımında mısır unu kullanılmaktadır. Çerkezler İç
Anadolu’ya yerleştikten sonra buğday tüketimi artmasına rağmen mısır kullanmaya devam etmişlerdir.
Haluj, Türk mutfağındaki pişiye benzemektedir. Psi haluje ise mantının harcının değişmiş halidir.
Çerkez aşuresi, Türk mutfağındaki aşurenin tuzlu halidir. Becine, bozaya benzer bir içecektir. Sadece
özel günlerde yapılan belli yemekler olmadığı görülmüştür. Normal zamanlarda da yapılan fakat yapımı
zor olan yemekler özel günlerde yapılmaktadır. Katılımcılar eskiden yapılıp günümüzde yapılmayan
yemekler sorusuna çocukluklarında yedikleri, hatırladıkları yemeklerin sadece isimlerini bildiklerini,
yapılışları hakkında bir bilgileri olmadığını söylemişlerdir. Bazı katılımcıların yeni neslin yemek
öğrenmeye isteği/vakti yok demesine rağmen en genç katılımcının oldukça bilgili olduğu
gözlemlenmiştir. Misafirlere çok önem verilmektedir. En güzel, kaliteli yemekler misafire ikram
edilmektedir.
Çerkez mutfağı zengin ve geniş bir mutfaktır. Çerkez mutfak kültüründe sebze yemeklerinin çok
tüketilmediği görülmüştür. Hamur işine oldukça düşkün bir millet olan Çerkezler, kırmızı et ve beyaz
eti de sıklıkla yemeklerinde kullanmaktadır. Bakliyat ve et ağırlıklı bir mutfaktır. Çerkezlerin tatlıyla
çok arası olmadığı gözlenmiştir. Teknolojinin bu kadar gelişmediği dönemlerde ekmeklerini, peynir ve
etlerini kendi yöntemleriyle kurutmuşlardır. Fakat teknoloji geliştikten sonra bu yöntemler çok fazla
kullanılmamıştır.
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Çerkezler, göç sonrası yeni iklim şartları, yeni bir kültürle tanışma gibi sebeplerle Türk mutfak
kültüründen etkilenmişler ama kendi mutfak kültürlerini de korumuşlardır. Çerkez mutfağı zamanla hem
Türk mutfağının hem de kendi mutfaklarının etkisiyle farklı kombinasyonlarla bugünkü halini almıştır.
Çerkezler mutfak kültürlerini devam ettirmek, yeni nesillere tanıtmak için mümkün olduğunca
yemeklerini yapmaktadır. Fakat günümüzde şehir hayatının getirdiği yoğunluk dolayısıyla Çerkez
yemekleri eskisi kadar sık yapılmasa da özel günlerde, misafir geleceğinde mutlaka Çerkez sofralarında
yer almaktadır.
Çerkez mutfak kültürünü tanıtmak için;


Çerkez köylerinde, mahallelerinde festivaller düzenlenebilir,


Üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri ile iş birliği yapılarak yiyecek içecek
sektöründe çalışacak öğrencilere eğitim verilebilir,


Turistler için özel tanıtımlar yapılabilir,



Konya’da farklı ilçelere Çerkez restoranları açılabilir



Sosyal medya üzerinden reklamlar yapılabilir.
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ÖZET
Osmanlı Devleti askeri, ekonomik, idari, kültürel, siyasi, sosyal alanlarda gerek doğrudan, gerekse
dolaylı mücadelesi neticesinde yenik düşmüş 1914-1920 ve sonrası top yekun yapılan çok çetin milli
mücadele sonucunda, kazanan Anadolu olmuştur. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da küllerinden
yeniden doğarak milli varlığımız tüm dünyaya Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ile
duyurulmuştur. Ankara(a’nkara,engürü), Osmanlı Devleti’nin yükseliş, gerileme dönemine paralel
olarak askeri, ekonomik, idari, siyasi ve sosyal yönden güce sahip olmuş, kaybetmiş kentlerden biridir.
Yalnız coğrafi konumu gereği tarihi süreçte, geniş bir bölgeye merkezlik yapmıştır. Kervan yolları
üzerinde olması nedeniyle, İstanbul, Bursa, Manisa, Kayseri, Konya, Karaman ve bu gibi ticaret
merkezleriyle ticari ilişkilerini yürütmüştür. Özellikle soft üretiminde öndedir. İpek Yolu ile doğrudan
bağlantılı olduğu ticaret yolları: Bursa > Tebriz > Halep > Şam. Öte yandan Ankara > Antalya >
İskenderiye > Arabistan. Bugün ayakta bulunan han, pazar yerleri, bedestenler, kentin ticari
faaliyetlerinin canlı kanıtıdır. 1919 tarihinde her Osmanlı kenti gibi Ankara’da düşman işgali altındadır.
20. Kolordu Komutanlığı Ankara’dadır. Komutanı Ali Fuat Paşa’dır. O günün koşullarında İzmir’in
Yunanlılarca işgalinde, ülke genelinde mitingler yapılması çağrısına Ankara halkı mitingler yaparak
karşılık verir. Ekonomik yönü olduğu kadar, sosyal yönü olan Ahilik teşkilatı yüzyıllardır Ankara’da
yaşatılmaktadır. Bu konumda kısa zamanda Müdafaa-i Hukuk- u Milliye Merkezi olur ve bunu izleyen
çeşitli örgütler kurulur. Bu girişimlere, çokta iddialı olmayan bir görünüm sergileyen halk, kısa zamanda
destek vererek, çalışmalara güç katar. Halk gün ve gün candan faaliyetlerini sürdürerek, Ankara’nın
Milli Mücadelenin merkezi vasfını kazanmasına zemin hazırlarlar. Ankara, bu konumuyla, 1920
tarihinde yeniden tarih sahnesinde yerini alır. Osmanlı toplumunun yeni umudu, Yeni Türkiye
Cumhuriyeti’nin başkenti olur.
Yukarıda kısaca 1919 öncesi, sonrası verilen bilgilerden hareketle, gerek arşiv, gerekse
seyahatnameler(Evliya Çelebi Seyahatnamesi) ve hakkında yazılmış eserler, klasik bir yöntemle
incelenerek, Kurtuluş Savaşına ve Ankara’nın o günkü koşul ve konumuna kısa bir göz atılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Ankara, İstiklal Savaşı, Osmanlı Devleti

ABSTRACT
The Ottoman State, which was surrounded by the dispute states, is defeated in the military, economic,
administrative, cultural, political and social fields as a result of its direct and indirect struggle. As a
result of very arduous national struggle and after condone 1914-1920, winning becomes Anatolia and
Ankara on April 23, 1920 Emerging from the ashes again, our national existence is announced to the
whole world with the opening of the Grand National Assembly of Turkey. It is a city which has had
economic and political power in parallel with the rise and decline period of the Ottoman Empire alone.
However, due to its geographical location, it has centered on a wide region in the historical process. Due
to its location on the silk roads, it has conducted commercial relations with trade centers such As
İstanbul, Bursa, Manisa, Kayseri, Konya and Karaman and the like. It is especially in the production of
sof. Directly connected trade routes: Bursa > Tabriz and Aleppo > Damascus route, that is Silk Road.
Other, Ankara > Antalya > Alexandria > Arabia. Some inns, bazaars, which are still standing are living
proof of the commercial activities of the city. In 1919 like every Ottoman city, Ankara is under enemy
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occupation. 20. Corps Command is in Ankara. Its commander is Ali Fuat Pasha. In the invasion by the
Greeks, the people of Ankara immediately responded to the call for rallies throughout the country. Ahilik
Organization, which has social aspect as well as economic aspect, has been living in Ankara for
centuries. In position, the National Defense Center for the Defense of Rights has been established and
various organizations have been established in a short time. These initiatives, the people who show a
very unpretentious view by providing support in a short time, add power to the work. The people
continued their activities day by day and prepared the ground for Ankara to gain the central character of
the National Struggle. Ankara takes its place in the history scene again in 1920 with its position above
and new hope of Ottoman society then the capital of the new Republic of Turkey. Briefly above the
information provided before and after 1919, and movement, both archival and both travelogues and
written about works, examining a conventional way, why selected centers in Ankara War of
Independence, after the First Grand National Assembly of Turkey causes gathered in Ankara and Ankara
answers to the questions became the capital of the Republic of Turkey will be searched.
Key Words: Ankara, Turkey, War of Independence, the Ottoman Empire.
GİRİŞ
Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında fethiyle Osmanlı Devletinin payıtahtı(Asitane, Dersaadet) olan
İstanbul1 19 ncü yüzyıla kadar uzun bir barış dönemi yaşar. Kent Osmanlının başkenti olmasının yanı
sıra, Yavuz Sultan Selim (1517)’ın padişahlık döneminden sonra da halifelik merkezidir. Osmanlı
Devleti altı yüz yıllık hegomanyasının son kırk yılını, ayakta kalmak ve değişen dünya koşullarına ayak
uydurmak, dağılma sürecine çözüm aramakla geçirir. Bu süreçte, birbirini izleyen yenilgiler, ekonomik
durgunluklar, tabii afetler, İstanbul’u doğrudan etkiler. Osmanlı Devleti askeri, ekonomik, idari,
kültürel, siyasi, sosyal alanlarda gerek doğrudan, gerekse dolaylı mücadelesi neticesinde yenik düşmüş
kabul edilerek ihtilaf devletlerince çepe çevre işgaller başlar. Mondros Mütarekesi sonrası Osmanlı
devletinin başkenti İstanbul 15-16 Mart 1920 tarihinde İtilaf devletleri tarafından resmen işgal edilir. Bu
tarihten sonra Cumhuriyet Döneminde geri planda kalmış gözükse de asıl yapılanmasını bu dönemde
yapar. Ülkenin önemli kenti olma özelliğini hiç bir zaman yitirmez. Mustafa Kemal Atatürk 31 kez
İstanbul’a gelir. Dolmabahçe Sarayında kalır. Bu sarayda bulunan Abdülmecit Efendi Kütüphanesinden
resmi özel işlerini yürütür. Bu kütüphaneden kitap alıp(NO: 717, 1876, 3807), sonra iade ettikleri
kayıtlardan anlaşılmaktadır.
Tarihi süreçte Ankira, Anküra, Aneyra, Ancyr, Ancyra, Ankura, Ankuriya, Angur, Enguru, Engürü,
Engüriye, Angorah, Angora adlarıyla anıla gelen kent, Osmanlı Devletinden bugüne (Engürü) Ankara
olarak anılır(1946:15-28, 1935:7, 1999:118). Ankara ilk çağlardan bugüne Anadolu’nun ticaret, ordu ve
posta yollarının üzerinde olması nedeniyle, değişen ekonomik süreçlere paralel olarak, tahıl üretimi,
hayvancılık, meyvacılık, sebzecilik, dokumacılık ve bu gibi ekonomik faaliyetler gelişir.
1071yılından sonra Türklerin özellikle Selçuklu askerlerin Anadolu’ya yerleşmelerini takiben zamanla
“ikta”(Osmanlı vergi hukukunda öşür ya da a’şar) sisteminin bir sonucu olarak Türkmen boylarının
kentlere yerleşmesine olanak sağlar. Bu kentlerin başında Ankara da (Kırşehir, Yozgat, Çorum,
Kastamonu, Çankırı ve Eskişehir) gelmektedir((1980: 355). Selçuklular döneminde doğu-batı ticareti
çok gelişir. Anadolu’da ticaret yolları üzerinde kervansaraylar, hanlar yapılır(1980:3 59-360). Öte
yandan Cengiz Han’ın istilasından kaçan ve İran üzerinden Anadolu’ya Buhara, Semerkant, Taşkent,
Belh , Merv ve bu gibi yerlerden gelen esnaf, zanaatkarlar Anadolu’nun ekonomik ve sosyal yapısının
değişmesine katkıları olur. Bizans ve Moğol tehlikesine karşı korunmak amacı ile “Ahi” teşkilatı
1

İstanbul Kalesinin ilk ismi Latin Dilinde Makendonya. Süryani dilinde Yankoviçe.İbir dilinde Aleksandra.Sırpça
Pozanta.Yahudi dilinde Vejendoniya. Frenk dilinde Yağfuriye. Yunan dilinde Poznatyam, Kostantinopol.Moskof
dilinde Tekuriye. Afrika dilinde Grandorya. Macarcada Vezendonvar. Leh dilinde Kanatorya.Çek dilinde Aliyana.
İsveç dilinde Herakliyan. Felemenk dilinde İstifanya. Fransızcada İgrandona. Portekizcede Kostiya. Arapçada
Kostantiniyye-i Kübra. Acem dilinde Kayser-zemin. Hind dilinde Taht-ı Rum.Moğol dilinde Çakdurkan. Çelebi Tatar
dilindeSakalib, Osmanlılarda İstanbol(Istanbul) derler. Gulgule-i Rum adıyla meşhur olmuştur.(1999) Evliya Çelebi
Seyahatnamesi. haz.Kahraman.S.A.,Dağlı Yücel. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları,s.25,26.
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oluşturulur. Ahi teşkilatının etkin olduğu kentlerden biri de Ankara’dır(1935:257,267). Öyle ki Selçuklu
Devletinin dağılma süreceinde, Ahilerin 1362 tarihine kadar süren “Ahiler Devleti” kurarak kentte
yönetimi sürdürdükleri, bilinen zaviyeler, hamamlar, tarlalar, imaretler, camiler kanıtdır(Koşay. 1935:
24). Ahilik teşkilatı Ankara kentini sınır kenti konumundan çıkararak, ticari kent konumuna taşır. Öte
yandan Anadolu’nun bir çok kentinde Ahiliğin siyasi, kültürel ve sosyal yönü de çok gelişir(2004:4 03405). Ankara Sultan I. Murat döneminde ahilerle anlaşılması sonucu, Osmanlı topraklarına katılır(1935:
25).
Ankara Osmanlı topraklarına katılınca, sınır kenti özelliğini sürdürür. Osmanlı, Timur savaşına şahitlik
eder. Daha sonraki yıllarda da uzun yıllar taht kavgaları nedeniyle şehzadeler arasında el değişirir. 15.,
16.ıncı yüzyıllarda Osmanlı Devleti Anadolu’da siyasi birliği kurarak, kentler arası ticaretin gelişmesini
sağlar. Ankara’da ticaret kenti oluşunu sağlamlaştırır.
Yukarıda Ankara’nın Osmanlı Dönemine kadar geçen sürecini izleyen Milli Mücadele döneminde o
günkü durumu, konumu, Ankara’nın başkent oluşunu hazırlayan nedenlerin, olayların neler olduğu,
klasik bir yöntemle bilirlenmeye çalışılacaktır.
GELEN DURUM
OsmanlıDevleti
Cihan Şumul Osmanlı Devleti, dahili olduğu devletler grubunun yenik düşmesini takben itilaf devletleri
çok yönlü işgal hareketini başlatmış Osmanlı ordusunun elinden cephanesi ve diğer savunma araçve
gereçlerine el koymaya başlamıştır.İtilaf Devletlerinin donanma ve askerleri İstanbul’a gelmiş,
Adana’ya Fransız askerleri, Urfa Maraş Gaziantep’ İngiliz askerleri, Antalya Konya’ya İtalyan askerleri,
Samsun Merzufon’a İngiliz askerleri sevk edilmiştir(1927:1,2).
Ankara
Ankara, Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıktığında, kale ve çevresinde yer alan
küçük kasaba görünümündedir. Yanlız Osmanlı Devleti’nin yükseliş, gerileme dönemine paralel olarak
ekonomik ve siyasi güce sahip olmuş, kaybetmiş bir Anadolu kenttir. Yalnız, coğrafi konumu gereği
tarihi süreçte, geniş bir bölgeye merkezlik yapmıştır. Kral Yolu, Kervan yolları, İpek Yolu üzerinde
olması nedeniyle(1946:30) İstanbul, Bursa, Manisa, Kayseri, Konya, Karaman ve bu gibi ticaret
mezkezleriyle ticari ilişkilerini yürütmüştür. Doğrudan bağlantılı olduğu ticaret yolları: Bursa >Tebriz
ve Halep > Şam güzergahı, öte yandan Ankara > Antalya > İskenderiye > Arabistan. Bugün ayakta
bulunan bazı han, pazar ve bedestenler, o günkü kentin ticari faaliyetlerinin canlı kanıtıdır.
Yayımlanmış devlet sallamelerine göre Ankara eyalet merkez vasfının yanısıra, “Paşa Sancağı”
konumunda da kalmıştır. Uzun bir tarihi süreçte Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Günyüzü, Yabanabad,
Büyük ve Küçük Haymana, Yörük Kazası, Murtazabad, Şurba, Çubukabad, İstanca, Seferhisar, Tabanlı
Ankara’ya bağlı kalan yerleişim birimleridir.
1919 tarihinde, her Osmanlı kenti gibi Ankara’da da işgal gücü askerleri bulunmaktadır. Birinci Türkiye
Büyük Millet Meclisi binasında Fransız Askerleri, İstasyon Binasında İngiliz askerleri bulunmaktadır.
Neden Ankara
1. Mustafa Kemal, kişisel dostluklarının yanı sıra, 5 Kasım 1916 tarihinde 5. Tümen Komutanlığına
atanan Albay Ali Fuat(Cebesoy) Paşa ile Meşekkat köyünde karşılaşmalarını takibeden(2007:83) yıllar
boyunca
ülke
meselerinin
çözümünde
birlikte
hareket
eden
Ali
Fuat
Paşa
Ankara’dadır(2007:116,121,131). Kentte bulunan 20. Kolordu Komutanıdır.
2. Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal’in ülkenin gidişatına ilişkin görüş ve atılacak adımalarla ilgil
Ankara’nın ileri gelenleri ve halkını gün ve gün bilgilendirir. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı,
Amasya, Sıvas ve Erzurum Kongreleriyle ilgili bilgilendirmeyi sürdürür. Çünkü gerek kişisel, gerekse
askeri konumu nedeniyle daima Mustafa Kemal ile irtibatlıdır.
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3. Öte yandan Selçuklu İmparatorluğunun yıkılmasını takiben Anadolu’da kurulan beyliklerin yanı sıra
Ankara’da kurulan Ahilik Hükümetinin kuruluşundan o güne ekonomik faaliyetlerde özgür, kişisel
güvence ortamı oluşmasının yanı sıra sosyal açıdan ahlaki ve hoşgörü yönü de yaşatıla gelmiştir.
4. Yunanlıların İzmir’i işgalinde Mustafa Kemal’in protesto çağrısını Ankara halkı hemen karşılık
vererek mitingler düzenlerler ve protestolarını kararlı bir şekilde sürdürürler(Amasya Genelgesi
yayınlandığı tarihte).
5. Eylül 1919 tarihinde kurulan Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Merkezi ve diğer bu doğrultuda kurulan
teşkilatlar, Ankara’ya bağlanarak düzenli ve birbiriyle irtibatlı çalışmaları sürdürülür.
6. Ali Fuat Paşa, Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi Efendi ve kentin ileri gelenleri, halkın cani gönülden
katıldığı faaliyetlerini ve teşkilatları destekleyerek daha da kuvvetlenmelerini sağlarlar.
7. Özellikle haberleşme sisteminin aksatılmamasına azami özenin gösterilir(kentin mektupçusunun
duyarlılığı gibi).
8. Ankara halkı, tutum ve davranışlarından memnun olmadıkları Vali Muhittin Paşa’yı seçtikleri
temsilci marifetiyle Damat Ferit Paşa’ya şikayetlerinden istedikleri sonucu alamayınca, seçtikleri vali
vekili Yahya Galip Bey’in görevi üstlenmesini sağlarlar.
9. Ankara halkının ve ileri gelenlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri, Ankara’nın
güvenirliliğini ve gelecekte merkez olma vasfını kuvvetlendirir.
10. Ali Fuat Paşa, Ankara ve çevresinin güven ve emniyeti için azami özeni gösterir ve her fırsatta
Mustafa Kemal’e Ankara’nın güven ortamından, bu kentte zafere daha yakın olunacağı hususunu sürekli
telkinlerde bulunur.
11. Öncelikle merkez olarak düşünülen kentlerden biri olan Sivas kentinin, kongre sürecinde yaşanan
olumsuz olaylar, Elazığ Valisi Ali Galip’in kongreyi dağıtma girişimi, Sivas telgrafhanesinde
yaşanan(padişaha çekilen olumsuz telgraf) olumsuzluklar, Mustafa Kemal’in Sıvas’ı merkez yapma
düşüncesine gölge düşürür.
12. Ali Fuat Paşa Ankara’nın bazı ilçelerde meydana gelen bazı etkin olmayan isyanlarla ilgili gerekli
önlemleri alarak, Ömer Mümtaz Beyi Sivas’a göndererek, Mustafa Kemal’in güvenle Ankara’ya
gelebileceğini duyurur.
13. “Batı Anadolu milli hareketinin birleşik yönetimi 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa’ya
verilmiştir.” Doğrultusunda Mustafa Kemal telgraf gönderir. Bu arada Ali Fuat Paşa’nın görevden
alınması hususu gündeme gelir.
14. Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa’ya Sivas Kongresi kararınca Anadolu Umum Kuva-yi Milliye
Komutanlığı’na atandığını bildiren telgraf gönderir(2007:158).
15. Musfa Kemal Ali Fuat Paşa’dan Heyet-i Temsiliye’nin o günün bozkır Ankara’sında başarıyı
yakalamanın imkansızlığını düşünen üyeleri ikna yolunda iyi ilişkiler içinde olmasını rica eder.
Ankara’nın Başkent Oluşunda Diğer Etkenler
1. İtilaf Devletlerince, 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’u işgal edilmesi,
2. 12 Ocakta İstanbul’un işgaliyle Meclisin kapatılması,
3. Milli Mücadele ve Mustafa Kemal’den yana olanların Malta’ya sürülmesi,
4. Yeni bir meclisin güvenli bir yerde toplanma zorunluğun doğması,
5. Ali Fuat Paşa’ya verilen görev ve sorumluluklar ve onun Ankara’da oluşu,
6. Mustafa Kemal’in yapılacak toplantının yeri hususunda, Anadolu’nun merkezi bir yerinde,
diğer kentlere nazaran daha güvenli, demiryolu bağlantılı ve temsilcilerin rahatlıkla
ulaşılabilecekleri bir yer olması üzerinde durması,
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7. Top yekun milli mücadelenin gereğine inanan Ankara halkının ve ileri gelenlerinin sayıca
gün ve gün artması,
8. Heyet-i Temsiliyenin merkezi olan Ankara’da Meclisin toplanması görüşünün ağırlık
kazanması,
9. Mustafa Kemal Ankara(27 Aralık)’ya gelişiyle Heyet-i Temsiliyenin merkezinin bundan
böyle Ankara olacağını duyurması,
10. Türkiye Millet Meclisinin 23. 4. 1920’de Ankara’da toplanması ve Heyet-i Temsiliyenin
Ankara’ya gelişini izleyen yıllarda gelişen olaylar, Ankara’nın başkent oluşunu tesciller.
12. Ankara, başlangıçta hiç hesapta yokken, kent olarak milli mücadelenin çetin geçen dönemlerine
göğüs germek zurunda kalır. Bu süreçte Ankara halkının çoğunluğu maddi ve manevi her alanda
mücadele verirler.
13. 1921 sonrası, Atatürk Ankara’nın geleceğini dillendirmeye başlar. Zafer sonrası zaman zaman
Ankara’nın konumuyla ilgili kamuoyu yoklaması yapar. İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Ankara
illerinin artı ve eksilerini zaman buldukça gündeme taşır.
Ankara’nın Başkent Olmasına Neden Özelliklerini Şöyle Dile Getirir
1. İklim koşulları,
2. Anadolu’nun belirli merkezlerine ve batıya demiryolu ile bağlı oluşu,
3. Kurtuluş Savaşı boyunca kentin görevini hakkıyla yerine getirmesi,
4. Konumu nedeniyle Anadolu’nun merkezinde yer alması,
5. Önemli merkezlere hemen hemen aynı uzaklıkta olması ve bu gibi.
Malatya Mebusu İsmet Paşa ve arkadaşlarının 9 Ekim 1923 taihinde verdiği yasa önerisi Mecliste
görüşülerek onaylanır.
Sonuç olarak Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrası gelişen tarihi olaylar ve onların sonucu ve Ankara
halkının Kurtuluş Savaşı boyunca gösterdikleri özveri, gayret ve sadakatları netice verir ve kentlerinin
Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olmasıyla sonuçlanır.
Bu sonucun yanı sıra bu çalışmamdan bir başka çıkarım yapılırsa:
Kentlerin konumunu ve değerini üzerinde yaşayan halkın ve gelişen olayların belirlemekte olduğu,
sonucunun da gelecek nesillere bir miras olarak kaldığı söylenebilir.
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OBTAINING DIETARY FUNCTIONAL FOODS BASED ON CELERY, PARSLEY AND
PARSNIP ROOTS FROM THE CELERY FAMILY
Moldovan A.I., Golubkina N.A., Kharchenko V.A.
Federal Scientific Center of Vegetable Production, Moscow region, Odintsovo district 143072
VNIISSOK, Selectsionnaya 14, Russia

ABSTACT
The vegetable snacks, including the celery, parsley and parsnip chips, can be a functional food for people
following their health. Such an alternative can be chips from celery (Apium graveolens L.) and parsley
(Petroselinum crispum L.) roots belonging to the Apiaceae family. In the study, we obtained chips from
celery, parsley and parsnip roots by convection and freeze drying (lyophilic) methods, chose the most
optimal drying conditions, which ensures the preservation of taste and aromatic qualities, the content of
antioxidants and ascorbic acid. We recommend the freeze drying method for obtaining chips from
vegetables of Apiaceae family. This method ensures the preservation of antioxidants from 61% (the
variety of parsnip – Kruglyj) to 92% (the parsley Zolushka). Such chips can become an excellent dietary
food, a source of antioxidants and ascorbic acid.
Keywords: chips, functional foods, celery, parsley, antioxidants.
INTRODUCTION
The intensive rhythm of life, at the same time the need of people for healthier and nutritious food requires
the creation of alternative foods with a high content of antioxidants, a long shelf life and preservation of
taste and nutritional qualities.
Such an alternative can be chips from celery (Apium graveolens L.) and parsley (Petroselinum crispum
L.) roots belonging to the Apiaceae family. These plants are valued all over the world for their taste,
medicinal and aromatic properties. Consumption of root crops of these plants reduces the risk of cancer
(Bogucka-Kocka et al., 2008), stabilizes blood pressure, promotes normalization of spermatogenesis
(Kooti&Daraei, 2017; Golubkina et al., 2020).
Celery is a vegetable with a high nutraceutical value, that is, an excellent source of antioxidants and
mineral beneficial to human health, and is widely used in traditional medicine and ethnoscience (Salehi
et al., 2019). In particular, this plant species is characterized by high contents of ellagic, chlorogenic and
gallic acids, quercetin, kaempferol, apigenin and luteolin, and a high percentage of essential oils; the
latter is mainly represented by phthalides, known for their anti-inflammatory, antitumor and insecticidal
properties (Sorour et al., 2015).
Parsley roots are used fresh as vegetable. It is also often used for flavouring and as taste
enhancer. Parsley is rich in antioxidants, in the flavonoid luteolin, in vitamins C and A and in folic acid.
Parsnip strengthens the walls of capillaries, increases appetite, prevents dementia, lowers blood sugar
and cholesterol, stimulates cell growth and regeneration, improves blood circulation, calms the central
nervous system, removes salts, stones and toxins, prevents the appearance of malignant formations,
anemia, bronchial asthma.

MATERIALS AND METHODS
Chips were obtained from the varieties of celery - Egor and Dobrynya, variety of parsley – Zolushka,
varietes of parsnip – Kruglyj, Belyj Aist, Zhemchug, selection of the Federal Scientific Center of
Vegetable Growing. The chips were obtained by conversion and freeze drying methods.
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Antioxidant Activity (AOA)
The antioxidant activity was evaluated via titration of 0.01 N KMnO4 solution with ethanolic extracts
of dry samples (Maximova et al., 2000).
Ascorbic Acid
The ascorbic acid content was determined by visual titration of extracts in 6% trichloroaecetic acid with
Tillman`s reagent (Golubkina et al., 2018)

RESULTS AND DISCUSSION
The preservation of the total antioxidant activity.
Antioxidants help cells to recover, slow down the aging process, strengthen the immune system,
optimize metabolic processes in the body, reduce the risk of heart disease, protect the body from harmful
radiation, including ultraviolet.
A comparative assessment of the preservation of antioxidant and polyphenols be two methods revealed
that convection methods allows preserving up to 100% of antioxidants, during freeze drying, the
preservation varied from 61% (the variety of parsnip – Kruglyj) to 92% (the variety of parsley –
Zolushka) (fig.1).

Figure 1. Preservation of the total antioxidant activity of chips under conditions of convection and
freeze-drying (% to the control)
The preservation of ascorbic acid.
Parsley root vegetables are characterized by a high content of ascorbic acid – 750 mg/g d.w. (table 1).
The maximum content of ascorbic acid was preserved with the freeze drying method, because this
method is considered the most gentle.
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Table 1. The preservation of ascorbic acid of chips
Crop

Variety

Original
content

Methods

AC
(mg/100 g d.w.)

Celery

Egor

195

freeze drying

186

conversion

172

Parsnip

Parsley

Dobrynya

198

freeze drying
conversion

186
131

Kruglyj

214

freeze drying

152

conversion
freeze drying
conversion
freeze drying
conversion

146
227
206
180
176

freeze drying
conversion

581
416

Belyj Aist

262

Zhemchug

205

Zolushka

750

CONCLUSIONS
We found that freeze-drying provided maximum preservation of taste, aromatic properties, as well as
vitamin C, in chips from celery and parsley root vegetables, which is why we recommend this drying
method for obtaining vegetable chips. Such chips are a functional food product with a high content of
antioxidants, polyphenols and ascorbic acid.
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ABSTRACT
Clown knifefish (Chitala chitala) are one of threatened fish species that widely spread at South Asia
until to Southeast Asia. This study was aimed to observe the haplotype diversity in the partial
Cytochrome Oxidase Subunit I (COI) gene of Clown knifefish assessed with a meta-analysis study. A
total of twentyseven (27) COI gene sequence from GenBank were used in this study for the
bioinformatic analysis. Thus, the bioinformatic analysis was performed using four (4) computer
programs of BioEdit, MEGA-X, DNAsp and NETWORK. Results showed that Clown knifefish in this
study have nine (9) haplotypes. Moreover, the Clown knifefish in this study can be discriminated into
three (3) clades of A (haplotype 1,2,3,5 and 6), B (haplotype 4 and 9) and C (haplotype 7 and 8). Hence,
the haplotype diversity in Clown knifefish was 0.838 (high category). The Pairwise genetic distance was
ranged from 0.002 to 0.116. The Tajima’s D test in this study was -1.133 and indicated that high genetic
diversity in Clown knifefish can be affected by species expansion. In conclusion, haplotype 1 was
detected as the common ancestral of Clown knifefish at South Asia.
Keywords: Bioinformatic, COI gene, Chitala chitala, GenBank, Haplotype
INTRODUCTION
Clown knifefish (Chitala chitala) is one of rare fish species in the world. There are six (6) species of
Chitala fish such as C. blanci, C. borneansis, C. chitala, C. hypselonotus, C. lopis and C. ornata.
According to the IUCN Red List,Clown knifefish was classified into under Near Threatened category
(Chaudhry, 2010). The Clown knifefish lives in the freshwater with pH range of 6.0 - 8.0 and dH range
of 5-19. This fish originated from South Asian, mainly from Indus, Ganges-Brahmaputra and Mahanadi
rivers of India (Froese and Pauly, 2013).Fortunately, the Clown knifefish can be bred in the pond habitat
with a specific technique (Samad et al., 2017). Nugroho et al. (2020) reported that the nutritional
composition inC. lopis consisted of 82.1% of water, 13.97% of ash, 14.1% of protein, 3% of fat and
1.2% of crude fiber. Hence, Clown knifefish have a potency for meat production in the future.
A molecular characterization in Clown knifefishis important for two purposes of productivity and
conservation. Improving producivity in Clown knifefish withthe molecular genetic approachcan be
assessed with detecting many single nucleotide polymorphism’s (SNP’s) in the functional genes.
Meanwhile, the conserving of Clownknifefish with the molecular genetic approach is important to obtain
the DNA barcoding in this fish that important for forrensically detection of protective animal trade. The
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Cytochrome oxidase sub-unit 1 (COI) is one of mitochondrial gene region that has been widely used for
species or cryptic species identification (Ward et al., 2005). Unfortunately, the are few studies to observe
the genetic diversity in the Clown knifefish based on COI gene. However, many previous studies have
been worked to characterize Giant featherback (C. lopis) of Indonesia based on partial COI gene
(Wibowo, 2014; Persada et al., 2021).In addition, many previous studies have been worked to
characterize Clown knifefish based on partial mitochondrial cytochrome-b (Cyt-b) and control region
(D-loop) genes (Mandal et al., 2012; Dutta et al., 2020).
This research was aimed to observe the genetic diversity in Clown knifefishbased on partial
mitochondrial COI gene using a meta-analysis study. The results of this study can be used to support
the conservation program in Clown knifefish in the future.

MATERIALS AND METHODS
A total of twenty-seven (27) sequences of COI gene (499 bp) in Clown knifefish (Chitala chitala) were
collected from GenBank as presented in the Table 1. Four (4) molecular packages of BioEdit (Hall,
2001), MEGA-X (Hall, 2013), DNAsp (Librado and Rozas, 2009), NETWORK (Bandelt et al., 1999)
were used for the bioinformatics analysis. A BioEdit package was used to conduct sequence alignment
and contiq analysis. A MEGA-X package was used to construct the phylogenetic tree and pairwise
distance. A DNAsp package was used to determine number of mutation site, number of haplotype,
haplotype diversity (Hd), nucleotide diversity (Pi), Fu’s Fs statistic test and Tajima’s D value. A
NETWORK package was used to obtain the Median joining network.
Table 1. The origin of COI sequence in Clown knifefish (Chitala chitala)used in this study
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GenBank
FJ459464
FJ459465
FJ459466
FJ459467
FJ459468
FJ918897
JQ667554
JQ667555
JX260847
JX260848
JX891536
JX891537
JX891538
KF511511

Origin
India
India
India
India
India
Crawford market,India
Crawford market,India
Nath Sagar dam, India
Nath Sagar dam, India
Punarbhaba river, India
Punarbhaba river, India
Punarbhaba river, India
India

No
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

GenBank
KU568782
KU568783
KY909148
MF140393
MK359982
MK572123
MK577977
MN259187
MT812168
MT812169
MT812170
MT812171
MT812172

Origin
Durban, South Africa
Durban, South Africa
India
Shibpur, Bangladesh
Hatirpool Bazar, Bangladesh
Assam, India
Bangladesh
Arunachal Pradesh, India
Arunachal Pradesh, India
Arunachal Pradesh, India
Arunachal Pradesh, India
Arunachal Pradesh, India

RESULTS AND DISCUSSION
Haplotype Diversity
A total of nine (9) haplotypes and eighty-three (83) mutation sites of COI gene were obtained in this
study as presented in Table 2. The haplotype diversity (Hd) in fish studies was 0.84 and included of high
category.According to Nei (1987),the Hd value was classified into three (3) categories of low (0.10 0.40), medium (0.50 - 0.70) and high (0.80 - 1.00). The nucleotide diversity (pi) valuein fish studies was
0.031 and included of high category. According to Kochzius and Nuryanto (2008), the nucloetide
diveristy value less than 1% indicates that the marker has low of pi value.The Tajima’s D test were
obtained in a negative value and suggested that the high genetic diversity in Clown knifefish caused by
species expansion. Mostly the Clown knifefish in South Asia were categorized into three (3) main
haplotypes i.e. Hap.5(30%), Hap.1 (26%) and Hap.6 (22%) as presented in Table 3.
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Dutta et al. (2020) obtained the Hd value of 0.801 in similar fish from Hooghly river (India) based on
mitochondrial Cyt-b gene and under similar range with the present study.A similar finding was reported
by Mandal et al. (2012) that obtains the Hd value of 0.833 in similar fish from Sone river (India) based
on D-loop gene. Haplotype variation in fish can be caused by mutation (which can create entirely new
alleles in a population), random mating, random fertilization, and recombination between homologous
chromosomes during meiosis (which reshuffles alleles within an organism’s offspring)(Coates et al.,
2018).
Table 2. The genetic diversity of partial COI gene sequence in Clown knifefish (Chitala chitala)
Parameters
Number of observed site (bp)
Number of polymorphic site
Number of haplotype
Haplotype diversity (Hd)
Nucleotide diversity (pi)
Tajima’s D test

Value
499
83
9
0.838
0.031
-1.133

Table 3. Haplotype diversity in the partial COI gene of Clown knifefish (Chitala chitala)
Haplotype
Hap.1

N
7

Hap.2
Hap.3
Hap.4
Hap.5

2
1
2
8

Hap.6
Hap.7
Hap.8
Hap.9

4
1
1
1

GenBank
FJ459464 FJ459468 MT812168 MT812169
MT812172
FJ459465 FJ459466
FJ459467
FJ918897 KU568782
JQ667554 JX891536 JX891537 JX891538
MK359982 MK577977
JQ667555 KF511511 MK572123 MN259187
JX260847
JX260848
KU568783

MT812170

MT812171

KY909148

MF140393

Haplotype Distribution and Pairwise Distance
Commonly the Clown knifefish from Bangladesh (Shibpur and Hatirpool Bazaar) have two haplotypes
of Hap.5 and Hap.6 as ilustrated in Figure 1. Both haplotypes were found in most Clown knifefish in
India. The Hap.1 (main haplotype)was detected in the Clown knifefish from Arunchal Pradesh (India)
and another places of India. In addition, two minorhaplotype of Hap.7 and Hap.8 were detected in Nath
Sagar dam of India. Interestingly, the Clown knifefish from Durban (South Africa) were classified into
Hap.4 and Hap.9.The Pairwise distance in Clown knifefish was ranged from 0.02 to 0.142 as presented
in Table 4. Mandal et al. (2012) obtained the pairwise distance between -0.051 to 0.792 (D-loop) and
0.000 to 0.950 (Cyt-b).
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Figure 2. Haplotype distribution in Clown knifefish at South Asia and South Africa
Table 4. Pairwise distance among haplotype of Clown knifefish (Chitala chitala)
Haplotype
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1.000
0.004
0.002
0.072
0.002
0.004
0.120
0.120
0.072

2

3

4

5

6

7

8

9

1.000
0.006
0.068
0.002
0.004
0.115
0.115
0.068

1.000
0.074
0.004
0.006
0.122
0.122
0.074

1.000
0.070
0.072
0.142
0.142
0.004

1.000
0.002
0.118
0.118
0.070

1.000
0.115
0.116
0.072

1.000
0.004
0.142

1.000
0.142

1.000

Phylogenetic Tree and Median-Joining Network
The phylogenetic tree analysis (Figure 2) revealed that Clown knifefish in this study can be classified
into three clades of Clade A, B and C. Clade A (Indian-Bangladesh lineage) consisted of Hap.1, Hap.2,
Hap.3, Hap.5 and Hap.6. Clade B (Nath Sagar lineage) consisted of Hap.7 and Hap.8. Clade C (South
African lineage) consisted of Hap.4 and Hap.9. The Median-Joining Network in this study revealed that
Hap.5 as the common ancestral of Clown knifefish in the world (Figure 2). Specificly, the Hap.2
fishwasdetected as the common ancestral of Clown knifefish at South Africa. Despite,the Hap.1 fish
was detected as the common ancestral for Hap.3 fish. In addition, Hap.6 and Hap.2 fish were detected
as the common ancestral of Clown knifefish at Nath Sagar dam. The different of COI gene sequence
variation among Clown knifefish in this study can be caused by migration, isolated habitat and random
mating (Coates et al., 2018).
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Figure 2. UPGMA tree (above) and Median-joining network (bottom) among haplotype of Clown
knifefish (Chitala chitala)
CONCLUSION
Haplotype diversity in the Clown knifefish based on partial COI gene was included of high category.
Mainly the Clown knifefish can be classified into three (3) clades of A (Indian-Bangladesh), B (Nath
Sagar) and C (South Africa). In the future, a depth study to observe the relationship between haplotype
diversity and phenotypic traits is important for the breeding program and conservation
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ÖZET
İnsanların yaşamlarını mutlu ve verimli şekilde devam ettirebilmeleri için yaşam doyumlarının yüksek
olması önemlidir. Sürekli değişen koşullar (Teknoloji, eğitim, hastalık vb.) insanların yaşam doyumunu
da etkilemektedir. Yaşam doyumunu yükseltebilmek için deneyimlerden ve yaşam öykülerinden
sistematik olarak bahsedilmesi ve eğitimsel süreçlerin içinde öğretimle verilmesi gerekmektedir. Bu
bağlamda yapılan araştırmanın amacı, otobiyografi ve biyografi temelli etkinliklerin lise 9. sınıf meslek
lisesi öğrencilerinin yaşam doyumuna etkisini belirlemektir. Araştırma 2021-2022 eğitim öğretim
yılında Sakarya merkezinde 9. sınıfa devam eden 28 öğrencinin katılımıyla ön test-son test kontrol
gruplu deneysel desen ile yürütülmüştür. Deney grubuna 6 hafta ve haftalık iki ders saati olmak üzere
12 ders saati boyunca araştırmacı tarafından hazırlanan “Meslek Lisesi Öğrencilerine Yönelik
Otobiyografi ve Biyografi Etkinliği” uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise normal öğretim programına
devam edilmiştir. Verilerin toplanmasında 1985 yılında Diener, Emmons, Laresen ve Griffin tarafından
geliştirilen 2016 yılında da Dağlı ve Baysal tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Yaşam Doyum Ölçeği
(YDÖ)”nden yararlanılmıştır. Araştırmanın veri toplama sürecinde deney ve kontrol gruplarına öntest
ve son test olarak YDÖ uygulanmıştır. Verilerin analizinde “Wilcoxon işaretli sıralar testi” ve “Mann
Whitney U-testi” kullanılmıştır. Deney grubunun uygulama öncesi YDÖ ortalama puanları 14,42,
uygulama sonrası ise 17,07; kontrol grubunun ise uygulama öncesi puanları 14,50, uygulama sonrası
puanları ise 14,50 olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda kontrol grubundaki öğrencilerin yaşam
doyumlarında ön test-son test arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken, deney grubundaki öğrencilerin
yaşam doyumlarında ön test-son test arasında anlamlı bir farklılık meydana gelmiş ve artış olmuştur.
Bununla birlikte uygulama öncesinde deney ve kontrol gruplarının yaşam doyum puanları arasında
anlamlı bir fark bulunmazken uygulama sonrasında deney grubu lehine anlamlı bir fark meydana
gelmiştir. Bu durum otobiyografi ve biyografi temelli etkinliklerin öğrencilerin yaşam doyumları
üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Yaşam doyumu, Meslek lisesi, Otobiyografi, Biyografi

ABSTRACT
People need to have high life satisfaction so that they can continue their lives happily and efficiently.
Constantly changing conditions (technology, education, illness, etc.) also affect people's life satisfaction.
To increase life satisfaction, it is necessary to talk about experiences and life stories systematically and
to teach them in educational processes. In this context, the research aims to determine the effect of
autobiography and biography-based activities on the life satisfaction of ninth-grade vocational high
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school students. The research was conducted with the pretest-posttest control group experimental design
with the participation of 28 ninth-grade students in Sakarya center in the 2021-2022 academic year. The
"Autobiography and Biography Activity for Vocational High School Students" prepared by the
researcher was applied to the experimental group for twelve lesson hours, 6 weeks, and two lessons per
week. In the control group, the formal education program continued. “The Satisfaction with Life Scale
(SWLS)", which was developed by Diener, Emmons, Larsen, and Griffin in 1985, and adapted into
Turkish by Dağlı and Baysal in 2016, was used to collect data. During the data collection process of the
research, SWLS was applied to the experimental and control groups as pretest and posttest. “Wilcoxon
signed-rank test” and “Mann Whitney U-test” were used in the analysis of the data. The mean SWLS
scores of the experimental group before the application were 14.42, and 17.07 after the application; on
the other hand, the pre-application scores of the control group were determined as 14.50, and the postapplication scores were determined as 14.50. In this context, while there was no significant difference
between the pretest-posttest in the life satisfaction of the students in the control group, there was a
significant difference and an increase in the life satisfaction of the students in the experimental group
between the pretest-posttest. However, while there was no significant difference between the life
satisfaction scores of the experimental and control groups before the application, there was a significant
difference in favor of the experimental group after the application. This shows that autobiography and
biography-based activities have a positive effect on students' life satisfaction.
Keywords: Life Satisfaction, Vocational High School, Autobiography, Biography.
GİRİŞ
Tarih boyunca insanlık mutluluğu aramıştır. Günümüze yaklaştıkça mutluluk, yaşam doyumu, iyi oluş
gibi kavramlar üzerine odaklanmıştır. Yaşam doyumu, öznel iyi oluş ve mutluluk ile anlamsal olarak
birlikte kullanılmasına rağmen farklı bir kavramıdır (Veenhoven, 1996;6). Doyum, eldekinden hoşnut
olma, doyma işi, yetinme, kanma, kanaat olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2021). Yaşam doyumu,
yaşamdan hoşnut olma ve memnuniyeti ifade etmektedir. Yaşam doyumu kavramı İngilizcede “life” ve
“satisfaction” kelimelerinden oluşmaktadır. Life, yaşam; satisfaction, doyum olarak ifade edilmektedir.
Bununla birlikte satisfaction kavramı istediğin bir şeyi elde ettiğinde, yaşadığında ya da kazandığında
oluşan memnun edici duygu olarak tanımlanmaktadır (Cambridge Dictionary, 2021).
Yaşam doyumu ile ilgili ilk çalışma 1961 yılında Neugarten, Havighurst ve Tobin tarafından yapılmıştır.
Yaşam doyumu çalışmaları öznel iyi oluş (subjective well-being) çalışmaları ile birlikte anılmaktadır.
Öznel iyi oluş olumlu duygular, olumsuz duygular ve bilişsel yapı olan yaşam doyumunu içeren üç
unsurdan oluşmaktadır (Andrews ve Withey, 1976: 320). Myers ve Diener (1995), öznel iyi oluşu
bilişsel boyut/yaşam doyumu ve duygusal boyut olarak, duygusal boyutu da olumlu duygular ve
olumsuz duygular olarak ayırmışlardır. Yaşam doyumu kavramı ile bireyin belli bir durum karşısında
aldığı doyumdan değil yaşamının genelinden aldığı doyumdan bahsedilir. Yaşam doyumu bireyin
beklentileriyle sahip olduklarının karşılaştırılması, olarak tanımlanmıştır (Neugarten ve ark., 1961).
Serin ve Özbulak (2006) yaşam doyumunu yaşamın geneline yönelik algılamalar ve yapılan
değerlendirmeler olarak ifade etmiştir. Kişilerin arzu ve isteklerinin şu anki durumları ile kıyaslamasını
yaşam doyumu belirler ve bu uyum ne kadar yüksek ise yaşam doyumunun da o kadar yüksek olduğu
belirtilmektedir (Diener, Oishi ve Lucas, 2003).
Araştırmacıların yaptığı yaşam doyumu tanımlarında yaşam doyumu düzeyinin insanın algılamalarıyla
alakalı olduğunun üzerinde durulmaktadır. İnsan, hayatının tamamında ya da belli bir döneminde
yaşamdan beklentileri ile sahip olduklarının uyuştuğunu düşünüyor ise yaşam doyumu düzeyleri yüksek
çıkmaktadır. Yaşam doyumunun artırılması için ya insanların, beklentileri ile sahip olduklarının birbirini
karşılamasına ya da beklentileri ile sahip olduklarının uyuştuğunun farkına varmalarına yönelik
çalışmalar yapılması gerekmektedir. İnsanların kim olduklarını, özelliklerini, sahip olduklarını ve
yaşamdan beklentilerini doğru bir şekilde belirlemesinde ya da bunların farkına varmasında
otobiyografi, biyografi ya da rehberli otobiyografi yöntemleri önemli birer araç olarak kullanılmaktadır.
Bu yöntemler aracılığıyla kişi kendi geçmişi üzerinde düşünmeye yönlendirilir. Sonuç olarak geçmiş
deneyim ve duygular etkinleştirilerek şimdiki zamanla bağlantısı kurulur. Dolayısıyla geçmiş, bugün ve
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gelecek daha fazla bütünleşir (Schroots ve van Dongen, 1995 Akt. Vries ve Thornton, 2018). Bu
bağlamda araştırma kapsamında otobiyografi ve biyografi temelli etkinliklerin öğrencilerin yaşam
doyumu üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Sakarya ili Adapazarı ilçesinde X
Lisesinde okuyan 9. sınıf (N=28, 14 deney 14 kontrol) öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada deney
ve kontrol gruplarının belirlenmesi amacıyla bütün 9. sınıf öğrencilerine yaşam doyum ölçeği (YDÖ)
uygulanmıştır. Araştırmada yaşam doyumu ön testleri toplandıktan sonra puanlara ilişkin aritmetik
ortalamalar belirlenmiştir. 9. sınıflardan elde edilen verilerin aritmetik ortalamaları ve kişi sayıları Tablo
1’de verilmiştir
Tablo 1. 9. sınıf aritmetik ortalamaları ve kişi sayıları
Sınıflar
X̄
N

9A
10
15,80

9B
20
15,82

9C
21
15,85

9D
15
14,19

9E
16
15,31

9F
27
15,48

Tablo 1’de verilen bilgiler doğrultusunda hem yaşam doyumu puanlarının hem de sınıf mevcudunun
birbirine yakın olması nedeniyle 9-B ve 9-C ile çalışılmaya karar verilmiştir. Daha sonra kura çekilmiş,
9-B sınıfı kontrol, 9-C sınıfı ise deney grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmaya 9B’den 20 9C’den ise
21 öğrenci ile başlanmıştır. Etkinliklerin uygulama sürecinde 9B’den 6 öğrenci süreçten ayrılmış ya da
son teste katılmamıştır. 9C’den ise 7 öğrenci son testte eksik veri girişi yapmış ya da son teste
katılmamıştır. Bu doğrultuda araştırma sonucunda iki sınıftan da 14 öğrenci olmak üzere toplam 28
öğrenci ile çalışılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak “Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ)” kullanılmıştır. YDÖ 1985
yılında Diener, Emmons, Laresen ve Griffin tarafından geliştirilmiştir. Türkçe’ye uyarlaması ise 1991
yılında Köker, 2016 yılında da Dağlı ve Baysal tarafından yapılmıştır. Ölçek yaşam doyumuna ilişkin
beş maddeden oluşmaktadır. Ölçeği oluşturan maddelerin iç tutarlığını veren Cronbach Alpha Katsayısı
0,88 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgu ölçeğin yüksek derecede iç tutarlığa sahip olduğunu
göstermektedir. Ayrıca deney grubuna araştırmacı tarafından hazırlanmış olan “Meslek Lisesi
Öğrencilerine Yönelik Otobiyografi ve Biyografi Etkinliği” uygulanmıştır.
Veri Toplama Araçlarının Uygulanması
Verilerinin toplanabilmesi için öncelikle Kırıkkale Üniversitesi Etik kurulundan daha sonra da Sakarya
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Valilik Oluru ile gerekli izinler alınmıştır. Sakarya ilindeki X lisesinde
öğrenim görmekte olan altı farklı şubedeki 9. sınıf öğrencilerine Yaşam Doyum Ölçeği uygulanmıştır.
Yaşam Doyum Ölçeği puanları ve sınıf mevcutları deerlendirilerek iki sınıf arasında kura yöntemi ile
deney ve kontrol grupları belirlenmiştir. Uygulamada veli izinleri alınmıştır. Araştırmaya sadece
gönüllü öğrenciler dâhil edilmiştir. Deney grubuna Meslek Lisesi Öğrencilerine Yönelik Otobiyografi
ve Biyografi Etkinliği uygulanmıştır. Kontrol grubu ise formal program derslerine devam etmişlerdir.
Verilerin Analizi
Yaşam doyumu puanlarının Meslek Lisesi Öğrencilerine Yönelik Otobiyografi ve Biyografi
Etkinliğinin uygulanması değişkenine göre karşılaştırılması amacıyla Mann Whitney U testi
kullanılmıştır. Öğrencilerin öntest-sontest verileri arasında hem deney hem de kontrol grupları için
tekrarlı (ön test – son test) ölçümler arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi amacıyla
ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır.
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BULGULAR
Bu bölümde deney ve kontrol gruplarının Yaşam Doyumu Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasında
anlamlı fark olup olmadığına ilişkin bulgular sunulmuş ve yorumlanmıştır.
Araştırma kapsamında otobiyografi etkinliğinin uygulandığı deney grubu (D) ve etkinliğin
uygulanmadığı, formal programın uygulandığı kontrol grubunun (K) yaşam doyumu ölçeğinden
aldıkları öntest-sontest ortalama puanları ve standart sapma değerleri Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1: YDÖ Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
ÖNTEST
X̄
14,4208
14,50

Grup
Deney
Kontrol

S
2,79324
3,08221

N
14
14

SONTEST
X̄
17,07
14,50

S
2,58589
3,36841

N
14
14

Araştırmaya deney ve kontrol grubu öğrencileri 14 kişi olarak katılmıştır. Araştırma öncesi deney
grubunun aritmetik ortalaması 14,42 kontrol grubunun aritmetik ortalaması ise 14,50’dir. Araştırmaya
katılan grupların ön test verilerinde kişi sayıları ve aritmetik ortalamaları nedeni ile benzerlikler
görülmektedir. Uygulama sonrasında ise kontrol grubunun aritmetik ortalaması 14,50 de kalırken deney
grubunun aritmetik ortalaması 17,07’ye çıkmıştır. Bu durumun deney grubuna uygulanan etkinliklerin
yaşam doyumunu artırdığına dair önemli bir bilgi sunmaktadır.
Öğrencilerin YDÖ puanlarında deney öncesi ve sonrası arasında gözlenen değişimlerin anlamlı bir fark
gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2: Deney ve Kontrol Gruplarının Deney Öncesi ve Sonrası Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi
Sonuçları
Grup
Kontrol

Deney

Öntest-sontest
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit

n
10
4
0
2
11
1

Ortalaması
6,05
11,13

Sıra Toplamı
60,50
44,50

z
,504*

p
614

3,00
7,73

6,00
85,00

2,774*

,006**

*Negatif sıralar temeline dayalı, **p<.05
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi analiz sonuçları, kontrol grubundaki öğrencilerin YDÖ puanlarında
anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir, (z=,504, p>,05). Bununla birlikte Otobiyografi ve Biyografi
Etkinliğine katılan deney grubundaki öğrencilerin YDÖ puanlarında anlamlı bir fark meydana gelmiştir,
(z=2,774, p<,05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları göz önüne alındığında, gözlenen farkın
pozitif sıralar, diğer bir deyişle sontest lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, düzenlenen
Otobiyografi ve Biyografi Etkinliğinin öğrencilerin yaşam doyumunu artırmada önemli bir etkisinin
olduğu söylenebilir.
Otobiyografi ve Biyografi Etkinliğine katılan deney grubundaki öğrenciler ile etkinliğe katılmaya
kontrol grubundaki öğrencilerin hem etkinlik öncesinde hem de etkinlik sonrasında YDÖ’den aldıkları
puanların Mann Whitney U-testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Deney Öncesi ve Sonrası Mann Whitney U-testi Sonuçları
Test
Öntest
Sontest
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Grup
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney

n
14
14
14
14

Sıra
Ortalaması
14,68
14,32
11,04
17,96

Sıra Toplamı
205,50
200,50
154,50
251,50

U

p

95,50

,908

49,50

,022*
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* p<.05
Otobiyografi ve Biyografi Etkinliği uygulanmadan önce gerçekleştirilen öntest sonuçları incelendiğinde
deney ve kontrol gruplarının YDÖ puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir U=95,50,
p>,05. Bu durum etkinlik öncesinde iki grubun da YDÖ puanlarının benzer olduğunu göstermektedir.
Etkinlik sonrasında gerçekleştirilen sontest sonuçları göz önünde bulundurulduğunda ise etkinliğe
katılan öğrenciler ile katılmayan öğrencilerin yaşam doyumu arasında anlamlı bir fark olduğu
belirlenmiştir, U=49,50, p<,05. Sıra ortalamaları dikkate alındığında, etkinliğe katılan öğrencilerin
yaşam doyumlarının, etkinliğe katılmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu
bulgu, Otobiyografi ve Biyografi Etkinliğinin, öğrencilerin yaşam doyumlarını artırmada etkili
olduğunu göstermektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma kapsamında araştırmacı tarafından hazırlanan otobiyografi ve biyografi etkinliklerinin
öğrencilerin yaşam doyumları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda uygulanan
etkinliklerin öğrencilerin yaşam doyumu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Etkinliğe katılan deney grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası yaşam doyumu puanları
arasında sontest puanları lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. Bununla birlikte formal programda
devam eden kontrol grubundaki öğrencilerin yaşam doyumlarında herhangi bir artış gözlenmemiştir.
Ayrıca etkinliklere başlamadan gerçekleştirilen ön test sonuçlarına bakıldığında deney ve kontrol grubu
puanları arasında anlamlı farklılık gözlenmezken son test puanlarında deney grubu lehine anlamlı
farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu durum uygulamanın gerçekleştirildiği süreçte kontrol grubunun
devam ettiği resmi öğretim programının, öğrencilerin yaşam doyumlarına yönelik anlamlı bir etki
oluşturmadığı; buna karşın otobiyografi ve biyografi etkinliğinin deney grubundaki öğrencilerin yaşam
doyumlarına yönelik anlamlı bir etki oluşturduğu şeklinde yorumlanmıştır.
Alanyazın incelendiğinde Türkiye’de otobiyografi ve biyografi temelli çalışmaların az olması,
Dünya’da ise yaşam doyumu üzerinde gerçekleştirilen otobiyografi ve biyografi temelli çalışmaların
bulunmaması göz önüne alındığında araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen etkinliğin özgün bir
amaca, içeriğe ve yapıya sahip olduğu söylenebilir. Otobiyografiyi yaşamla ilişkilendiren çalışmalar ilk
olarak Butler tarafından 1963 yılında yapılmıştır. Butler, yaşam incelemesini, yaşam olaylarının
incelendiği ve yeniden bütünleştirildiği kendiliğinden ve evrensel bir süreç olarak tanımlayan ilk kişidir.
İlk çalışmalarını, yaşamın gözden geçirilmesini, yaşlılar üzerinde gerçekleştirdiği etkinlikler ile
gerçekleştirmiştir.
Birren, 1976 yılında rehberli biyografi terimini ortaya koymuştur. İçerik ve yapı bakımından “yaşamı
inceleme” teriminden farklı olmakla birlikte, rehberli otobiyografi, sistematik bir şekilde yürütülen
yaşam incelemesi olarak belirtilmektedir (Wong, 2013). Biyografik çalışmaların temeli “yaşamı gözden
geçirme” ve “rehberli otobiyografi” terimlerinin ortaya atılması ile başlamıştır. Yaşam incelemesi ve
rehberli otobiyografi, yaşamın eleştirel bir gözle incelemesini teşvik etmede, tutarsızlıklara meydan
okumada ve yaşam kalitesini değerlendirmede proaktif olmaları bakımından benzer özelliklere sahiptir.
Bununla birlikte, rehberli otobiyografi, daha çok grup sürecine ve gelişimsel değişim olarak adlandırılan
yaşam hikayelerinin başkalarıyla paylaşılmasına dayanır. Yaşamı gözden geçirme öncelikle bilişsel ve
analitik olma eğilimindeyken, rehberli otobiyografi, başkalarıyla paylaşıldığında aralarında güçlü
duygusal bağların oluşmasına yol açan duygusal anıların aktivasyonunu ve ifadesini kolaylaştırmak için
daha büyük bir potansiyele sahiptir (Birren, 2007).
Rehberli otobiyografi bağlamında ilk çalışmalar ileri yaşlarda daha verimli ve mutlu olabilmelerini
sağlamak amacıyla yaşlılar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Vries ve Thornot (2018) yaşlılar üzerine
gerçekleştirdikleri çalışmalarında rehberli otobiyografinin, yaşlılığa başarılı bir şekilde uyum sağlamada
ve yaşamın önemli bir dönüm noktasındaki kişilerin olumlu seçimler yapmalarında etkili olduğu
üzerinde durmuşlardır. Reker, Birren ve Svensson (2014) üniversite öğrencilerinin gerçek, ideal ve
sosyal benliklerinin rehberli otobiyografi aracılığıyla yeniden yapılandırılması üzerine
gerçekleştirdikleri çalışmada rehberli otobiyografi etkinliklerinin gerçek ve ideal benlik üzerinde
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anlamlı bir etkisinin olduğunu, sosyal benlik üzerinde ise anlamlı olmasa da önemli bir etkisinin
olduğunu ortaya koymuşlardır. Hem yaşlılar üzerinde hem de gerçek, ideal ve sosyal benlik kavramları
üzerinde geçekleştirilen otobiyografi çalışmaları bu araştırma kapsamında ortayan konan bulguları
destekler niteliktedir. Otobiyografi ve biyografi çalışmaları yaşlıların yaşama bakış açıları ve üniversite
öğrencilerinin gerçek, ideal ve sosyal benlik kavramlarını olumlu etkilediği gibi bu araştırmada da
meslek lisesi öğrencilerinin yaşam doyumları üzerinde olumlu bir etki göstermiştir. Bu bağlamda
öğrencilerin sahip oldukları ve beklentilerinin uyuşmasında otobiyografi ve biyografi etkinliklerinin
önemli bir rol oynadığı ve bu amaçla kullanılması gerektiği söylenebilir.
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ÖZET
Havacılık sektörünün büyümesi ve gelişmesiyle birlikte havayolu şirketlerinin de sayısı çoğalmış ve bu
durum rekabetin daha çok artmasına neden olmuştur. Şirketlerin hem ulusal hem de uluslararası
düzeydeki rekabet koşullarında pazardan pay alabilmek ve ayakta kalabilmek için müşteri
memnuniyetini ön planda tutmaları gerekmektedir. Yolcunun bilet alıp seyahat ettiği havayolu
şirketinden memnun kalması, havayolu şirketinin vitrini konumundaki kabin ekibinin performansına da
bağlıdır. Uçuş esnasında kabin amirlerinin benimsemiş oldukları tutumlar, kabin ekiplerinin var olan
performanslarını ortaya koymalarında önemli bir etkendir. Mesai kavramı olmayan, çoğu kez ayakta
çalışılan ve yolcularla sürekli iletişim halinde olmayı gerektiren bir işte çalışmak elbette kolay değildir.
Bu tür zorlukların yanında kabin amirinin iyi bir lider olmayışı, rutin bir uçuşun çok sıkıntılı geçmesine
neden olabilir. Ya da uçuşta yaşanan kötü bir durum ya da olay, kabin amirinin sayesinde çözüme
kavuşturulabilir. Bu çalışmanın amacı kabin memurlarının yaşamış olduğu olaylardan yola çıkarak
uçuşlarda lider konumundaki kabin amirlerinin performanslarının ekibe nasıl yansıdığını ve olayın
gidişatını nasıl etkilediğini görmektir. Çalışmada öncelikle liderlik kavramı üzerinde durulmuş, liderin
özellikleri ve öne çıkan liderlik türlerinden bahsedilmiştir. Daha sonra havayolu şirketlerinde kabin
amirinin görev ve sorumluluklarına dair bilgi verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise kabin memuru
odaklı bir bakış açısı benimsenmiştir. Özel bir havayolu şirketinde çalışan kabin memurlarının
uçuşlarında yaşamış oldukları olaylar aktarılmıştır. Çıkan sonuçlar doğrultusunda birtakım tavsiyelerde
bulunulmuştur. Sonuç itibarıyla kabin memurlarının yaşadığı olaylar, bize kabin amirlerinin
eylemlerinin ya da eylemsizliklerinin uçuşun seyrini değiştirebildiğini göstermiştir. Bazı kabin
amirlerinin olayda köprü vazifesi gördüğü, bazılarının ise olayda hiçbir etkisinin olmadığı
anlaşılmaktadır. Amirin iyi ya da kötü performansının, ekibini sahiplenip sahiplenmemesinin, iletişim
ve empati kurup kurmamasının olumlu ya da olumsuz olarak direkt kabin ekibine yansıdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Kabin Ekibi, Sivil Havacılık.

ABSTRACT
With the growth and development of the aviation industry, the number of airline companies has also
increased and this has led to an increase in competition. Companies need to prioritize customer
satisfaction in order to get a share from the market and survive in both national and international
competitive conditions. The passenger's satisfaction with the airline he/she is traveling with also depends
on the performance of the cabin crew, which is the showcase of the airline. The attitudes adopted by
cabin supervisors during the flight are an important factor for cabin crews to demonstrate their current
performance. Of course, it is not easy to work in a job that does not have a concept of overtime, often
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requires standing and being in constant contact with passengers. In addition to such difficulties, the cabin
chief's not being a good leader can make a routine flight very difficult or a bad situation or event in flight
can be resolved thanks to the cabin supervisor. The aim of this study is to see how the performances of
the cabin chiefs, who are the leaders in flights, are reflected on the team and how they affect the course
of the event, based on the events experienced by the cabin crew. In the study, first of all, the concept of
leadership was emphasized, the characteristics of the leader and prominent leadership types were
mentioned. Then, information was given about the duties and responsibilities of the cabin chief in airline
companies. In the last part of the study, a cabin crew-oriented perspective was adopted. The incidents
experienced by flight attendants working in a private airline company are reported. Some
recommendations were made in line with the results. As a result, the events experienced by the cabin
crew have shown us that the actions or inactions of the cabin chiefs can change the course of the flight.
It is understood that some cabin chiefs acted as a bridge in the incident, and some of them had no effect
on the incident. It has been observed that the good or bad performance of the supervisor, whether he
owns his crew or not, whether he communicates and empathizes, is directly reflected on the cabin crew,
either positively or negatively.
Keywords: Leadership, Cabin Crew, Civil Aviation.
GİRİŞ
Leadership has been an interesting, exciting and studied subject since ancient Greek and Roman times.
The roots of the concept of leadership in today's sense go back to the age of enlightenment in the 18th
century. Although leadership has been one of the most talked about topics from Plato to today, it still
has kept its mystery. Today, perhaps more than hundreds of thousands of books, articles, research and
thesis studies have addressed the issue of leadership. Almost each of them brought leadership with a
different dimension to the agenda. The subject remained interesting and up-to-date. Today, there are
hundreds of different definitions of leadership and perhaps hundreds of leadership theories, models,
approaches or frameworks. New research, new leadership definitions and models have come in
succession (Barutçugil, 2014:26).
The concept of leadership has emerged in all societies throughout the history of humanity without being
influenced by factors such as religion, language and culture, and has always kept its currency as an
important concept. The wars were won under the leadership of successful leaders, and in this way, the
states rose to the top and reached important levels in the world economy (Akyol, 2015).
The common point of studies and definitions related to leadership; The concept of leadership is based
on the principle of voluntariness, motivating subordinates in line with these principles, effective
management for employees to achieve their goals, supporting their creativity and mobilizing employees
in line with corporate goals(Gürel and Yılmaz, 2014:42).
Most of the social sciences are closely related to the concept of leadership. There is no common
perception created for leadership by social scientists. According to them, when an object is approached
from a different perspective, other features of the object emerge. It is the same for leadership. Each
perspective brings with it a different definition. It is possible to come across different definitions of
leadership in other countries. In some cultures, those in the organization fear the leaders and the leader
expresses fear for them. In some cultures, the leader; He is a person who encourages, motivates and
gives hope to those in the organization (Şişman, 2014).
Characteristics of the Leader
The characteristics of the leader are described as follows: (Saylı and Baytok, 2014:19):
- Intelligence: Directly related to leadership, the most impressive and defining feature that distinguishes
a person from others is intelligence. This feature creates a differentiating effect by providing advantages
such as knowing and understanding other people, solving problems, producing new ideas and solutions,
and learning quickly.
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- Reliability: Trust is the leader's most important source of reputation. A leader who loses the trust of
people is considered to have lost his management power. Therefore, in order to build trust, the leader
must use both material and socio-psychological factors effectively. In environments where trust is
ensured, both the employee and the leader can act comfortably and realize their common goals.
- Credibility: Credibility is seen as the most effective reason for followers to accept and follow the
leader.
- Integrity: Integrity is one of the most important social accumulations of the leader and with it, he gains
the trust of the followers. Integrity is a quality that must be realized both in word and deed. In other
words, leaders should pay attention to what they say and do, and should not commit to what they cannot
do.
- Empathy: Empathy is a concept related to the leader's understanding of followers by putting himself
in their shoes. By doing this, it will enable the audience to determine what they think about the business
and management and act accordingly. In addition, by improving the ability of empathy, the leader will
successfully direct his followers to the goals of the organization.
- Conceptual Ability: The leader realizes organizational goals by producing strategy with conceptual
ability. Therefore, producing strategy and thinking strategically are among the main duties of the leader.
- Listening: The leader must be a good listener. The leader listens to his subordinates and determines
their needs and expectations at the most appropriate level and ensures that they are integrated with
organizational goals.
- Impact: If the leader is loved, respected, trusted and respected by the employees, his influence will be
high, otherwise low. Therefore, the power of a leader is related to the personal characteristics he has,
the relationships he establishes and the level of influencing his subordinates rather than his legal power.
Prominent Types of Leadership
From the past to the present, many different types of leadership have been put forward. These; classical
leadership, autocratic leadership, visionary leadership, transformational leadership, authentic leadership,
charismatic leadership and strategic leadership.
a.Classical Leadership
In the classical leader management style, there is an understanding of management by leadership based
on motivation. The focus of such managers is to establish order, to innovate and most importantly to
motivate their employees. Managers use tools such as initiative and encouragement while doing this.
Among the goals of classical leaders are to establish a new order, change the system and increase
production. When employees of classical leaders are motivated, they do their work willingly and feel
the happiness of being a part of the whole in teamwork (Özgür, 2011).
b.Autocratic Leadership
Autocratic leadership is the most known and used of the management styles. All authority is
concentrated in the leader and all decisions are made by him. Just because a leader is authoritarian
doesn't mean he is scowl or harsh. The important issue is who has the decision-making authority and
how it is used. The most important drawback of autocratic leadership is that it makes employees more
dependent on the leader (Dinçer, 2019: 165).
c.Visionary Leadership
It is the type of leader that unites individuals in line with common dreams, can show a big picture of the
future, indicates where they want to go, but does not give information about how to reach them, and
paves the way for individuals to take risks. Visionary leaders are always open to new information
because they know that every new information opens up new horizons. They do not hesitate to do
experiments that no one wants to try. They are persistent, do not easily give up on what they plan to do,
have high persuasion skills, explain the visions they have developed with all dimensions and details to
the employees and convince them (Gedikoğlu, 2015: 54).
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d.Transformational Leadership
This leadership is defined as the process of bringing organizations to high performance by realizing
change and renewal in organizations. Transformational leader provides institutional structure and
renewal. He is a visionary leader. This leader ensures the motivation of the employees, reveals the
synergy in the employees and reveals the awareness of the mission and vision among the individuals. It
strives for the individuals in the group to use their talents effectively and increases their interest in the
goals (Kurtuluş ve Kutanis, 2015: 240).
e.Authentic Leadership
Authentic leadership has the principles of openness, transparency and sincerity required by the internet
age. Authentic leaders have no need to satisfy their egos and prioritize them. They are natural people
who have satisfied their individual passions. That's why "we" is more important than "I". They exhibit
realistic, sincere, honest and reassuring behaviors because they avoid having their narcissistic ideas
accepted. They are understated and genuine, do not distort the facts. They believe in team spirit. They
firmly adopted the principle of "Know yourself first". They are aware of their weaknesses as well as
their strengths. They believe that perfection is not always important and is an unattainable concept.
(Eren, 2013: 525).
f.Charismatic Leadership
Recent studies on leadership focus on charismatic leadership. According to this theory; Charismatic
leaders influence the masses through their personal skills. Since these people have high power motives,
their motivation to be a leader is also high. Skills such as creating an image, setting an example for the
followers, giving confidence and increasing the motivation of the followers are the characteristics of a
charismatic leader (Şimşek, 2006: 25).
g.Strategic Leadership
Strategic leadership is to create the strategic management approach needed to shape the future. This
formation passes through empowering the members of the organization and other administrators,
encouraging them to innovate under the vision of the organization and creating strategic change in the
competitive market (Akyol, 2015).
Who is the Cabin Supervisor?
Cabin supervisor has received the necessary training on his duties and responsibilities, has a certificate
approved by the General Directorate of Civil Aviation, fulfills the procedures of the company he works
for, is responsible for the cabin crew from the beginning to the end of the flight, directs and manages
the cabin crew, controls them, and fulfills the instructions of the responsible captain. is the team member
who immediately intervenes in any emergency on the ground or in the air. There is a certain flight
experience requirement to become a cabin supervisor. Although there is no clear time for promotion
from cabin crew to cabin chief, this process may differ depending on airline companies' cabin chief
needs and company procedures. In addition, cabin chief candidates are expected to have certain
characteristics. Some of these are a good level of foreign language, strong communication skills,
management skills, few medical reports throughout the flight life, and no incidents in previous flights.
Duties and Responsibilities of Cabin Supervisor
The duties and responsibilities of the cabin supervisor are as follows: (Kızılcan, 2021):
- The cabin supervisor briefs all cabin crew members before starting the flight duty. It shares the flight
information (such as flight time and flight altitude) received from the captain with the cabin crew.
Distributes tasks according to the seniority of the employees. Reminds you of flight safety rules. Can
ask questions to cabin crew in order to measure their professional knowledge..
- When the aircraft arrives, the cabin crew first conducts a security search of the cabin. All cabins,
galleys and toilets are controlled. The cabin supervisor receives confirmation from the cabin crew that
the security check has been carried out and that there is no abnormality.
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- Emergency supplies (such as a portable oxygen cylinder, fire extinguisher, etc.) are available at the
station of each cabin crew member. The cabin supervisor not only checks the materials in his own
station, but also receives confirmation from the whole crew that they have checked.
- Cabin crew checks the cleanliness of the cabin, kitchen area and toilets before starting to take
passengers and informs the cabin chief. If the cleaning has not been done or has been done incompletely,
the cabin supervisor contacts the ground attendant and asks the cleaning crew to come to the plane.
- The passenger and crew receives confirmation from the cabin attendant who receives the catering that
the catering has been fully loaded onto the aircraft. If there is a missing or wrong loading, he asks the
catering chief to correct the deficiency or mistake.
- After all preparations are completed, it receives approval from the captain in charge for passenger
admission.
- She greets passengers at the front door, assists with passenger placement, directs a cabin crew member
when there is a passenger in need of assistance, and bids farewell at the end of the flight.
- It ensures that the necessary procedure is applied if there is a special situation passenger (such as
pregnant passenger, wheelchair passenger.).
- The most important element for a flight is safety and security. The cabin supervisor is responsible for
the implementation of safety measures.
- Intervents the sick passenger (if there is no doctor or nurse on the plane) within the framework of the
basic first aid training he has received. Informs the captain about the passenger's condition.
- It makes informative and guiding announcements to the passengers on the ground and throughout the
flight, or has them made by the cabin crew.
- In case of an emergency on the ground or during flight, it applies the relevant procedure according to
the instructions of the responsible captain.
- It reports unsafe or risky situations/events to the company's safety management unit (SMS) without
delay.
- Supervises cabin crew performance, fills out forms about crew members and provides feedback to
cabin services department.
- It records the faults detected in the cabin during the flight (such as seat failure, belt warning light not
coming on) in the aircraft log.
- At the end of the flight, she briefs the cabin crew and makes a general evaluation of the flight, and if
there are deficiencies detected during the flight, she shares them with the crew members.
- It gives a detailed report to the company when there is a situation during the flight (For example, the
passenger gets sick, the inspection team arrives at the airport, etc.).

RESEARCH and FINDINGS
The phenomenology pattern focuses on phenomena that we are aware of but do not have an in-depth
and detailed understanding of. In phenomenological studies, data sources are individuals or groups that
experience the phenomenon that the research focuses on and can reflect this phenomenon. The main
data collection tool in this type of research is the interview. It is important for the researcher to create
an interaction environment based on trust and empathy with the interviewee. In such an environment,
individuals can express or reveal experiences and meanings that they were not aware of or thought much
about before (Yıldırım and Şimşek, 2005).
In order to collect data in our research, a face-to-face interview was made with flight attendants working
in a private airline company in Antalya, and they were asked to share their positive or negative
experiences with cabin managers on their previous flights. Participants consist of 10 people in total.
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Each participant shared a negative or positive example they experienced. The events experienced by a
few interviewees were not included in our research because they were related to mobbing rather than
leadership. The identities of the interviewed cabin crew were kept confidential.
Adverse Case Study 1: After completing all our preparations on the plane to make the Istanbul-Antalya
flight at Atatürk Airport, we started to take passengers. Since it was January, there was heavy snowfall.
Turkish Airlines canceled all its flights. After all the passengers arrived on the plane, we closed the door
of the plane. The setbacks started from then on. Since the ground was snow, snow plows continued to
work uninterruptedly. The captain called the cabin chief to the cockpit and said that the auxiliary power
system on the plane would be disabled. He also informed the passenger with the announcement he made.
It was dark inside the plane as there was no electricity after the auxiliary power was disabled. The
passengers, who were left in the dark, started to get nervous as the time got longer. The plane was a
wide-body plane and almost all the seats were occupied. Now the passengers are starting to get really
angry. Some started shouting and walking towards us. When I went to the front to report the situation
to the cabin chief, I saw that he was not there. He was in the cockpit at the time. I said, "Chief, the
situation is very serious, the passengers are very angry, everyone is waiting for an explanation, they are
asking how long we will wait." While waiting for the chief to come to the cabin with me, he said that he
would not come out of the cockpit and if he did, he would fight with the passengers. At that time, I felt
very helpless. The team leader left us alone there. However, I expected him to explain to the passengers
in a constructive way, by controlling his anger. Unfortunately he didn't. Afterwards, everything returned
to normal, the passenger calmed down, albeit with difficulty, but the stress we experienced before
departure was more than enough for us.
Adverse Case Study 2: One of the question marks in the minds of us smoking cabin crew is whether
we can smoke in the square we go to. Sometimes we don't have enough time because we have a delayed
flight. Sometimes the smoking area may be too far from where we parked. On one of our flights, the
entire crew was smoking, except for the cabin supervisor. We went from Antalya to London. It was a
long flight. Cabin crew learned from the operations officer in London that the smoking area was too
close. Time was enough, there was still time for the passengers to arrive. We reported the situation to
the supervisor and said we wanted to smoke. In order for the crew to smoke in the area, the cabin chief
must get permission from the captain. The chief had a lack of self-confidence and the captain said that
he could not take permission because he was a bit harsh. Despite the conditions, we could not smoke in
the area and the return trip was very difficult for us. The only thing the chief had to do there was to get
permission from the captain. Even if the captain didn't allow it, we would say at least we tried our luck.
Since our topic is leadership, a leader should have empathy and should always think about his team.
Adverse Case Study 3: We recently flew with a cabin supervisor, but I don't remember flying with such
an interesting supervisor in a long time. Although he was physically on the plane, he was somewhere
else mentally and spiritually. It had nothing to do with cabin crew, passengers and cockpit crew. From
the beginning to the end of the flight, he always sat in the front, played games on his cell phone, did not
go to the back properly, gave forced answers to our questions. He sent us to the cockpit instead of
communicating with the cockpit crew himself. The passenger behind him was uncomfortable because
one of the passengers had tilted his seat too far back. There was an argument between them and they
shouted at each other. We told the chief that the two passengers were arguing, he wanted us to handle
it. With me and a cabin crew friend and a few passengers intervening, the event was closed before it got
bigger. If we are going to fulfill the responsibilities required by the supervisor, why is there a supervisor
on that plane? That way, there is no dominance or leadership. I hope we don't come across another flight.
Adverse Case Study 4: Those were the first years of my cabin crew. On one of our flights, the cabin
supervisor and the senior cabin crew were close friends. Normally, the senior cabin crew's workplace is
the aft part of the aircraft. He makes the preparations for the service and completes the missing materials
of the friends who go to the service from the back. But unfortunately, the senior cabin crew member on
that flight could not do his job because of the cabin chief. Because the cabin chief was constantly calling
this friend to the front and saying "they will take care of the back, you come to the front". We
experienced the trouble at the back just because they would have a conversation. Also, due to the short
flight time, the fact that the plane was full, and the endless requests of the passengers, we could not train
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the shuttle. Of course, there was also the passenger complaint. We wrote a detailed report to the cabin
services department. Later, the cabin manager was cautioned, but ultimately it was his fault. A leader is
not just someone who directs people. At the same time, he should help his team in difficult moments.
We gave up helping him, at least it would have been enough for us if he didn't reduce one person from
the team.
Adverse Case Study 5: In a team I served, the senior cabin crew member was older than the cabin
supervisor. But on that flight, he was acting like he was the cabin manager. He was leading the team and
giving instructions. As a team, we were in a dilemma. Since I was working in the back with this friend,
I had to deal with him constantly. As soon as I got on the plane, he started mobbing me. He was not
asking for anything, he was ordering. The yelling of the passenger next to me during the service
exhausted my patience. I said you can't yell at me after the service is over. He walked over to me saying
who are you? Passengers sitting in the back witnessed the fight. I went to the front to share the situation
with the cabin chief and this friend came after me. I told the chief that I did not show any disrespect to
this friend, but that he yelled at me and insulted me. He started yelling at me next to the chief. I waited
for the cabin chief to warn the friend. Because no one can yell or insult anyone like that, but the
supervisor didn't say anything. Our supervisor was inactive on that flight, perhaps because the senior
cabin crew was older than he was in the company. However, the senior cabin crew's connivance and
ineffectiveness from the beginning to the end of the flight caused that flight to be a nightmare. Those
who behave like a senior cabin attendant on flights inevitably turn me off from the profession.
Positive Case Study 1: In one of our flights, after take-off, water was not coming from the water unit
in the galley and the taps in the toilets due to a malfunction in the water system. The chief reported the
situation to the captain. There was nothing to do. Since it was a domestic flight, it was a little more
difficult to explain this situation to the passenger. The cabin manager collected us and told us to put wet
wipes and water bottles in the toilets. Normally in our company, cabin supervisors make an
announcement when the curtain is closed in the front. Our supervisor opened the curtain and looked into
the eyes of the passengers and explained the situation with an announcement. He said that hot drinks
could not be served, but that he would prepare the tea or coffee with his own hands if he came across it
on another flight. I remember him saying "I promise you tea and coffee". During the catering service,
some passengers said, "Come in, let's treat you". There were no complaints from any passengers on that
flight. Thanks to our supervisor's strong communication and sincerity, we had a smooth flight.
Positive Case Study 2: It was the return time of our flight. We had completed the food and beverage
service. I was at the front with the cabin chief. A cabin crew friend came up to the front and said that a
passenger was going to write a complaint about him. According to what the friend told, our passenger
called our friend and said that he slept during the food service and wanted to get his food if possible.
Our friend also said that this is not possible because the service has been completed. Thereupon, the
passenger said that he had taken the name of the friend and that he would complain. From what your
friend said, I thought the traveler was a complacent and unsympathetic person. The cabin supervisor
went to the passenger, and I followed him, wondering about it. As soon as the supervisor said, "Sir, I'm
the cabin crew, you just had a problem with a friend of ours," the passenger said a little aggressively,
"Yes, I politely stated that I fell asleep and I want to eat something if possible because I'm hungry, but
the friend ended the service with a harsh attitude. He cut it off by saying gentleman. I am a person who
travels by plane all the time and I know exactly what is what.” Our supervisor crouched down and put
his hand on the passenger's knee and said, "Yes, you are right, I apologize on behalf of our friend for his
behavior that he should not have done. I'm sending your food right away." After saying, the passenger
relented and said that he would normally complain, but stopped complaining after the supervisor talked
to him. If the passenger had complained, that friend would have had a headache, but thanks to your
supervisor, the case was resolved. Maybe if there was another supervisor, he wouldn't even go to the
passenger and he could have said if he complained. As a matter of fact, there are also superiors who say
so.
Positive Case Study 3: In my eyes, the supervisor who watches over his team and does not leave him
alone is the one who gives the leadership justice. On a delayed flight, one of the passengers caused quite
a bit of trouble on the plane. He went so far that he started using ugly expressions. I know a girlfriend
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on the team is crying. The chief reported the situation to the captain. He told that passenger that he
couldn't treat the crew like that and that he was acting illegally. But he said it calmly and authoritatively.
The passenger continued to behave in the same way. After that, after talking to the captain again, he told
us that security guards would come to the plane when we landed at the airport. After landing, that
passenger was handed over to the police who came to the plane. The passenger got even more angry and
kept swearing. Amir told us to act calm no matter what, or we will be wrong while we are right. I
appreciated the chief for his patience and for defending us against the passenger.
Positive Case Study 4: It was the first time we came across a flying supervisor on a flight. His
excitement was evident, but he tried not to show it. But his communication with the captains and cabin
crew was so good that it was as if he had been doing this job for years. It was positive for us as well.
One of the passengers got sick on the first flight of the chief. The passenger said he was having trouble
breathing. He applied all the procedures to be done and guided us. The passenger regained consciousness
and said that he would meet with the company and thank the team, especially the supervisor. He did
what he said and talked to the company. Then we went to the company and received our certificate of
appreciation. We didn't run into that chief again, but I'm getting his news. He continues to do his job
properly.
Positive Case Study 5: We were serving passengers on the Antalya-Copenhagen flight. Our female
passenger, who was on the shuttle line, asked for tea for herself and her child. I gave both teas to our
passenger. While the woman was trying to take the second tea and put it on her child's table, her hand
hit the glass and the tea spilled on the child's leg. The boy was hurt because the tea was too hot. We
immediately reported the situation to the cabin chief. We made the necessary dressing. The passenger
was very angry, even though it was his fault. The cabin supervisor told me to ask the two passengers
sitting near this passenger who saw the incident to be a witness. I did as he said and found two witnesses,
one Turkish and one Danish. We wrote an article about how the incident happened and added the names,
surnames and contact numbers of these passengers to the article. Passengers signed the letter. Amir
added this letter, which we had the passengers sign, along with the situation report he wrote, and took it
to the company and delivered it. A week later, an officer in the cabin services department of the company
called me. He said that on the relevant flight, the passenger took us to court and demanded a refund of
the ticket fee along with the hospital expenses. He said, "Don't worry, nothing will happen because we
have documents that two passengers witnessed. In the event of a negative or unusual event on flights,
cabin supervisors notify the company in writing. If our cabin chief had not received a signed letter from
two passengers on that flight, perhaps we would still have to deal with the court. Even though the
supervisor wrote a report to the company, we had no evidence to prove that we were not at fault in this
unfortunate incident. Thanks to the foresight and wise behavior of the cabin chief, nothing came out
against us in that court.
CONCLUSION
When we look at the negative examples in our study, it is seen that the cabin supervisors did not
intervene enough or remained indifferent to the events. The cabin chiefs' failure to fulfill their
responsibilities, their indifference to events and their indifference to the cabin crew caused the cabin
crew to be helpless. The cabin crew questioned the behavior and attitudes of the cabin chiefs in these
incidents and did not respect their chiefs. In particularly negative case 1, the cabin crew dealt with
aggressive passengers without a cabin supervisor and felt helpless. The cabin supervisor took the easy
way out here and did not want to deal with the passengers. In the negative case study, the cabin chief's
inability to get permission from the captain to smoke lowered the morale and motivation of the cabin
crew on their return flight. In negative case 3, the cabin chief's being on the plane only physically and
not performing his duties increased the workload of the cabin crew and the cabin chief's presence on
that flight was not felt by the crew. In adverse case 4, the cabin supervisor prevented a member of the
crew from doing their job and forgot what purpose they were on the plane for. In the negative case study,
however, the cabin supervisor could not bear his weight in the relevant flight and remained in the
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background. The cabin crew began to question, "Who is in command of this flight?" He could not put
his authority in the fight of the team members and could not be conciliatory.
When we look at the positive case studies, it is seen that the cabin supervisors contributed a lot in terms
of keeping the events on track. Cabin chiefs intervened in the incidents in a timely manner and ensured
that the incidents were kept under control. At the same time, the superiors, who set positive examples,
were appreciated by the cabin crew. In case of positive case 1, no passenger complaints were received
during the flight, thanks to the cabin chief's sincerity and the communication he established with the
passengers. In positive case 2, the passenger's refusal to complain about the cabin crew was when the
cabin supervisor talked to the passenger and resolved the passenger's problem. In positive case 3, the
clear attitude of the supervisor towards the abusive passenger, his watchfulness of his crew and the
implementation of the necessary procedures ensured that the cabin attendants were less adversely
affected by the incident. In positive case 4, the cabin supervisor positively motivated his crew and
communicated well with the crew, even though it was his first flight. The cabin crew had a great share
in getting a certificate of appreciation from the company. In positive case study 5, the passenger's
complaint was found to be unjustified thanks to the foresight and wise behavior of the cabin supervisor
and the cabin crew did not suffer any damage from the incident.
Cabin attendants are also candidates for cabin chief. It will be beneficial for cabin crews to take the
example of their superiors who do their job well, coordinate their crew well and adopt teamwork. On
the other hand, troubles or problems arising from the cabin supervisor should be reported to the company
by the cabin crew without hesitation. If company managers see that the cabin supervisor is at fault as a
result of their evaluation, they can warn him/her and follow this supervisor's flights for a certain period
of time. If the cabin supervisor continues to make the same mistake, his flights may be suspended for a
while. The aim is to prevent the repetition of the mistake in terms of crew integrity, flight safety and
passenger satisfaction.
On the other hand, the fact that the superiors who do their job properly and are taken as an example in
leadership assist the cabin crew in every way, support them and share their experiences will contribute
to the training of the good supervisors of the future.
Not every supervisor may have leadership qualities. Even if a supervisor does not have leadership
qualities, the task is carried out in some way. But in a negative, unusual or emergency situation in flight,
a leader is needed rather than a supervisor. Airline companies select their supervisor candidates among
cabin crew members who have a certain experience. They take into account the foreign language
knowledge and work performance of the candidates. However, one of the most important issues to be
considered is to determine whether the supervisor candidates are sufficient in leadership. While
determining this, questions such as "Is the chief candidate responsible, can he make quick and correct
decisions, is he successful in human relations, can he guide the team, does he have the necessary
motivation?" should be answered.
Case studies can be given to supervisor candidates to see how they will react and respond to adverse,
unusual events or emergencies. It would be beneficial for the team that will evaluate these studies to
consist of experts. Psychologists who take an active role in cabin crew interviews should also be
included in this process.
Finally, examples similar to the case studies in our study can be included in the team resource
management trainings of companies. Thus, employees can learn some lessons by discussing these case
studies.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, MS hastalığının ikinci basamak tedavisinde kullanılan hastalığı modifiye edici
ilaç (Disease Modifying Drug-DMD) tedavilerinin geri ödeme kurumu perspektifinden maliyetetkililiğini analiz etmektir. Araştırmanın evrenini bir üniversite hastanesinde 2019 yılında tedavi alan
MS hastaları oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem çekilmemiş ve evrenin tamamı araştırma
kapsamına alınmıştır. İkinci basamak DMD’lerin maliyet-etkililiğinin değerlendirilmesi için Markov
modeli kullanılmıştır. Modeldeki sağlık durumları hasta değerlendirmeli EDSS ölçeği ile belirlenmiştir.
Maliyet verileri hasta faturalarından elde edilmiştir. Etkililik değerleri ise hastalara uygulanan EQ-5D5L ölçeği ile tespit edilmiştir. Modelde hastaların sağlık durumları arasındaki geçişleri için döngü
uzunluğu 1 yıl, zaman dilimi ise 10 yıl olarak belirlenmiştir. Araştırmada MS’in ikinci basamak
tedavilerinin toplam maliyeti ve toplam kaliteye ayarlı yaşam yılı (QALY) hesaplanmış ve hesaplanan
sonuçlara %3 indirgeme uygulanmıştır. Sonuçlar ilave maliyet-etkililik oranı (İMEO) olarak
sunulmuştur. Ayrıca araştırmada ikinci sonuç ölçütü olarak net parasal fayda (Net Monetary BenefitNMB) hesaplanmıştır. Maliyet-etkililik analizinde tek yönlü ve olasılıksal duyarlılık analizi (Monte
Carlo simülasyonu) yapılmıştır. Araştırmada Markov modelinden elde edilen sonuçlara göre ikinci
basamak DMD tedavilerininin toplam maliyeti ve toplam QALY'leri tespit edilmiştir. Fingolimod
tedavisi 219.921 TL maliyete ve 5.84 QALY’ye; Okrelizumab tedavisi 374.354 TL maliyete ve 5.88
QALY’ye, Natalizumab tedavisi ise 439.867 TL maliyete ve 5.94 QALY’ye sahiptir. Fingolimod
tedavisi ile karşılaştırıldığında Okrelizumab ve Natalizumab’ın maliyet-etkili tedaviler olmadığı tespit
edilmiştir. İkinci basamak tedaviler arasında parasal açıdan en yüksek NBM değerine sahip tedavinin
697.257 TL ile Fingolimod olduğu tespit edilmiştir. Yapılan tek yönlü duyarlılık analizinde sonuçlar
tüm parametre değişimlerinde kararlı bir sonuç göstermiştir. Sonuç olarak MS’in ikinci basamak
tedavisinde kullanılan DMD’ler yüksek sağlık kazanımlarına rağmen oldukça maliyetli tedavilerdir. Bu
nedenle bu tedavilerin maliyetlerinin düşürülmesine yönelik sağlık politikalarının geliştirilmesi ve ilaç
fiyatları döviz kurlarındaki artıştan etkilendiği için Türkiye’de QALY başına eşik değerin dövize
endeksli olarak belirlenmesi önerilmektedir. Bu araştırma 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında
TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: DMD’ler, Maliyet-Etkililik Analizi, Markov Modeli, Multipl Skleroz.

*

Bu çalışma birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı “Multipl Skleroz Hastalığının Tedavi Seçeneklerinin
Maliyet-Etkililik Analizi” isimli doktora tezinden üretilmiştir.
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ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the cost-effectiveness of the disease-modifying drug (DMD)
treatments used in the second-line treatment of MS disease from the perspective of the reimbursement
institution. The population of the research consists of MS patients who received treatment at a university
hospital in 2019. No sample was drawn in the study and the entire universe was included in the research.
The Markov model was used to evaluate the cost-effectiveness of second-line DMDs. The health states
in the model were determined by the patient-evaluated EDSS scale. The cost data were obtained from
patient invoices. Efficacy values were determined with the EQ-5D-5L scale applied to the patients. In
the model, the cycle length is determined as 1 year and the time period is 10 years for the transition of
patients between their health states. In the study, the total cost of second-line treatments for MS and the
total QALY were calculated and a 3% discount was made to the calculated results. The results are
presented as an incremental cost-effectiveness ratio (ICER). In addition, net monetary benefit (NMB)
was calculated as the second outcome measure in the study. In cost-effectiveness analysis, one-way and
probabilistic sensitivity analysis (Monte Carlo simulation) was performed. According to the results
obtained from the Markov model in the study, the total cost and total QALYs of second-line DMD
treatments were determined. The cost of fingolimod treatment was 219,921 TL, its QALY was 5.84; the
cost of ocrelizumab treatment was 374,354 TL, its QALY was 5.88; the cost of natalizumab treatment
is 439,867 TL and its QALY is 5.94. Compared with Fingolimod treatment, Okrelizumab and
Natalizumab were not found to be cost-effective treatments. Among the second-line treatments, it was
determined that the treatment with the highest NBM value in terms of money was Fingolimod with
697,257 TL. In the one-way sensitivity analysis, the results showed a stable result in all parameter
changes. In conclusion, DMDs used in the second-line treatment of MS are very costly treatments
despite their high health gains. For this reason, it is recommended to develop health policies to reduce
the costs of these treatments and to determine the threshold value per QALY in Turkey as foreign
currency indexed since drug prices are affected by the increase in exchange rates. This research was
supported by TUBITAK within the scope of the 1002 Rapid Support Program.
Keywords: DMDs, Cost-Effectiveness Analysis, Markov Model, Multiple Sclerosis.
GİRİŞ
Multipl Skleroz (MS); genç yetişkinleri etkileyen, engelliliğe neden olan kronik ve nörolojik bir
hastalıktır (Ünal vd., 2016, s. 1). MS, yüksek sosyo-ekonomik maliyetleri nedeniyle hastalar, aileler,
sağlık sistemi ve bütün olarak toplumu etkilemektedir (Şentürk, 2019, s. 126; Şentürk vd., 2018, s.
S335). MS’in sosyo-ekonomik maliyetlerinin yüksek olmasının yanı sıra hastaların, ailelelerinin ve
hastalara bakım verenlerin yaşam kalitesinde düşüşe neden olması sebebi ile toplum üzerindeki yükünün
daha da arttığı belirtilmektedir (Noyes vd., 2011, ss. 355–360; Tinelli vd., 2018, ss. 1251–1252; Trisolini
vd., 2010, s. 1; Whetten-Goldstein vd., 1998, s. 422). Bu kapsamda MS’in dünya genelindeki gibi
Türkiye’de önemli bir halk sağlığı problemi olduğu belirtilmektedir. Dolayısı ile MS’in öncelikli olarak
ele alınması gerektiği ifade edilmektedir (Şentürk, 2019, s. 126; Şentürk vd., 2018, s. S335). Hastalığın
bireysel olarak hastalar ve genel olarak toplum üzerindeki sosyal ve ekonomik yükünü en aza indirecek
şekilde yönetilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
MS’in engellilik seyrinin yavaşlatılması ile hastalığa bağlı maliyetlerin azalmasının ve hastaların yaşam
kalitelerinin yükselmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir (Taylor vd., 2007, s. 532). Bu kapsamda
MS için engellilik durumunun yavaşlatılmasında yüksek klinik etkililiğine sahip immünomodülatör
(Disease Modyfying Drug-DMD) ilaç tedavilerinin kullanımı ön plana çıkmaktadır (Tran vd., 2013, ss.
vii, 18–19). Ancak DMD’lerin maliyetleri çok yüksektir. Hastaların tedavi maliyetlerinin yarısından
daha fazlasını oluşturmaktadır. Bu durum karar vericilerin endişe duymasına neden olmaktadır
(Adelman vd., 2013, s. 3; Kobelt, vd., 2017a, s. 1133). Bu nedenle DMD’ler için yapılacak ekonomik
değerlendirme çalışmalarının karar vericiler için kanıt değeri yüksek bilgiler sağlayacağı
belirtilmektedir (Henriksson vd., 2001, s. 27; Mauskopf vd., 2016, s. 433; Sánchez-de la Rosa vd., 2012,
s. 425). Özellikle MS tedavilerinin maliyetleri ile klinik etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılan
maliyet-etkililik analizlerinin önemine dikkat çekilmektedir (Dembek vd., 2014, s. 361).
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Bu araştırmada MS’in ikinci basamak tedavisinde kullanılan DMD’lerin ekonomik ve klinik açıdan
sonuçlarının değerlendirilmesi için geri ödeme kurumu perspektifinden maliyet-etkililik analizi
yapılmıştır. Araştırma sonuçlarının DMD’lerin maliyetlerine, etkililiğine ve bu tedavilerin geri
ödenebilirliğine ilişkin kanıtlar sunması açısından karar vericiler başta olmak üzere MS ile ilgili tüm
paydaşlar için önemli olduğu düşünülmektedir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu araştırmanın temel amacı, MS’in ikinci basamak tedavisinde kullanılan DMD’lerin geri ödeme
kurumu perspektifinden maliyet-etkililiğini karşılaştırmaktır. Türkiye’de MS’in ikinci basamak
tedavisinde kullanılan ve 2019 yılında geri ödeme kapsamında olan üç farklı DMD tedavisi vardır.
Bunlar Fingolimod, Natalizumab ve Okrelizumab’tır. Bu tedavilerin maliyet-etkililiğinin
karşılaştırılması için ekonomik değerlendirme yöntemi olarak maliyet-yararlanım analizi (cost-utility
analysis) yapılmıştır. Araştırma evreni, 2019 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi’nde G35 ICD-10 tanı kodu ile tedavi MS hastalarından oluşmaktadır. Örneklem
çekilmemiş olup evrenin tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmada maliyet-yararlanım
analizi yönteminin kullanılması sebebi ile sonuçlar Kaliteye Ayarlı Yaşam Yılları (Quality Adjusted
Life of Year-QALY) ile ölçülmüştür. QALY’nin ölçülmesi için EuroQol’ün “EQ-5D-5L Genel Yaşam
Kalitesi Ölçeği” telefonla uygulama versiyonu, hastaların engellilik durumlarının değerlendirilmesi için
de hasta değerlendirmeli EDSS (Patient-self assessed EDSS) ölçeği kullanılmıştır. EDSS ölçeğine göre
hastaların engellilik durumları (0-3) hafif, (4-6) orta ve (6.5-9) şiddetli olarak belirlenmiştir. Yaşam
kalitesi değerleri için Almanya katsayıları kullanılmıştır. Ölçekler 15 Ocak 1 Mart 2021 tarihlerinde
toplam 211 hastaya uygulanmıştır.
Araştırmanın geri ödeme kurumu perspektifinden yapılması sebebi ile doğrudan tıbbi maliyetler
hesaplanmıştır. Bu kapsamda maliyet kategorileri “ikinci basamak DMD maliyetleri”, “semptomatik
ilaç tedavi maliyetleri”, “atak tedavi maliyetleri”, hastalara sağlık kurumu tarafından sunulan “ayakta,
günübirlik ve yatarak tedavilerin maliyetleri” olarak belirlenmiştir. Maliyetler 2019 yılına ait olup
retrospektif olarak hastaların klinik, idari ve mali kayıtlarından elde edilmiştir. Bu kapsamda
maliyetlerin hesaplanmasında 01.02.2019 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (SUT) kamu fiyatları
kullanılmıştır. Maliyet kategorilerine göre geri ödeme kapsamındaki ilaçların, tüm işlem ve hizmetlerin
kullanım miktarları, kullanan hasta yüzdeleri ve kamu fiyatları elde edilmiştir. Elde edilen tüm veriler
MS Excel’de hazırlanan veri formlarına aktarılmıştır. Maliyetler TL cinsinden hesaplanmıştır. MS’in
kronik doğası ile DMD tedavilerinin uzun vadeli klinik etkililiğindeki belirsizlik göz önünde
bulundurularak araştırmanın zaman dilimi 10 yıl olarak belirlenmiştir. DMD’lerin seçilen zaman
dilimindeki maliyetlerinin ve sonuçlarının bugüne indirgenmesi için Dünya Sağlık Örgütü’nin (DSÖ)
önerisine ile indirgeme oranı %3 (WHO, 2019, s. 67) olarak belirlenmiştir.
Araştırmada, hastaların sağlık durumları arasındaki geçişlerini simüle etmek ve DMD’lerin QALY
başına maliyetini hesaplamak için karar analiz modeli olarak Markov kohort simülasyon yöntemi
kullanılmıştır. Durumlar arasındaki geçiş olasılıkları (Ahmad vd., 2018, s. 5), 2019 yılı yaşam tablosu
istatistikleri (TÜİK, 2020a), MS’e ait mortalite oranları (Pokorski, 1997, s. 106), DMD’lerin klinik
etkililik verileri (Hauser vd., 2017, ss. 226–228; Montalban vd., 2017, s. 214; Tran vd., 2013, ss. 20–
21) ve ataklar ile ilişkili negatif fayda değeri (Kobelt vd., 2002, s. 130) literatürden elde edilerek
araştırma modeline dahil edilmiş ve Markov modeli oluşturulmuştur. Daha sonra maliyet ve etkililik
verileri ile birlikte tüm parametreler TreeAge Pro Healthcare 2021 programına yerleştirilmiş ve model
çalıştırılmıştır. Modelde döngüler 1 yıllık alınmıştır. Maliyet ve etkililik verilerine ilk yıl hariç %3
indirgeme yapılmış olup 10 yıllık döngünün tamamlanması ile model durdurulmuştur. DMD’ler için
İMEO değerleri hesaplanarak maliyet-etkililik analizi gerçekleştirilmiştir. DMD’lerin maliyet-etkili
olup olmadığına karar vermek için İMEO, GSYİH’nın üç katı olarak belirlenen 156.948 TL (TÜİK,
2020b) eşik değer ile karşılaştırılmıştır. Araştırmada ikinci sonuç ölçütü olarak için Net Parasal Fayda
(Net Monetary Benefit-NMB) değeri hesaplanmıştır. Araştırma sonuçları üzerinde parametrelerin
belirsizliğini test etmek için tek yönlü (±%5) ve olasılıksal (Monte Carlo simülasyonu) duyarlılık analizi
yapılmıştır.
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BULGULAR
Aşağıda sırasıyla MS’in ikinci basamak DMD tedavileri için hesaplanan maliyet, etkililik ve maliyetetkililik analizi bulguları yer almaktadır.
Hastaların ikinci basamak DMD tedavilerine göre hesaplanan yıllık toplam maliyetleri Tablo 1.’de
sunulmuştur. Örneğin Fingolimod ile tedavi edilen hastaların hafif, orta ve şiddetli engellilik seviyesine
göre yıllık maliyetleri sırası ile 28.462,08 TL, 31.452,75TL ve 8.132,64 TL’dir.
Tablo 1. MS’in İkinci Basamak DMD Tedavilerine Göre Yıllık Toplam Maliyetleri

Tedavi Seçeneği

DMD
Maliyeti
(TL)

İkinci Basamak DMD’ler
26.827,5
S Fingolimod
9
1 Oral
57.376,1
S Natalizumab
7
2 IV
48.281,0
S Okrelizumab
9
3 IV

Sağlık Kurumu
Geri
Ödeme
Maliyeti
ve
TOPLAM (TL)
Semptomatik İlaç Tedavi
Maliyeti (TL)
Hafif
Orta
Şiddetl Hafif
Orta
i
1.634,4
9
1.634,4
9
1.634,4
9

4.625,1
6
4.625,1
6
4.625,1
6

8.132,6
4
8.132,6
4
8.132,6
4

28.462,0
8
59.010,6
6
49.915,5
8

31.452,7
5
62.001,3
3
52.906,2
5

Şiddetli
*
8.132,64
8.132,64
8.132,64

*Hastalar şiddetli engellilik seviyesine ulaştığında DMD’lerle tedaviyi bıraktıkları için bu aşamada DMD maliyetleri hesaplanmamıştır.

Araştırmada ikinci basamak DMD’lerle tedavi olan hastaların engellilik seviyelerine göre hesaplanan
yaşam kalitesi değerleri sırası 0.867, 0.626 ve 0.330’dur. Hastaların yaklaşık %51’inin hafif %33’ünün
orta ve %16’sının ise şiddetli engelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 2. MS Hastalarının Yaşam Kalitesi Değerleri ve EDSS ile Belirlenen Engellilik Seviyeleri
Engellilk Seviyelerine Göre EQ- DMD’ler İle Tedavi Ortalama
TOPLAM
± (STD)
5D-5L Değerleri
0.867 ± 0.0064
109 (%51,6)
Hafif (0-3)
0.626 ±0.0125
69 (%32,7)
Orta (4-6)
0.330 ±0.0033
33 (%15,7)
Şiddetli (6.5-9)
İkinci basamak DMD tedavilerinin maliyet-etkililiğinin karşılaştırılması için TreeAge programında
markov kohortları oluşturulmuştur. 10 yıllık döngü sonunda toplam maliyetler ve toplam QALY’ler
hesaplanmıştır. Buna göre; Fingolimod tedavisi 219.921,28 TL maliyete ve 5.84 QALY’ye,
Natalizumab tedavisi ise 439.867,80 TL maliyete ve 5.94 QALY’ye ve Okrelizumab tedavisi
374.354,45 TL maliyete ve 5.88 QALY’ye sahiptir. Toplam maliyetlerin ve toplam QALY değerlerinin
hesaplanmasından sonra TreeAge programında maliyet-etkililik analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz
sonucu Tablo 3.’te sunulmuştur.
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Tablo 3. MS’in İkinci Basamak Tedavi Seçeneklerinin Maliyet-Etkililik Analizi Sonuçları
İkinci Basamak
Tedavi
Seçenekleri
S1-Fingolimod
(Oral)
S2-Natalizumab
(IV)
S3-Okrelizumab
(IV)

Toplam
Maliyet
(TL)

Toplam İlave
Etkililik Maliyet
(QALY) (TL)

İlave
Etkililik
(QALY)

İMEO
(TL/QALY)

Karar

-

Dominant

219.921,28 5.84

-

-

439.866,80 5.94

219.945,52 0.10

2.199.455,20

374.354,45 5.89

154.433,17 0.05

3.088.663,40

İkinci basamak DMD’lerin maliyet-etkililiği en düşük maliyetli tedavi olan Fingolimod ile
karşılaştırılmıştır. Fingolimod’a karşı diğer ikinci basamak DMD’ler sırası ile (Natalizumab ve
Okrelizumab) ilave 0.10 ve 0.05 QALY kazancı sağlamaktadır. Fingolimod ile kıyaslandığında
Natalizumab ve Okrelizumab daha yüksek etkililiğe sahiptir. Fingolimod ile karşılaştırıldığında
Natalizumab ve Okrelizumab’ın ilave maliyetleri ise sırası ile 219.945,52 TL ve 154.433,17 TL’dir.
Fingolimod’a karşı Natalizumab tedavisi için hesaplanan İMEO, kazanılan QALY başına 2.199.455,20
TL ve Okrelizumab için 3.088.663,40 TL’dir. Bu kapsamda Natalizumab ve Okrelizumab daha yüksek
QALY kazancına sahip olmalarına rağmen ilave maliyetlerinin de çok yüksek olması sebebi ile 156.948
TL’lik eşik değerde maliyet-etkili tedaviler olarak kabul edilememektedir. Bu sonuç, sınırlı sağlık
bütçesinde Fingolimod’un MS’in ikinci basamak tedavileri arasında en uygun tedavi yaklaşımı
olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmada benimsenen tedavi seçeneğini sağladığı maliyet tasarrufları
açısından diğer tedaviler ile karşılaştıran basit bir yaklaşım olan NMB değeri hesaplanmıştır. Sonuçlar
Tablo 4.’te sunulmuştur. Fingolimod 5.84 QALY (sağlık faydası) ve 3.657,75 TL maliyete sahiptir.
156.948 TL’lik bir eşik değerde bu tedavi 697.257,28 TL NMB değerine sahiptir. Bu kapsamda
araştırmada en yüksek NMB değerine sahip tedavinin Fingolimod olduğu tespit edilmiştir.
İkinci Basamak
Tedavi Seçenekleri
S8-Fingolimod
(Oral)
S9-Natalizumab (IV)
S10-Okrelizumab
(IV)

Toplam
Maliyet
(TL)

Toplam
Etkililik
(QALY)

Maliyet/Etkililik* Net Parasal İlave
Net
(MEO)
Fayda*
Parasal
(TL)
Fayda* (TL)

219.921,28 5.84
439.866,80 5.94

37.657,75
74.051,65

697.257,28
492.630,23

-204.627,05

374.354,45 5.89

63.557,63

549.797,62

-147.459,66

DMD’lerin maliyet-etkililiklerinin ikinci sonuç ölçütü olarak NMB değerlerinin karşılaştırılmasında da
sonuçların negatif aralıkta yer aldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla Fingolimod ile karşılaştırıldığında
Natalizumab ve Okrelizumab’ın NMB sonuç ölçütü açısından da maliyet-etkili olmadığı saptanmıştır.
İkinci basamak DMD’ler arasında yapılan tek yönlü duyarlılık analizi, %95 güven düzeyinde belirlenen
alt ve üst sınırlar arasındaki tüm parametre değişimlerinde kararlı sonuç göstermiştir. Parametrelerin
olası belirsizliklerinin analiz sonuçları üzerinde bir etkisi olmadığı saptanmıştır. Parametrelerdeki
belirsizliğin aynı anda test edilmesi için de 1000 tekrar ve 500 örneklem ile yapılan Monte Carlo
(olasılıksal) duyarlılık analizinden elde edilen sonuçlar da ikinci basamak DMD’ler arasında en uygun
ve tek maliyet-etkili tedavinin Fingolimod olduğunu doğrulamıştır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonucunda MS’in ikinci basamak DMD tedavileri arasında yapılan maliyet-etkililik
karşılaştırmasında Fingolimod ile kıyaslandığında Natalizumab ve Okrelizumab’ın İMEO değerleri
belirlenen eşik değerin çok üstünde yer aldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda Natalizumab ve
Okrelizumab’ın maliyet-etkili tedaviler olmadığı belirlenmiştir. Benzer şekilde NMB sonuç ölçütü
açısından da Natalizumab’ın ve Okrelizumab’ın, Fingolimod ile kıyaslandığında maliyet-etkili olmadığı
saptanmıştır. Bununla birlikte yüksek sağlık kazanımlarına sahip olan Natalizumab ve Okrelizumab’ın
maliyet-etkili olarak değerlendirilememesinin temel sebepleri arasında eşik değerin düşük miktarda
belirlenmesi olduğu düşünülmektedir. Nitekim yapılan çalışmalarda sıklıkla DMD'lerin için hesaplanan
İMEO’ların geleneksel olarak kabul edilen eşik değerleri önemli ölçüde geçtiği ortaya konulmaktadır.
Türkiye’de ise belirlenmiş resmi bir eşik değer yoktur. Bu kapsamda çalışmalarda eşik değer, DSÖ’nün
önerisine göre geleneksel olarak belirlenmektedir. Bu nedenle Türkiye için resmi bir eşik değerin
belirlenmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Ayrıca döviz kurlarındaki artışının ilaç fiyatlarını
etkilendiği göz önünde bulundurularak Türkiye’de eşik değerin dövize endeksli olarak belirlenmesi
önerilmektedir.
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MULTI-RESPONSE OPTIMIZATION OF EDM DRILLING OF NITINOL SUBMERGED IN
DISTILLED WATER USING GRA AND TAGUCHI ANALYSIS
Amiya Kumar Sahoo, Dhananjay R. Mishra
Department of Mechanical Engineering, Jaypee University of Engineering and Technology, Guna473226, Madhya Pradesh, India

ABSTRACT
Nitinol is biocompatible and shape-memory alloy. It has various applications in orthodontics, Microelectrical-mechanical systems (MEMS) and micro-actuators. However, it is difficult to cut material due
to its mechanical and physical properties (viz., lower elastic modulus, thermal conductivity and strain
hardening). These lead to heat accumulation, higher load variation, degraded tool life, thermal damage
to the material, and impact on the shape memory property during conventional machining methods.
Hence, an unconventional method of electric discharge machining (EDM) is suitable for getting the
required machined jobs satisfactorily with the desired accuracy. As the material removal mechanism is
melting and evaporation, it raises the concern of its shape memory property, and its physical properties
raise the requirement of an optimized mode of operation on Nitinol. This manuscript reports the
optimization of a multi-response parameter of EDM drilling of the Nitinol material using GRA and
Taguchi. Experiments were carried out on submersed Nitinol material in dielectric fluid (distilled water).
From the analysis of variance (ANOVA) of GRG, discharge time (TON) and dielectric flushing pressure
(DP) are significant process control parameters. The multi-response optimal setting was I2, V2, TON2,
TOFF1 & DP3 and having the pick signal-to-noise ratio (SNR) of -2.9689 dB. Improvements were
recorded in MRR and DoT by 43.71 and 23.19 %, whereas TWR rose by 50 % concerning the initial
setting.
Keywords: EDM drilling, Nitinol, GRA, Taguchi analysis

Abbreviations
SMA

Shape memory alloy

EDM

Electric discharge machining

MRR

Material removal rate

TWR

Tool wear rate

DoT

Degree of tapperness

ANOVA

Analysis of variance

GRA

Gray relational analysis

GRC

Gray relational coefficient

GRG

Gray relational grade

I

Discharge current

V

Gap voltage

TON

Charging time (pulse-on time)

TOFF

Discharge time (pulse-off time)

DP

Dielectric flushing pressure
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1.

INTRODUCTION

Nitinol, a biomedical grade shape memory alloy (SMA), has a steep rise in its aerospace, biomedical,
and robotics applications, raising the concern of characterizing the manufacturing processes. Among all
available advanced manufacturing processes, electric discharge machining can drill or cut difficult-tocut newly developed superior electrically conductive materials with higher accuracy and precision.
However, Nitinol, an almost equiatomic intermetallic compound of nickel and titanium, has poor
thermal conductivity, and strain hardening makes it a hard-to-machine material [1], which considers
electric discharge machining (EDM) as one advanced machining operation to satisfy the current
requirement of products. Therefore, various approaches have been followed to characterize different
materials for the EDM process, such as material removal rate, tool wear rate, surface roughness, quality,
and precision of cut and optimized using various statistical methods [2]–[6].
Mwangi et al. [7] characterized the arcing phenomena in micro-EDM of Nitinol. They found that thermal
damage happened to the material, which deteriorated its mechanical property and suggested avoiding
arcing to maintain the shape memory and superelasticity. Liu et al. [8] analyzed the white layer formed
on Nitinol during the wire-EDM process and found crystalline, having two layers; the upper one contains
solid solutions of copper, nickel, and zinc, the lower layer contains Ti2O3 and the austenite phase of
Nitinol. The white layer has refined and randomly oriented grains and higher nano-hardness than the
bulk material. Guo et al. [9] characterized machinability and surface integrity of Nitinol for milling and
EDM and found that higher flank wear and crater wear occurred due to high strength and specific heat
and tribo-chemical behaviour, and alloying from the tool is unavoidable in EDM finish cut. Takale and
Chougule [10] investigated surface integrity of wire-EDM cut nitinol for the orthopaedic implant and
found that material removal rate increases and surface roughness decreases with an increase in wire feed
rate, and shape memory effect can be retrieved by annealing. Li et al. [11] investigated the impact of
dielectric fluid on surface integrity for the recast layer in EDM drilling of Inconel 738. They found recast
layer became thicker for higher electrical conductivity of the dielectric fluid and kerosene as dielectric
fluid produces the thinnest recast layer. Yadav et al. [12] studied the effect of near dry EDM of HSS and
found that tool rotation improves material removal rate (MRR) and surface quality, whereas the current
has a positive impact on MRR and a negative impact on overcut and surface quality. Plaza et al. [13]
studied micro-EDM of Ti-6Al-4V alloy using a helical electrode for deep hole drilling and found that
machining time has been reduced because the helical electrode provides space for the debris to carry out
of the deep hole. Jahan et al. [14] investigated deep hole micro-EDM drilling in cemented carbide and
austenitic stainless steel and found that the electrical and thermal property of the work material has a
more significant influence on the quality and accuracy of the drilled micro hole. Tanjilul et al. [15]
studied the debris size and its flushing mechanism in EDM drilling of Inconel 718. They found that both
flushing and vacuum application removes debris more effectively from holes of higher depth which
improves the surface roughness and the discharge current have a significant influence on the debris size;
as the current increases, the debris becomes larger. Sahoo et al. [16] analyzed EDM drilling of Nitinol
while the workpiece was kept in the atmospheric conditions and found that the inter electrode-work gap
voltage and the discharge time were the two most influencing process control parameters for the copper
electrode.
Nitinol is hard to machine material for various properties such as low thermal conductivity and strain
hardening effect. Hence, advanced machining processes like EDM are suitable for intricate and small
profiles like micro holes. However, the temperature change of Nitinol during its processing will impact
its shape memory, in which the martensitic to austenitic phase transfer happens and vice versa.
Moreover, the material removal process occurs during EDM operation due to the work material's melting
and evaporation. Hence, it is significant to have a controlled EDM drilling of Nitinol for the required
job with little change in its shape memory property. In this article, EDM drilling had been performed on
a submerged workpiece to optimize the process variables for multi-response, viz. material removal rate
(MRR), tool wear rate (TWR) and degree of taper (DoT).
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2.

EXPERIMENTATION

2.1.

Methodology

Fig. 1 shows the methodology used for this research work. It started with selecting process control
parameters and conducting the trial experiments for the range detection. The next step was the design
of experiments (DoE) for the selected parameters and their ranges, i.e. Box-Behnken design for five
process control parameters with three different levels, leading to 46 unique sets of experiments. Then
the experiments were carried out as per the design. Various outputs were measured, such as the initial
and final weight of the workpiece and electrode for each experiment, the time taken to drill each hole,
and the top and bottom diameters of the drilled holes to calculate the responses as MRR, TWR and DoT.
Mathematical modelling completed for the multiple responses into one as GRG. After that, validation
of the mathematical model was completed. It also includes the ANOVA analysis to know various
process control parameters' contribution to the response GRG. Finally, the confirmation test was
completed as per the optimized condition to maximize the GRG.
2.2.

Material

Nitinol, a biocompatible shape memory alloy, has various usages in aerospace, robotics, and biomedical
applications, making it essential to optimize the process parameters to get a better product. The chemical
composition, physical and mechanical properties are tabulated in Table 1 and

Fig. 1: Methodology: A detailed workflow
Table 2.
Table 1: Chemical composition of Nitinol SMA
Elements

Composition (wt. %)

Nickel

49.1

Titanium

50.9
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Fig. 1: Methodology: A detailed workflow
Table 2: Physical and mechanical properties of Nitinol SMA
Melting Temperature

1240 – 1310 °C

Resistivity (high temperature state)

82 μΩ-cm

Resistivity (low temperature state)

76 μΩ-cm

Thermal Conductivity

0.1 W/cm-°C

Heat Capacity

0.077 cal/gm-°C

Latent Heat

5.78 cal/gm

Magnetic Susceptibility (high temperature)

3.8 μemu/gm

Magnetic Susceptibility (low temperature)

2.5 μemu/gm

Tensile Strength

Austenite: 195 – 690 MPa
Martensite: 70 – 140 MPa

Young’s Modulus

Austenite: 83 GPa
Martensite: 28 – 41 GPa

Density

6.45 g/cm3

Nitinol is difficult to machine material in conventional machining methods because of its lower elastic
modulus, strain hardening, and poor thermal conductivity, making it relevant to machined using
advanced methods like EDM.
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2.3.

Experimental setup

Sparkonix EDM Drill Speed-I had been used for the experimentation having servomechanism for
precise control of the inter-electrode gap to have control of the minimum energy required to start the
electric discharge. Fig. 2 shows the schematic of the EDM drilling operation. The process parameters
such as discharge current, gap voltage, charging time, discharging time, and the dielectric flushing
pressure could vary, and their operating ranges are given in Table 3.

Table 3: Ranges of controllable parameters of Sparkonix EDM Drill Speed I
Sl. No.
1
2
3
4
5

Parameter
Gap Voltage
Discharge Current
Pulse-on Time
Pulse-off Time
Flushing Pressure

Range
10 – 100 V
1 – 25 A
1 – 10 μs
1 – 10 μs
Up to 100 kg/cm2

Fig. 2: Schematic of EDM drilling operation
2.4.

Design of experiment

The experiments were carried out with five process control parameters, viz. discharge current (I), gap
voltage (V), pulse-on time (TON), pulse-off time (TOFF), and dielectric flushing pressure (DP). The ranges
of each process control parameter were considered based on trial experiments. Each parameter with its
three levels was considered to analyze the responses effectively and tabulated in Table 4.
Table 4: Process control parameters and their levels for EDM drilling
Control Factors
Current
Gap Voltage
Pulse on time
Pulse off time
Dielectric Pressure

Unit
Ampere
Voltage
μs
μs
Kg/cm2

Notation
I
V
TON
TOFF
DP

Level 1
12
40
2
5
50

Level 2
17
50
4
7
75

Level 3
22
60
6
9
100

Design of experiments (DOE) is a statistical tool to organize the experiments so that it reduces the
number of experiments compared with the full factorial design. It does not lose any effective
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combinations that make the experimental methods economical and viable. Box-Behnken design (BBD)
had been selected as the DOE, which considers three levels of each process control parameter to provide
information on the nonlinearity behaviour of the responses. The BBD had been done for the
experimentation process using Design Expert 11, forty-six sets of experiments with six centre point
replications.
All the forty-six designed experiments were done on six workpieces of size 35 mm × 35 mm, 6.156 mm
thickness with copper electrodes of 0.8 mm diameter, and distilled water as the dielectric fluid. The
experiments were done while the workpiece was wholly submerged in the dielectric fluid. The
workpieces and the electrodes' initial and final weights were measured using an electronic weighing
machine with the least count of 0.001 g and the time of machining using a stopwatch with the least count
of 0.01 s to calculate the MRR and TWR. In addition, the top and bottom diameters of the drilled holes
were measured using a travelling microscope with accuracy up to 0.01 mm four times at different
orientations of the holes, and the average values were used to calculate the holes' DoT. Table 5 shows
the BBD design of the experiments and the responses as MRR, TWR, and DoT of each experiment.
Table 5: BBD designed experiments and corresponding responses as MRR, TWR, and DoT
Exp. No.
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
27
28
29
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Process Control Parameters
I
V
TON
TOFF
12
50
4
7
17
50
2
5
22
50
4
7
17
50
4
7
17
50
6
5
12
50
4
7
12
50
4
9
17
50
2
7
22
50
4
5
17
40
2
7
17
40
4
7
17
60
4
5
17
50
6
7
17
60
4
7
12
50
6
7
17
50
4
9
12
60
4
7
12
50
2
7
22
50
4
7
17
60
2
7
17
40
4
9
17
50
2
7
22
50
6
7
17
40
4
7
17
40
4
5
22
60
4
7
17
50
4
7
22
50
2
7
17
50
4
5

DP
100
75
100
75
75
50
75
100
75
75
50
75
50
50
75
50
75
75
50
75
75
50
75
100
75
75
75
75
50

Responses
MRR
0.0199
0.0156
0.0284
0.0150
0.0170
0.0164
0.0129
0.0090
0.0241
0.0212
0.0100
0.0168
0.0248
0.0189
0.0152
0.0228
0.0234
0.0096
0.0149
0.0166
0.0138
0.0091
0.0250
0.0154
0.0180
0.0206
0.0269
0.0106
0.0141

TWR
0.0036
0.0022
0.0076
0.0087
0.0090
0.0086
0.0058
0.0021
0.0074
0.0071
0.0045
0.0098
0.0091
0.0120
0.0112
0.0082
0.0135
0.0101
0.0073
0.0068
0.0026
0.0061
0.0096
0.0022
0.0025
0.0110
0.0070
0.0033
0.0039

DoT
0.0138
0.0122
0.0089
0.0081
0.0073
0.0089
0.0114
0.0106
0.0130
0.0114
0.0089
0.0106
0.0114
0.0106
0.0073
0.0114
0.0073
0.0065
0.0089
0.0106
0.0114
0.0089
0.0138
0.0146
0.0106
0.0073
0.0106
0.0114
0.0114
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

3.

17
17
17
12
22
17
17
17
12
17
17
17
17
22
17
17
17

50
50
50
50
40
50
50
60
40
50
50
60
50
50
40
50
60

4
4
4
4
4
2
4
4
4
6
4
4
4
4
6
6
6

7
7
7
5
7
9
7
9
7
9
5
7
9
9
7
7
7

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
100
100
100
75
75
100
75

0.0173
0.0136
0.0145
0.0117
0.0145
0.0074
0.0163
0.0177
0.0126
0.0114
0.0286
0.0268
0.0133
0.0183
0.0166
0.0151
0.0234

0.0050
0.0078
0.0101
0.0050
0.0036
0.0037
0.0069
0.0129
0.0036
0.0099
0.0054
0.0101
0.0030
0.0083
0.0105
0.0091
0.0129

0.0114
0.0130
0.0106
0.0089
0.0073
0.0097
0.0097
0.0081
0.0081
0.0073
0.0106
0.0130
0.0130
0.0089
0.0106
0.0081
0.0114

MATHEMATICAL MODELLING

Mathematical modelling of the experimental work was completed to evaluate the multi-performance
characteristics for MRR, TWR, and DoT using Taguchi and gray relational analysis.
3.1.

Gray relational analysis (GRA)

GRA is a statistical method to analyze the multi-response characteristics of the process to have critical
interrelations among them. GRA was conducted by normalizing the responses at the first step [17]. The
normalization of the responses had been done as per the requirement of the response, viz. MRR is to be
maximized, whereas TWR and DoT are to be minimized using Eq. 1 and 2.
For larger the better response variable

xi 

yi  min  yi 
max  yi   min  yi 

(1)

For smaller the better response variable

xi 

max  yi   yi
max  yi   min  yi 

(2)

where xi is the ith normalized response, and yi is the ith response.
The deviation sequence was found for each response, and experiment, which helped find the gray
relational coefficients (GRC) using Eq. 3, and 4, respectively. After that, each experiment's gray
relational grade (GRG) is found, which converts all the three responses, viz. MRR, TWR, and DoT as
one response using Eq. 5 and tabulated in Table 6.
Deviation sequence:

xi  max  xi   xi
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Gray relational coefficient (GRC)

i 

min  xi    max  xi 
xi   max  xi 

(4)

Gray relational grade (GRG)

i 

1 n
 i
n 1

(5)

where Δxi, ξi and γi are the ith deviation sequence, gray relational coefficient, and gray relational grade,
respectively, and n is the number of experiments.
Table 6: Gray relational coefficients, Gray relational grades, and rank of experiments
Gray Relational Coefficient
Exp. No.
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
27
28
29
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MRR

TWR

DoT

0.5502
0.4491
0.9772
0.4376
0.4771
0.4656
0.4036
0.3509
0.7028
0.5890
0.3629
0.4736
0.7352
0.5222
0.4415
0.6465
0.6729
0.3581
0.4370
0.4698
0.4178
0.3529
0.7467
0.4463
0.5011
0.5700
0.8636
0.3708
0.4226

0.7866
0.9836
0.5072
0.4649
0.4531
0.4657
0.6047
1.0000
0.5170
0.5341
0.7035
0.4240
0.4479
0.3653
0.3851
0.4827
0.3333
0.4169
0.5246
0.5491
0.9106
0.5875
0.4315
0.9768
0.9318
0.3899
0.5383
0.8246
0.7588

0.3571
0.4167
0.6250
0.7143
0.8333
0.6250
0.4545
0.5000
0.3846
0.4545
0.6250
0.5000
0.4545
0.5000
0.8333
0.4545
0.8333
1.0000
0.6250
0.5000
0.4545
0.6250
0.3571
0.3333
0.5000
0.8333
0.5000
0.4545
0.4545

GRG

Rank

0.5646
0.6164
0.7031
0.5389
0.5878
0.5188
0.4876
0.6170
0.5348
0.5259
0.5638
0.4659
0.5459
0.4625
0.5533
0.5279
0.6132
0.5917
0.5288
0.5063
0.5943
0.5218
0.5118
0.5855
0.6443
0.5977
0.6340
0.5500
0.5453

15
8
2
26
13
36
41
7
29
33
16
42
23
43
19
32
9
12
31
39
11
34
38
14
4
10
6
21
25
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

3.2.

0.4854
0.4149
0.4300
0.3863
0.4292
0.3333
0.4639
0.4927
0.3984
0.3815
1.0000
0.8579
0.4098
0.5078
0.4695
0.4401
0.6728

0.6587
0.5003
0.4160
0.6591
0.7867
0.7798
0.5436
0.3469
0.7898
0.4223
0.6315
0.4173
0.8546
0.4780
0.4057
0.4503
0.3461

0.4545
0.3846
0.5000
0.6250
0.8333
0.5555
0.5555
0.7143
0.7143
0.8333
0.5000
0.3846
0.3846
0.6250
0.5000
0.7143
0.4545

0.5329
0.4333
0.4487
0.5568
0.6831
0.5562
0.5210
0.5180
0.6342
0.5457
0.7105
0.5533
0.5497
0.5369
0.4584
0.5349
0.4911

30
46
45
17
3
18
35
37
5
24
1
20
22
27
44
28
40

Taguchi analysis

Taguchi analysis is a method[18] to optimize one process performance parameter at one time and not
for multi-response optimization. For multi-response optimization, Taguchi analysis can be done with
the assistance of GRA, which converts all the responses into one response with proper weighting each
response. Taguchi analysis is based on signal to noise ratio (SNR), and it could be calculated either for
maximizing (viz. MRR, and GRG) or minimizing (viz. TWR, and DoT) the responses as per the
requirement to improve the performance of the machining process using Eq. 6 or 7 and tabulated along
with their normalized values where, η, n and yi2 are the signals to noise ratio, number of experiments,
and ith response respectively.
Table 7.
For maximization (larger the better)

  10log10

1 n  1 
 
n 1  yi2 

(6)

For minimization (smaller the better)

  10log10

1 n 2
  yi 
n 1

(7)

where, η, n and yi2 are the signals to noise ratio, number of experiments, and ith response respectively.
Table 7: SNRs and normalized value of SNRs of MRR, TWR, DoT, and GRG
Exp.
No.
1
2
3

65

MRR
SNR
-34.0136
-36.1493
-30.9479

TWR
Norm.
SNR
0.7333
0.5520
0.9936

SNR
48.8208
53.2960
42.3454

DoT
Norm.
SNR
0.2985
0.0241
0.6955

SNR
37.1981
38.2852
40.9789

GRG
Norm.
SNR
0.9295
0.7752
0.3927

SNR
-4.9647
-4.2022
-3.0593

Norm.
SNR
0.4756
0.6759
0.9762
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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-35.8427
-35.4091
-35.6953
-37.7776
-40.9525
-32.3556
-33.4756
-40.0340
-35.4937
-32.1189
-34.4756
-36.3794
-32.8427
-32.6005
-40.3765
-36.5232
-35.5871
-37.1963
-40.7873
-32.0412
-36.2328
-34.8799
-33.7255
*
-39.5023
-37.0181
*
*
*
-38.6078
-36.7829
-42.6506
*
-35.0538
-38.0119
-38.8710
-30.8724
-31.4237
-37.5156
-34.7448
-35.5934
-36.4215
-32.6018

0.5780
0.6148
0.5905
0.4137
0.1442
0.8741
0.7790
0.2222
0.6076
0.8942
0.6941
0.5324
0.8327
0.8533
0.1931
0.5202
0.5997
0.4631
0.1582
0.9008
0.5449
0.6598
0.7578
*
0.2673
0.4782
*
*
*
0.3432
0.4982
0.0000
*
0.6450
0.3938
0.3209
1.0000
0.9532
0.4360
0.6712
0.5992
0.5289
0.8532

42.2275
40.9332
41.2704
44.7134
53.6889
42.5933
43.0181
46.9697
40.1327
40.7921
38.4015
39.0050
41.7166
37.3781
39.9310
42.7818
43.3865
51.5995
44.3091
40.3407
53.1347
52.0867
39.1468
*
49.6654
48.2043
*
*
*
45.9674
48.8241
48.6712
*
37.8198
48.8933
40.0850
45.3345
39.9431
50.3351
41.5933
39.6117
40.8585
37.7945

0.7027
0.7820
0.7614
0.5503
0.0000
0.6803
0.6542
0.4119
0.8311
0.7907
0.9373
0.9003
0.7340
1.0000
0.8435
0.6687
0.6316
0.1281
0.5751
0.8184
0.0340
0.0982
0.8916
*
0.2467
0.3363
*
*
*
0.4734
0.2983
0.3076
*
0.9729
0.2940
0.8340
0.5122
0.8427
0.2056
0.7416
0.8631
0.7866
0.9745

39.4432
42.7219
40.9789
38.8844
39.5280
37.7247
38.8844
40.9789
39.5280
38.8844
39.5280
42.7219
38.8844
42.7219
43.7449
40.9789
39.5280
38.8844
40.9789
37.1981
36.7017
39.5280
42.7219
*
38.8844
38.8844
*
*
*
40.9789
42.7219
40.2232
*
41.8068
41.8068
42.7219
39.5280
37.7247
37.7247
40.9789
39.5280
41.8068
38.8844

0.6108
0.1452
0.3927
0.6901
0.5987
0.8548
0.6901
0.3927
0.5987
0.6901
0.5987
0.1452
0.6901
0.1452
0.0000
0.3927
0.5987
0.6901
0.3927
0.9295
1.0000
0.5987
0.1452
*
0.6901
0.6901
*
*
*
0.3927
0.1452
0.5000
*
0.2752
0.2752
0.1452
0.5987
0.8548
0.8548
0.3927
0.5987
0.2752
0.6901

-5.9164
-4.6149
-5.7008
-6.2383
-4.1950
-5.4362
-5.5822
-4.9780
-6.6349
-5.2582
-6.6977
-5.1407
-5.5488
-4.2481
-4.5583
-5.5336
-5.9119
-4.5196
-5.6499
-5.8185
-4.6501
-3.8183
-4.4698
*
-5.1930
-5.2671
*
*
*
-5.0860
-3.3105
-5.0947
*
-5.7140
-3.9558
-5.2608
-2.9689
-5.1414
-5.1981
-5.4017
-6.7746
-5.4342
-6.1761

0.2255
0.5675
0.2822
0.1409
0.6778
0.3517
0.3133
0.4721
0.0367
0.3985
0.0202
0.4293
0.3221
0.6639
0.5824
0.3261
0.2267
0.5925
0.2955
0.2512
0.5583
0.7768
0.6056
*
0.4156
0.3961
*
*
*
0.4437
0.9102
0.4414
*
0.2787
0.7407
0.3978
1.0000
0.4291
0.4143
0.3608
0.0000
0.3522
0.1573
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Note: As there are six center point repetitions in BBD, only one center point (L4) shows its signal
to noise ratio (SNR)

3.3.

Analysis of variance of GRG

Analysis of variance (ANOVA) provides the influence of different process parameters on individual
responses and provides the most significant and insignificant process control parameters. ANOVA
analysis of GRG completed and tabulated in Table 8 and found that dielectric flushing pressure (DP)
and discharge time (TON) are the two significant process control parameters. The regression model of
the GRG is given in Eq. 8.
Table 8: ANOVA table of GRG
Source
Model
I
V
TON
TOFF
DP
I×V
I×TON
I×TOFF
I×DP
V×TON
V×TOFF
V×DP
TON ×TOFF
TON ×DP
TOFF ×DP
I2
V2
TON2
TOFF2
DP2
Residual
Lack of Fit
Pure Error
Cor Total

Sum of Squares
0.0974
0.0008
0.0001
0.0030
0.0015
0.0022
0.0236
0.0016
0.0033
0.0007
0.0232
0.0017
0.0000
0.0040
0.0081
0.0121
0.0014
0.0018
0.0033
0.0012
0.0007
0.0977
0.0841
0.0136
0.1950

df
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
20
5
45

Mean Square
0.0049
0.0008
0.0001
0.0030
0.0015
0.0022
0.0236
0.0016
0.0033
0.0007
0.0232
0.0017
0.0000
0.0040
0.0081
0.0121
0.0014
0.0018
0.0033
0.0012
0.0007
0.0039
0.0042
0.0027

F-value
1.25
0.1986
0.0369
0.7629
0.3927
0.5724
6.04
0.3988
0.8526
0.1810
5.93
0.4327
0.0116
1.01
2.08
3.09
0.3550
0.4706
0.8379
0.3013
0.1764

p-value
0.2977
0.6597
0.8493
0.3907
0.5366
0.4564
0.0213
0.5335
0.3646
0.6741
0.0223
0.5167
0.9150
0.3242
0.1616
0.0911
0.5567
0.4990
0.3688
0.5879
0.6780

1.55

0.3332

GRG  2.42139  0.059246 I  0.02093 V  0.324894 T  0.032176 T
 0.007555 DP  0.001536 I V  0.001973 I T  0.002886 I T
 0.000106 I  DP  0.003805 V T  0.001028 V T
 0.000013 V  DP  0.007857 T  T
 0.000902 T  DP
 0.001098 T
 DP  0.000504 I  0.000145 V  0.004841 T
 0.002903 T
 0.000014 DP
ON

OFF

ON

ON

ON

2

OFF

2

OFF

(8)

OFF

OFF

ON

2

2

ON

2

OFF

4.

RESULT AND DISCUSSION

Fig. 3,Fig. 4 &Fig. 5 show the interaction plots for the responses; MRR, TWR, and DoT for the most
significant parameters, viz. discharge time (TON) and the dielectric flushing pressure (DP) at I = 17 A,

67

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
V = 60 volts and TOFF = 7 μs. The interaction plot of MRR Fig. 3 shows discharge time (TON) increases
the MRR for a lower value of dielectric flushing pressure (DP) whereas, for a higher DP, MRR increases
with increase TON up to a specific time range of 4 – 5 μs. It is because of a higher cooling rate than the
heating of the workpiece. The trend of the interaction plot of TWR Fig. 4 is rising concerning DP and
TON, but a higher value of DP brings a favourable condition (minimization) of it. The degree of
tapperness (DoT), Fig. 5, decreases with an increase in both TON and DP because of the efficient and
concentrated heating effect for material removal and its proper flushing after it.

Fig. 3: Interaction plot for MRR

Fig. 4: Interaction plot for TWR

Fig. 5: Interaction plot for DoT
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Fig. 6,Fig. 7 &Fig. 8 show the variation of signal to noise ratio for various responses, MRR, TWR and
DoT, with the contrast of the process control parameters. From the SNR plot of MRR Fig. 6, SNR rises
by increasing the process control parameters except for TOFF, and the maximum SNR value reaches for
a cherished gap voltage. By increasing TOFF, the time for getting subsequent discharge rises which makes
the workpiece lose the heat, especially the part of the heat carried from one to the other spark falls,
leading to a decrease in MRR.

Fig. 6: Signal-to-noise ratio of MRR for larger the better

Fig. 7: Signal-to-noise ratio of TWR for smaller the better

Fig. 8: Signal-to-noise ratio of DoT for smaller the better
The SNR plot of TWR Fig. 7 provides information about the impact of various process control
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parameters. Gap voltage and discharge time have inverse relations, whereas dielectric flushing pressure
DP has an explicit percussion. And other process parameters have mixed behaviour towards SNR.
Discharge current has a negligible influence on the SNR, which is a feasible requirement. The SNR plot
for DoT Fig. 8 shows that gap voltage, discharge time, and charging time has less impact, whereas
discharge current and dielectric flushing pressure significantly influence it. At a higher value of the
dielectric flushing pressure, the SNR is the minimum, the required one.
Fig. 9,Fig. 10 &Fig. 11 are the surface with contour plots of MRR, TWR and DoT concerning discharge
time (TON) and dielectric flushing pressure (DP) and discharge current I = 17 A, gap voltage V = 60
volts and charging time TOFF = 7 μs. Fig. 9 shows that at lower TON and DP, the MRR is stunted at
approximately 0.007 g/min, whereas; it is maximum around 0.029 g/min when the T ON reaches its
maximum. It is evident that TON influences the melting and evaporation of the work material to remove
it from the spark point, and the DP flushes the removed metal away from that point. Fig. 10 shows
similar behaviour as that of MRR, and it reaches its maximum of approximately 0.014 g/min and a
minimum of 0.002 g/min. Fig. 11 shows a lower value of TON and higher merit of DP, soaring the DoT
at approximately 0.015 radians and minimum close to 0.0065 radians at lofty T ON and truncating DP.
These responses are because of the submerged workpiece, which makes the spark concentrate on a small
exposed area and makes it productive to remove the material.

Fig. 9: Surface and contour plot for MRR

Fig. 10: Surface and contour plot for TWR
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Fig. 11: Surface and contour plot for DoT
5.

CONFIRMATION TEST

Improvement in performance of responses was validated through a confirmation test using the optimized
process parameters set of the EDM drilling process in the dip mode. The optimal values were evaluated
using Eq. 9.



n

est



    
m

i 1

i

m



(9)

where ηest, ηm and ηi are the estimate, mean, and ith responses.
From GRG analysis of the multi-response optimization, L40 was found to have the highest value of
0.7105. Moreover, the Taguchi analysis gives the SN ratio of -2.9689 at the optimal setting, available in
Table 9: Optimal process control parameters (L40) and its responses
Response parameters

Optimal responses

Level

L40: I2, V2, TON2, TOFF1, DP3

MRR (g/min)

0.0286

TWR (g/min)

0.0054

DoT (radians)

0.0106

S/N ratio (dB)

-2.9689

. Compared with the initial set of experiments, the optimal responses MRR, TWR & DoT rise by 43.71,
50 and -23.19%, respectively.
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Table 9: Optimal process control parameters (L40) and its responses
Response parameters

Optimal responses

Level

L40: I2, V2, TON2, TOFF1, DP3

MRR (g/min)

0.0286

TWR (g/min)

0.0054

DoT (radians)

0.0106

S/N ratio (dB)

-2.9689

6.

CONCLUSION

The EDM drilling experiments of Nitinol SMA under the dipped mode of workpiece were carried out
using the Sparkonix EDM Drill Speed-I machine. As EDM is a thermo-electric process to remove the
work material, the workpiece temperature during the EDM drilling has its implications for the shape
memory effect of the Nitinol. The responses recorded were MRR, TWR and DoT. Multi-response
optimization performed using Gray relational analysis and Taguchi's signal to noise ratio concluded that:
1.
The most significant process parameters are discharge time (TON) and dielectric flushing
pressure (DP).
2.
GRG and its Taguchi analysis provide the optimal process control parameter setting as I2, V2,
TON2, TOFF1, DP3, i.e. the medium value of discharge current, gap voltage and discharge time, lower value
of charging time and higher value of dielectric flushing pressure.
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THE COSTS OF THE ABSENCE OF MULTIDISCIPLINARY IN THE FIGHT AGAINST
VIOLENCE IN SPORTS EVENTS IN PORTUGAL
Daniel Seabra
CICS.NOVA - Interdisciplinary Center for Social Sciences

ABSTRACT
This paper intends to demonstrate how the lack of multidisciplinarity hampered the fight against
violence provoked by some elements of the Portuguese Ultra groups. By not taking into account the
recommendations resulting from the social investigation, the Portuguese legislator had to face the
perverse effects of the successive laws that had been implemented to combat the violence provoked by
some elements of the ultra-groups. Consequently, and contrary to what was intended, the legislative
measures adopted, led to more serious violence and were more difficult to control.
Keywords: Ultra Groups; violence in sport; casual style.
INTRODUCTION
Ultra-groups can be defined as Groups of supporters, with their own names, who are concentrated in the
same area of a football stadium with the purpose of supporting their clubs, using chants, flags, banners,
etc. (Pereira, 2002).
In Portugal, these groups emerged in the late 1970s, but it was during the 1980s that this phenomenon
grew and almost all clubs in the main Portuguese football league were supported by their Ultra groups
(Seabra, 2017; Marivoet, 1992; 2002). But the Ultra groups didn't just stand out for the active and
militant support they gave to their clubs. Some of their members were responsible for situations of
violence, which reached a peak in 1992. The most shocking occurrence took place on May 18, 1996,
when a supporter died in the National Stadium, victim of a very light rocket, thrown by an element of
an Ultra group.
In view of the increase in violence and the impact that this tragedy had in Portugal, the legislator sought
to create a Law with the aim of combating the violence caused by these groups.

RESEARCH AND FINDINGS
The investigation carried out with 4 Ultra groups in the city of Oporto – carried out through the use of
participant observation over several years, 100 semi-directive interviews, more than 200 questionnaire
surveys and also the collection of autobiographical narratives – allowed to verify how these groups
would respond to some of the Portuguese legislative measures to combat violence.
One of the legislative measures adopted was to identify and control the members of the Ultra groups.
For this purpose, Law 38/98, in its article 6, prevented the clubs from providing financial and logistical
support to their Ultra groups, if the latter were not constituted as associations under the general terms of
Portuguese law. These groups also had to have a database with the name of their members, as well as
their affiliation, marital status, address and occupation. It was also mandatory to register with the
Portuguese Football Federation and the Portuguese Professional Football League.
The Law that followed - Law no. 16/2004 - in its article 18, stated that the database should also include
the photograph of the members of the groups, the date of birth and the citizen's card number (ID number).
This database should then be handed over to the National Council against Violence in Sport. These
requirements for Ultra groups were maintained in Law no. 39/2009 and in Law no. 52/2013, changing
only the entities in which this database should be registered.
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It is not surprising that such legislative measures displeased the Ultra groups. Many were those who
refused this legal route and chose not to constitute themselves as associations under the general terms
of the law. Others, in compliance with the Law, presented a database of their members that little or
nothing corresponded to the elements that, in reality, were regularly present in the stadiums.
But this legal framework, associated with a growing police control of the Ultra groups, which was not
confined to the stadiums, but also to the trips they made, was the reason that several members of these
groups pointed out to justify their transition to the Casual style. This emerged in England in the 70s of
the 20th Century, initially associated with Liverpool fans and should be framed in the social context
predisposing the emergence of youth subcultures (Teddy Boys, Mods; Rockers; Skinheads; Hooligans)
in the late 60s in the century (Thornton, 2003).
The investigation carried out found an increase in the number of those who started to adopt the casual
style. At the moment, more than 500 casuals are identified. They are mainly men aged between 18 and
40, with very heterogeneous professions and who enjoy being involved in acts of violence, associating
these with a concept of defending the honour and the territory. Some of them, despite being part of Ultra
groups, behaved like Hooligans, as they planned clashes with elements of Ultra groups that supported
opposing clubs.
With the increase of legal and police control over the Ultra groups, these elements ended up abandoning
them, beginning to favour the Casual style. Characterized by the use of branded clothes, casuals travel
in small groups that do not use identifying props of the clubs they support, which facilitates stealth
strategies from police control by those who enjoy the involvement in acts of violence.
Therefore, it was not surprising to see an increase in the number of incidents and, above all, an increase
in their severity. In 2013 there were serious incidents near Dragon Stadium in Oporto
(https://www.youtube.com/watch?v=NZVQhG-Z0HI). In April 2017, the night before a match between
Sport Lisboa e Benfica and Sporting Clube de Portugal, and following clashes between
hooligans/casuals from the two Lisbon clubs, Marco Ficini, an Italian supporter of Sporting Clube de
Portugal, died. In turn, in February 2018, incidents occurred in Guimarães, in which hooligans/casuals
from Sporting Clube de Braga and Vitória Sport Clube were involved. Other incidents occurred in
several locations, such as Vila do Conde, Braga or Vila das Aves.
Called to comment on these incidents in the Portuguese Mass Media, the author of this paper vehemently
warned of the growth in the number of casuals, one of the reasons for this increase being related to the
perverse effects of the published legislation.
But, given this growth in the number of incidents, as well as their seriousness, the Portuguese legislator,
by the Law no. 113/2019, decided to create in football stadiums, an exclusive area for members of Ultra.
Here only could flags, signs, banners and drums that these groups use to support their clubs enter. Only
holders of the fan card would have access to these areas, which is also established by this Law. In
addition to requiring clubs to invest heavily in stadium infrastructure in order to create exclusive areas
for Ultra groups in these areas, this Law obliges all members of these groups to acquire (by paying),
before a government entity, a fan card, as only with this can they access such exclusive areas.
These measures caused a significant revolt in the elements of the Ultra groups, who considered such
measures discriminatory and stigmatizing. The social investigation carried out on the Ultra groups made
it possible to foresee such a revolt and, above all, the reaction that the elements of these groups would
have. This was communicated to the Portuguese Mass Media and the Portuguese legislator became
aware, in various ways, of the reaction that could be expected. He was also aware of the ineffectiveness
of this measure when applied in other countries.
The refusal of the card was, unsurprisingly, the reaction of members of the Ultra groups. In fact, very
few adhered to it. The areas of the stadium created exclusively for the Ultra groups were practically
empty, as very few people signed up for the fan card that gives them access. The choice of members of
the Ultra groups was another. Some stopped following the games that their clubs played in the stadiums
of the opponents. Others opted to break up into small groups, travelling in private cars – whose
surveillance by the police forces is more difficult – and buying tickets for other areas of the stadium. As
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such, they occupied places among the majority of fans, thus increasing the risk of conflicts and
confrontations.
Therefore, the Portuguese Government expressed itself very concerned about this fragmentation of
supporters, having even appealed to the clubs to help them control their supporters. Faced with the total
ineffectiveness of the measure, and given the perverse effects that it generated, the Portuguese legislator
published Law No. 92/2022, by which the supporter's card was abolished with those who subscribed
having the possibility to ask for a refund of the money they paid for it.
CONCLUSION
By not taking into account the predictive dimension of the results of the social research carried out on
Ultra groups, the Portuguese legislator created the predisposing conditions for the growth in the number
and severity of violent incidents. The multidisciplinarity would have contributed to avoid a legislative
escalation tending to control the Ultra groups, which proved to be perverse in its consequences, as it
increased what was intended to contain – violence – and was also conducive to the costs of remodelling
football stadiums that later proved to be unnecessary.
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ÖZET
İş güvenlik kurallarına uymak ve çalışma alanında iş güvenlik tedbirlerinin alınması kazadan
korunmanın ilk ve tek şartıdır. Özelikle Elektrik dağıtım şebekelerinde çalışanlar; dikkatsizlik, kendine
aşırı güven, ekipman hatası vb. sebeplerle ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları yaşayabilmektedirler. Bu
kapsamında elektrik enerjisinin varlığını personele 3 duyu organı ile uyaran “Nitinol Malzemeli Akıllı
Dedektör Yelek” geliştirilmiştir. Geliştirilen iş güvenliği yeleği, Alçak Gerilim (AG) ve Orta Gerilim
(OG) enerji nakil hatlarında çalışan işçilerin hatlara temas etmeden en az 4 metre önce uyarılması
sağlayan, yelek üzerine monte edilen bir elektronik devre, bu devreye bağlı olan ve elektrik alan
algılayan bir anten, elektrik enerjisi algılandığında elektronik devre üzerinden çalışanı ve ekip arkadaşını
uyaran görsel uyarı amaçlı çalışacak olan reflektörler, yine elektrik enerjisi algılandığında sesli uyarı
için kontrol kartı üzerinde yer alan buzzerlar ve yeleği giyenin omuz bölgesini sıkılaştıracak NiTi
(Nitinol) hafızalı metal ile elektrik alan bölgesinde kademeli olarak personellerin uyarılmasıdır.
Bu çalışma sonucunda nitinol malzemenin AG ve OG elektrik alan bölgesine girildiğinde değişimleri
incelenmiş elektrik alan bölgesinin en iyi şekilde algılanması için anten özellikleri geliştirilmiştir.
Elektronik kontrol devresi bileşenleri optimum konumlandırılarak akredite laboratuvarlarda standartlara
uygun testler yapılmıştır. Yapılan EMC testlerinden başarı ile geçen iş güvenliği yeleği saha ekiplerinin
kullanımına açılmış ve 50 adet yelek Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. hizmet bölgesinde
kullanılmaktadır. Kullanımda olan yeleklerin saha faaliyetleri sonucunda faydası incelenmiş ve bu
çalışma ile anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Nitinol, Elektrik Alan, Elektrik Dağıtım

ABSTRACT
The first and only conditions of avoiding from the accident is following the occupational safety rules
and taking the occupational safety measures in the working area. Especially those who is working in
electricity distribution networks may experience fatal and injury occupational accidents due to the
various reasons such as carelessness, overconfidence, equipment failure, etc. In this context, the "Smart
Detector Vest with Nitinol Material" has been developed to warn the by existence of electrical energy
with the help of 3 sensory organs. The developed occupational safety vest consists of an electronic
circuit assembled on the vest, an antenna connected to this circuit and an electric field sensing that warns
the workers working on Low Voltage (LV) and Medium Voltage (MV) power transmission lines at least
4 meters before they come into contact with the lines. When electrical energy is detected, reflectors
working for visual warning purposes warn the employee and teammate from the electronic circuit when
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electrical energy is detected, there are buzzers on the control card for an audible warning when electrical
energy is detected. In addition to that, NiTi (Nitinol) memory metal will tighten the shoulder area of the
vest. In the electric field area these precautions result with alerting staff gradually.
As a result of this study, the antenna properties of the nitinol material have been developed in order to
create the best detection in the electric field region, the changes of which are examined while entering
the LV and MV electric field regions. Electronic control circuit components were optimally positioned
and tests were carried out in accredited laboratories in accordance with standards. The occupational
safety vest, which passed the EMC tests successfully, was being released to the use of field teams and
50 vests were produced by Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. to be used in the service area. The benefits
of the vests in use on the field activities have been examined and will be gone through the further
examinations in this study.
Keywords: Occupational Safety, Nitinol, Electric Field, Electricity Distribution
GİRİŞ
Au-Cd, Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni, Ni-Ti, Mn-Cu, Ni-Mn-Ga demir bazlı alaşımlar gibi bilinen birçok şekil
hafızalı alaşım türü mevcuttur [1][2]. Nitinol eş atomlu (%50 Ni, %50 Ti) ya da eş atom sayısına yakın
değerlerde (genelde %55 Ni) nikel-titanyum atomları içeren intermetalik bir bileşik olarak bilinir. Bu
çalışma ile NiTi intermetlik bileşeğinin elektrik alan algılayıcı anten devresi ile entegre edilmesine ait
temel prensipler ortaya konulacaktır. Elektrik alan bölgesine girildiğinde kademeli olarak personeli
sesli, görsel ve fiziksel olarak uyaran iş güvenliği yeleği ile ilgili literatür taramaları yapılarak, benzer
sistemlere göz atılarak, kuramsal bir farklılığın olup olmadığı tespit edilecektir.
AMAÇ
Elektrik dağıtım şebekelerinde çalışanlar; dikkatsizlik, kendine aşırı güven, ekipman hatası vb.
sebeplerle ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları yaşayabilmektedirler. Bu kapsamında geliştirilmiş “Nitinol
Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek” sayesinde mevcut iş güvenliği tedbirlerine ilave enerjili hatlara
teması engellemeye yönelik ekstra bir tedbirle çalışanların sesli, görsel ve fiziksel olarak 3 duyu
organıyla uyarılması ve çalışma arkadaşlarının da yelek üzerinde oluşturulacak ledler vasıtasıyla görsel
olarak uyarılması ve muhtemel iş kazalarının önlenmesi amaçlanmaktadır.
Bu proje kapsamında geliştirilen “Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek” ile;
•
Mevcut iş güvenliği tedbirlerine artı olarak enerjili hatlara temas etmeden en az 4 metre önceden
teması engellemeye yönelik ekstra bir tedbirle çalışanların sesli, görsel ve fiziksel olarak 3 duyu
organıyla uyarılması,
•
Çalışma arkadaşlarının da yelek üzerinde oluşturulacak ledler vasıtasıyla görsel olarak
uyarılması,
•

Muhtemel iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.

“Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek”te, çalışanın inisiyatifi dışında görev yapan elektronik
devrenin, çalışanın tehlikeli ortama girmesi halinde sesli, görsel ve fiziksel olarak uyarı ikaz sistemlerini
devreye alması ile olası kazayı yaşanmadan hem çalışanı hem de ekip arkadaşlarını uyarması
sağlanmaktadır. Ayrıca geliştirilmiş yelek ile Nitinol Malzemenin Elektrik Alanında aktif hale gelmesi
ve yapılan tasarımlar doğrultusunda çalışan üzerinde belirlenen bölgeyi sıkması ve hareketinin
engellenmesi amaçlanmaktadır.
Tasarımı sayesinde, emniyet mesafelerine girildiğinde elektriksel alan algılanarak, uyarı ve ikaz
sistemleri aktif hale geçirilecek ve olası iş kazaları pratik bir yöntemle önlenecektir.
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KAPSAM
Elektrik alan algılama özellikli bileklik gibi cihazlarla çalışanlar elektrik varlığına dair
uyarılabilmektedir. Ancak bileklik yer düzeyinde AG panolarda veya OG hücrelerde fayda
sağlayabilirken bilekliğin üzerindeki elektrik alan algılayıcı kapasitesinin yetersiz olması ve ekstra bir
enerji kaynağına ihtiyaç duyması nedeniyle havai hatlarda çalışan işçiler tarafından kullanılması
bakımından yetersiz kalabilmektedir. Projemiz, özellikle enerji nakil hatlarında çalışan işçilerin hatlara
temas etmeden en az 4 metre önce uyarılması için daha büyük antenli ve ekstra besleme kaynağına sahip,
hafızalı metal olarak bilinen Nitinol Malzemeli, sesli ve görsel özelliklere sahip iş güvenliği yeleğinin
geliştirilmesini kapsamaktadır.
YÖNTEM
Şekil hafızalı alaşımlar; martensitik yapıda iken belli bir dış kuvvete maruz kalmaları sonucu değişen
orijinal şekillerini, östenit faz sıcaklığına geçtiklerinde büyük oranda geri kazanabilen alaşımlardır.
Alaşım östenit fazda iken, herhangi bir sıcaklık değişimi olmaksızın, sadece uygulanan stresin ortadan
kalkması sonucu malzemenin orijinal formunu tekrar kazanması ise süperelastisite olarak tanımlanır.
Proje kapsamında kullanılan Nitinol malzemenin elektrik alana maruz kalmasından öncesi ve sonrasına
ilişkin görseller Şekil-1’de verilmiştir.

Şekil 1
Şekil Hafıza Mekanizması
Şekil hafızalı alaşımlardaki etki östenit ve martensit olarak bilinen iki yapı arasındaki katı-katı faz
transformasyonunun bir sonucudur [1]. Difüzyonsuz gerçekleşen bu dönüşüm düzlemsel kayma benzeri
bir mekanizma ile çalışır.
Östenit faz soğutularak martensit forma dönüşür. Martensit birbirine zıt plakaların ardışık kırıklar
oluşturarak bir araya gelmesi ile oluşan bir yapı görünümdedir [1]. Bu nedenle stres altında bu yapıyı
deforme etmek oldukça kolaydır. Kuvvet altında düzlemsel formunu alan martensit yapısı ısıtılarak
tekrar östenit şekline geri döner.
Martensit ve östenit faz arasındaki geçişler sıcaklıkla belli bir yolu takip ederler. Şekil 1'de görülen
sıcaklıklar, Ms: Martensit başlangıç (%100 östenit); Mf: Martensit bitiş (%0 östenit); As: Östenit
başlangıç (%100 martensit); Af: Östenit bitiş (%0 martensit) için tanımlanmıştır. Şekilde de görüldüğü
gibi soğutularak elde edilen martensit tekrar ısıtıldığında östenit faza doğru giderken aynı yolu takip
etmez ve bir histerisis yaratarak daha düşük sıcaklıklarda faz geçişini gerçekleştirir. Süperelastisite ise
Af sıcaklığının üzerinde malzemenin strese maruz kalması halinde martensit forma geçişi ve stresin
ortadan kalkması ile birlikte östenit fazındaki şekline, hiçbir bozulmaya uğramadan geri dönmesi olarak
bilinir. Bunun nedeni stresin ortadan kalkması halinde Af sıcaklığının üzerinde kararlı olmayan
martensit formun hızlı bir geçiş yapmasıdır. Stres-bazlı martensit dönüşümü olan süperelastik davranış
kayma için kritik stres aşılmadığı sürece geçerlidir. Malzemenin termomekanik muamelelerle işlenmesi
sonucu kritik stres arttırılabilir [2].
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Şekil Hafıza Etkisi
Şekil hafıza etkisi tek yönlü ve çift yönlü olabilir. Malzemenin sadece ısıtma ile östenit faza geçiş
yapması tek yönlü, ısıtma ile östenit faza geçiş ve tekrar soğutma ile martensit faza geçiş yapması ve bu
işlemin birçok kez tekrar edilebilmesi ise çift yönlü şekil hafıza etkisi olarak tanımlanır. Çift yönlü etki
malzemenin işlenmesi sırasındaki mekanik-ısıl muameleler ve bu muamelelerin kontrolü ile mümkün
olabilir.
Şekil Hafızalı Alaşım Türleri
Au-Cd, Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni, Ni-Ti, Mn-Cu, Ni-Mn-Ga demir bazlı alaşımlar gibi bilinen birçok şekil
hafızalı alaşım türü mevcuttur [1][2]. Nitinol eş atomlu (%50 Ni, %50 Ti) ya da eş atom sayısına yakın
değerlerde (genelde %55 Ni) nikel-titanyum atomları içeren intermetalik bir bileşik olarak bilinir. %5060 uzama ve yüksek çekme dayanımı özelliklerine sahip Nitinol, düşük esneklik (kırılgan yapılar)
nedeniyle tane sınırında çatlama ve/veya kırılmaların oluştuğu diğer malzemelere göre üstün bir
malzeme olarak birçok uygulamada tercih edilir [2]. NITINOL ismini oluştuğu atomlardan ve ilk
keşfedildiği kurumun adını oluşturan kelimelerin baş harflerinden alır (Nickel-Titanium, Naval
Ordnance Laboratory). Ayrıca yüksek aşınma ve korozyon direnci de bilinen diğer özellikleridir.
Kaynakta Nitinole ait niteleyici özellikler verilmektedir [3].
Elektronik kontrol devre bileşenleri
Şekil hafızalı alaşımın yelek üzerine entegre edilmesi amacıyla elektronik kontrol devresi tasarlanmıştır.
Şekil-2
de
yelek
üzerinde
yer
alan
tüm
bileşenler
gösterilmektedir.

Şekil 2
BULGULAR
Nitinol Malzemenin Şekillendirilmesi
Nitinol, dış etkenlerden dolayı bozulan geometrinin, uygun bir ısı prosedürü uygulanarak gerçek şekline
veya boyutuna geri dönebilen malzemeler olarak tanımlanmaktadır.
Tam doğru miktarlarda birleştirildiğinde nikel ve titanyum Nitinol oluşturur. Eşsiz süper elastik ve şekil
hafızası özellikleriyle önceden belirlenmiş bir sıcaklığa maruz kaldığında deformasyondan sonra
hatırlama ve belirli bir şekle geri dönme yeteneği ile tanınan bu alaşım, tıbbi cihaz ve diğer yüksek
performanslı endüstrilerin yeni nesil çözümler üretme biçiminde devrim yaratmaktadır.
Süper elastik Nitinol, tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Süper elastik kaliteler için
dönüştürme sıcaklıkları -20°C ile 22°C [-4 °F ile 71.6 °F] arasındadır. Şekil hafızalı Nitinol genellikle
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aktüatörler ve diğer endüstriyel uygulamalar için kullanılır. Şekil hafızalı sınıflar için dönüştürme
sıcaklıkları 22 ° C ile 80 ° C [71.6°F ile 176 °F] arasındadır ve bazı sınıflar 85°C'den [185°F] daha
yüksek sıcaklıklar sunar.
Şekil ayarı, Nitinol teli bir mandrel veya fikstür etrafına sarma ve malzemede istenen şekli elde etmek
için yakından kontrol edilen bir süre ve sıcaklıkta ısıl işlemden geçirme işlemidir. Malzeme
soğutulduktan ve mandrelden çıkarıldıktan sonra, tel deformasyondan veya sıcaklıktaki bir değişiklikten
sonra şeklini "hatırlayacaktır".
Nitinol telin malzeme özellikleri Tablo-1’de görülmektedir.
Özellik
Erime sıcaklığı (°C)
Yoğunluk (g/cm3)
Elektrik direnci (mikro- Ostenit
ohm*cm)
Martenzit
Isıl genleşme (/°C)
Ostenit
Martenzit
Isıl iletkenlik (W/cm*°C) Ostenit
Martenzit
Isı kapasitesi (cal/g*°C)
Elastik modülü (GPa)
Ostenit
Martenzit
Akma dayanımı (MPa)
Ostenit
Martenzit
Maksimum çekme dayanımı (MPa)
Dönüşüm sıcaklığı (°C)
Dönüşüm sırasındaki gizli ısı (kJ/kg*atom)
Şekil hafıza gerinimi (%)

Değer
1300
6,45
82
76
11*10−6
6*10−6
0,18
0,85
0,077
75~83
28 ~ 41
195 ~ 690
70 ~ 140
754 ~ 960
-100~110
167
Maksimum 8.5%

Tablo 2
Nitinol malzemelerdeki etki “Östenit” ve “Martenzit” olarak bilinen iki yapı arasındaki katı-katı faz
transformasyonunun bir sonucudur. Difüzyonsuz gerçekleşen bu dönüşüm düzlemsel kayma benzeri bir
mekanizma ile çalışır.
Östenit faz soğutularak martenzit forma dönüşür. Martenzit birbirine zıt plakaların ardışık kırıklar
oluşturarak bir araya gelmesi ile oluşan bir yapı görünümdedir. Nitinol malzemenin içyapısı ve sıcaklık
ile değişimi sırasıyla Şekil-3 ve Şekil-4’de gösterilmiştir.

Şekil 3
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Şekil 4
Omuz bölgesine nitinol malzemenin yerleştirilmesi durumuna ilişkin görsel Şekil 5’da görülmektedir.
Tepkime öncesinde normal vaziyette bulunan Nitinol malzeme elektrik alanın algılanması sonucunda
büzüşerek çalışanın omuz ve koltuk altı bölgesinde fiziksel etki oluşturmaktadır.
Nitinol malzemenin elektrik alana maruz kalmadan önceki tel çevresi 48 cm iken elektrik alan
algılandıktan sonra büzüşerek 35 cm’ye kadar düşebilmekte ve çalışanların elektrik alanı hissetmesine
yardımcı olmaktadır.

Şekil 5
Elektronik kontrol devresi bileşenleri ile şekil hafızalı alaşımların entegrasyonu sonucunda, elektrik alan
algılanarak nitinol malzeme üzerinden akım geçerek tel ısınır ve daha önceden kazandırılan şeklin halini
alarak büzüşür, omuz bölgesine yerleştirilen nitinol malzeme yeleği giyen personeli fiziki olarak uyarır.
Nitinol malzemeli akıllı detektör yeleğin çalışma prensibi aşağıda yer alan Tablo-2 deki gibi faaliyet
göstermektedir.
AG
1m
0,8 m
0,6 m

OG
3,5 m
3m
2,5 m

0,5 m

2m

Uyarı Durumu
İlk alan algılandığında buzzer bir kez ses çıkarır ve ışıklar yanıp söner. (0,5 Hz)
Işıklar Yanıp Sönecek (5 Hz) – Buzzer Kesik Kesik Ses Çıkarır. (10 Hz)
Işıklar Yanıp Söner (10 Hz) – Buzzer Sürekli Ses Çıkarır.
Işıklar Yanıp Söner (20 Hz) Buzzer Sürekli Ses Çıkarır ve 5 sn bekleme süresi
sırasında Elektrik Alanın azalmaması durumunda Nitinol malzemeli tel 15 Saniye
boyunca enerjilendirilerek şekil değiştiricek. Bu esnada termistör ile Nitinol
malzemenin sıcaklığı takip edilecek aşırı ısınma durumunda Nitinol malzemenin
enerjisi kesilir.

Tablo 2
SONUÇ
Şekil hafızalı metallere ısı uygulandığında istenilen şekle dönüşmekte ve tekrar eski halini
alabilmektedir. Bu çalışma ile geliştirilen elektronik kontrol kartı ile elektrik alan bölgesine girildiğinde

82

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
anten devresi enerjiyi algılayarak başlangıçta led devresini, enerjiye yaklaşma durumuna göre buzzer
devresini ve son müdahale olarak nitinol devresini aktif hale getirmektedir. Devreye giren nitinol devresi
daha önceden kazandırılmış hafızalı haline bürünerek 48 cm’lik kol çevresini 35 cm kadar düşerek kol
omuz bölgesine fiziksel uyarı vermektedir. Böylece şekil hafızalı metal teknolojisinin anten devresi ile
entegrasyonu sonucunda personelleri her türlü ihtimale karşı uyaran, personellerin dikkatsizliğinden
kaynaklı riskleri en aza indiren inovatif bir yelek geliştirilmiştir.
Çalışma sonucunda yeleğe optimum yerleşimi sağlanan nitinol malzemenin ve kontrol kartının
kullanılabilirliği analiz edilmiştir. Sahada aktif olarak kullanıma açılan 50 adet yeleğin personeller
tarafında gelen geri beslemeler ile niteliği artırılmış son kullanıma hazır hale getirmek amacıyla
kullanım kılavuzu oluşturulmuştur. Bu çalışma ile şekil hafızalı metallerin farklı alanlarda
kullanılabileceğine dair çalışmalara katkı sağlamış, elektrik dağıtım sektörü özelinde ise ülkemizde ilk
kez bir uygulama yapılmıştır.
KAYNAKÇA
D., S. 2001 Forming of Nitinol –A Challenge, New Developments in Forging Technology (ed. K.
Siegert), 119-134.
Davis, J. R. (1998). Metals Handbook. Hawthorne, CA, U.S.A.: ASM International, Second Edition.
Ren, K. O. (1997). Recent developments in research of shape memory alloys. Intermetallics 7, 511-528.
Siegert, K. (2001). Forming of Nitinol –A Challenge. Stoeckel D.,New Developments in Forging
Technology , 119-134.
Stoeckel D., P. A. (2003). Self –Expanding Nitinol Stents- Material and Design Considerations.
European Radiology , 292-301.
T., O. K. (Şubat 2002). Science and Technology of Shape Memory Alloys: New Developments. MRS
Bulletin, 91-100.
W. Smith, J. H. (2006). Foundations of material science and engineering. New York, U.S.A.: Fourth
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ABSTRACT
In this study, the moderating effect of environmental and energy benefits on the effect of trust and
perceived risk on nuclear power plants was investigated. In the proposed "Nuclear Power Plant
Acceptance Model (NSKM)", the factors included are "Trust", "Risk Perception" and "Acceptance" for
nuclear power plants. It was tested using NSKM Partial Least Squares Structural Equation Modeling
(KEK-PLS), in which the relationships between the factors were defined. In the results of the analysis,
it is estimated that there will be a one-unit increase in the confidence level for nuclear power plants
(NPP), a 0.381-unit decrease in the perceived risk of their hazards, and an increase of 0.781-unit in
acceptance. In addition, the moderating effect of environmental and energy benefits in the acceptance
of nuclear power plants was also found to be significant.
Keywords: Nuclear Power Plants, Acceptance, Trust, Risk, Structural Equation modeling
ÖZET
Bu çalışmada, nükleer santrallere yönelik güven ve algılanan riskin kabule etkisinde çevresel ve enerji
faydasının düzenleyicilik etkisi araştırılmıltır. Önerilen “Nükleer Santral Kabul Modelinde(NSKM)”,
yer alan faktörler nükleer santrallere yönelik, “Güven”, ”, “Risk Algısı” ve “Kabul” dür. Faktörler
arasındaki ilişkilerin tanımlandığı NSKM Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi (KEKYEM) kullanılarak test edilmiştir. Analiz sonuçlarında, nükleer enerji santrallerine (NES) yönelik güven
düzeyindeki bir birimlik artış, tehlikelerine yönelik algılanan riskte 0.381 birimlik azalma, kabulde ise
0.781 birimlik bir artış olacağı tahmin edilmiştir. Ayrıca, nükleer enerji santrallerinin kabulünde
çevresel ve enerji faydasının düzenleyicilik etkisi de anlamlı blunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Nükleer Santraller, Kabul, Güven, Risk, Yapısal Eşitlik modellemesi
1. INTRODUCTION
The oil bottleneck that emerged in the early 1970s accelerated the search for new energy sources and
brought nuclear energy to the forefront as an energy source. As a result, many high-capacity nuclear
reactors were established and put into operation until the second half of the 1980s. Towards the end of
the 1980s, the increase in demand for nuclear energy started to decrease and became stagnant throughout
the 1990s.
Since Turkey cannot adequately meet its energy needs from domestic sources, it mostly turns to external
sources. Nuclear energy and alternatives to establish power plants are planned in Turkey in recent years
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to reduce external energy dependence. The correct knowledge and perception of the people in the
country about nuclear energy and power plants plays a very important role in whether or not they accept
this energy source. For this reason, it becomes important to investigate the trust, benefit, risk factors that
are predicted to affect the public's acceptance of NPP and the causal relationships between these factors.
The aim of this study is to investigate the NSKM, which describes the factors affecting the acceptance
of nuclear power plants by the people living in Turkey, with PLS-SEM. For this purpose, firstly, a
research model was designed with the help of literature review and various hypotheses were formed to
test the relationships in the model. Factors in the research model; Regarding nuclear power plants, they
are “Trust”, “Risk Perception” and “Acceptance”. In the proposed NSKM, trust and risk are defined as
exogenous, acceptance endogenous and environmental and energy benefit regulatory latent variables.
In the study, the structural relationships in the proposed NPPAM were analyzed using PLS-SEM and
the suitability of the model was evaluated by considering various fit criteria.

2.METHOD
2.1. Research model and hypotheses
The study focused on determining the impact of public trust, energy and environmental benefits, and
risk perceptions on the acceptance of nuclear power plants. Many factors affecting society's acceptance
of NPP have been discussed in the literature. Liu et al., (2008) proposed a model for public acceptance
of NPP. The proposed model includes factors of perceived benefit, risk, knowledge and trust. Among
these factors are the determinants that affect acceptance and relationships. Therefore, causal models and
hypotheses based on past research are included in the present study.

Moderating variables: M1: Environmental Benefit, M2: Energy Benefit
Figure 1. Research Model
Public acceptance is a commonly used term to understand public behavior towards energy, environment
and climate change. It is generally believed that the perceived benefits and risks to nuclear power directly
determine the degree of public acceptance. In previous studies, it has been stated that the public sees
nuclear energy technology as an alternative energy source not only to reduce energy costs, but also to
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reduce carbon emission levels resulting from the use of traditional energy sources. (Bird et al., 2014;
Visschers et al. 2011; Visscher & Siegrist, 2013; Guoa & Ren, 2017).
In the research model, trust for nuclear power plants is defined as exogenous (external), risk and
acceptance endogenous (internal), environmental and energy benefit regulatory latent variables. In the
design of the research model, it was assumed that individuals' trust in nuclear power plants would have
a negative effect on perceived risks and a positive effect on acceptance. The model proposed in the study
was inspired by Visschers et al. (2011) and Model Wang and Li (2016). The first three hypotheses are
based on the literature, and the fourth and fifth hypotheses are the new hypotheses proposed in this
study.
H1: As confidence in nuclear power plants increases, risk perception decreases.
H2: NPP Acceptance increases as Confidence in nuclear power plants increases.
H3: As the Risk Perception of Nuclear Power Plants increases, Acceptance to Nuclear Power Plants
decreases.
H4: The moderating effect of Environmental Benefit is significant in the effect of Perceived Risk on
Acceptance.
H5: The moderating effect of Energy Benefit Perception is significant in the effect of trust on acceptance.
2.2. Data collection tool and sample
The measurement tool used in the study was determined by Wang and Li (2016), Kim et al. (2014),
Zsóka et al., (2012), Corner et al. (2011) and Carr and Devgun (2011) and Visschers et al.(2011,2013).
In the data collection tool, 16 item were used to measure the Risk-Confidence and Acceptance factors.
A 5-point Likert scale (5 = I completely agree, 1 = I strongly disagree) was used.
Since no funds were used for the study, a different method was used to reduce the sampling cost. The
data were compiled by face-to-face interviews with 20 students in the 3rd year of the Department of
Statistics, in the provinces they went to during the semester break. A total of 1000 questionnaires were
given to each of the students, 50 of which were questionnaires. Since 232 questionnaires were not
returned, the analysis was based on the data obtained from 768 questionnaires.
50.1% (f=376) of the respondents were female, 49.9% (f=374), 67% (515) were married and 33% (253)
were single. 16.4% (f=126) of the participants do not watch any documentaries about the environment
on TV, 10.2% (f=78) watch it every day, 14.3% (f=110) watch it every two or three days, 24.2% ( f=186)
watch it once a week, 34.9% (f=268) watch it every fortnight.
3. FINDINGS
3.1. Validity and Reliability of the Measurement Model
Before the analysis of the research model, validity and reliability studies of the structures included in
the research were carried out. For internal consistency reliability, Cronbach's Alpha and CR=Composite
Reliability coefficients were examined. In the determination of convergent validity, average variance
(AVE=Average Variance Extracted) values explained by factor loads were used. Factor loads ≥0.50;
Cronbach Alpha and combined reliability coefficients were ≥0.70,; The average variance explained is
expected to be ≥0.50 (Hair et al., 2014; Fornell & Larcker, 1981; Fornell & Jaesung, 1994). Table 3
shows the results regarding the internal consistency reliability and convergent validity of the constructs
in the study.
When Table 3 is examined, it can be said that the internal consistency reliability of the constructs was
achieved because the Cronbach's Alpha and CR coefficients were greater than 0.70. When the values in
Table 3 are examined, the factor loads are between 0.580 and 0.918; Since the AVE values were between
0.507 and 0.737, it can be said that convergent validity was achieved (Hair et al., 2014).
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With the criterion proposed by Fornell and Larcker (1981) in determining discriminant validity,
Henseler et al. (2015) proposed HTMT criteria were used. According to Fornell and Larcker (1981)
criteria, the square root of the explained mean variance (AVE) values of the structures included in the
research should be higher than the correlations between the structures included in the research. Table 1
shows the results of the analysis made according to the Fornell and Larcker (1981) criteria. The values
in parentheses in Table 1 are the square root values of AVE. When the values in Table 1 are examined,
it is seen that the square root of the explained mean variance value of each structure is higher than the
correlations with other structures.
Table 1. Discriminant validity results (Fornell and Larckell Criteria)
ACCEPTANCE
RISK
TRUST

ACCEPTANCE
(0.858)
-0.435
0.768

RISK

TRUST

(0.712)
-0.381

(0.815)

Henseler et al. (2015) HTMT value; theoretically, it should be below 0.90 for close concepts and 0.85
for distant concepts. HTMT values are given in Table 2. When the values in Table 3 are examined, it is
seen that the HTMT values are below the threshold value.
Table 2. Discriminant validity results (Heterotrait-Monotrait Ratio -HTMT Criteria)
ACCEPTANCE
RISK
TRUST

ACCEPTANCE

RISK

0.430
0.768

0.377

TRUST

Based on the findings in Table 1 and Table 2, it can be said that discriminant validity was achieved.
3.2.Testing the Structural Model
In the study The ki-SRMR = 0.034< 0.05 and NFI= 0.946 > 0.90 calculated for the fit of the model.
From these findings, it can be said that the fit of the model remained within acceptable limits.
The path diagram obtained as a result of the analysis of the data of the research is shown in Figure 1.

Figure 2. Nuclear Power Plant Acceptance Model (NPPAM)-SmartPLS output
(Values in parentheses are t-values for factor loads, p-significance levels for structural relationships)
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Data were analyzed using the SmartPLS 3.2 program. Regarding the research model; PLS-SEM
algorithm for calculating linearity, path coefficients, R2 and effect size (f2); Blindfolding analysis was
also run to calculate the predictive power (Q2). In order to evaluate the significance of the PLS-SEM
path coefficients, t-values were calculated by taking 5000 subsamples from the sample with
bootstrapping.
Regarding the research results; R2, f2, Q2 and research model coefficients are presented in Table 3. When
the VIF (Variance Inflation Factor) values between the variables were examined, it was understood that
there was no linearity problem between the variables because the values were below the threshold value
of 5 (Hair et al., 2014).
When the R2 values obtained from the model were examined, it was determined that trust explained
14.5% of risk and 64% of trust and risk and acceptance. Having an effect size coefficient (f 2) of 0.02
and above is low; 0.15 and above is moderate; 0.35 and above is considered high (Cohen, 1988). Sarstedt
et al. (2017), it is stated that it is not possible to talk about an effect in cases where the coefficient is
below 0.02. When the effect size coefficients (f2) are examined, the effect of the trust factor on risk is
moderate (0.17), and its effect on acceptance is high (1.09).
The fact that the predictive power coefficients (Q2) calculated for endogenous (external) variables are
greater than zero indicates that the research model has the power to predict endogenous variables (Hair
et al., 2014). Since the Q2 values in Table 3 are greater than zero, it can be said that the research model
has predictive power.
Hypothesis test results are given in Table 4. The TRUSTRISK coefficient was -0.381 (p<0.01)
negative and statistically significant. This means that as confidence in nuclear power plants increases,
the perceived risk of damage to power plants will also decrease. Similarly, the positive relationship
between trust and acceptance will increase in parallel as trust in nuclear power plants increases. The
correlation coefficient between trust and acceptance was estimated to be quite high. It has been revealed
that an increase in confidence by one unit will have an effect of 0.705 units on acceptance. It was also
determined that as the perceived risk increased, acceptance would decrease (-0.167; p<0.01).
Table 3. Factor loadings, reliability and validity

ACCEPTANCE RISK

TRUST

Factor Loadings
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A11
A12
A13
A14
D6
D7
D8
D9
E15
E16
E18

0.830
0.785
0.866
0.776
0.580
0.916
0.526
0.759
0.918
0.864
0.789

Q²

R2

Cronbach
Alpha

CR

AVE

0.892

0.893

0.737

0.796

0.797

0.507 0.064 0.145

0.887

0.888

0.664 0.404 0.614
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Table 4. Hypothesis test results
Hypothesis
Relationship
coefficients
H1:TRUSTRISK
-0.381
H2:TRUSTACCEPTANCE 0.705
H3: RISK ACCEPTANCE -0.167

P-values

Decision

P<0.001
P<0.001
P<0.001

Supported
Supported
Supported

3.3. Moderating effect of Environmental Benefit on the effect of Perceived Risk on Acceptance
The coefficient for the RISKACCEPTANCE relationship was calculated as -0.164. Finding this
coefficient negative means that the acceptance of nuclear power plants decreases as the perceived risk
increases. When the regulatory effect of environmental benefit on the effect of perceived risk on
acceptance was investigated, the RISK*M1 ACCEPTANCE coefficient was calculated as 0.044
(p<0.10). The regulatory effect coefficient was found to be positive and significant at the 0.10
significance level. This may mean that people see power plants as partially environmentally beneficial,
reducing the perceived risk and transforming them into a positive effect on acceptance.
Table 5. Moderating effect of Environmental Benefit on the Impact of Perceived Risk on Acceptance
Hypothesis
M1  ACCEPTANCE
Moderating
Effect
1
ACCEPTANCE
RISK  ACCEPTANCE
TRUST  ACCEPTANCE
TRUST  RISK

Relationship P-values
coefficients
0.347
P<0.001
 0.044
P<0.10
-0.164
0.504
-0.380

P<0.001
P<0.001
P<0.001

Decision
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported

M1: Environmental Benefit; Moderating Effect 1=RISK * M1

Figure 3. Regulatory effect of Environmental Benefit on the Impact of Perceived Risk on Acceptance
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3.4. Moderating effect of Energy Benefit Perception on the effect of trust on acceptance
When the regulatory effect of Energy Benefit Perception on the effect of trust on acceptance is
investigated; The coefficient for the TRUSTACCEPTANCE relationship was calculated as 0.185.
Finding this coefficient positive means that the acceptance of nuclear power plants increases as the
confidence increases. The TRUST*ENERGY ACCEPTANCE coefficient was calculated as 0.077
(P<0.01). This may mean that people see power plants as an energy source, increasing the level of trust
and positively affecting acceptance.
Table 6. The moderating effect of Energy Benefit Perception on the Effect of Trust on Acceptance

Hypothesis
M2  ACCEPTANCE
Moderating
Effect
ACCEPTANCE
RISK  ACCEPTANCE
TRUST  ACCEPTANCE
TRUST  RISK

Relationship
coefficients
0.805
1 0.077
-0.092
0.185
-0.381

P-values

Decision

P<0.001
P<0.001

Supported
Supported

P<0.001
P<0.001
P<0.001

Supported
Supported
Supported

M1: Environmental Benefit; Moderating Effect 1=RISK * M1

Figure 4. The moderating effect of Energy Benefit Perception on the Effect of Trust on Acceptance

4.CONCLUSION
When the findings of the study are examined, it is seen that all hypotheses put forward are supported.
When the results were examined, it was revealed that people were affected by the perception of benefit
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towards a safe energy supply, while the perception of risk negatively affected acceptance. Similar to the
result reached in our study, Visschers et al. (2011) and Wang and Li. (2016) also found the effect of
Risk on Acceptance to be negative and significant.
The findings in the literature reveal that the trust factor is an important factor in the acceptance of nuclear
power plants by the society. In this study, trust was determined as the most important factor affecting
the acceptance level.
As can be seen from the NSKM results in the study, one of the most important factors affecting
acceptance is trust. This result points out the importance of "appropriate location selection", "quality
and reliability of construction", and "employment of expert personnel" components, which constitute
the Trust perception factor for nuclear power plants, in the acceptance of QEC. As a result of the
analysis, the acceptance level of the energy priority group for NES was calculated as 60%. Liu et al.,
(2008), on the other hand, stated that the acceptance level of the Chinese people regarding NEC is
71.43%.
Studies in the literature have shown that the adoption of NES is largely influenced by people's perception
of benefits towards a secure energy supply, and to a much smaller extent by their perception of risk or
mitigation of climate change. Many previous studies have shown that the perception of benefit is much
more important than the perception of risk for the acceptance of a hazard (Siegrist, 1999, 2000; Siegrist
et al., 2011). As a result, it has been evaluated that societies give importance to benefits rather than risks
when deciding to accept NPP.
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ABSTRACT
West African okra [WAO] (Abelmoschus caillei (A. Chev.) Stevels.) is the amphidiploid hybrid product
of A. esculentus and A. manihot found under cultivation and in the wild in humid and sub-humid parts
of West, Central and East Africa. It accounts for five to ten per cent of okra cultivated globally and yield
depends on the landrace or cultivar as well as other specific agro-morpho-economic traits due to the
enormous intra-specific variation inherent in the genetic resources. WAO is common in traditional
agriculture systems and markets within its range and collection, cultivation, utilization and conservation
are linked to local knowledge systems and practices. The leaves, fruits, seeds, floral parts and stems are
considered invaluable because of the food and income security, medicinal and industrial potentials.
Women and young girls are the major custodians of the genetic resources of WAO. However, the
introduction of exotic and improved varieties is eroding landraces and cultivars, whose potentials have
not been maximized. Therefore, there is a need to collect, document and explore the potentials of WAO
genetic resources. Information on the diversity and distribution can contribute to the rational use and
conservation of WAO. Although it is a multipurpose crop, only food use is widely reported and the plant
can benefit from research into the industrial potentials of the wood, mucilage and other phytochemicals.
Also, fibres from WAO are comparable and considered as a substitute to cotton, jute and other members
of its family – Malvaceae. Threats from soilborne microorganisms and the reference of WAO as a minor
crop is challenging the huge socio-economic potentials of the crop. Breeding resistant and improved
varieties from landraces and cultivars will benefit WAO genetic resources
Keywords: West Africa Okra (Abelmoschus caillei), Traditional agriculture, Agro-morphological traits,
Industrial potential, Food systems, Local knowledge and practices, Vegetable, Landraces
INTRODUCTION
West African okra [WAO] (Abelmoschus caillei (A. Chev.) Stevels., Malvaceae) is an important and
widely grown vegetable in the humid West and Central Africa and other parts of the tropics and
subtropics for the edible fruits, flowers, leaves and fibrous stem (Kehinde, 1999; Ogwu et al., 2016a; b).
WAO is commonly called okra or lady fingers but also bamia, la, miyan-gro, layre, kandia, nkruma,
fetri, gumbo, quimbo, okura, ilasa iroko, ikubewa,, okururu, ikhiavo, late or dry season okra, etc. in
different cultures, languages and parts of the world. According to Bates (1968); Martin et al. (1982), it
is distinct from the conventional okra, Abelmoschus esculentus (L.) Moench, which is a native to Asia
with several different circumscriptive characters between both species. WAO contain 194 diploid
chromosomes as against 130 of the conventional okra and is suggested to have recently evolved as a
new okra species (Ariyo, 1993; Bisht and Bhat, 2006). This unconventional okra (WAO) is native to
Africa where it contributes to the food and income security of the region as a part of traditional
agricultural systems (Siemonsma, 1982; Ogwu et al., 2016a). In traditional agriculture systems, it
constitutes a major economic activity for women, as a cash crop in the local economy and has high
traditional value in the population that include it in their diet (Osawaru et al; 2010; 2011). Osawaru and
Ogwu (2013), reported it as a garden variety in traditional agricultural systems cultivated for its leaves,
flowers, fruits, seeds, floral parts and fibrous stem. Nigeria, India, Sudan, Costa Rica, and Ghana are
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listed as the major producers of the okra (NARP, 1993; FAOSTAT, 2012; Osawaru and Ogwu, 2013).
In these areas, increasing the production of WAO will inadvertently promote nutrient security, and
improve human health and wellbeing (Gemede et al., 2016). WAO grows naturally in Nigeria especially
on marginal lands along the roadsides, on homesteads as well as backyard farms and wastelands (Ariyo,
1993). It is a cultivated annual but perennial in the wild with high yielding and hardy erect stem with
varied maturity periods, height, pigmentation, pod shape and sizes. It is a short day (i.e. photoperiodic
sensitive) plant with a green semi-woody stem, (Ariyo, 1993; Osawaru et al., 2013). It takes 8 to 12
months for A. caillei to complete its life cycle (Kehinde, 1999; Obire, 2002). It has polymorphous
leaves that are hairy like the chambered fruits, which contains numerous seeds. However, seed number
and viability is low in hybrids.
A. caillei has industrial, nutritional and biomedical potential albeit is underutilized, especially in subSaharan Africa, Southeast Asia and Caribbean where it grows naturally (Adeniji et al; 2007, Kumar et
al; 2010; Adelekun et al., 2009). Some of the medicinal and industrial potentials include the use of WAO
mucilage in paper factories, fibrous stem in sacks and ropes manufacturing, bioabsorbent, useful in
confectionary etc. (Martin, 1982; Kumar et al; 2010). Mucilage occurs in various parts of WAO like the
root, bark, seed, flower, leaf and cell wall in small amounts and may be associated with other
phytochemical compounds like tannins (Kumar et al; 2010). Although the full range of biological cum
metabolic functions of the mucilage of WAO is still being explored, they are known to aid water storage,
diffusion, seed dispersal, germination and as membrane thickener and food reserve. The crop has found
recent industrial applications in the synthesis of silver nanoparticles (Alonge and Alonge, 2006; Durazzo
et al., 2019). Compared to the conventional okra, WAO is largely ignored and neglected with little to
no research attention. It is pertinent to understand the sensory attributes of this crop as well as to
undertake textural and rheological characterization to promote sustainable industrial and domestic
utilization as a functional crop. The crop is considered cheap, toxic, biocompatible and promising
compared to industrial substitutes.
The value of the plant is because of dietary fibres, seed protein (rich in essential amino acids lysine and
tryptophan), carbohydrate, unsaturated fatty acids (like linoleic and oleic acids), essential minerals,
bioactive chemicals, etc. The fruits are consumed whole as a vegetable or part of salad recipe or as a
thickening agent for local delicacies. Major challenges of WAO include its consideration as a minor
crop, little cultivation area in native areas, disease and pest control, and lack of breeding and
conservation effort, which remain largely clustered in certain parts of the world. Nonetheless, the crop
is crucial in traditional disease management as an antidiabetic, antioxidant, ulcer, neurodegenerative
disorders, anticancer, immunomodulatory, microbicidal, and numerous nutrient deficiency syndromes,
weight loss, worm infestation, reproductive issues, dysentery, inflammation, stomach irritation, kidney
issues (Sami et al., 2013; Liao et al., 2019; Aboyeji et al., 2021; Dantas et al., 2021; Elkhalifa et al.,
2021). Moreover, biotechnology can address genetic improvement and develop resistant varieties
through marker-assisted recurrent selection, chromosome engineering, genome-wide selection, target
gene improvement, next-generation sequencing, RNA interference, and nanobiotechnology (Stephan et
al., 2008; Mishra et al., 2017). Moreover, WAO has a large chromosome number, which may be
exploited in recombination, breeding and selection efforts (Martin, et al., 1981). This review seeks to
highlight the inherent characteristic and industrial potentials of this underutilized and neglected
germplasm. It will discuss the origin, distribution and botany of WAO and the agronomic requirements
and characteristics of the crops before presenting the industrial potentials of the germplasm.

Origin, Geographic Distribution and Botany of West African Okra
The genus Abelmoschus is of African origin. Discovered in Ethiopia ca. 12th century BC and was widely
cultivated by Ancient Egyptians (Purseglove, 1987; ECHO, 2003). Today, the cultivation area of
members of the genus Abelmoschus may be classified into four climatic zones - desert (village or oasis
cultivation), Sahelian (north of latitude 12°N), savannah (between latitudes 8°N and 12°N and rainforest
climatic zones (Hamon, 1991; Hamon and Hamon, 1991). WAO does not occur in the Sahelian zone
and is considered a cultigen naturally endemic to West Africa and Central Africa with extended
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distribution from Guinea to Nigeria in West Africa and Cameroon to Gabon and the Democratic
Republic of Congo in Central Africa and Uganda in East Africa with huge cultural relevance and socioeconomic potential (Hamon and Hamon 1991; Kehinde, 1991; Hamon et al., 1991; Ariyo, 1993,
Siemonsma and Hamon, 2002; Osawaru and Dania-Ogbe, 2010). However, Hamon and Hamon (1991)
stated that A. caillei may be more widely distributed than presented in literature because it is a
naturalized interspecific hybrid. It is an amphidiploid hybrid product of A. esculentus and A. manihot.
The coexistence of wild and cultivated forms within the genus encourages interspecific variations and
makes their systematic troublesome but promising results have been obtained using the chloroplast
genome (Li et al., 2020).
Linnaeus earlier included the genus as a section within Hibiscus but Medikus raised it to a distinct genus
because of the fused basal calyx, corolla and stamens (Siemonsma and Hamon, 2002; Osawaru and
Dania-Ogbe, 2010). Further, the genus is considered different from Hibiscus because of the spathulate
calyx, with five short teeth, connate to the corolla and caduceus after flowering (Kumar et al; 2010).
Some species within the genus include A. angulosus, A. caillei, A. crinitus, A. enbeepeegearensis, A.
esculentus, A. ficulneus, A. hostilis, A. manihot, A. moschatus, A. muliensis, A. palianus, and A.
sagittifolius. They all likely have a common ancestor and variations in their agro-economic traits
highlight the potential benefits of breeding and hybridization within the genus (Ahiakpa et al., 2017).
The most common ones are A. esculentus and A. caillei. According to Hamon and Hamon (1991), the
genetic integrity that exists between these two popular okra species is not threatened, rather it is
relatively balanced due to local germplasm holders. A. caillei was described by Chevalier (1940) as a
West African species resembling A. esculentus and later elevated to a distant species based on gross
morphology of the epicalyx segment which is 4-13mm and the fruits ovoid (Udengwu, 2009; Osawaru
et al., 2011). Botanically, it is an upright annual and perennial herb and shrub respectively, erect stem,
variable in branching, with a deep taproot and hibiscus-like flower that can be sown directly and requires
90 – 270 days. The base of the stem becomes woody after prolonged growth with green or reddish
pigment. Cordate (heart-shaped), simple, usually, palmately leaves are long, broad, and lobed and are
generally hairy, lobed and veined. Axillary and solitary flowers are borne on a peduncle, vertically only
on the orthotropic axis every two or three days with five white to yellow petals bearing a red or purple
spot at the base of each petal and endure only for a day. The elongated, conical pod is generally ribbed
and consists of five cavities containing ovules (Chandra and Bhatnagar, 1975). The pods are harvested
while still tender and immature (Kumar et al., 2010). The fruit is a capsule, 5-20 cm long, containing
numerous oval-shaped whitish seeds, which turn dark green to dark brown upon maturity (Verma et al.,
2016).
Agronomic requirements and Characterization of West African Okra
WAO accounts for five to ten per cent of okra cultivated globally and yield depends on the landrace or
cultivar as well as other specific agro-morpho-economic traits due to the enormous intra-specific
variation inherent in the genetic resources. WAO is mainly propagated by seeds and is considered a
warm-season crop that performs best between 18°C and 35°C on diverse well-drained soil types but is
intolerant of acidic soil (Martin, 1982). On average, germination occurs between 5 to 14 days after
sowing and requires adequate soil moisture for optimum growth and yield (Hamon and Hamon, 1991).
Also, short day length is known to stimulate flowering (Martin et al., 1979). Flowering may begin early
at a day length of fewer than 11 hrs and under long days, the flower buds tend to abort (Chauhan, 1972).
Adequate understanding of the growth stages and development of WAO is essential for cultivar
development as well as integrated pest management strategies (Valeriana, 2011). Fruits of WAO are
harvested when immature and high in mucilage, but before becoming highly fibrous. Fruit fibre
production starts from the sixth to the ninth day and increases progressively (Nath, 1976). It may
continue to flower and fruit indefinitely depending on the season, soil moisture, fertility and other
conditions and regular harvesting has been documented to stimulate fruiting. Bisht and Bhat (2006);
Omonhinmin and Osawaru (2005), reported the existence of broad genetic diversity and polymorphism
within the cultivated species of WAO. This inherent phenotypic variability in the taxon is found in plant
height, days to flowering and fruiting, tolerance to certain viral disease pathogen like the yellow vein
mosaic virus, yielding potential and fruit characteristics (Ariyo, 1993; Aladele et al., 2008). Gulsen et
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al. (2007), stated that the West African sub-region is the second-largest producer of okra because of the
observed and reported levels of genetic diversity but little research and extension investment is militating
the maximization of the crop potentials.
Genetic variability is a very important component of plant breeding which is a major tool being used to
cope with the ever-increasing pressure of an expanding world population on food production (Ariyo,
1993). Crop improvement through breeding depends on phenotypic and genotypic variability (Kiran
Patro and Ravisankar, 2004). Heritable traits or characters may be elucidated through morphoagronomic, and biochemical (like the use of isozymes) evaluation as well as molecular markers such as
simple sequence repeat, restriction fragment length polymorphism, randomly amplified polymorphic
DNA, inter-simple sequence repeat, sequence-related amplified polymorphism, expressed sequence tag,
and quantitative traits loci aimed at establishing distinctiveness (Kiran Patro and Ravisankar,
2004;Osawaru et al., 2015). Genetic diversity has been reported in the WAO accessions and a good
understanding of this genetic variability would be useful in the genetic improvement of the crop through
breeding and hybridisation programmes (Bisht and Bhat, 2006). Adeniji and Aremu (2007) considered
the characterisation of a range of genetic variability among genotypes as pivotal to the maintenance and
acquisition of germplasm resources from diverse origins for the development of improved varieties.
Knowledge of genetic diversity and relationships among WAO germplasm may play a significant role
in breeding programmes for biotic and abiotic stresses of okra. A high degree of morphological variation
has been reported in previous studies on West African okra (Omonhinmin and Osawaru, 2005). Also,
comprehending the genetic structure and germplasm diversity of okra being kept in gene banks all over
the world will bring valuable information for okra breeding programmes. Characterisation of a sample
is a careful delineation of special characteristics that are heritable, scorable, and expressible consistently
in all environments (Rubenstein and Heisey, 2003). Since most of the traits recorded during
characterisation are those that are visible, the person responsible for managing the germplasm material
is best placed to carry out the work of documenting these characteristics (De Vicente et al., 2005). Many
of the characteristics that are recorded on individual accessions can serve as diagnostic descriptors for
accessions. Such diagnostic characteristics help gene bank curators keep track of accession and check
for the genetic integrity over several years of conservation and standards during documenting
characteristics of conserved species (De Vicente et al., 2005; Rubenstein and Heisey, 2003).
The morphological characterisation is the most common form of characterization such as the works of
Gangopadhyay et al. (2017) 68 accessions of Abelmoschus species (A caillei included) using Principal
component analysis and Ward's clustering patterns as well as Aladele et al (2009) on 50 WAO accessions
using metroglyph analysis, etc. The limitation of this approach is the phenotypic emphasis which may
be largely environmentally dependent. Therefore, diversity based on phenotypic and morphological
characters usually varies with environments and evaluation of traits requires growing the plants to
maturity before identification On the other hand, molecular markers are considered the most credible
but there have been few molecular-based characterizations done on WAO. Collecting DNA marker data
to determine whether phenotypically similar cultivars are genetically similar is of great interest in okra
breeding strategies (Duzyaman, 2005). Kresovich and McFerson (1992) showed that molecular markers
are of great value in genetic resource management as quick, cost-effective and reliable methods for
identification, measurement of variation and determination of similarity at the intra-specific level.
Barazani et al. (2003) emphasised the importance of combining molecular markers with morphological
markers by researchers. Martinello et al. (2001) reported an agreement between clustering patterns
obtained from morphological traits and molecular markers in Abelmoschus spp. Ninety-three accessions
of common okra (A. esculentus) and WAO (A. caillei) were molecularly characterised and distinguished
using random amplified polymorphic DNA markers (Aladele et al., 2008). Marker aided selection for
various traits in okra germplasm in Turkey has been suggested using sequence-related amplified
polymorphism (Gulsen et al., 2007). Information on genetic variability if properly evaluated may be
utilized in breeding programmes for the improvement of WAO.
Industrial Potentials of West African Okra
WAO contain dietary fibre and distinct seed protein, moisture, and low saturated fat, cholesterol and
sodium iron, phosphorus, calcium, magnesium, potassium and manganese zinc, copper as well as
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vitamins (Tindall, 1983; Hoogendijk and Williams, 2001). WAO can be used to regulate serum levels
of calcium and promote phagocytosis. The mucilage from WAO can be used as a lubricant to relieve
gastrointestinal discomfort (Charvan, 1991). The plant has the potential to improve livelihoods in urban
and rural areas as a route to prosperity for small-scale and large-scale producers and others involved in
the okra value chain (Glew, 1997; Cook et al., 2000). In addition to carbohydrates, proteins, glycolprotein, the seeds also contain oligomeric catechins, flavonol, hypocholesterolemic, hydroxycinnamic
and quercetin which are valuable industrial compounds (Manach et al., 2005). Industrial quality and
quantity of edible oil can also be obtained from WAO as well as seed flour, which could be used to
fortify cereal flour (Rao, 1985; Adelakun et al., 2009). The mucilage also has potential for use as food,
non-food products, and in medicine as a protective food additive against irritating and inflammatory
gastric diseases. (Ndjouenkeu et al., 1996). WAO leaves may be used in the production of diuretic,
abortifacient, gastric ulcer and wound healing medicines (Weniger and Robineau, 1988). Flower buds
are also consumed as vegetables (FAO, 1988). Its seeds can be used as a coffee substitute while the seed
powder has been used as a substitute for aluminium salts in water purification (Martin, 1982).
WAO has huge prospects for emerging agro-industry worldwide, especially for the oil, mucilage
material, paper making material, bioabsorbent, pharmaceuticals and others. The mucilage has been
added as size to gaze certain paper, used in confectionary among other uses (Martin, 1982; Norman,
1992; Kumar et al., 2010,). The fibrous stem is suitable for spinning into sacks and rope and for paper
and cardboard manufacturing (Chevalier, 1940, Charrier 1984). Pods also contain high amounts of
usable dietary fibre and they are often dried, stored and consumed as soup/sauce much like a staple food.
Half a cup of the cooked pods (fresh) provides about 10% of the recommended levels of vitamin B6,
folic acid and vitamins A and C and is sought after in food processing industries (Camciuc et al., 1996).
Locally, the fibres are also used to make fishing lines, game traps and sponges (Osawaru and DaniaOgbe, 2010). West African okra is used as a source of gum. The ground pulp of stems is used as a
stabilizer when making “Pita” beer in northern Ghana (Schipper, 2000). The plant biomass will likely
become for biofuel production (Dahiya and Vasudevan, 1987). It is worth noting that WAO stems
generate considerable heat without sparks, excessive smoke, or bad odours (National Academies Press,
2006). West African Okra as a multi-purpose crop is said to house hemicellulose, cellulose and lignin
in all parts with outstanding rheological properties, which are employed for cosmetics, dyes and glues
in France. West African Okra oil, a potential source of palmitic acid is an important raw material for
soaps, esters and plasticisers and improves the quality of soybean oil, which has limitations as a
shortening as it only contains around 11% palmitic acid. In addition, linoleic acid, are separated and
utilised for producing dyes, and plastics are in extremely high demand in industries (Camciuc et al.,
1996). Germplasm collection and characterization will enhance the industrial value of the crop as well
as breeding improved varieties to increase fibre, biomass, oil, protein, mucilage (type and yield), colour,
and ornamental use, improved yields, cultivation conditions, nutritional, and nutraceuticals
compositions. Over 11000 okra accessions are held in more than 46 institutions in different countries
worldwide (IBPGR, 1991, 1990). Plant breeders cannot develop a new variety without the use of genetic
material with certain levels of variation. The role of genetic resources in the improvement and
development of cultivated plants has been well recognised (Tigerstedt, 1994). Characterisation of
collected germplasm is indispensable in any plant breeding programme. It helps breeders in selecting
suitable parents for crossing experiments to develop new varieties (Frankel, 1984; 1976; Hartwig, 1972).

CONCLUSION
WAO presents a viable industrial transformation, especially within West Africa. For this industrial
transformation to be achieved, there is a need to undertake a reconnaissance survey, germplasm
collection, molecular and morphological characterisation of WAO in the native range. This is help
document the range, distribution and diversity of this underutilized neglected crop. Collaboration should
be sorted and established between local small-scale germplasm holders as well as national, regional and
international bodies responsible for germplasm management and conservation. These efforts will
provide background information for exploring the industrial potentials of WAO. Already it plays
invaluable and transformative roles albeit at a small scale in terms of household food and income
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security. Much is undiscovered about the industrial value of the crop. Deep phytochemical assessment
will contribute to revealing the industrial benefits of the crop. Crop improvement and breeding improved
varieties will also be rewarding both at small and large scales. For instance, the development of resistant
cultivars against major pests and diseases will be rewarding for smallholder farmers and increase the
share of WAO in global okra production. These smallholder farmers are key to maximizing the industrial
value of the crop because they hold and maintain the germplasm as well as integral participants and
partners in WAO germplasm collection, gathering traditional ecological knowledge and genetic
diversity information as presented phenotypically on their farms. Maximizing the industrial value will
be directed at producing and extracting large amounts of naturally (from improved varieties) or
synthetically produced vital phytochemicals from the crop.
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ÖZET
Okul kültürü, insanların içinde yaşadıkları dünyayı birlikte yaratmalarını ve yeniden inşa etmelerini
sağlayan aktif, yaşayan bir olgu olarak örgütü ve örgüt üyelerini güçlü bir şekilde etkiler. Okul kültürü;
sosyal normlar, ortak değerler ve sosyal kimlikler aracılığıyla okul üyelerinin davranışlarını kontrol eder
ve düzenler, okul üyelerinin ortak hedefler etrafında kümelenerek aynı şekilde hareket etmelerini ve
ortak karar almalarını sağlar. Aynı zamanda okul kültürü, öğrencilerin öğrenmesinin yanında güven ve
kabul edilme duygusunu etkileyen sosyal bir unsur niteliğindedir. Bu çalışmanın amacı, aday
öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırma genel tarama modelindedir.
Araştırmanın evreni, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Batman ili ve ilçelerine bağlı okullarda göreve
başlayan adaylık dönemindeki 978 öğretmendir. Araştırmanın örneklemi basit seçkisiz örnekleme
yöntemiyle seçilen ve Batman il merkezi ile Beşiri ilçesinde göreve yapan 210 öğretmenden
oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, Şişman tarafından (1994) geliştirilmiş “Okul Kültürü Ölçeği”
uygulanarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda aday öğretmenlerin amaçta birlik, özerklik-hoşgörü
ve yarışma boyutlarına ilişkin algıları yüksek iken; işbirliği- güven, sonuca yönelme ve ödüllendirme
boyutlarına ilişkin algıları daha düşük çıkmıştır. Bu durum, öğretmenlerin birbirleriyle ve öğrencileriyle
ilişkilerinin önemli olduğunu, toplulukçu kültürün egemen olduğunu göstermektedir. Aday
öğretmenlerin öğrenci başarısı için okul kültüne ilişkin algılarının yüksek çıkması; oluşturulan okul
kültürünün öğrenci başarısında etkili olduğunu göstermektedir. Aday öğretmenlerin görev yaptıkları
okulların kültürüne ilişkin genel anlamda olumlu algıya sahip oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul kültürü, örgütsel kültür, kültür, aday öğretmenler
ABSTRACT
School culture strongly influences the organization and its members as an active, living phenomenon
that enables people to co-create and rebuild the world they live in. school culture; It controls and
regulates the behavior of school members through social norms, shared values and social identities,
enabling school members to act in the same way and make common decisions by clustering around
common goals. At the same time, school culture is a social element that affects students' learning as well
as their sense of trust and acceptance. The aim of this study is to determine the perceptions of novice
teachers about school culture. The research is in the general screening model. The universe of the
research is 978 teachers who started to work in schools in Batman province and its districts in the 20212022 academic year. The sample of the study consists of 210 teachers selected by simple random
sampling method and working in Batman city center and Beşiri district. The data of the study were
obtained by applying the "School Culture Scale" developed by Şişman (1994). As a result of the
research, while the perceptions of the novice teachers about unity of purpose, autonomy-tolerance and
competition dimensions in schools were high, their perceptions of cooperation-trust, result orientation
and rewarding dimensions were lower. This shows that teachers' relationships with each other and with
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their students are important, and the collectivist culture is dominant. The high perceptions of novice
teachers about the school cult for student success; It shows that the school culture created is effective in
student success. It has been determined that novice teachers have a generally positive perception about
the culture of the schools they work in.
Keywords: School culture, organizational culture, culture, prospective teachers
.
GİRİŞ
Eğitim, toplumsal bir süreçtir ve eğitimin temel işlevi sosyal hayatın ürünü olan kültürü yeni nesillere
taşımaktır. Kültür, süreç içerisinde toplumda meydana gelen ve kuşaktan kuşağa, nesilden nesile
aktarılan maddi ve manevi özelliklerdir. Eğitim ve kültür arasında bir etkileşim olduğu iyi bilinmektedir.
Eğitimin oluşturduğu güvenli ortam sayesinde gerekli bilgi, beceri, düşünce ve davranış kalıpları bireye
kolaylıkla aktarılır. Eğitim yoluyla büyüyen kuşaklar toplumsal yaşama hazırlanır ve toplumsal kültür
genç kuşaklara aktarılır. Toplumun yeni üyeleri sosyal kültürü eğitim yoluyla öğrenirler. Bilimsel
düşüncenin önemli olduğu bir toplumda eğitim, bireylerin ve toplumların hayatlarını değiştirme gücüne
sahiptir.
Kültürel açıdan okulun, öğrencilerin bireysel yaratıcılıklarını ve estetik duygularını geliştirmeye katkıda
bulunması, onları toplumsal inanç, değer, norm ve sembollere göre sosyalleştirmesi beklenir (Şişman,
Güleş, Dönmez 2010). Bireylerin daha nitelikli olarak yetişmeleri, büyük oranda güçlü bir okul
kültüründe eğitim görmelerine bağlıdır. Okul kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi ve
geliştirilmesinde okul yönetiminin önemli rolü ve görevleri bulunmaktadır. Öğretmen ve öğrencileri
öğretime hazır hale getirmek için okul yöneticisi, öğretmen değerlendirme, personel geliştirme gibi
etkinliklere girişerek uyumu sağlayıcı okul kültürü oluşturma rolü vardır(Şahin, 2004).
Okul kültürü, insanların içinde yaşadıkları dünyayı birlikte yaratmalarını ve yeniden inşa etmelerini
sağlayan aktif, yaşayan bir olgudur. Okul kültürü, örgütsel davranış ve performansı güçlü bir şekilde
etkiler. Sosyal normlar, ortak değerler ve sosyal kimlikler aracılığıyla okul üyelerinin davranışlarını
düzenler ve kontrol eder, okul üyelerinin ortak hedefler etrafında kümelenerek aynı şekilde hareket
etmelerini ve ortak karar almalarını sağlar (Dessel, 2010). Güçlü bir okul kültürüne sahip olmak, tüm
organizasyonun başarısının anahtarı olarak kabul edilir. Güçlü kültüre sahip kuruluşlarda özellikle var
olan ve çalışanları birbirine daha çok bağlayarak, paylaşılan değerleri arttıran bazı belirleyiciler vardır.
Bunlar kültürün bileşenleri olarak da tanımlanabilir. Kültürün bileşenleri esasında soğan kabuğu gibi
soyuldukça yeni kabuklar çıkan bir oluşum gibidir (Trompenaars, 1998). Dolayısıyla bir eğitim
örgütünün başarısı için en önemli faktörlerden biri okul kültürüdür. Okul kültürü, öğrencilerin
öğrenmesinin yanında güven ve kabul edilme duygusunu etkileyen, sosyal bir unsur niteliğindedir
(Demirtaş, 2010).
Kültürü etkileyen faktörler üzerinde tartışmalara zaman ayırmak ve yeni öğretmen, yönetici veya
öğrencilerin kültürü özümsemelerine yardımcı olmak okul kültürünün devamının sağlanması açısından
önemlidir. Günümüz okullarının toplumu geleceğe taşıyabilmesi için etkili bir kurum kültürüne sahip
olması gerekir. Bu da lider yöneticiler ve kurum çalışanlarının bu anlayışı benimsemeleriyle
sağlanabilir. Okul mükemmelliğe ulaşabilmek için okul kadrosu, öncelikle paylaşılan ortak anlamlar ve
kavramlar üzerinde birleşmelidir. Okul kadrosunu oluşturan üyeler, farklı toplumsal kesim ve alt
kültürlerden gelen, farklı deneyim, geçmiş ve görüşlere sahip kimseler olsalar da birlikte çalışırken ortak
bazı fikirleri paylaşabilmeli, sorunları birlikte çözebilmeli, birbirlerinden ve öğrencilerden beklenecek
davranış ve tavırlar konusunda uzlaşabilmelidir.
Okul kültürü inşa edilirken okul dışındaki kültürel çevre ile sosyal ve politik gelişime çok dikkat etmek
gerekir(Şişman, 2002). Halsall’a (1998; akt: Balcı, 2001) göre okul-aile işbirlikleri ve okul koruma
dernekleri bu kültürün oluşmasında önemli kaynaklardır. Okulun gelişimi, okulun işbirlikçi bir
kültürünü gerektirir. Okulun vizyonuna, değerlerine, hedeflerine ve gelişim önceliklerine toplu olarak
bağlı kalır.
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Gümüşeli'nin (2006) araştırmasına göre okul kültürünün gücünü ve yönetim sürecindeki önemini
anlayan okul yöneticileri daha başarılı kültürel yönetim davranışları sergileyebilmektedir. Okul kültürü
yönetiminde yöneticilerin birincil görevi, güçlü bir okul kültürü atmosferi yaratmaktır. Yöneticiler ve
öğretmenler ortak değerler, normlar ve inançlar etrafında birleşerek güçlü bir okul kültürü oluştururlar.
Bunlar olmadan okulun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir okul kültürü geliştirmek beklenilemez.
Schein da (1992) örgütsel kültürün, örgüt üyelerinin paylaştığı duygular, normlar, etkileşimler,
etkinlikler, beklentiler, varsayımlar, inançlar, tutumlar ve değerlerden oluştuğunu ifade ederken
yöneticinin etkisinin önemini vurgulamıştır (akt: Çelik, 2002).
Çetin’in (2004) okul yöneticilerinin okullarında güçlü normlar oluşturmalarının önemine işaret
etmektedir. Okul kültürüyle yöneticiler, öğretmenler ve çalışanlar arasında önemli bir bağlantı vardır.
Oluşan bu bağ okul kültürünün oluşmasında etkili olmaktadır. Okul kültürünün şekillenme süreci okul
yönetiminin temel görevleri arasında yer almaktadır. Her okul öğrenci, çevre şartları ve okulun maddi
imkânlarına göre farklı özellikler gösterebilir. Okullar, eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirirken
gelenek, görenek, töre ve değerlerden kendi kültürlerini de üretmektedirler. Özellikle eğitim
kurumlarında diğer kurumlardan daha farklı düzeyde kültürü üretme ve yayma gibi amaçları vardır.
Kurumda oluşan kültürü gelecek nesillere aktarmaya çalışırken; aynı zamanda okulda oluşturdukları
kültürle de okulda yönetici, öğretmenler, çalışanlar ve öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamaktadır.
Bu araştırma aday öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu
amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Devlet okullarında aday öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin genel algı düzeyleri ölçeğin işbirliği
güven, amaçta birlik, sonuca yönelme, özerklik hoşgörü, yarışma ve ödüllendirme boyutlarında nedir?
2. Aday öğretmenlerin okul kültürü boyutlarına ilişkin algıları cinsiyet, yaş, medeni hal, mezun olduğu
alan, okul türü ve öğrenim düzeyine göre değişmekte midir?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırmada devlet okullarındaki aday öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin algıları belirlemeye
çalışıldığı için, araştırma mevcut durumu ortaya koymaya yönelik olarak genel tarama modelinde
tasalanmıştır. Karasar’a (2003) göre genel tarama modelleri, çok sayıda oluşan bir evrende, evren
hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da
örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir.
Evren Örneklem
Araştırmanın evreni, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Batman ili ve ilçelerine bağlı okullarda göreve
başlayan 978 aday öğretmendir. Öğretmenlerin mesleki kimlik kazanma, mesleki açıdan gelişim
gösterme gibi konulardaki tutumları, mesleklerine başladıkları ilk yıllarda kazandıkları tecrübelerden
etkilenmektedir (Balkar ve Şahin, 2014). Mesleğe yeni atanan öğretmen üç yıl sözleşmeli öğretmen
statüsünde atanmakta; en az bir yıl en fazla iki yıl olmak üzere aday öğretmen olmaktadır. Danışman
öğretmen rehberliğinde gerekli kurs ve seminerlerden sonra yapılan aday öğretmen kaldırma sınavında
başarılı olduktan sonra sözleşmeli öğretmen olarak görevine devam etmektedir. Araştırmanın
örneklemi; basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen ve Batman il merkezi ile Beşiri ilçesinde göreve
yapan 210 aday öğretmenden oluşmaktadır. Örneklem sayısı 250 olarak planlanmış, ancak eksik
doldurulan ya da doldurulmayan ölçekler çıkarıldıktan sonra 210 ölçek analize dahil edilmiştir.
Araştırmaya katılan aday öğretmenlerin demografik özellikleri incelendiğinde katılımcıların 101’i
(%48,32) kadın, 109 (%51,68) ’u erkektir; 112’si (%53,3) 20–25 yaş arasında, 63’ü ( %30) 26-30
yaşları arasında ve 35’i ( %16,7) 30 yaş üstüdür; araştırmaya katılanların 140’ı (%66,7) bekar, 70’i
(%33,3) evli öğretmendir; alan itibariyle 26’sı (%12,4) okul öncesi öğretmenliği, 64’ü (%30,5) sınıf
öğretmenliği ve 120’si (%57,1) branş öğretmenlerinden oluşmaktadır. Görev yapılan okul türü açısından
78’i (%37,1) ilkokul, 76’sı (%36,2) ortaokul ve 56’sı (%26,7) ise liselerde görev yapmaktadır ve son
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olarak öğrenim düzeyi değişkeni açısından ise öğretmenlerin 168’i (%80) lisans ve 42’si (%20)
lisansüstü eğitimden mezundur.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen demografik değişkenleri
(cinsiyet, yaş, medeni durum, alan, okul türü, öğrenim durumu) ölçen bir anket ve Şişman(1994)
tarafından geliştirilen ve bireylerin okul kültürü algısını ölçen “Örgüt Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır.
“Örgüt Kültürü Ölçeği” toplam 25 maddeden ve 6 boyuttan oluşmaktadır. “Örgüt Kültürü Ölçeği” sosyal
sistem içinde yer alan bireylerin, örgütsel yaşamdaki bazı uygulamalara ilişkin algıları belirlenmek
amacıyla geliştirilmiştir.
Birinci faktör olan işbirliği-güven boyutu, bireylerin iş yerlerinde uyumunu, güvenini, dostluğunu ve
yardımlaşmasını; ikinci faktör olan amaçta birlik boyutu; bireylerin iş yerlerinde sorumluluk almasını,
amaç birliği yapmasını ve karara katılmalarını; üçüncü faktör olan özerklik-hoşgörü boyutu; bireylerin
hoşgörülü olmasını, değişime açık olmasını ve özgür davranabilmelerini; dördüncü faktör olan yarışma
boyutu; örgütteki destek, yardım ve yarışmayı; beşinci faktör olan sonuca yönelme boyutu; çevreyle
ilişkiler ve başarı beklentisini ve altıncı faktör olan ödüllendirme boyutu; bireylerin ödüllendirilmesini
göstermektedir. Örgüt Kültürü Ölçeği’nin bu çalışmada hesaplanan güvenirlik katsayısı (Croncbach
Alpha) 0.91 olarak bulunmuştur. Araştırmada aritmetik ortalamalar yorumlanırken aralıklar (1.0-1.79)
‘çok düşük düzeyde’, (1.80-2.59) ‘düşük düzeyde’, (2.60-3.39) ‘orta düzeyde’, (3.40-4.19) ‘yüksek
düzeyde’ ve (4.20-5.00) ‘çok yüksek düzeyde’ değerlendirilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma verileri, çalışma evreninde yer alan aday öğretmenlere ‘örgüt kültürü ölçeği’ ölçme aracının
uygulanması yoluyla elde edilmiştir. Ölçme aracı Batman Merkez ve Beşiri İlçesinde ilköğretim ve
ortaöğretim okullarında 15-27 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanmıştır. Ölçek belirtilen tarihler
arasında aday öğretmenlere mail, whatsapp ya da bire bir görüşme esasına göre uygulanarak veriler elde
edilmiştir. Veriler hiçbir zorlama olmadan gönüllülük esasına dayanılarak toplanmış ve yönergede aday
öğretmenlere bildirilmiştir. Verilerin analizinde yüzde frekans, aritmetik ortalama, standart sapma
hesaplanmıştır. Değişkenlere ilişkin karşılaştırmalarda aritmetik ortalama esas alınmıştır.
Analiz sonucunda aday öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin ortalama ve ortanca değerlerinin birbirine
yakın olduğu ve skewness(çarpıklık) ve kurtosis(basıklık) değerlerinin ‘‘±1,5’’ arasında olduğu
belirlenmiştir. Tabachnick ve Fidell’e (2013) göre ölçeğin normallik değerlerinin kabul edilebilir sınırlar
içinde olduğu söylenebilir. Veri setinin parametrik test yöntemlerinin kullanımına uygun olup
olmadığını tespit etmek amacıyla normallik analizleri yapılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin
cinsiyet gibi iki seçenekli değişkenlerinde t-testi; ikiden fazla seçenek içeren yaş, okul türü vb.
değişkenlerde tek yönlü varyans analizi (anova) uygulanmıştır. Elde edilen veriler(α=0,05) anlamlılık
düzeyine göre çözümlenmiş ve sonuçlar tablolara aktarılmıştır. Öncelikle veri setinin parametrik test
yöntemlerinin kullanımına uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla normallik analizleri yapılmıştır.

BULGULAR
Aday Öğretmenlerin Okul Kültürüne İlişkin Algıları
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan aday öğretmenlerin görev yaptıkları okulların
kültürüne yönelik algılarına ilişkin bulgular Tablo 1 ’de yer almaktadır.
Tablo 1. Aday Öğretmenlerin Okul Kültürüne İlişkin Algıları(n=210)
̅
X
1.Okula yeni gelen öğretmen, kısa sürede okula ve diğer arkadaşlarına alışır
2.Okulda çalışan herkes arasında karşılıklı bir dostluk ve güven hakimdir.
3.Okul yönetimi öğretmenlerin mesleki gelişimi için her turlu desteği sağlar.
4.Okulun başarılı olması için herkes üzerine düseni yapar
5.Okuldaki her öğretmen görevle ilgili sorumlulukları almaktan kaçınmaz.
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6.Okulda, sonuçlardan çok, formalite, prosedür ve kurallara önem verilir.
7.Öğretmenler, okulun amaçlarını kolayca anlayıp yorumlamaktadır.
8.Okul yönetimi öğretmenlerin görevleriyle ilgili konularda yaşadıkları
sorunların çözümü için her türlü yardımı sağlar
9.Okuldaki öğretmenler arasında yardımlaşma ve işbirliği alışkanlığı vardır
10.Okuldaki değerler, aile ve toplumda egemen değerlerle benzerlik gösterir
11.Okulla ile ilgili önemli kararlar, öğretmenler kurulunda alınır.
12.Okulda çalışan öğretmenler arasındaki ortaya çıkan çatışmalar, karşılıklı
anlayış içinde çözümlenir.
13.Yönetim ve öğretmenler, tüm öğrencilerin çok başarılı olmasını beklerler
14.Okulda çalışan öğretmenler, konu merkezli eğitim anlayışından çok,
öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimserler.
15.Başarılı olan öğretmenler maddi ya da manevi olarak ödüllendirilir.
16.Öğretmenin görevle ilgili yaptığı hatalar, hoşgörü ile karşılanır.
17.Programla ilgili yenilik ve değişmeler, öğretmenlerce kolay kabul edilir.
18.Okulda her öğretmen grevini sıkı, kontrolden uzak bir ortamda yapar.
19.Okul, aile- toplum ve iş dünyasının beklentilerini karşılamaktadır.
20.Okulda çalışan öğretmenler arasında mesleki konularda yarışma vardır.
21.Okul yönetimi, öğretmenin görevi kadar sosyal yaşantısıyla ilgilenir.
22.Öğretmenler, okulla ile ilgili düşüncelerini çekinmeden açıklayabilirler.
23.Yönetici, okul dışından gelebilecek etki ve baskılara karşı okulu korur.
24.Okulda öğrencilerin eğitim ve beceriden çok öğretime önem verilir.
25.Görevle ilgili belirsiz (yasa ve yönetmeliklerde yer almayan) durumlarda
öğretmenler riski göze alarak kendileri karar verebilirler.
İşbirliği-güven boyutu
Amaçta birlik boyutu
Özerklik-hoşgörü boyutu
Yarışma boyutu
Sonuca yönelme boyutu
Ödüllendirme boyutu

3,63
3,90
3,96

1,06
,807
,852

3,84
3,95
4,10
3,91

,818
,683
,779
,790

4,00
3,78

,804
,820

3,58
3,82
3,82
3,71
3,72
3,50
3,53
3,94
4,05
3,75
3,59

1,092
,867
,873
,900
,953
,975
,994
,873
,720
,840
,827

3,76
3,87
3,72
3,72
3,73
3,58

,590
,578
,660
,667
,732
,772

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcı aday öğretmenlerin okul kültürü algılarının en yüksek olduğu üç
̅ =3,87), işbirliği-güven ( X
̅ =3,76) ve sonuca yönelme ( X
̅ =3,73),
okul kültürü boyutu; amaçta birlik (X
̅ =3,58), özerklik hoşgörü (X
̅ =3,72) ve
en düşük algılarının olduğu üçkültür boyutu ise ödüllendirme (X
̅ =3,72). Özellikle okulda ödüllendirme sisteminin varlığını ve işleyişini yansıtan
yarışmadır (X
ödüllendirme boyutuna ilişkin algının en düşük çıkması önemli bir bulgu olarak değerlendirilmektedir.
Analizler sonucunda aday öğretmenlerin okul kültürünü yansıtan ifadelerden en fazla katılım
gösterdikleri ilk üç madde sırasıyla “Okulla ilgili önemli kararlar, öğretmenler kurulunda
̅=4.05)
alınır”( ̅
X=4.10), “Okul yönetimi, okul dışından gelebilecek etki ve baskılara karşı okulu korur” (X
̅=4,00) maddeleridir.
ve “Yönetim ve öğretmenler tüm öğrencilerin başarılı olmasını beklerler”(X
Katılımcıların en az katılım gösterdikleri ilk madde ise sırasıyla “Okulda çalışan öğretmenler arasında
̅=3,50) “Okul yönetimi, öğretmenin görevi ile olduğu kadar sosyal
mesleki konularda yarışma vardır” (X
̅
yaşantısıyla da ilgilenir”(X=3,53) ve “Başarılı olan öğretmenler maddi ya da manevi olarak
̅=3,58) maddeleridir.
ödüllendirilir” (X
Aday Öğretmenlerin Okul Kültürü Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Aday öğretmen algılarının sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşma durumuna ilişkin bulgular
Tablo 2, 3,4 5, 6 ve 7’de verilmiştir.
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Tablo 2. Aday Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması (t Testi Sonuçları)
İşbirliği-güven
Amaçta birlik
Özerklik hoşgörü
Yarışma
Sonuca yönelme
Ödüllendirme

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N
101
109
101
109
101
109
101
109
101
109
101
109

̅
X
3,86
3,66
3,99
3,77
3,79
3,65
3,81
3,64
3,81
3,65
3,68
3,48

Ss
,614
,552
,577
,560
,703
,613
,670
,656
,768
,692
,770
,765

t
2,48
2,47
2,88
2,87
1,51
1,50
1,85
1,85
1,54
1,53
1,86
1,86

p
,251
,993
,073
,962
,407
,978

Tablo 2’e göre cinsiyet değişkeni açısından aday öğretmenlerin okul kültürü algılarının hiçbir boyutta
(p > 0,05) anlamlı farklılaşmadığı saptanmıştır.
Tablo 3. Aday Öğretmenlerin Medeni Durumu Değişkenine Göre Karşılaştırılması (t Testi Sonuçları)

İşbirliği-güven
Amaçta birlik
Özerklik hoşgörü
Yarışma
Sonuca yönelme
Ödüllendirme

Medeni
durumu
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Bekar
Evli

̅
X

N
140
70
140
70
140
70
140
70
140
70
140
70

3,72
3,82
3,88
3,86
3,68
3,79
3,71
3,76
3,68
3,81
3,52
3,69

Ss

t

P

,591
,585
,564
,609
,662
,655
,657
,690
,717
,757
,764
,781

-1,18
-1,19
,277
,270
,-1,15
-1,16
-,511
-,503
-1,23
-1,21
-1,49
-1,48

,783
,295
,713
,980
,715
,609

Tablo 3’e göre medeni durum değişkeni açısından aday öğretmenlerin okul kültürü algılarının hiçbir
boyutta p > 0,05 anlamlı farklılaşmadığı saptanmıştır.
Tablo 4. Aday Öğretmenlerin Öğrenim Düzeyine Göre Karşılaştırılması (t Testi Sonuçları)

İşbirliği-güven
Amaçta birlik
Özerklik hoşgörü
Yarışma
Sonuca yönelme
Ödüllendirme

Öğrenim
Düzeyi
Lisans
Lisansüstü
Lisans
Lisansüstü
Lisans
Lisansüstü
Lisans
Lisansüstü
Lisans
Lisansüstü
Lisans
Lisansüstü

̅
X

N
168
42
168
42
168
42
168
42
168
42
168
42

3,70
3,96
3,83
4,03
3,68
3,86
3,68
3,89
3,65
4,01
3,53
3,77

Ss

t

P

,588
,558
581
,546
,654
,675
,679
,589
,742
,619
,791
,664

-2,54
-2,63
-1,94
-2,01
-1,50
-1,47
-1,85
-2,01
-2,88
-3.20
-1,82
-2,02

,276
,213
,799
,027
,001
,105

Tablo 4’e göre ortalama puanlarının; yarışma ve sonuca yönelme boyutlarında aday öğretmenlerin
görüşleri öğrenim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0,05). Buna göre her iki boyutta
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da lisansüstü mezunların bu boyutlardaki algıları, lisans mezunlarına göre daha yüksek çıkmıştır.
Ortalama puanlarının; iş birliği güven, amaçta birlik, özerklik hoşgörü ve ödüllendirme boyutlarında
anlamlı farklılaşmadığı saptanmıştır (p>0,05).
Tablo 5. Aday Öğretmenlerin Mezuniyet Alanı Değişkenine Göre Karşılaştırılması (Anova Testi
Sonuçları)

İşbirliği
Güven

Amaçta
Birlik

Özerklik
hoşgörü

Yarışma

Sonuca
Yönelme

Ödüllendir
me

Mezuniyet
Alanı

N

𝑋̅

Okul
Öncesi
Sınıf
Öğretmeni
Branş
Öğretmeni

26

Okul
Öncesi
Sınıf
Öğretmeni
Branş
Öğretmeni
Okul
Öncesi
Sınıf
Öğretmeni
Branş
Öğretmeni
Okul
Öncesi
Sınıf
Öğretmeni
Branş
Öğretmeni
Okul
Öncesi
Sınıf
Öğretmeni
Branş
Öğretmeni
Okul
Öncesi
Sınıf
Öğretmeni
Branş öğrt.

26

64
120

64
120
26
64
120
26
64
120
26
64
120
26
64
120

Ss

Varyansın
Kaynağı

KT

KO

F

3,9
4
3,7
4
3,7
2

,624

Gruplar
arası
Gruplar
içi

1,046

,523

1,50
8

71,789

,347

4,0
9
3,8
5
3,8
4
3,7
7
3,7
3
3,7
0
3,8
6
3,6
9
3,7
1
3,6
5
3,7
6
3,7
2
3,9
0
3,5
7
3,5
1

,525

,637
,553

P

,224

72,835
Toplam

,628

Gruplar
arası
Gruplar
içi

,555
,787
,656

715

,761

,730

,331

,125

,112

,056

91,054

,440

,127
,081

,621

,310

92,360

,446

,696
,500

92,981
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar
içi

,700
,787

68,506

2,10
3

91,166
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar
içi

,630
,821

,696

68,898
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar
içi

,637
,714

1,392

,239

,120

111,767

,540

,221
,802

112,006
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar
içi

,779

3,274
121,350

1,63
7
,586

2,79
2
,064

124,624
Toplam

Tablo 5 incelendiğinde mezuniyet alanı değişkeni açısından aday öğretmenlerin okul kültürü algılarının
hiçbir boyutta anlamlı farklılaşmadığı (p>0,05) saptanmıştır.
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Tablo 6. Aday Öğretmenlerin Okul Kademesine Göre Farklılaşma Durumu (Anova Testi Sonuçları)
Okul Türü N
İşbirliği
Güven

̅
X

Ss

İlkokul

78

3,76

,634

Ortaokul

76

3,64

,527

Varyansın
Kaynağı
Gruplar
arası

KT

KO

F

1,914

,957

2,79
3

70,920

,343

P

,064

Gruplar içi
Amaçta
Birlik

Lise

56

3,88

,589

İlkokul

78

3,89

,611

Ortaokul

76

3,75

,533

72,835
Toplam
Gruplar
arası

2,213

1,10
6
,327

3,38
4

,878

,439

1,00
6

90,288

,436

67,685

,036

Gruplar içi
Lise
Özerklik
hoşgörü

56

4,02

,565

İlkokul

78

3,71

,682

Ortaokul

76

3,65

,671

69,898
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi

Lise

56

3,82

,612

91,166

,367

Toplam
Yarışma

İlkokul

78

3,70

,736

Ortaokul

76

3,59

,621

Gruplar
arası

3,365

1,68
2
,433

3,88
6

2,63
7
,516

5,11
5

1,445

,723

1,21
4

123,179

,595

89,616

,022

Gruplar içi

Sonuca
Yönelme

Ödüllendir
me

Lise

56

3,91

,586

İlkokul

78

3,69

,774

Ortaokul

76

3,57

676

Lise

56

3,97

,690

İlkokul

78

3,62

,777

Ortaokul

76

3,47

,725

92,981
Toplam
Gruplar
arası

5,274
106,732

Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası

,007

112,006

,299

Gruplar içi
Lise

56

3,66

,821

124,624
Toplam

Tablo 6 incelendiğinde amaçta birlik, yarışma ve sonuca yönelme boyutlarında anlamlı farklılık
bulunmuştur(p<0,05). Üç boyutta da liselerde görev yapan aday öğretmenlerin okul türü değişkenine
göre diğer kademelerde görev yapan aday öğretmenlerden okul kültürüne ilişkin algılarının daha çok
olduğu görülmektedir. İş birliği güven, özerklik hoşgörü ve ödüllendirme boyutlarında anlamlı bir fark
görülmediği (p>0,05) saptanmıştır.
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Tablo 7. Aday Öğretmenlerin Yaş Değişkenine Göre Okul Karşılaştırılması (Anova Testi Sonuçları)
Okul Türü N
İşbirliği
Güven

̅
X

SS

20-25

112

3,81

,595

26-30

63

3,72

,591

Varyansın
Kaynağı
Gruplar
arası

KT

KO

F

,868

,434

1,24
9

71,966

,348

P

,289

Gruplar içi
Amaçta
Birlik

30 üstü

35

3,63

,567

20-25

112

3,91

,598

26-30

63

3,89

,561

72,835
Toplam
Gruplar
arası

,723

,361

69,175

,334

1,08
1
,341

Gruplar içi
30 üstü
Özerklik
hoşgörü

35

3,74

,537

20-25

112

3,80

,667

26-30

63

3,63

,652

69,898
Toplam
Gruplar
arası

1,799

,899

89,367

,432

2,08
3
,127

Gruplar içi
30 üstü
Yarışma

35

3,60

,630

20-25

112

3,76

,681

26-30

63

3,58

,676

91,166
Toplam
Gruplar
arası

,885

,442

92,096

,445

,994
,372

Gruplar içi
30 üstü
Sonuca
Yönelme

35

3,72

,600

20-25

112

3,78

,706

26-30

63

3,68

,794

92,981
Toplam
Gruplar
arası

,955

,478

111,051

,536

,890
,412

Gruplar içi
30 üstü
Ödüllendir
me

35

3,61

,697

20-25

112

3,62

,784

26-30

63

3,49

,785

112,006
Toplam
Gruplar
arası

,728

,364

123,896

,599

,608
,545

Gruplar içi
30 üstü

35

3,60

,715

124,624
Toplam

Tablo 7 incelendiğinde yaş değişkeni açısından aday öğretmenlerin okul kültürü algılarının hiçbir
boyutta farklılaşmadığı (p> 0,05) saptanmıştır.
TARTIŞMA, SONUÇ
Okul kültürü; bir kurumun çevrede tanınmasını, değerlerini, çevredeki diğer örgüt ve bireylerle ilişki
biçimlerini ve düzeylerini yansıtır (Eren, 2004:134). Bu yönüyle kültür, örgütü toplumla birbirine
bağlayan, onun toplum içindeki yerini, önemini ve başarısını etkileyen en önemli unsurlardan biridir.
Bu amaçla her kurumda oluşturulmaya çalışılan okul kültürünün, devlet okullarında görev yapan aday
öğretmenler tarafından nasıl algılandığı belirlenmeye çalışılmıştır.
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Okullarda hakim çeşitli kültür biçimleri ve formları görülebilir. Örneğin okulda rekabet ve yarışmanın
mı baskın olduğu, yoksa işbirliği ve dayanışmanın mı ön plana çıktığı bununla ilişkilidir. Ya da
akademik başarının temel başarı ölçütü alınması ile sosyal gelişim ve değerlerin bu anlayıştaki önemi
de kültürle ilişkilidir. Öğretmenlere bakış, velilere yaklaşım da okul kültürüyle ilişkilidir. Okulun
değerleri, gelenekleri, sembolleri, hikayeleri bunları ortaya koyar. Bu araştırmada kültürü yansıtan
önemli bir durum olan ödüllendirme sisteminin varlığına ve işleyişine ilişkin aday öğretmen algılarının
diğer boyutlara göre en düşük çıkması önemli bir olumsuzluk olarak değerlendirilmektedir. Buna karşın
işbirliği kadar yarışma kültürünün hakim olduğu bu hususta bir dengenin gözetildiği söylenebilir.
Çalışmada öğretmen adaylarının okul kültürü algılarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı
belirlenmiştir. Bu bulgu Terzi’nin (1999) “Özel ve Devlet Liselerinde Örgüt Kültürü (Ankara İli
Örneği)” adlı araştırmasındaki, örgütsel kültürün algılanmasında devlet liselerinde cinsiyetler arasında
anlamlı bir farklılığın olmadığına dair bulguyu, Aslan’ ın (2008) “Liselerde Örgüt Kültürü (Sincan
Örneği) adlı araştırmasındaki okul kültürünün cinsiyetlere göre farklılık göstermediği bulgusunu
desteklemektedir.
Çalışmada lisans mezunlarının okul kültürünü algılama düzeyleri lisansüstü mezunlarına göre düşük
çıkmıştır. Bu bulgudan farklı olarak aksine Koçman’ın (2005) ve Aslan’ın (2008) araştırmalarında
öğretmenlerin okul kültürü algıları ile mezun oldukları öğrenim düzeyi arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Aday öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin algılarının yaş değişkenine göre değişmediği belirlenmiştir.
Bu bulgu Narsap’ın (2006) “Genel ve Mesleki Liselerde Örgüt Kültürü” ve Aslan’ın (2008) “Liselerde
Örgüt Kültürü (Sincan Örneği)” adlı araştırmaları ile paralellik göstermektedir. Ayrıca katılımcıların
örgüt kültürü algıları branşlarına göre farklılaşmamaktadır. Daha önce Aslan (2008) de örgüt kültürü
algısının branşlara göre farklılık göstermediği vurgulamıştır.
Çalışmada aday öğretmenlerin liselerde yarışma ve sonuca yönelme boyutlarına ilişkin algılarının
yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre liselerde yarışma kültürü ve sonuca yönelme daha hakimdir.
Öğrenciler için üniversiteye geçiş aşaması olan liselerde sınav merkezli işleyişin daha baskın olduğu
bilinen bir gerçektir. Öğrenciler kadar öğretmenler ve veliler de bu hedefe daha çok odaklanmaktadır.
Bu anlayış liselerde sınava odaklı rekabet, yarışma ve sonuca yönelme kültürünü beslemektedir.
Aday öğretmenlere göre okullara kültürle ilgili amaçta birlik, işbirliği-güven ve sonuca yönelme
boyutlarına ilişkin algıları yüksek çıkmıştır. Aday öğretmenlerin okul kültürü algılarının işbirliği-güven,
amaçta birlik ve sonuca yönelme boyutlarında yüksek çıkması, öğretmenlerin genelde birbirleriyle ve
öğrencilerle ilişkilerinin ve dayanışmalarının önemli görüldüğünü göstermektedir. Bu durumla ilgili
olarak ayrıca, öğretmenler arasında birliktelik, işbirliği duygu ve davranışlarının hakim olduğunu ve
birbirlerini düşünerek hareket ettikleri söylenebilir. Bu boyutlar Hofstede (1990)’nin kültür
sınıflamasında ele aldığı dört boyuttan “Bireycilik-Toplulukçuluk” ile “Erillik-Dişillik” boyutlarıyla
açıklanabilir. Hofstede, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 40 ülkeyi kapsayan karşılaştırmalı kültür
araştırmasında, bu iki boyut açısından, Türkiye’nin toplulukçu ve dişil kültürel özelliklere sahip
olduğunu bulmuştur. Toplulukçu kültürün egemen olduğu toplumlarda genel eğilim beraber düşünme
ve davranma yönündedir. Dişil özelliklerin ağırlıkta olduğu toplumlarda dostça bir atmosferde çalışmak,
iyi çalışma koşulları, amir ve çalışma arkadaşlarıyla iyi ilişkiler ve işbirliği konuları öncelikli olmaktadır
(Akt: Erdem,1996).
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ÖZET
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanser, kardiyovasküler hastlıklar, obezite, hipertansiyon,
diyabet ve çeşitli alerjik vakalar ciddi sağlık sorunlarını oluşturmaktadır. Ortaya çıkan sağlık sorunları
gıda tüketiminde endişeyi de beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte gıda güvenliğine olan hassasiyet
ve geleneksel gıdalara olan eğilim artmıştır (Kocatepe & Tırıl, 2015).Geleneksel gıdalar bulundukları
bölge/yöreye özgüdür. Tat, aroma ve bileşenler üretildikleri bölge ile özdeşleşmiştir (Tan,
2004).Geleneksel gıdaları pazarda taklitlerine karşı korumak ve meydana gelebilecek haksız rekabeti
ortadan kaldırmak amacıyla ürünler Coğrafi İşaret ile koruma altına alınmaktadır (Tekelioğlu &
Demirer, 2008). Coğrafi işaret sayesinde tüketiciler ürünün karakteristik özellikleri hakkında bilgi sahibi
olur. Ürünlerin bu karakteristik özellikler ile üretildikleri coğrafi alan arasındaki ilişkiyi öğrenirler.
Coğrafi işaretler ürünün gelenekselliğini, kalitesini ve yöreye ait hammaddenin niteliklerini tesciller.
Ürünlerin ulusal ve uluslararası düzeyde üne kavuşmasını sağlar. Böylelikle kültürel değerlerimize sahip
çıkar ve bu değerleri bizden sonraki nesillere aktarabiliriz (http://ci.turkpatent.gov.tr, 2022). Ülkemizde
geleneksel gıdaya olan talep her geçen gün artmakta ve kadınlarımız içinde istihdam alanları
oluşmaktadır. Özellikle Osmanlı döneminde başkentlik yapmış olan şehirlerimizde saray gelenekleri
etkisini hala sürdürmektedir. Zengin mimarisi ve geleneksel ürünleri ile Edirne de bunlardan biridir.
Bulgaristan ve Yunanistan’ın buluşma noktası olması dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi
odağıdır. Edirne ilimiz aynı zamanda ‘‘Sultanlar Şehri’’ olarak bilinir. ‘‘Selimiye Camii’’ Edirne ilinde
bulunmaktadır ve Mimar Sinan’ın ustalık eseridir. Selimiye Camii aynı zamanda UNESCO Dünya
Kültür Mirası Listesi’nde yer alır. Edirne kültür kavramının yoğun yaşandığı bir şehirdir. Kültürü, tarihi,
mimarisi ve doğasının yanı sıra gastronomi alanında da geçmişin izlerini günümüze aktarmaktadır.
Edirne Beyaz Peyniri, Edirne Tava Ciğeri ve Edirne Badem Ezmesi coğrafi işaret almış gıda
ürünlerindendir. Badem ezmesi Osmanlı Saray Mutfağından kalan tarihi bir tatlıdır. Badem Ezmesi 14.
Yüzyılda Sarayda çalışan şeker ustaları tarafından keşfedilmiştir. Ustalar Saray halkına ve gelen
konuklara badem ezmesini sevdirmişlerdir. Bu lezzet etkisini günümüze kadar sürdürmüş ve üzerine
çok fazla çalışma yapılmıştır. Bu incelemenin amacı geleneksel gıdanın önemini vurgulamak ve badem
ezmesi hakkında yapılan çalışmaları özetlemektir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Gıda, Edirne, Badem Ezmesi, Saray Mutfağı, Coğrafi İşaret, Sağlık.

ABSTRACT
As with all over the world, cancer, cardiovascular diseases, obesity, hypertension, diabetes and various
allergic cases are serious health problems in our country. The resulting health problems have also raised
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concern for food consumption. However, the tendency to food safety and traditional foods have
increased (Kocatepe & Tırıl, 2015). Traditional foods are specific to their region/location. Taste, aroma
and components are associated with the region in which they are produced (Tan, 2004). Products are
protected by Geo Marks to protect traditional foods against counterfeits in the market and to eliminate
unfair competition (Tekelioğlu & Demirer, 2008). Thanks to Geo Marks, consumers have information
about the characteristic features of the product. They learn about the relationship between these
characteristics and the geographical area where they are produced Geo Marks confirm the tradition,
quality and nature of the region's raw material. So we can take our cultural values and pass them on to
the next generation (http://ci.turkpatent.gov.tr, 2022). In our country, demand for traditional food is
increasing daily and there are areas of employment within our women. In our cities, especially during
the Ottoman period, the palace traditions still have a hold on them. With its rich architecture and
traditional products, Edirne is one of them. It is the focus of local and foreign tourists, as Bulgaria and
Greece are meeting points. Our province of Edirne is also known as the ‘‘City of Sultans’’. The
‘‘Selimiye Mosque’’ is located in Edirne and is the masterpiece of Mimar Sinan. The Selimiye Mosque
is also on the UNESCO World Heritage List. Edirne is a city where culture is intense. In addition to its
culture, history, architecture and nature, Edirne has been able to present traces of the past in the field of
gastronomy. Edirne White Cheese, Edirne Fried Liver and Edirne Almond Paste are geographically
marked food products. Almond paste is a historical dessert from Ottoman Palace cuisine. Almond paste
was discovered by the sugar masters who worked at the palace in 14 centuries. The masters have made
the people of the Palace and the guests who come to love the almond paste. This flavor has been effective
to date and has been studied too much. The purpose of this review is to highlight the importance of
traditional food and summarize the work done on almond paste.
Keywords: Traditional Food, Edirne, Almond Paste, Palace Cuisine, Geo Mark, Health.
INTRODUCTION
As well as being included in our lives in the epidemic, as in the world, in our country, increased cancer,
cardiovascular diseases, obesity, hypertension, diabetes and various allergic cases have become health
problems that have adversely affected society in recent years. Health problems have increased the
sensitivity to diet and consumption habits. The changing ways of feeding have also brought about food
consumption anxiety (Kocatepe & Tırıl, 2015). In order to control this process more consciously, the
sensitivity to food safety has increased, and in particular the demand for organic food, natural food and
traditional foods has increased. Food safety refers to the journey of food from production to consumption
as raw materials. It covers a package of measures to ensure that it is delivered to the consumer in a
healthy and reliable manner, while maintaining its chemical, physical, sensory and biological
characteristics during the manufacturing process (Taşdan, et al.). In this decision to change their diet,
consumers sought new food, new products, safe food, less processed and less additive. In order to reduce
the consumption of food that threatens our health, both our diet and society need to be aware of this.
Information should be made by qualified persons. We can begin to consciousness by focusing on the
differences in organic, natural and traditional food concepts first. In particular, the importance of
traditional foods, nutrition and physiological aspects of which consumption tendencies have increased,
should be emphasized and the perception of food safety in the consumer should be established. It should
also be aimed at encouraging the public to produce traditional food. In this way, local flavors of products
will be delivered to the consumer, both cultural heritage and rural development will be provided.
Products that incorporate the geographical characteristics of the region are described as traditional
products, which are cultural identity and also provide economic development in the region. Traditional
foods have specific aroma, components and taste specific to the geographical structure of the region
where they are produced. In order to protect against impersonations in the market and to eliminate the
unfair competition that may occur, products are protected by a Geographic Mark. With a geofence,
consumers learn about the characteristics of the product and the relationship between these features and
the geographical area they are produced in. The geographical mark marks the traditional, quality and
nature of the local raw materials, ensuring that products are nationally and internationally recognized.
We have a geographical mark and a chance to transfer these values to the next generation. As of 2021,
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7 registered products from Turkey are listed in the EU's geographical markings. Geographically marked
products can be registered in 2 ways, ‘Name of origin’ and ‘Geographical indication’. If all phases of
the product after raw materials, production and production occur within the restricted geographic region,
the product is registered with ‘Name of origin’. If at least one of the processes after the product's raw
materials, production and production is occurring within the designated geographical area, the product
is registered with the ‘Geographical indication’ (http://ci.turkpatent.gov.tr, 2022). In our country,
demand for traditional food is increasing daily and new employment areas are formed within our women
(Oraman, 2015). In our cities, especially during the Ottoman period, the palace traditions still have a
hold on them. With its rich architecture and traditional dishes, Edirne is one of them in our province.
Edirne has an ancient past that goes back to stories and legends. The city of Sultans is also known as the
sultan of cities. In 2000, the ‘Selimiye Mosque and Tower’, which was included in the temporary List
of World Cultural Heritage by UNESCO, was registered as World Heritage in 2011. Especially the
‘Selimiye Mosque’, the masterpiece of architect Sinan and the UNESCO World Heritage List
(Reference No:1366); The Old Mosque, Holy Great Synagogue, Meriç Bridge, Tunca Bridge, Sarayiçi
Justine Pavilion and Palace Ruins, Sveti Georgi Bulgarian Church, Rustem Pasha Caravanserai,
Saraçlar Street, Ekmekçizade Caravanserai, Muradiye Mosque, Beyazit Complex, Oldu Train StationFaculty of Fine Arts, Bedesten, Edirne Houses, Lalapasa Dolmen, Beyazid Bridge, The Lozan Memorial
and Museum, Ayşekadın Mosque, Edirne Palace many historical structures, such as Edirne, are included.
Edirne has become a city where culture is intense. In particular, architectural innovations are made by
the works here, and the best examples of line and decoration are given in Edirne. In particular, the
Selimiye Mosque has been included by many craftsmen in different ways in the areas where we live as
decorative objects. It has also inspired the collection and accessories of famous brands (Bayatlı Kural,
2020). In addition to architecture, major developments and initial practices in medical history began
here. In addition to its culture, history and nature, Edirne also transfers traces of gastronomy from past
to present. Edirne White Cheese, Edirne Fried Liver and Edirne Almond Paste are geographically
marked food products. Almond paste is a historical dessert from Ottoman Palace cuisine, such as Kavala
Cookie. According to the rituals, the sugar master from Egypt to the province in the 14 st century has
this flavor, Sultan II. Murad serves after returning from the expedition and is known for his sweet taste
(http:// www.edirne.gov.tr/badem-ezmesi, 2022) (Kızıldemir, 2020). Honey and molasses were used as
sweeteners in the product up to 17 th Century, followed by sugar. The dessert, known as Edirne, moved
to Europe with travelers and took its place in European cuisine under the name "Marzipan". The almond
paste are used to produce sugar, water and hard-shell and meat (Haci Ali bey type) almonds that are
grown in Edirne. Production consists of 3 stages in general. These are listed as peel, grind-heat and cooldry. First, the almonds are kept in hot water, removing the shells, drying according to the desired
moisture level in the final product. Together with almond sugar, steam is made flour by injection and
heating. It is kneaded by adding water to the mixture. The dough is packaged and delivered to the
consumer by the shape of a wick (Göyşünen, 2011) (Çapanoğlu, 2002). Diversity can be achieved by
adding aroma agents and food paint components as an option during production (Young & Cunningham,
1991, s. 412-418.). The grinding process lasts between 8-12 min and 10 min optimal (Çapanoğlu, 2002).
The ‘almonds’, the raw material of the product, is also rich in oil, protein, fiber, vitamins and minerals.
Reduces the risk of heart disease, such as high LDL, known as bad cholecytreol. It protects cells, and
thanks to vitamin E in it, it is a food that supports immune functions and cellular development. It is a
source of oleic acid, dietary fiber, magnesium, riboflavin and phosphorus. It is among functional foods
due to the use of acute and chronic diseases in the treatment and treatment of diseases. It's also rich in
bioactive components. It supports these thoughts in the work carried out. Examples of almonds from
different brands were found to be rich in potassium, phosphorus, calcium and magnesium. The same
samples are considered to be low on phenolic and anti-oxygenated activity, due to a manufacturing
variation (Odunkıran, Zor, & Şengül, 2021). It is necessary to reduce nutrient losses to maintain the
quality of almond paste and ensure long shelf life. The most significant deterioration in almond paste
products is oil separation and oxidative deformation. Along with these, moisture loss occurs in microbial
spoilage and oxidation. Moisture loss of the product causes cracks to occur on the surface. If covered
with different coating materials, water loss is observed and the product becomes hardened (Çapanoğlu
& D., 2008). Oxidation in almonds is due to the high oil content of the product. High oil content will
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adversely affect product stability. Oxidation occurs as a result of oil contact with oxygen, and this
reaction creates a rancid taste in the product. It can occur in microbial deterioration of almond paste.
These disturbances are often due to contamination and yeast. The presence of Maya is complemented
by the fermentation of the sugar in the product and by the formation of a bad smell during this period.
All these reactions have a negative effect on the quality of almond paste (Baiano & Del Nobile, 2004)
(Mohamed, Khadija, Mohamed, & Abdelghafour Tantaouı, 1995) (Eunok & David , 2006).

CONCLUSION
Efforts to improve the shelf life of the product support each other. The studies show that the addition
of antioxidant improves the structure and extends shelf life in greasy products. The stabilizer was not
activated alone in removing surface cracks caused by moisture loss. It has been observed that the
addition of Maltoz balances the moisture level of the product, preventing oxidation and improving the
structure. The product storage temperature is also effective in degradation and low temperatures are
required for a longer shelf life.
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ABSTRACT
During aerobic respiration in metabolism; reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species
(RNS) are produced which can attack important biological molecules namely nucleic acid, protein,
carbohydrate, DNA and lipid. These species include singlet oxygen (1O2), hydrogen peroxide (H2O2),
hydroxyl (OH.), superoxide anion (O2.-) radical, nitric oxide (NO.) and peroxynitrite (ONOO-) (DemirciÇekiç, et al., 2022). Oxidative damage generated by reactive oxygen species. Antioxidants have
beneficial effects such as protecting cells from this damage. Also, antioxidants play a significant role in
antioxidant defense system. This system including the endogenous and exogenous antioxidants.
Endogenous antioxidants are two different types namely non-enzymatic (β-carotene, ascorbic acid, αtocopherol, uric acid, glutathione, flavonoid, vitamin A, lipoic acid, phenols) and enzymatic (catalase,
superoxide dismutase, glutathione peroxidase and reductase) (Lacerda Barbosa, et al., 2020). The
enzymatic antioxidants are well known to scavenge ROS. For instance, catalase (CAT); which
decomposes hyrogen peroxide into oxygen and water molecule. There are four types superoxide
dismutase (SOD) enzymes in the organism: Cu/Zn-SOD, Ni-SOD, Mn-SOD and Fe-SOD which
involves in the reaction of catalysis of superoxide anion (O 2.-) radical into oxygen (O2) and hydrogen
peroxide (H2O2). Because of the production of H2O2, SOD plays role in reactions with CAT and
glutathione peroxidase (GPx) to remove H2O2. Glutathione reductase (GR) participates in the reaction
of oxygen (O2) detoxification and founds in cytosol. Furthermore, various diseases such as cancer (lung
cancer, breast cancer, prostate cancer, skin cancer and kidney cancer), diabetes and allergy have been
associated with levels of enzymatic antioxidants. Numerous research studies on cancer; have
demonstrated that cancer cell has a low SOD, GPx, GR and CAT activities. Therefore, these enzymes
can be an essential biomarkers for diagnosing cancer because cells have higher concentrations of
reactive oxygen species compared to normal cells in this disease (Cecerska-Heryc, et al., 2021). The aim
of this review to summarizes the importance and roles of enzymatic antioxidants in cancer such as
leukemia, breast, kidney, lung, liver, prostate and skin cancer.
Keywords: Antioxidant, cancer, catalase, enzymatic antioxidants, oxidative stress, superoxide
dismutase.

INTRODUCTION
Oxidative stress arises from over production of reactive oxygen species (ROS) and imbalance in
antioxidant defense system (Yesiloglu, Kılıç, & Sit, 2013). This system performs significant functions
in protecting cell from oxidative damage by this stress (Paardekooper, Vroonhoven, Ter Beest, & Van
der Bogaart, 2019). Furthermore, this stress plays a role in a number of human disease such as cancer,
allergy, cataract, hepatitis, atherosclerosis, phenumonia and rheumatoroid arthritis (McKeegan, et al.,
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2021). Antioxidants have beneficial effects such as protecting cells from this damage. Also, antioxidants
play a significant role in antioxidant defense system. This system including the endogenous and
exogenous antioxidants. Endogenous antioxidants are two different types namely non-enzymatic and
enzymatic. The non-enzymatic and enzymatic antioxidants include β-carotene, ascorbic acid, αtocopherol, uric acid, glutathione, flavonoid, vitamin A, lipoic acid, phenols, superoxide dismutase,
catalase, glutathione peroxidase and reductase. As can be seen from Figure. 1, the enzymatic
antioxidants play an important role in detoxification of ROS (Mironczuk-Chodakowska, Witkowska, &
Zujko, 2018). Catalase (CAT) is an enzymatic antioxidant and also hydrogen peroxide (H2O2) molecules
are consumed by CAT which decomposes H2O2 into oxygen and water molecule (Cecerska-Heryc E. ,
et al., 2021). There are four types superoxide dismutase (SOD) enzymes in the organism: Cu/Zn-SOD,
Ni-SOD, Mn-SOD and Fe-SOD which involves in the reaction of catalysis of superoxide anion (O2.-)
radical into oxygen (O2) and hydrogen peroxide (H2O2). Because of the production of H2O2, SOD plays
role in reactions with CAT and glutathione peroxidase (GPx) to remove H2O2 (Araujo Eleutherio,
Magalhaes, Araujo Brasil, Monteiro Neto, & de Holanda Paranhos, 2021). Glutathione reductase (GR)
is an antioxidant enzyme in aerobic cells. In addition, it catalyzes the transformation of the oxidized
glutathione (GSSG) into glutathione (GSH) and participates in the reaction of O 2 detoxification and
founds in cytosol (Staerck, et al., 2017). Glutathione peroxidase (GPx) is the enzyme in the cell and
responsible for the detoxification of hydrogen peroxide. Also, it prevents lipid peroxidation from starting
and progressing (Davis & Vemuganti, 2022).

GR

Figure 1. The reaction of enzymatic antioxidant protection (Mironczuk-Chodakowska, Witkowska, &
Zujko, 2018)
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Various diseases such as cancer (lung cancer, breast cancer, prostate cancer, skin cancer and kidney
cancer) has been associated with levels of enzymatic antioxidants. Therefore, these enzymes can be an
essential biomarkers for diagnosing cancer because cells have higher concentrations of reactive oxygen
species compared to normal cells in this disease (Cecerska-Heryc, et al., 2021).
The occurrence of ROS in cancer cells in the breast is exhibited by an increase oxidative stress (OS)
markers. The results of a study on breast cancer showed that activities were reduced in SOD and GPx
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patients with this cancer compared to the healthy person. Furthermore, CAT activity was decreased in
patients (Hadi, Mahmood, & Al-Saffar, 2021).
Ovarian cancer is a serious health problem among women and cancer cell is characterized by an rise in
the levels of H2O2, OH. and O2.- production in female patients with this cancer (Cecerska-Heryc E. , et
al., 2021). The study on ovarian cancer in 2014; results showed that patients exhibited lower CAT
activity than healthy women (Didziapetriene, Bublevi, Smailyte, Kazbariene, & Stukas, 2014).
Lung cancer is the most common type of cancer and every year about a million deaths are detected
because of this cancer (Cecerska-Heryc E. , et al., 2021). The study on lung cancer in 2019; results
showed that as compared to the healthy cells, cancer cells have demonstrated low Cu/Zn-SOD and MnSOD activities decreased these enzymes activities may also be caused by enzymes deficiency due to
increased reactive oxygen species (Zalewska-Ziob, et al., 2019).
Colorectal cancer is a form of cancer that is common worldwide and this cancer is third in the frequency
of appearance among all types of cancer. In a study on colorectal cancer; results emphasized that SOD
and GPx activities were decreased in 151 patients with this cancer in comparison to the healthy controls
(Demirci-Çekiç, et al., 2022).
Prostate cancer is the second most common type of cancer in elderly men. In a recent study on prostate
cancer; results indicated that CAT activity was reduced in elderly men with prostate cancer (Shukla, et
al., 2020) (Demirci-Çekiç, et al., 2022).
CONCLUSION
Increasing amount of reactive oxygen species have been shown to be associated with the progression of
different diseases such as cancer. In our review, we can conclude that enzymatic antioxidants activities
are important for diagnosing cancer. This disease is characterized by decreased GPx, CAT and SOD
activities and also cancer types like lung cancer is characterized by typically low Mn-SOD and Cu/ZnSOD activities. Finally, we would like to highlight that enzymatic antioxidants could be used in the
prevention and diagnosis of cancer such as prostate cancer, breast cancer and ovarian cancer.
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ÖĞRENİM STRATEJİLERİ VE SÖZCÜK ÖĞRENİMİ
LEARNING STRATEGIES AND VOCABULARY LEARNING
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ÖZET
Bu çalışmamızla, yabancı dil öğrenen öğrencilerin hedef dili öğrenirken sıklıkla başvurdukları dil
öğrenme stratejilerini saptamayı ve strateji kullanımında cinsiyet ve bulundukları sınıfın belirleyici olup
olmadığını ortaya koymayı amaçlıyoruz. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırma, Atatürk
Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi
Anabilim Dalı’nın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 128 kadın, 39 erkek
olmak üzere toplam 167 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya yönelik veriler Kocaman ve
Kızılkaya Cumaoğlu (2014) tarafından geliştirilen yabancı dil kelime öğreniminde kullanılan stratejileri
belirleyen 32 maddeden oluşan ölçek temelinde toplanmıştır. Veri toplamaya yönelik anketimiz “Bellek
Stratejileri”, “Bilişsel Stratejiler”,“ Telafi Stratejileri”, “Üst-Bilişsel Stratejiler”, “Duyuşsal Stratejiler”
ve “Sosyal Stratejileri” gibi altı öğrenme stratejisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.
“Öğrenme stratejileri ve sözcük öğrenimi ilişkisinin incelenmesi” amacıyla yapılan bu çalışmanın örnek
genişliğini hesaplamada, her değişken için Power (Testin Gücü) en az %80 ve 1. tip hata %5 alınarak
belirlenmiştir. Çalışmadaki strateji alt boyut puanlarının normal dağılıp dağılmadığına KolmogorovSmirnov (n>50) ve Skewness-Kurtosis testleri ile bakılmış ve ölçümler normal dağıldığından dolayı
Parametrik testler uygulanmıştır. Araştırmamızla, üniversite öğrencilerinin yabancı dil öğrenirken
strateji kullanımında cinsiyete dayalı önemli bir fark oluşmadığı saptanmıştır. Strateji kullanımında
sınıfsal anlamda da önemli bir fark saptanamamakla birlikte, “Telafi Stratejileri” ve “Üst Bilişsel
Stratejiler” bakımından birinci sınıfların diğer sınıflardan ayrıştıkları gözlemlenmiştir. Deneysel
araştırma verilerine göre, öğrencilerin hepsi de sözcük öğrenimi sırasında az ya da çok sözcük öğrenme
stratejilerine başvurmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sözcük Öğrenme, Yabancı Dil, Öğrenme Stratejileri, Bellek Stratejileri, Bilişsel
Stratejiler, Telafi Stratejileri, Sosyal Stratejiler

ABSTRACT
With this study, we aim to determine the language learning strategies that foreign language learners
frequently use while learning the target language and to reveal whether gender and the class they are in
are determinative in the use of strategy. This research, in which the descriptive scanning model was
used, was conducted on a total of 167 students, 128 female and 39 male, studying in the first, second,
third and fourth grades of Atatürk University Kazım Karabekir Faculty of Education, Department of
Foreign Language Education, Department of German Language Education. The data for the research
was collected based on a 32-item scale developed by Kocaman and Kızılkaya Cumaoğlu (2014), which
determines the strategies used in foreign language vocabulary learning. Our questionnaire for data
collection consists of questions to measure six learning strategies such as “Memory Strategies”,
“Cognitive Strategies”, “Compensatory Strategies”, “Meta-Cognitive Strategies”, “Affective
Strategies” and “Social Strategies”. In calculating the sample size of this study, which was conducted
for the purpose of "examination of the relationship between learning strategies and vocabulary learning",
Power (Test Power) was determined by taking at least 80% and type 1 error 5% for each variable.
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Kolmogorov-Smirnov (n>50) and Skewness-Kurtosis tests were used to determine whether the strategy
sub-dimension scores in the study were normally distributed and because the measurements were
normally distributed, parametric tests were applied. In our study, it was determined that there was no
significant gender-based difference in the use of strategy by university students while learning a foreign
language. Although no significant class difference could be detected in the use of strategy, it was
observed that first graders differed from other classes in terms of "Compensation Strategies" and
"Metacognitive Strategies". According to experimental research data, all students use more or less
vocabulary learning strategies during vocabulary learning.
Keywords: Vocabulary Learning, Foreign Language, Learning Strategies, Memory Strategies,
Cognitive Strategies, Compensatory Strategies, Social Strategies
GİRİŞ
Yabancı dil öğretimi alanında sözcük öğrenimin zorluğu yadsınamaz bir gerçektir. Öğrenilen, edinilen
sözcükleri yazılı ve konuşma dilinde kullanabilmekse bu zorluğun en çok karşılaşıldığı alanlardır.
Yabancı dil öğrenenler açısından sözcük dağarcığını geliştirmek, amaç dildeki sözcükleri öğrenmek
sorun olarak yaşanmaktadır. Dil öğrenenlerin sözcük öğrenmedeki en önemli eksiklerinden biri de
öğrenme stratejileri, dil öğrenme stratejileri, sözcük edinimiyle ilgili olarak da sözcük öğrenme
stratejileridir. Çalışmamızda öğrenme stratejilerinin, yabancı dil derslerinde öğrencilere aktarımı,
öğrencilerin dil öğreniminde bu stratejilerden yararlanıp yararlanmadıkları sorgulanacaktır. Bunlar
incelenirken yabancı dil öğreniminin öne çıkan, sorun oluşturan alanlarından birine, sözcük öğrenimi
alanına odaklanılacaktır. Öğrenme stratejilerinin sözcük öğrenimi etkinliklerinde kullanımı sözcük
öğrenimini kolaylaştıracağı gibi, öğrenimden zevk alınmasına, öğrenci başarısının yükselmesine katkı
sağlayacaktır. Bu yönüyle salt öğrenciler açısından değil, öğretmenler açısından da onların öğretim
süreçlerine katılması, öğretilmesi, öğrencilere kazandırılması anlamlıdır. Öğrenilen dilin, amaç dilin
sözcük dağarcığını öğrenmek için çok çeşitli öğrenme stratejisi gereksinimi ortaya çıkar. Öğrenme
stratejileri öğrenciye yabancı dil öğreniminde, sözcük dağarcığını geliştirmede başarı sağlar, özgüven
aşılar, öğrenecekleri açısından güdüleyici işlev görür. Bununla birlikte yabancı dil derslerinde sözcük
öğrenimi sırasında öğrencilerin motivasyonunu bozan bilişsel ve duygusal sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Bu sorunlardan biri, iki dilli sözcük eşleştirmelerinin öğreniminde yaşanan başarısızlıktır. Rampillon’a
(1989) göre öğrenciler sözcük öğrenirken kaynak dil-amaç dil sözcük eşleştirmesi yapmakta, bu ise
mekanik, bağlamdan bağımsız ve monoton olarak gerçekleşmektedir. Eşleştirme, sözcüğün kaynak ya
da amaç dildeki karşılığını bulma biçiminde gerçekleşmekte ve öğrenme ezbere dayalıdır. Bu şekliyle
öğrenilen sözcük kısa süre sonra unutulmaktadır. Bu nedenle sözcükler yalıtılmış olarak değil, aksine
bir bağlam, bir tümce ya da metin içinde verilmelidir. Her ne kadar öğrenciler sözcük eşleştirme ezberini
etkili, verimli bulmasalar da, sık sık bu yönteme başvururlar (Bausch 1995). Yabancı dil derslerindeki
uygulamalar da gösteriyor ki, öğrenciler sürekli bu stratejiyi kullanmakta ve alışkanlık kaynaklı olarak
sözcüksel karşılığını sorgulamaktadırlar. Konuya bu açıdan bakıldığında yabancı dil derslerinde zengin,
öğrenimi etkin kılabilecek sözcük öğrenme stratejileri gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Çok çeşitli
öğrenme stratejisine sahip olan ve bunları sözcük öğreniminde başarılı bir biçimde kullanan öğrenciler
dil öğreniminde başarılı sonuçlar ortaya koymaktadırlar. Bu nedenle öğretmenlere düşen görev, yabancı
dil derslerinde etkili öğrenme stratejilerini öğrencilere kazandırmak, kullanımlarına sunmaktır. Dersteki
her bir öğrenci doğal olarak birbirinden faklıdır, farklı önceliklere sahiptir, kendine özgü öğrenme biçimi
vardır ve bu özellikler temelinde uygun stratejiyi seçecektir. Bu yönden değerlendirildiğinde her öğrenci
sözcük öğrenmede sayısal açıdan zengin stratejilere sahip olmalıdır. İşte öğrenme stratejilerinin yabancı
dil derslerinde vaz geçilmez olması, öğrencilerin bu stratejileri bilinçli ya da bilinçsiz kullanması bizi
öğrenme stratejilerinin sözcük edinimindeki rolünü incelemeye yöneltti. Sözcük öğrenimi alanında çok
sık sorunlar yaşanmasına karşın, bu sorunu ele alan çok az çalışma yapılmıştır, ancak bunlardan da
yalnızca bir kaçı stratejileri yabancı dil öğrenimi/öğretimindeki sözcük edimindeki uygulamaları
yönünden ele almıştır (Stork 2003, 2006), (Neveling 2004). Adı geçen iki araştırmacı sözcük
edinim/öğrenme stratejilerinin etkilerini uygulamalı olarak incelemişlerdir.
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ÖĞRENCİ ODAKLI YABANCI DİL DERSİNDE SÖZCÜK ÖĞRENİMİ
Bugün bütün eğitim araştırmacıların vardığı ortak nokta, bilginin hızlı değişim gerçekleştirdiği günümüz
dünyasında eğitimin öğrenci odaklı olması, yaşam boyu sürmesi gerektiğidir. Öğrencilerin edinmesi
gereken bilgi öyle hızlı bie şekilde değişime uğramakta, eskimektedir ki, öğrenim okul sıralarına
sığdırılamayacak kadar uzun tutulmak, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Öğrenci odaklı, bir başına bilgi edinme öğrenmenin ayrılmaz parçalarından birini oluşturmaktadır artık.
Bütün bu gelişmeler öğretmenin geleneksel bilgi aktarma, bilgilendirme, öğretme rolünü de etkilemekte,
sorgulatmakta, onu bir rehber, yol gösterici konumuna taşımaktadır. Günümüz bilgi toplumunda
öğretmen ve öğrencilerin rol dağılımı değişmekte, öğrencilerin gereksinim ve etkinlikleri ön plana
çıkmaktadır. Öğrenci odaklı bir derste öğretmenin görevi, öğrenci odaklı dersi teşvik etmek, öğrencilerin
tek başlarına, bağımsız çalışmasına olanak sağlayacak öğrenme stratejilerini onlara kazandırmaktır
(Köster-Lutz 2001). Bu bağlamda Aguardo/Riemer (2010) birbirinden farklı önceliklere sahip olan
öğrenci tiplerinden söz etmektedirler, bunlar sırasıyla görsel, işitsel, dokunuşsal, kinestetik
(davranışsal), soyut-sözel (Kural ve kavramlar) ve iletişimsel odaklı öğrenci tipleridir. Derslerde
öğrencilerin bu özellikleri göz önünde bulundurulmalı ve dersler de bu önceliklere göre
biçimlendirilmelidir. Öğrenci odaklı dersin temel koşulu, çeşitli öğrenci özelliklerini göz önünde
bulundurmak ve bütün duyu organlarını etkin kılacak bir ders planlamaktır. Öğrenenler öğrenme
sırasında birden fazla duyu organını eş zamanlı olarak etkin kılma yetisine sahiptirler. Bu durum göz
önünde bulundurularak yabancı dil derslerinde sözcükler tüm duyu organlarını harekete geçirecek
biçimde sunulmalıdır. Öğrenim sırasında ne kadar duyu organı devreye girerse, öğrenim süreci ne kadar
çok eyleme dayalı bir biçimde düzenlenirse, öğrenim de o oranda başarılı olur (Aguado/Riemer, 2010:
138). Birden fazla duyu organını etkin kılmak, öğrencileri olumlu güdülemek, her bir öğrenciye ulaşmak
için sözcük öğrenimi/öğretimi sırasında çeşitli öğrenme stratejisi kullanılmalıdır.
ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN YABANCI DİL DERSLERİNDEKİ YERİ
Öğrenme stratejilerinin gelişim süreci oldukça gerilere gider ve öğrenci özerkliğine dayanır. Altmışlı
yılların sonlarına doğru ortaya çıkan, Avrupa’da öğrenci hareketlerinden de etkilenen öğrenci özerkliği
düşüncesi, yansısını yetmişli yılların başında özerk öğrenme olarak eğitim alanında adını duyurur.
Holec’e göre öğrenci özerkliği düşüncesi başlangıçta yabancı dil derslerindeki yetişkinler için
geliştirilmiş (1981), daha sonra diğer alanlar için yaygınlaştırılmıştır. Öğrenci özerkliği düşüncesi
geleneksel derslerden farklı olarak öğrenciyi merkeze koyar. Özerk bir öğrenci, kendi öğrenimiyle ilgili
karar verme yetisine sahip olandır. (Holec, 1988). Öğrenciye yönelik bu tanımlama, gelişimi o yıllara
denk düşen İletişimsel metodun beklentileriyle de örtüşür (Holec 1988). Bir birey olan öğrenci kendi
gereksinim ve yetileriyle günden güne artan bir biçimde öğretsel düşüncelerin ilgi alanına girer. Bunun
sonucunda geleneksel öğretmen ve öğrenci rollerinde değişimler yaşanır. Geleneksel öğrencinin aksine
özerk öğrenci öğrenimin çeşitli boyutlarına yönelik karar alabilecek durumda olan kişidir. Neyi, nasıl,
ne hızla öğreneceğine öğrenci karar verebilir. Kendi gereksinimlerine göre bağımsız bir biçimde
materyaller seçer ve amacını yine kendi belirler. Seçtiği materyal üzerinde çalışırken kendi öğrenim
süreci ve eylemlerini gözlemler. Bunlardan ileriki öğrenim süreçleriyle ilgili sonuçlar çıkarır (Holrec
1981). Özerk bir öğrenci geleneksel öğrenci tipine göre derslere daha istekle katılır, kendi özelliklerinin
farkındadır, kendi güçlü ve zayıf yanlarının bilincindedir. Özerk öğrencinin en ayırdedici özelliklerinden
biri de strateji farkındalığıdır. O, derslerde öğrenim gereksinimlerine göre çeşitli stratejiler kullanır.
Özerk öğrenci karşılaştığı yeni bilgileri önceden sahip olduğu eski bilgilerle ilişkilendirebilecek
yetkinliktedir (Rampillon 1994). Eğitim alanında yaşanan bu paradigma değişimine yabancı dil dersleri
özelinde bakacak olursak, geleneksel yabancı dil derslerinin öğrenciler açısından sıkıcı bulunduğu,
özerklikten uzak, öğretmen odaklı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Steinig’e göre (1989) öğrenciler
kendilerini bağımsız bir davranışı en aza indirgeyen ürün odaklı müfredatın tüketicileri olarak
görüyorlar. Ona göre (agy) ders, salt öğretmenin sorumluluk taşıdığı bir etkinlik olarak görülmektedir.
Yine geleneksel yabancı dil derslerinde öğrenciler salt sınav başarmak için öğrenmektedirler ve böyle
gerçekleşen bir öğrenmede yeni öğrenilenle önceden var olan bilginin ilişkilendirilmesi başarılı
olmamakta, ezberlenen bilgiler bir süre sonra kaybolmaktadır. Bu durum ders içeriklerinin anlamını
bitirmesine yol açmaktadır, kaldı ki geleneksel yabancı dil derslerinde ders içeriklerin belirlenmesinde
öğrencilerin hiçbir rolü yoktur.
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Geleneksel yabancı dil derslerindeki bütün bu olumsuzlukların üstesinden gelebilmek için, bu ders
biçiminin öğrenci-öğretmen gibi bütün bileşenleriyle özerk ders biçimine evrilmesi çağsal bir
sorumluluk olarak karşımızda durmaktır. Bu sürecin dönüşümünde bireysel öğrenim süreçleri, öğrenci
deneyimleri ve öğrenme stratejileri büyük rol oynamaktadır. Öğrenci ve öğretmen rollerindeki
değişimlerin yanı sıra ders içeriklerinde, ders biçimlerinde ve çalışma biçimlerinde de değişiklikler
düşünülmelidir, çünkü öğrenci özerkliğini teşvik etmek için öğrenme stratejilerinin öğretilmesinin
dışında, öğrencilerin gerçek anlamda bağımsız davranabilecekleri öğrenim biçimleri de etkin
kılınmalıdır. Elbette yine de burada en büyük rol öğrencilere düşmektedir. Öğrenciler, öğrenimlerini
bağımsız bir biçimde gerçekleştirmek, yönetme, düzenleme ve sonunda değerlendirebilme yeteneği
kazanabilmek için davranış, rol ve bilişsel birikimlerini dönüşüme uğratmak zorundadırlar. Özerk
yönelimli bir yabancı dil dersinde öğrenciler bağımsız bir biçimde öğrenim gerçekleştirebilmek için
öğrenme stratejileri açısından da donanımlı olmalıdırlar.
ÖĞRENME STRATEJİLERİ
Strateji kavramı köken olarak eski Yunanca “strategós” sözcüğüne dayanmaktadır ve
“komutan”,”kumandan” anlamlarına gelmektedir. Öğretim alanında ise öğrenme stratejileri, bir konuyu,
bilgiyi daha iyi, daha amaca odaklı, daha etkin öğrenmek, bellekte tutmak ve yeri geldiğinde kullanmak
için çalışmaya, öğrenmeye yardımcı araçlardır. Öğrenme stratejileri, öğrenim metotları ve öğrenim
teknikleri kavramları ilgili araştırma kaynaklarında kesin bir biçimde birbirinden ayırt edilmemektedir.
Bu üç kavramın hepsi de esas olarak aynı olguyu tanımlamaktadırlar, çünkü üçü de bir öğrenim amacına
ulaşmak için öğrenim yollarını betimlemektedir. Öğrenme, bir metnin okunması, bir dersin ya da
konferansın dinlenmesi veya yaparak, etkileşimli davranma yoluyla bilgi, yetenek ve becerilerin
kazanılması olarak değerlendirilebilir, bir başka deyişle aynı konuların öğreniminde aynı amaca
taşıyacak farklı yollar, farklı stratejiler vardır (Stangl, 2020). Rampillon’a göre “öğrenme stratejileri
yabancı dil öğrenimini hazırlamak, yönlendirmek ve kontrol etmek için öğrenenler tarafından amaçlı ve
planlı kullanılan yöntemlerdir” (1989). Sarrasin (1995) ise öğrenme stratejilerini şöyle tanımlamaktadır:
“Öğrenme stratejisi, belirli bir amaca ulaşmak için kullanılan bir dizi eylemi nitelemektedir. Strateji
bilinçli ya da bilinçsiz devreye sokulur. Stratejinin kendine özgü bir içeriği yoktur, aksine temel işlevi
öğrenim süreçlerini düzenlemek, daha doğrusu onun akışını güvence altına alma ya da desteklemektir.”
Rampillon (1985), stratejileri özyönlendirmeli öğrenimi olanaklı kılmak için bağımsız öğrenmeyi
sağlayan bir süreç, önemli bir yapı taşı olarak değerlendirirken, Oxford (1990), öğrenme stratejilerini
“Öğrencilerin kendi öğrenmelerini geliştirmek için attığı adımlar” olarak tanımlamaktadır. Westhoff
(1993) ise öğrenme stratejilerini “bir öğrenim amacına ulaşmak için kullanılan eylem planıdır” şeklinde
ifade etmektedir. Wolff’a (2007) göre öğrenme stratejileri “öğrenen kişinin bir yabancı dili kullanım ve
edinim sırasında devreye soktuğu stratejik davranış biçimleridir; onlar karmaşık planlar olarak
öğrenenin öğrenme sırasındaki davranışını ve diğerleriyle etkileşimini yönlendirirler, ayrışık beceriler
olarak da dilsel araçların edinimi ve diğer dilsel olmayan bilgilerin işlenmesini sağlarlar." Yapılan
tanımlardan yola çıkarak öğretim, özelde dil öğretimi alanında öğrenme stratejilerinin bireysel öğrenim
süreçlerini yönlendiren araçlar olduğunu söyleyebiliriz.
Dil Öğrenme stratejilerinin sınıflandırılmasına gelince, bunların sınıflandırılmasında başarılı
öğrencilerin dil öğrenimi sırasında başvurdukları, kullandıkları stratejilerin gözlemlenmesi başat rol
oynamıştır. Öğrenme stratejilerini sınıflandırabilmek için çok sayıda araştırma yapılmıştır. Oxford
(1990) yaptığı çalışmalarda öğrenme stratejilerini iki ana başlık altında toplamıştır, bunlar: Direkt
(doğrudan) stratejiler ve dolaylı stratejilerdir. Oxford, direkt stratejiler başlığı altında belirli ödevlerin
üstesinden gelmede doğrudan yabancı dilin olanaklarından yararlanan stratejileri toplamaktadır, bu
stratejiler doğrudan öğrenilen konuyla, öğrenim materyaliyle ilgilidir. Yeni öğrenilen şey bellekte iyi
tutulabilsin ve yeri geldiğinden bellekten çağrılabilsin, kullanılabilsin diye onu yapılandırma, işleme ve
bellekte depolama işlemlerini niteler. Dolaylı stratejilerle öğrencilerin öğrenmeyi yönlendiren, böylece
önemli öğrenme yönlendirici işlevler üstlenen davranış biçimlerini kastedilmektedir. Oxford (agy) her
iki ana strateji başlığını kendi içlerinde üç alt başlığa ayırmaktadır:
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Direkt Stratejiler:

Dolaylı Stratejiler:

Bilişsel stratejiler:
yeni
öğrenileni
anlamada ve işlemede
yardımcı
olan
stratejiler.

Bellek destekleyici
Stratejiler:
yeni
öğrenileni
bellekte
depolamada
ve
istenilen zamanda o
bilgiyi geri çağırmada
yardımcı stratejiler.
Bilgiyi
kullanma Duygusal stratejiler:
stratejileri: Öğrenme Öğrenenlerin
sürecinin
kendisini duygularını
yansıtan stratejiler.
düzenleyen,
korku,
önyargı gibi duyguları
düzenler.

Telafi
stratejileri:
öğrenene zorunluluk
durumunda
bilgi
boşluklarını
doldurmada
katkı
sağlayan stratejiler
Toplumsal
stratejiler:
Kişiler
arası
dayanışmayı
destekleyen stratejiler.

Galloway/Labarca (1990:144) ve O’Malley/Chamot (1990:44) ise öğrenme stratejilerini bilgiyi
kullanma stratejileri, bilişsel ve toplumsal-duygusal stratejiler olarak sınıflandırmışlardır. Buna karşılık
Rubin (1987) ve Wenden (1987) tarafından kullanılan öğrenen stratejileri kavramı üst kavram olarak
ele alınmakta ve öğrenme stratejileri, iletişim ve toplumsal stratejileri gibi stratejileri içermektedir.
Bimmel“ (1993: 56), öğrenme stratejisini bir öğrenim amacına ulaşmak için bilişsel davranış planı
olarak değerlendirirken, Hasselhorn / Labuhn (2010: 73) öğrenme stratejilerini bilişsel işlemler olarak
tanımlamaktadırlar.
Çalışmaların genelinde bilişsel edimler dizisi olarak görülen dil öğrenme stratejilerinin yapılan
araştırmalarda öğrenciler tarafından öğrenim sırasında sıklıkla kullanıldığını ortaya konmuştur. İster
dilbilgisi, ister konuşma, ister yazma becerileri alanında olsun dille ilgili her bir alanda öğrenciler
öğrenimsel, duygusal, belleksel dil sorunlarını stratejiler yardımıyla aşmaya çalışmaktadırlar. Sözcük
dağarcığı, yeni sözcük edinme alanı da öğrenme stratejilerine sıkça başvurulan alanlardan biridir, çünkü
yabancı dilde sözcüklerin önceliği yadsınamaz. Wilkins’ın da dediği gibi “dilbilgisi olmadan çok az şey
aktarılabilirken, sözcükler olmadan hiçbir şey aktarılamaz (1972; 111). Rampillon (1996:131) da,
sözcük dağarcığı ve dilbilgisini dört temel becerinin yanında başarılı bir dil kullanımının ön koşulları
olduğunu belirtir. Yine Löschmann (1993) sözcüklerin sözlüksek birim olarak dil öğreniminde özel bir
yeri olduğunu söyler, çünkü sesbilim alanından tutun biçimbilim, sözdizimi, anlambilimi, edimbilim ve
göstergebilim alanına kadar her araştırma alanında üzerinde durulan, incelenen dilsel birimlerdir. Böyle
çetrefilli bir alanı oluşturan sözcük öğreniminde öğrencilerin öğrenme sırasında bir takım stratejilere
başvurmaları doğal olsa gerek. O halde dil öğrenme stratejilerinin içinde önemli bir yer kaplayan sözcük
öğrenme stratejilerine yakından inceleyelim.
SÖZCÜK ÖĞRENME STRATEJİLERİ
Sözcükler daha öncede vurguladığımız gibi bir dilin en önemli bileşenleridir, sözcüksüz dil yoktur. Dil
öğrenirken geliştirmeye çalıştığımız okuma, konuşma, yazma ve dinleme gibi dört temel becerinin yapı
taşı sözcüklerdir. Krashen’ın (1989:440) da sözcüklerin önemine vurgu yapmak için belirttiği gibi
“İkinci dil edinenler yanlarında gramer kitapları değil sözlükler taşır”. Yabancı dil derslerinde
öğrencilerin dört temel becerisini geliştirebilmek, etkin bir biçimde kullanabilmeleri için kapsamlı bir
sözcük dağarcığına sahip olmaları önemlidir. Bu nedenle son yıllarda yabancı dil literatüründe sözcük
dağarcığıyla ilgili araştırmalar giderek artmaktadır. Dil öğreniminin yapı taşları sayılan sözcükler ve
onlardan oluşan sözcük dağarcığı bilimsel çalışmalarda genel olarak ikiye ayrılmaktadır (vgl. Ulrich
2001: 101-102; Nation 2001: 24), üretici sözcük dağarcığı ve alımlayıcı sözcük dağarcığı. Aynı ayrım
için alan literatüründe aktif sözcük dağarcığı, pasif sözcük dağarcığı kavramları da eş anlamlı olarak
kullanılmaktadır. Aktif sözcük dağarcığıyla dil kullanıcısının bizzat kendisinin söyleminde kullandığı
sözcükler kastedilirken, pasif sözcük dağarcığıyla dinleyici konumuna yerleşen kişinin alımladığı,
anladığı sözcükler dile getirilmektedir. Bunu dört temel beceriyle somutlaştıracak olursak, konuşma ve
yazma becerilerinde genel olarak aktif sözcük dağarcığı kullanılırken, dinleme ve okuma becerilerinde
pasif sözcük dağarcığı kullanılmaktadır. İster aktif ister pasif olsun, her iki sözcük dağarcığının
ediniminde öğrenciler bir dizi stratejilere başvururlar. Kullanılan öğrenme stratejileri dil becerilerine
göre farklılaşır. Bu farklılaşımı sözcük ediniminde de görürüz. Neveling, sözlüksel öğrenme
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stratejilerini, anlamı kavramaya yönelik anlama stratejileri, sözcüğü belleğe aktarmaya yarayan
depolama (kaydetme) stratejileri, anımsamaya yarayan çağrışım stratejileri ve sözcük kullanımına
yönelik üretim stratejileri olarak dörde ayırmaktadır (2004:73-77). Sözcük öğrenme stratejileri
bağlamında depolama stratejilerini de kendi içinde, düzenleme, ayrıntılandırma ve yineleme stratejileri
olarak üçe ayırmaktadır (Neveling 2004: 73-77). Schmitt ise sözcük öğrenme stratejilerini keşfetme
stratejileri, güçlendirme stratejileri ve belirleme stratejileri olarak üçe ayırmaktadır (1997:205).
Keşfetme stratejileri sözcüğün anlamının keşfi için yardımcı stratejiler olarak görülürken, güçlendirme
stratejileri sözcüğün keşfedilen anlamının güçlendirilmesi, sabitlendirilmesi için, belirleme stratejileri
ise üçüncü kişilerinin bilgilerine başvurulmaksızın sözcüğün anlamının keşfedilmesi için kullanılır.
Cameron (2001), sözcük öğrenme stratejilerini, öğrenenlerin sözcükleri anlamaya ve anımsamaya
yarayan etkinlikler, eylemler olarak tanımlamaktadır. Catalan ise öğrenme stratejilerini “sözcükleri
öğrenmek için kullanılan mekanizma, süreç ve stratejiler olarak ve aynı zamanda bilinmeyen
sözcüklerin anlamlarını çıkarmak, sözcükleri uzun süreli bellekte tutmak, onları iyi anımsayabilmek ve
onları sözlü ve yazılı biçimde kullanmak için başvurulan adım ve tedbirler olarak betimlemektedir”
(2003, 56). Buna karşılık Pišova (2007, 27-28) sözcük öğrenme stratejilerini anlamı kavrama stratejileri,
–ki bunu da kendi için de sözel olmayan (jest, mimik, gösterme) ve sözel stratejiler (anlam çıkarma,
eşanlam, karşıt anlam, üst kavram, alt kavram, açımlama, tanımlama, çeviri vb.) olarak ikiye
ayırmaktadır.- sözcük dağarcığının özerk geliştirimine yönelik stratejiler, sözcük dağarcığının
işlenmesine yönelik stratejiler, iletişim odaklı sözlüksel stratejiler, öğrenim ve öğretim araçlarının
kullanımına yönelik stratejiler olarak beşe ayırmaktadır. Löschmann (1993) ise sözlüksel stratejileri
dolaylı ve doğrudan sözlüksel stratejiler olarak ikiye başlık altında toplamaktadır. Dolaylı stratejiler yine
kendi içinde telafi, duygusal ve sosyal stratejiler olarak üçe ayrılmaktadır. Telafi stratejileri, özerk
sözcük öğrenmeyi düzenleme, yeni öğrenilen sözcükleri daha önceki bilgilerle ilişkilendirme, öğrenilen
sözcüğü uygulamaya koyma ve öğrenim süreçlerinin özdenetim ve özdeğerelendirimi stratejilerini
içerirken, duygusal stratejiler özgözlem, özteşvik ve özsorunaşımı gibi stratejileri kapsamaktadır.
Löschmann, sosyal stratejilerle başka öğrencilerle etkileşimi, amaç dil ve onun kültürüne ait dil
kullanıcılarını anlama çabasına göndermede bulunmaktadır (1993:59). Doğrudan stratejiler ise sözcük
oluşturma, sözcük türlerine yönelik stratejiler, anlama ve anlam çıkarma stratejileri, iletişim stratejileri
ve sözlük, bilgisayar ve ders araçlarını kullanma stratejilerini içermektedir. Buraya kadar ortaya konulan
genel sınıflandırmaların dışında, öğrencilerin sözcük öğrenirken sıkça başvurdukları bir dizi sözcük
öğrenme stratejisine de rastlamak olasıdır. Bunlar, sözcük ağı oluşturmak, ezberlemek, sözcük
dağarcığını yapılandırmak, anımsamaya yönelik resimler, simgeler kullanmak, sözcükleri belirli bir
bağlamda öğrenmek, oyunlarla sözcük ezberlemek vb. Örneğin sözcük ağı oluşturma stratejisinde,
öğrenciler sözcükleri, aralarında anlamsal bir bütünlük oluşturacak şekilde düzenlerler, böylece
sözcüklerin akılda tutulması daha kolaylaşmış olur. Ölmek sözcüğü üzerinden düşünüldüğünde, bu
sözcük etrafında boğulmak, bıçaklanmak, kazada hayatını kaybetmek, idam edilmek gibi sözcükleri de
öğrenirler. Ezberlemek de yabancı dil öğretiminde en çok başvurulan, öğrenilenin, bir sözcüğün, bir şiir
ya da bir şarkının veya bir yemek tarifinin sürekli yinelenmesi şeklindeki bilişsel bir etkinliktir (Schmitt,
1997: 25). Sözcük dağarcığını yapılandırma stratejisi yoluyla öğrenciler, sözcükler arasında eşanlamlı,
karşıt anlamlı ilişkiler oluşturarak ya da yine sözcük ağı stratejilerinde olduğu gibi sözcükler arasında
anlamsal bağlar kurarak, sözcükleri sınıflandırarak sözcük öğrenimini kolaylaştırırlar. Örneğin elbise:
tişört, partolon, etek, bluz vb.. Sözcüklere yönelik resim, simge çizme stratejileriyle öğrenciler
öğrenmeyi amaçladıkları sözcük ya da sözcükler için anımsatıcı resimler, çizimler, boyamalar, simgeler
oluştururlar, bunlarla sözlüksel çağrışımlar gerçekleştirirler. Sözcükleri bir söylemsel bağlama
yerleştirerek ya da belirli bir bağlamda yer alan sözcükleri, cümlenin tamamını yineleyerek, kullanım
biçimine, metinde geçtiği yere göre öğrenmek, kalıcı belleğe depolamak da bağlamsal stratejiler olarak
karşımıza çıkar. Yabancı dil derslerinde öğrenim başarısını yükselten etkenlerden biri de yabancı dil
öğreminde oyunun devreye sokulmasıdır. Oyun stratejisiyle sözcükler oyun yoluyla öğrenilir.
Öğrenciler oyun aracılığıyla derse daha istekli katılırlar, günümüzün baskın öğrenme biçimlerinden
yaparak öğrenmeye de iyi bir örnektir oyun, kimse onları oyuna zorlamaz, böylece sağlıklı bir öğrenme
atmosferi yaratılmış olur. Örneğin renk anlatımı sırasında renkli kıyafetler giyenlerin her defasında
baştan başlayarak arkadaşlarının giyindiği giysinin renkleri söylemesi renklerin anımsanmasını
kolaylaştırıcı işlev görecektir.
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ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÖĞRETİMİ/ÖĞRENİMİ
Öğrenme stratejilerinin, özelde dil öğrenme stratejilerinin öğretilip öğretilemeyeceği, öğretilebilecekse
nasıl öğretilebilecekleri sıkça tartışılan konulardan biridir. Bu sorularla bağlantısı olan bir diğer soru ise
öğrencilerin öğrenme stratejilerini nasıl öğreneceği yönündedir. Bilindiği gibi öğrenme stratejilerine
yönelik ilk çalışmalar psikoloji alanında yapılmıştır (Bkz. Dansereau 1985; Weinstein & Underwood
1985). Bilişsel psikoloji, son yıllarda bilginin uzun süreli bellekte tutulmasını olanaklı kılan öğrenme
stratejilerini çeşitli yönlerden araştırmıştır. Yabancı dil derslerinde kullanılan öğrenme stratejilerine
yönelik öneriler de bu çalışmalar temelinde gerçekleşmiştir. Öğrenme stratejilerinin öğretilebilir,
öğrenilebilir nitelikte oluşu yapılan çalışmalarda ağırlık kazanmaktadır (Nation, 1990; Oxford, 1990;
Decarrico, 2001). Oxford, yabancı dil derslerinde öğrencilerin özerk öğrenmesine önemli katkı sağlayan
ve okul sonrası öğrenme süreçlerinin de vaz geçilmez öğrenme araçları olan öğrenme stratejilerinin
derslerde aktarılabilir olduğunu belirtmektedir (1990: 7). Öğrenme stratejilerine yönelik bilgiler de diğer
öğrenilebilir bilgilerden farklı değildir. Gerek öğretmenlerin kendi öğrenim süreçlerinde çıkarımda
bulundukları, gerek yabancı dil derslerinde kullandıkları ders kitaplarının onlara sunduğu, kazandırdığı,
gerekse öğretmenlik süreci içinde öğrencilerinde gözlemledikleri, öğrencileriyle birlikte paylaştıkları,
geliştirdikleri öğrenme stratejileri öğretilebilir nitelik taşımaktadır (Wenden 1987b: 7f). Her bir
öğrencinin öğrenim yaşamı süresince bir ya da daha fazla bilinçli ya da bilinçsizce başvurduğu öğrenme
stratejileri öğrenciye bilinçli, dersin olağan süresi içinde aktarılabilir.
Öğrenme stratejileri öğretimi yabancı dil derslerinde bir takım değişkenler temelinde gerçekleşmektedir.
Bu değişkenlerin strateji öğretimindeki payı azımsanamaz. Tönshoff (1992: 271) bu değişkenleri şöyle
sıralamaktadır:
1. Alıştırma konusu
2. Bireysel ya da grup alıştırması
3. Ayrı ya da birleşik alıştırma
4. Bilgilendirmenin anlaşılırlık derecesi
5. Alıştırma başarısının değerlendirilmesi
Alıştırma konusu başlığıyla, Tönshoff, yabancı dil dersinde öğretilecek stratejilerin ödev türüne ve
belirli konulara veya yabancı dil derslerinde sıkça ortaya çıkışlarına göre öğretilmesi gerektiğini öne
sürer (1992: 273). Bireysel ya da grup alıştırması değişkenine gelince, yabancı dil temelinde
düşünüldüğünde, her bir öğrencinin öğrenim özelliklerini dersin başlangıcında belirlemek ya da göz
önünde bulundurmak gerekliliği ortadan kalkıyor, çünkü yabancı dil sınıfları 15 ve üzeri kalabalıklardan
oluşmaktadır. Öğrenci türüne dair özellikler dersin doğal akışı içinde partner ve grup çalışması içinde
gözden geçirilebilir (Tönshoff 1992: 271f). Ayrı ya da birleşik alıştırmayla kastedilen değişkenle ise,
derste öğrenme stratejisi alıştırmasının ayrı mı yoksa sunulan konuyla birleşik olarak mı veya her
ikisiyle birden yapılıp yapılmayacağına işaret edilmektedir. Yabancı dil derslerinde kullanılan ders
kitaplarında öğrenme stratejileri konuya ya da ödeve eklenmiş olarak kazandırılmaya çalışılır. Öğrenme
stratejilerin konuyla ya da ödevle bağlantılı olarak sunulması, öğrencinin derse ve ödeve yoğunlaşırken
kazandırılmak istenilen strateji ya da stratejileri gözden kaçırma sakıncasını doğurmaktadır, oysa dersin
salt konusunu oluşturan stratejiler öğrenim açısından daha avantajlı durumdadırlar. Bilgilendirmenin
anlaşılırlık derecesiyle, öğrencilerin aktarılması gereken ya da istenen stratejilerin amaç, hedef ve
kullanım alanları konusunda ne ölçüde bilgilendirildiklerine vurgu yapılmaktadır. Alıştırma başarısının
değerlendirilmesi değişkeniyle ise, öğrencilerin öğrenme stratejilerini öğreniminin ne ölçüde başarılı
olduğu, stratejilere yönelik öğrenci dönütlerinde stratejilerinin kullanım sıklığının belirlenmesine ve
değerlendirilmesine gönderme yapılmaktadır. Derslerde stratejilerin aktarılmasına yönelik Oxford dört
aşamadan söz eder (1990: 257), bunlar:
1. Özel bir alıştırma olmaksızın strateji kullanmaya teşvik etme
2. Kör alıştırma
3. Bilgilendirici alıştırma
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4. Tam bilgilendirici alıştırma
Oxford, ilk aşamada strateji kullanımına yönelik her hangi bir alıştırmanın olmadığını, tek yapılanın
öğrencileri strateji kullanmaya özendirmek olduğunu söyler (1990: 257), Kör alıştırma aşamasında ise,
öğrenciler o konuda her hangi bir bilgilendirme olmaksızın strateji alıştırması yaparlar. Üçüncü aşama
olan bilgilendirici aşamada öğrencilere neyin nasıl öğrenileceği konusunda bilgiler sunulur. Burada
stratejiler salt açıklanmakla, kullanım olanakları belirtilmekle kalmayıp, onlara yönelik alıştırmalar da
yapılır. Oxford’un dördüncü ve son aşamayla ortaya koymaya çalıştığı tam bilgilendirici aşamada ise
öğretmenin daha önce özerk çalışma becerileri kazandırılmış, kendi öğrenim sürecini planlayabilen,
uygylayabilen öğrencilere özdenetleme sorumluluğunu vermesidir. Öğrenciler bu aşamada kendilerini
denetler ve değerlendirirler. Yabancı dil derslerinde strateji alıştırmalarının yapılabilmesi için belirli
koşulların oluşmuş olması gerekir. Özellikle dersin temel bileşenleri olan öğretmen ve öğrencilerin
strateji öğretimi ve öğrenimine hazır olması gerekir. Derslerin içeriğinin yapılandırılmasından sorumlu
olan öğretmenlerin öğrenme stratejilerinin ders müfredatına eklenmesi ve öğrencilere sorumluluk
yüklenmesi durunlarına hazırlıklı ve istekli olması gerekir. Bu düşünsel değişim gerektiren bir
durumdur, çünkü strateji kullanımı derslerin özerk işlenişiyle, öğrencilerin özerk çalışma koşullarıyla
paralellik gösterir, yani öğrenciler kendi öğrenim durumları konusunda ne kadar sorumluluk alır, özerk
davranırlarsa, o kadar strateji kullanma ve geliştirmeye eğilimli olabilmektedir. Öğretmenlerin yeni
gelişen bu durumlara adapte olması ve sorumluluklarını öğrencileriyle paylaşması özerk öğrenim
süreçlerinin olmazsa olmazıdır. Aynı süreç öğrencilere de bir dizi ödevler yüklemektedir. Öğrenciler,
yeni öğrenim süreçleriyle üzerlerine düşen sorumlulukları üstlenme ve kararlar verme yükümlülüğüyle
karşı karışıyadır. Stratejiler konusunda öğrenime açık olmalı, alışkanlıklarından vazgeçme, yeni
yöntemler, yeni stratejiler deneme, öğrenme noktasında cesur ve girişimci özelliğe sahip olmalıdırlar.
Öğrenme stratejilerinin başarılı bir biçimde aktarılmasının ön koşulu, öğrencilerin stratejiler konusunda
bilgilendirilmesi, bilinçlenmesidir. Öğrenme stratejilerinin başarılı bir biçimde aktarılması için
öğrenciler sınıf içinde bu konuda paydaşlarıyla paylaşımda bulunmalı, anketler aracılığıyla stratejiler
hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Öğrenciler, öğrenmeleri gereken stratejilerin nerede işlerine yarayacağı
ve nasıl işledikleri konusunda bilgilenmeli/bilgilendirilmedir. Öğrencilere, derslerde özel olarak
hazırlanmış strateji alıştırmaları aracılığıyla hakkında bilgi edindikleri, öğrenilmesi arzulanan stratejileri
uygulama, böylelikle uzun süreli belleğe depolama olanağı sunulmalıdır. Sonuç olarak şunu
söyleyebiliriz, Sözcük dağarcığının geliştirilmesi ve yeni sözcüklerin öğrenilmesine yönelik öğrenme
stratejileri, öğrenenlerin bir yabancı dilin sözcük dağarcığını geliştirmesini olanaklı kılar, öğrencilere
bu yönde kolaylıklar sağlar, bu açıdan gerek öğrenenler gerekse öğretici, öğretmen bu konuda üzerlerine
düşeni yapmalı, sözcük öğrenme stratejilerini öğrenmeli, onları öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate
alarak öğrenim sürecine dahil etmelidirler. Öğretilmek/öğrenilmek istenen dille ilgili bütün konuların
öğretimi, öğrenimi gibi öğrenme stratejileri de öğretilebilir, öğrenilebilir niteliktedir, yeter ki öğretim,
öğrenim süreçlerinde onlara yeterince yer verilsin.
ARAŞTIRMA
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Yabancı dil derslerinde dört temel becerinin ediniminde, özelde sözcük ediniminde/öğreniminde
kullanılan bir dizi öğrenme stratejisi vardır. Bu öğrenme stratejilerinden öğrenim amacına uygun olarak
yararlanıldığında özerk sözcük edinimi/öğrenimi etkin olarak gerçekleşmiş olacaktır. Bu aşamada daha
önceki bölümlerde ortaya koymaya çalıştığımız kuramsal bilgileri deneysel olarak somutlaştırıp ortaya
koymayı hedefliyoruz. Araştırmamızın amacı, Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin yabancı dil öğrenimi sırasında sözcük öğrenme
stratejilerini kullanım sıklığını ortaya koymak, strateji kullanımında sınıf ve cinsiyet temelli
farklılıkların olup olmadığını belirlemektir.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Bu araştırma 2020-2021 eğitim-öğretim yılı, güz döneminde Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller
Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri
ile yürütülmüştür. Araştırmaya Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nın ilgili sınıflarında öğrenim gören
128 kadın, 39 erkek olmak üzere toplam 167 öğrenci katılmıştır.
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Araştırmada Kullanılan Yöntem
Çalışmamız, Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim
Dalı’nda öğrenim gören Hazırlık üstü öğrencilerinin dil öğrenirken başvurdukları dil öğrenme
stratejilerinin sınıf ve cinsiyete göre kullanım sıklığını ortaya koymayı amaçlamıştır ve bu yönüyle
betimsel niteliklidir. Söz konusu veriler nicel toplama tekniği ile toplanmıştır. “Betimsel tarama, geniş
gruplar üzerinde yürütülen, gruptaki bireylerin bir olgu ve olayla ilgili görüşlerinin, tutumlarının
alındığı, olgu ve olayların betimlenmeye çalışıldığı araştırmalardır” (Akt: Aybek; Aslan : Karakaya,
2012:59). Betimsel tarama anketine katılan, Almanca Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin bir
bölümü ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenmeye lisede başlamışken, bir bölümü de Almancayla
ilk kez anabilim dalımızın hazırlık sınıfında karşılaşmaktadır. Ancak her iki grubun da ortak özelliği,
daha önceden bir yabancı dille ilgili -bu genellikle İngilizce- öğrenme deneyimlerinin olmasıdır.
Stretejilere yönelik veriler Kocaman ve Kızılkaya Cumaoğlu (2014) tarafından geliştirilen yabancı dil
kelime öğreniminde kullanılan stratejileri belirleyen 32 maddeden oluşan ölçek temelinde toplanmıştır.
1. ve 7. maddeler arasındaki sorular “Bellek Stratejileri”ni; 8. ve 12. maddeler arasındaki sorular
“Bilişsel Stratejiler”i; 13. ve 16. maddeler arasındaki sorular “ Telafi Stratejileri”ni; 17. ve 20. maddeler
“Üst-Bilişsel Stratejiler”i; 21. ve 26. maddeler arasındaki sorular “Duyuşsal Stratejiler”i; 27. ve 32.
maddeler arasında kalan sorular ise “Sosyal Stratejileri” ölçmeye yönelik sorulardır. Anket soruları
öğrencilerin dile yönelik deneyim ve düşüncelerini sorgulamakta, onların dil öğrenirken hangi
stratejileri kullandıklarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Anketimiz çoklu yanıt seçenekleri biçiminde
düzenlenmiştir.
“Öğrenme stratejileri ve sözcük öğrenimi ilişkisinin incelenmesi” amacıyla yapılan bu çalışmanın örnek
genişliğini hesaplamada, her değişken için Power (Testin Gücü) en az %80 ve 1. tip hata %5 alınarak
belirlenmiştir. Çalışmadaki strateji alt boyut puanlarının normal dağılıp dağılmadığına KolmogorovSmirnov (n>50) ve Skewness-Kurtosis testleri ile bakılmış ve ölçümler normal dağıldığından dolayı
Parametrik testler uygulanmıştır. Çalışmadaki sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama
ve standart sapma; kategorik değişkenler için ise sayı (n) olarak ifade edilmiştir. “Cinsiyet grubuna”
göre “strateji alt boyut puanlarının” karşılaştırılmasında “Bağımsız T-testi” ve “Sınıflara” göre “strateji
alt boyut puanlarının” karşılaştırılmasında “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” yapılmıştır.
“Strateji alt boyut puanları” arası ilişkileri belirlemede Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.
Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi () %5 olarak alınmış ve analiz için SPSS (IBM SPSS for
Windows, ver.24) istatistik paket programı kullanılmıştır.

BULGULAR VE YORUMLAR
Strateji alt boyutlarının “Sınıfa” göre karşılaştırma sonuçları
1. Sınıf
2. Sınıf
Bellek Stratejileri
3. Sınıf
4. Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
Bilişsel Strateji
3. Sınıf
4. Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
Telafi Stratejileri
3. Sınıf
4. Sınıf
1. Sınıf
Üst Bilişsel Strateji
2. Sınıf
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N Mean
Std. Dev. Min. Max. F (3; 163)
51 25,9412 3,54633 16,00 32,00
42 24,1190 4,65493 10,00 31,00
2,105
38 24,8947 2,77819 20,00 31,00
36 25,6667 3,70328 13,00 32,00
51 17,3922 3,13738 5,00 23,00
42 16,9524 3,94445 5,00 23,00
1,330
38 17,8947 3,35140 10,00 24,00
36 16,3889 3,16479 9,00 23,00
51 13,0196a 2,64945 4,00 19,00
41 11,6341b 2,23334 7,00 17,00
3,238
38 11,9211b 1,77645 9,00 15,00
36 12,4722ab 2,29890 8,00 17,00
51 15,3529a 2,28756 4,00 19,00
3,628
42 13,9286b 2,12296 9,00 18,00

*p.
,102

,266

,024

,014
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Duyuşsal Strateji

Sosyal Strateji

Genel

3. Sınıf
4. Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf

38 14,3947ab 2,28437
36 14,3611ab 1,91465
51 21,8627a 3,57782
42 19,8095b 3,09396
38 21,5526a 2,43507
36 21,6944a 3,16967
51 17,7647a 4,32938
42 14,7857b 3,00841
38 15,3684b 3,38854
36 19,0000a 5,19890
51 18,5556a 2,26364
41 16,8862c 2,02122
38 17,6711bc 1,26603
36 18,2639ab 1,52356

9,00 19,00
9,00 17,00
6,00 29,00
14,00 27,00
3,960
16,00 28,00
16,00 30,00
6,00 26,00
7,00 19,00
9,518
8,00 22,00
9,00 28,00
6,83 21,33
11,17 20,33
6,819
15,33 20,00
12,33 20,00

,009

,001

,001

*Tek yönlü ANOVA testi sonuçlarına göre anlamlılık düzeyleri
a,b,c: Gruplar arası farklılığı gösterir (Tukey post-hoc testi)
DF: (Degrees of Freedom / Serbestlik Derecesi)
Yukarıdaki tabloda; Strateji alt boyutlarının “Sınıfa” göre karşılaştırma sonuçları verilmiştir. Buna göre
bakıldığında; “Bellek Stratejileri puanında”, “Sınıfa göre” istatistik olarak anlamlı bir farklılık
gözlenememiştir (p>0,05). Başka bir ifadeyle; “Bellek Stratejileri puanı”, “Sınıf” düzeyinden
etkilenmemiştir.
Benzer şekilde; “Bilişsel Stratejiler puanında”, “Sınıfa göre” istatistik olarak anlamlı bir farklılık
gözlenememiştir (p>0,05). Yani; “Bilişsel Stratejileri puanı”, “Sınıf” düzeyinden etkilenmemiştir.
Buna karşın; “Telafi Stratejileri puanında”, “Sınıfa göre” istatistik olarak anlamlı bir farklılık
gözlenmiştir (p<0,05). Başka bir ifadeyle; “Telafi Stratejileri puanı”, “Sınıftan” etkilenmektedir.
Burada, farkı oluşturan gruplar küçük harfler ile gösterilmiştir. Buna göre; “1. Sınıf”, en yüksek puanı
alarak “2. ve 3. sınıflara” göre farklı bulunmuştur. Ayrıca; 2., 3., ve 4. sınıflar benzer olduğu
görülmüştür.
Yine; “Üst Bilişsel Stratejiler puanında”, “Sınıfa göre” istatistik olarak anlamlı bir farklılık gözlenmiştir
(p<0,05). Başka bir ifadeyle; “Üst Bilişsel Stratejiler puanı”, “Sınıftan” etkilenmektedir. Buna göre; “1.
Sınıf”, en yüksek puanı alarak “2. sınıfa” göre farklı bulunmuştur.
“Duyuşsal Stratejiler puanında”, “Sınıfa göre” istatistik olarak anlamlı bir farklılık gözlenmiştir
(p<0,05). Başka bir ifadeyle; “Duyuşsal Stratejiler puanı”, “Sınıftan” etkilenmektedir. Buna göre; “2.
Sınıf”, en düşük puanı alarak “diğer tüm sınıflara” göre farkı oluşturmuştur.
“Sosyal Stratejiler puanında”, “Sınıfa göre” istatistik olarak anlamlı bir farklılık gözlenmiştir (p<0,05).
Başka bir ifadeyle; “Sosyal Stratejiler puanı”, “Sınıftan” etkilenmektedir. Buna göre; “1. ve 4. Sınıflar”,
en yüksek puanı alarak “2. ve 3. sınıflara” göre farklı bulunmuştur. Ayrıca; 2. ve 3. Sınıflar da kendi
içinde benzer olduğu görülmüştür.
Son olarak; “Genel stratejiler puanında”, “Sınıfa göre” istatistik olarak anlamlı bir farklılık gözlenmiştir
(p<0,05). Buna göre; “1. Sınıf”, en yüksek puanı alarak “2. ve 3. sınıflara” göre farkı oluşturmuştur.
Ayrıca; “3. Sınıf”, “2. ve 4. sınıflara” benzer olduğu görülmüştür.
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Strateji alt boyutlarının “Cinsiyete” göre karşılaştırma sonuçları
N Mean Std. Dev. Min. Max. t
*p.
Erkek 39 24,6410 3,93692 10,00 31,00
Bellek Stratejileri
-1,028 ,305
Kadın128 25,3516 3,73025 10,00 32,00
Erkek 39 16,3846 3,41526 5,00 24,00
Bilişsel Strateji
-1,667 ,097
Kadın128 17,4219 3,39896 5,00 24,00
Erkek 39 12,2308 2,13322 7,00 17,00
Telafi Stratejileri
-,233 ,816
Kadın127 12,3307 2,40718 4,00 19,00
Erkek 39 14,6154 2,09781 9,00 18,00
Üst Bilişsel Strateji
,168 ,867
Kadın128 14,5469 2,26531 4,00 19,00
Erkek 39 21,0256 2,69001 14,00 26,00
Duyuşsal Strateji
-,473 ,637
Kadın128 21,3047 3,37092 6,00 30,00
Erkek 39 18,4103 4,30250 8,00 26,00
Sosyal Strateji
2,797 ,006
Kadın128 16,2266 4,25786 6,00 28,00
Erkek 39 17,8846 2,03843 11,17 21,33
Genel
,026 ,979
Kadın127 17,8753 1,93751 6,83 21,33
*Bağımsız (Independent) T-testi sonuçlarına göre anlamlılık düzeyleri
Yukarıdaki tabloda; “Strateji alt boyutlarının “Cinsiyete” göre karşılaştırma sonuçları” verilmiştir. Buna
göre bakıldığında; “Sosyal Stratejiler puanında”, “Cinsiyete göre” istatistik olarak anlamlı bir farklılık
gözlenmiştir (p<0,05). Başka bir ifadeyle; “Sosyal Stratejiler puanı”, “Cinsiyete göre” değişmiş ve
“Erkeklerde” daha yüksek bulunmuştur.
Buna karşın; “Sosyal Stratejiler puanı” dışında kalan diğer strateji alt boyutlarında, “Cinsiyete göre”
istatistik olarak anlamlı bir farklılık gözlenememiştir (p>0,05). Başka bir ifadeyle; “bu ölçümler”,
“Cinsiyetten” etkilenmemiş ve “Kadın” ile “Erkek” öğrencilerde benzer bulunmuştur.
“Strateji alt boyutları” arası korelasyon (ilişki) analizi sonuçları

Bilişsel Strateji
r
Telafi Stratejileri r
Üst Bilişsel Stratejir
Duyuşsal Strateji r
Sosyal Strateji
r
* p<0,05 ;

Bellek
Bilişsel Telafi
Üst Bilişsel Duyuşsal
Stratejileri Strateji Stratejileri Strateji
Strateji
,222*
,339*
,285*
,277*
,404* ,475*
,383*
,198* ,265*
,353*
,122
-,073 ,243*
,227*
,209*

r: Spearman korelasyon katsayıları

Yukarıdaki tabloda; “Strateji alt boyutları” arası korelasyon (ilişki) analizi sonuçları verilmiştir. Birbiri
ile ilişkisi istatistik olarak anlamlı bulunan katsayılar yıldız (*) sembolü ile gösterilmiştir. Buna göre
bakıldığında; “Bilişsel stratejileri” ile “Bellek stratejileri” arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (p<0,05). Bu ilişki, %22,2’lik pozitif yönlü bir ilişkidir. Yani, “Bilişsel stratejileri puanı”
arttıkça “Bellek stratejileri puanı” da artmaktadır. Benzer şekilde; diğer anlamlı ilişki içinde bulunan
ikili boyut karşılaştırmaları * sembolü ise gösterilmiştir. Buna karşın; “Sosyal stratejileri” ile “Bellek
stratejileri” arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p<0,05). Yine; “Sosyal
stratejileri” ile “Bilişsel stratejileri” arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki gözlenememiştir (p<0,05).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Dil öğretimi dendiğinde dört temel beceri aklımıza gelir. Dil öğretimiyle ilgili bütün yöntem ve metotlar
bu dört becerinin başarılı bir biçimde kazandırılması için çabalar. Kimi bir kaçında kimi bütününde
başarı sağlar. Ancak ister konuşma, ister dinleme, ister okuma, isterse yazma olsun, her bir becerinin
ortak malzemesi sözcüklerdir. Hiçbir dil yok ki, malzemesi sözcük olmasın. Sözcüklerle düşünür,
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sözcüklerle konuşuruz, her türden iletişimimizi sözcükler üzerinden gerçekleştiririz. Durum böyle
olunca sözcük öğrenimi dil öğrenim/edinim süreçlerinde önemli bir yer tutar. Öğrencilerin sözcük
öğreniminde başarılı olmaları salt bu alanda var olan metot ve yöntemler aracılığıyla gerçekleşmez,
sözcük öğrenmeye yönelik öğrenme stratejilerini de öğrenimlerinde etkin bir biçimde kullanmalarına
bağlıdır (Cook, 1996: 81).
Deneysel araştırma verilerinin sonuçlarına göre, anabilim dalımızdaki öğrencilerin hepsi de sözcük
öğrenimi sırasında az ya da çok sözcük öğrenme stratejilerine başvurmaktadır. Strateji alt boyutlarının
“Sınıfa” göre karşılaştırma sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin “Bellek Stratejileri” kullanımında,
“Sınıfa göre” bir fark ortaya çıkmamaktadır. Aynı şekilde; “Bilişsel Stratejiler puanında” da, “Sınıfa
göre” istatistik olarak anlamlı bir farklılık gözlenememektedir, yani öğrenciler 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar
bu stratejiyi yaklaşık aynı yoğunlukta kullanagelmiştir. Buna karşılık 1. Sınıfların “Telafi Stratejileri
puanında”, “Sınıfa göre” istatistik olarak anlamlı bir fark göze çarpmaktadır ki, bilgi boşluklarını
doldurmada katkı sağlayan stratejiler olarak tanımlanan Telafi Stratejilerine 1. Sınıfların daha fazla
gereksinim duyduğu biçiminde yorumlanabilir bu olgu. İlgili stratejiyi 2., 3., ve 4. sınıflar benzer
yoğunlukta kullanmışlardır. Ankete göre her sınıftan öğrenci, sözcük öğrenimi sırasında “Üst Bilişsel
Stratejiler”i kullanmakta, ancak yine 1. Sınıf öğrencileri bu stratejiyi diğerlerine göre daha yoğun
kullandığı göze çarpmaktadır. Ortaya konan veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerin “Duyuşsal
Stratejiler”i kullanma sıklığında “Sınıfa göre” istatistik olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmekte, “2.
Sınıf”, bu stratejiye başvurma açısından “diğer tüm sınıflara” göre düşük yoğunluklu bir farklılık ortaya
koymaktadır. Aynı şekilde “Sosyal Stratejiler puanı” da, “Sınıfa göre” anlamlı bir farklılık göstermekte,
“1. ve 4. Sınıflar”, bu strateji bakımından en yüksek puanı alarak “2. ve 3. sınıflara” göre farklılık
göstermektedir. Yine öğrencilerin daha çok hangi stratejilere başvurduğunu, anketimizden yola çıkarak
incelediğimizde, öğrencilerin en çok Bellek Stratejilerini, en az ise Telafi stratejilerini kullandıkları
rapor edilmiştir. Strateji alt boyutlarının “Cinsiyete” göre karşılaştırma sonuçları ele alındığında,
“Sosyal Stratejiler”in kullanımında, “Cinsiyete göre” istatistik açıdan anlamlı bir farklılık gözlenmiş,
sözcük öğreniminde “Sosyal Stratejiler”e başvurunun “Cinsiyete göre” farklılaştığı ve “Erkeklerde”
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Buna karşın; “Sosyal Stratejiler” kullanımı dışında kalan diğer strateji
alt boyutlarında, “Cinsiyete göre” istatistik olarak anlamlı bir farklılık gözlenememiştir, yani strateji
kullanımında cinsiyete göre önemli bir ayrım ortaya çıkmadığı, kadın ve erkeklerin dil öğrenme
stratejilerini kullanmada benzer alışkanlıklara sahip oldukları rapor edilmiştir.
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TÜRKİYE’DE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN
STEM/STEAM EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINING THE TENDENCIES OF STEM/STEAM EDUCATION RESEARCH CARRIED
OUT FOR GIFTED STUDENTS IN TURKEY
Doç. Dr. R. Erol Demirbatır
Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Zeynep Özer
Bursa Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi
ÖZET
Bu araştırmada özel yetenekli öğrencilere yönelik Türkiye’de gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
araştırmalarının eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla doküman analizi yöntemi
kullanılarak, son yılların dikkat çeken yaklaşımı olan STEM/STEAM eğitiminin özel yetenekli
öğrencilere yönelik hangi düzeyde ve kapsamda kullanıldığı farklı değişkenler doğrultusunda tespit
edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada amaçsal örnekleme yöntemi ile, Google Akademik ve YÖK Ulusal
Tez Merkezi veri tabanlarında yıl belirtmeksizin “Özel Yetenekli” ve “STEM/STEAM” anahtar
kelimeleriyle yapılan taramada 48 bilimsel araştırmaya ulaşılmış ve çalışma grubu oluşturulmuştur.
Belirlenen araştırmalar farklı değişkenler açısından değerlendirilmiş ve sınıflandırılmıştır. Veri toplama
aracı olarak Sözbilir vd. (2012) tarafından geliştirilen “Makale Sınıflama formu” araştırmaya uygun bir
şekilde revize edilerek kullanılmıştır. İçerik analizi yöntemi ile elde edilen veriler araştırmanın alt
problemleri doğrultusunda başlıklar halinde frekans ve yüzdelik tablolar şeklinde sunulmuş ve
yorumlanmıştır. Elde edilen veriler ışığında 2014 yılından önce bu alanda gerçekleştirilmiş bir
çalışmanın tespit edilmediği, en çok çalışmanın ise 2019 yılında yapıldığı belirlenmiştir. Çalışmalar tez,
makale ve bildiri olarak sınıflandırılmış ve bu alanda en çok makale olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca özel
yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi konulu çalışmaların daha çok
bilim, teknoloji ve matematik alanlarında kurgulandığı, sanat alanının ise geri planda kaldığı
görülmüştür. Çalışmaların daha çok nitel yöntemlerden durum çalışması yöntemi kapsamında
kurgulandığı ve içerik analizi ile değerlendirildiği belirlenmiştir. Sanat eğitiminin özel yetenekli
öğrencilerin estetik değer algılarını, düş kurma becerilerini ve yaratıcılık potansiyellerini geliştirdiği
düşünüldüğünde STEAM eğitimde kullanılması gereken disiplinlerden biri olması gerektiği öneriler
arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Özel yetenekli öğrenciler, STEAM eğitimi, Bilimsel araştırma.
ABSTRACT
In this study, it is aimed to determine the tendencies of STEM/STEAM researches for gifted students in
Turkey. For this purpose, by using the document analysis method, it has been tried to determine the level
and scope of STEM/STEAM education, which is the popular approach of recent years, for gifted
students, in line with different variables. Purposive sampling method was used in the research. In this
context, without specifying the year, 48 scientific researches were reached in the Google Academic and
YÖK National Thesis Center databases with the keywords “Special Talent” and “STEM/STEAM” and
the study group of the research was formed. Studies were evaluated and classified in terms of different
variables. As a data collection tool, the “Article Classification form” developed by Sözbilir et al (2012)
was used by being revised in accordance with the research. The data obtained by the content analysis
method were presented and interpreted in the form of frequency and percentage tables under headings
in line with the sub-problems of the research. In the light of the data obtained, it was determined that no
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study could be found in this area before 2014, and the most studies were carried out in 2019. Studies
were classified as theses, articles and papers, and it was determined that there were the most articles in
this field. In addition, it was seen that the studies on STEM/STEAM education carried out for gifted
students were mostly built in the fields of science, technology and mathematics, while the field of art
remained in the background. It has been determined that the studies are mostly constructed within the
scope of the case study method, which is one of the qualitative methods, and evaluated with content
analysis. Considering that art education improves the aesthetic value perceptions, dreaming skills and
creativity potential of gifted students, STEAM is among the suggestions that it should be one of the
disciplines that should be used in education.
Key Words: Gifted students, STEAM education, scientific research.
GİRİŞ
Özel yetenekli bireylerin eğitimi gelişmiş toplumların önem verdiği konulardan biridir. Bunun sonucu
olarak yaratıcı, bilimsel düşünebilen, olayları ve olguları sorgulayabilen, sorunları tespit ederek çözüm
geliştirebilen, çevreye duyarlı, karar verme becerisine sahip, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek
toplumların öncelikli eğitim hedefleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum bilginin aktarılmasında
geleneksel öğretim yöntemlerini yetersiz kılmakta ve eğitimde yeni arayışlara yol açmaktadır. Bu
programlar ve öğretim yöntemlerinin ortak amacı bu bireylerde farkındalık oluşturmak ve ilgili
becerilerin gelişimini sağlamaktır. Özellikle bu anlayış disiplinlerarası çalışmalar ve bu bağlamdaki
öğretim yöntem ve teknikleri üzerinde daha da etkili olmaktadır. Ayrıca disiplinlerarası eğitim, bilimin
temel taşı ve yüksek teknolojinin kaynağı olarak görülmektedir (Li vd., 2018).
Son yıllarda ilgi çeken ve bireylere belirtilen becerilerin kazandırılmasında oldukça etkili olduğu
düşünülen yaklaşımlardan biri de disiplinlerarası bir uygulama olan STEAM eğitimidir. STEAM
Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) Art (Sanat) ve Mathematics
(Matematik) kelimelerin baş harflerinden meydana gelmektedir. STEAM, mevcut sorunların
çözümlenmesinde geleceğe dair yatırım yapmanın yollarından biri olarak görülen ve birçok farklı
disiplin temelinde birleşen bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu eğitim anlayışı, okullarda ders öğretim
programlarına bağlı olarak gerçekleştirilebileceği gibi, okul sonrası STEAM topluluklarında da
uygulanabilmektedir.
STEAM; bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarının birden fazlasının birleşimiyle
bireylere yaratıcılık ve eleştirel düşünmenin yanı sıra, problem çözme, iş birliği yapabilme, ahlaki
değerlerin uygulanabilmesi, estetik yaklaşım, düşünce estetiği, inisiyatif kullanma, etkin iletişim,
verilere ulaşabilme ve bunları analiz edebilme, merak, kendini yönetebilme, öz düzenleme, bütüncül
düşünebilme gibi özellikler katmaktadır. Bu sebepledir ki bu eğitim uygulamaları son yıllarda dünya da
olduğu gibi ülkemizde de önem kazanmıştır (Kılıç & Ertekin, 2017).
STEAM eğitimi anlayışının yaratıcısı ve kurucusu olan Georgette Yakman, 2006 yılında sanat alanını
STEM kısaltmasına ekleme fikrini gündeme getirmiş, bütünleştirici müfredat için bir çerçeve
oluşturabilecek bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik gibi geleneksel akademik konular
genelinde ortak uygulamaları ve öğrenme modellerini birbirine bağlamaya odaklanmıştır (Spong, 2006).
Sanatın, bilişsel ve duyuşsal birçok yeteneği geliştirdiği yapılan deneysel araştırmalarla kanıtlanmıştır.
Bu gerekçeyle STEAM’e sanatın dahil edilmesiyle, daha iyi sorgulama yeteneği, yüksek konsantrasyon
ve sorunlara daha etkin çözüm yolları bulma gibi yeteneklerin kazandırılması amaçlanmıştır. STEAM
eğitimi genellikle beynin sol yarım küresinin kullanımı ve mantık üzerine kurulmuştur. Ancak, birçok
araştırma, sanat gibi beynin sağ yarım küresinin kullanıldığı alanların yaratıcılığı desteklediği ve
güçlendirdiğini kanıtlamıştır. STEAM eğitiminin temelinde de yenilik gücüne ulaşma isteği olduğu
düşünüldüğünde, “art” teriminin eklenmesi bu isteği makul göstermektedir. STEAM temelli bir
eğitimde öğrenciler beyinlerini tam kapasite kullanarak, potansiyellerini keşfetme imkânına sahip
olabilmektedir. Ayrıca, sanat alanı ezberin aksine tamamen düşünme temelli olduğu için, öğrencilerin
ezber alışkanlığını azaltarak, diğer alanlardaki başarıyı da olumlu etkilemesini sağlayacağı
düşünülmektedir (Poyraz, 2018).

138

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey

Şekil 1. Disiplinler arası eğitim için bir STEAM çerçevesi (Batı, Çalışkan ve Yetişir, 2017)
Şekil 1’de verilen STEAM piramidi Batı vd. (2017) tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Piramit STEAM
eğitiminde içerikler, disiplinler, bütünleştirilmiş STEAM ve yaşam boyu bütünsel beceriler arasındaki
ilişkiler gösteren beş basamaktan oluşmaktadır. Piramidin ilk basamağında STEAM eğitimini oluşturan
disiplinlerin alt alanlarını, ikinci basamakta STEAM disiplinleri bulunmaktadır. Çok disiplinle
basamağında ise STEM yaklaşımına +A (art) olarak sanat disiplini eklenmiştir. Bütünleştirilmiş
basamakta STEM+A yaklaşımı STEAM olarak ifade edilmiştir. En üst basamakta ise STEAM yaklaşımı
ile yaşam boyu öğrenme ifade edilmiştir.
Özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEAM eğitimi ve bu yaklaşımın farklı değişkenler
altında ilgili öğrenciler üzerindeki etkilerini inceleyen birçok uluslararası çalışma olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışmalar arasında Güzey Kore’de gerçekleştirilen araştırmaların daha yoğun olduğu görülmektedir
(Sumida, 2017; Wilson, 2018; Paik, 2013; Quigley vd.; Althauser, 2018; Lee & Kim, 2018; Mark vd.,
2021; Ryu vd., 2018; Jeon & Lee, 2012; Choi & Hong, 2015). Güney Koreli özel yetenekli öğrencilere
yönelik STEAM eğitim yaklaşımının kullanımına ilişkin özel programların ve müfredatın daha da
geliştirilmesi için önemli yatırımlar gerçekleştirildiği ifade edilmiştir (Ryu vd. 2021). Güney Kore’de
gerçekleştirilen bir çalışmada STEAM temelli fen derslerinin özel yetenekli öğrencilerin yaratıcı
problem çözme ve bilimsel tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre STEAM temelli
fen derslerinin uygulandığı öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerilerinde istatistiksel olarak anlamlı
bir fark elde edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin derse olan ilgilerinde de artış olduğu ifade edilmiştir (Kim
& Choi, 2012). Benzer bir çalışma bilişim teknolojilerine yönelik gerçekleştirilmiştir. Bilim, müzik ve
bilişim disiplinlerinin harmanlandığı ilgili çalışmanın özel yetenekli öğrencilerin bilişim ve
programlamaya yönelik ilgilerini %75 oranında arttırdığı tespit edilmiştir (Shim vd., 2014).
Özellikle son yıllarda ülkemizde de STEM/STEAM eğitimi konulu çalışmaların hız kazandığı
görülmektedir. Ancak STEM/STEAM etkinliklerinin ve uygulamalarının özel yetenekli bireylerin
eğitiminde sınırlı kullanıldığı tespit edilmiştir (Barış & Ecevit, 2019). Bu gerekçeyle 21. yy. becerilerini
geliştirme yolunda etkinliği kanıtlanmış bir yaklaşım olan bu eğitimin ülkemizdeki bilimsel çalışmalara
yansımaları merak konusu olmuştur. Bu amaçla mevcut çalışmanın önemli olduğu ve literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı özel yetenekli bireylere yönelik uygulanan STEM/STEAM eğitimi ile ilgili
bilimsel çalışmaların incelenmesi ve farklı değişkenler altında eğilimlerinin belirlenmesidir. Bu
doğrultuda özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi ile ilgili
çalışmaların güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, çalışmaların;
“STEM ya da STEAM eğitimine yönelik olma durumlarına, yıllarına, yazar sayılarına, yayın türlerine,
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yayın dillerine, örneklem/çalışma grubu ve büyüklüğüne, araştırma yöntemleri ve veri analiz
yöntemlerine göre dağılımları nasıldır?” sorusuna cevap aranmıştır.
YÖNTEM
Bu araştırmada özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
çalışmalarının incelenmesi amacıyla doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi,
araştırmacıların sorularına yanıt bulabileceği yazılı ve görsel kaynakların kullanıldığı araştırma
yöntemidir. Burada önemli olan kaynakların araştırma konusu doğrultusunda aranan sorulara net cevap
verebilecek niteliklerde seçilmesidir (Sönmez & Alacapınar, 2019). Bu aşamadan sonra mevcut veri
kaynaklarının önceden belirlenen normlara göre kodlanması ve bu doğrultuda değerlendirilmesi
gerekmektedir (Çepni, 2018).
Çalışma Grubu
Mevcut çalışmada amaçsal (amaçlı) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçsal örnekleme olasılı ve
seçkisiz (tesadüfi) olmayan bir örnekleme yaklaşımı olarak en zengin bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve
seçilen bilgi kaynaklarının derinlemesine incelenmesini amaçlamaktadır (Büyüköztürk vd., 2020). Bu
doğrultuda araştırmanın çalışma grubu, Google Akademik ve Yök Tez Merkezi veri tabanlarında yıl
belirtmeksizin ‘özel/üstün yetenekli’, ‘STEM’ ve ‘STEAM’ anahtar kelimeleri taranarak
oluşturulmuştur. Bu kapsamda 48 çalışmaya ulaşılmıştır. Sonuç olarak bu araştırmanın çalışma grubu
en son 01.02.2022 tarihinde yapılan tarama sonucunda elde edilen bilimsel çalışmalar ile sınırlıdır.
Çalışmaların kaynakçaları araştırmanın sonunda yer alan ek bölümünde sunulmuştur.
Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
çalışmalarının incelenmesi amacıyla Sözbilir vd. (2012) tarafından geliştirilen ‘Makale Sınıflama
Formu’ revize edilerek kullanılmıştır. İlgili formun revize aşamasında formun kapsam geçerliliği 3
uzman görüşü alınarak sağlanmıştır. Formun özgün halinde makalenin künyesi, araştırma konusu,
araştırma yöntemi, toplama araçları, örneklem ve analiz yöntemleri olmak üzere altı temel bölümden
oluşmaktadır. Araştırmanın kapsamı sadece makalelerden oluşmadığı için formun revize edilmiş haline
‘çalışmaların araştırma türü’ bölümü eklenmiştir.
Veri Analizi
Bu araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde
amaç birbirine benzeyen ya da aynı olan verileri belirli kavramlar altında gruplayıp anlamlı bir hale
getirerek yorumlamaktır (Yıldırım & Şimşek, 2000). Mevcut çalışmada içerik analizi türlerinden frekans
ve yüzdelik gösterimi kullanılmıştır. Frekans ve yüzdelik analizi içerik analizi türlerinden biri olarak
verileri nicel bir gösterimle yorumlamaya imkân vermektedir. Bu analiz türünde sayılabilecek nitelikteki
birimler önceden belirlenen kavramlar altında önem sırası ve sıklığına bağlı olarak sınıflandırılarak
değerlendirilmektedir (Tavşancıl & Aslan, 2001).

BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
çalışmalarının STEM/STEAM alanları, yılları, yazar sayıları, bilimsel araştırma türleri, yayın dilleri,
örneklem/çalışma grupları ve büyüklükleri, araştırma yöntemleri, veri toplama araçları ve veri analiz
yöntemlerinin frekans ve yüzdelik dağılımları tablolar halinde sunulmuştur.
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Tablo 1. Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
araştırmalarının dağılımları
STEM
STEAM
Toplam

Frekans ( f )
38
10
48

Yüzdelik (%)
79,2
20,8
100

Tablo 1’de Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
araştırmalarının frekans ve yüzdelikleri verilmiştir. Tabloya göre çalışmaların daha çok STEM (n=38)
kapsamında gerçekleştirildiği görülmektedir. Araştırmalar kapsamında sanat alanının eklendiği STEAM
eğitimi çalışmaların %20,8 oranında kaldığı tespit edilmiştir.
Tablo 2. Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
araştırmalarının yıllara göre dağılımları
Yıl
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Toplam

Frekans ( f )
1
1
2
2
11
14
7
10
48

Yüzdelik (%)
2,1
2,1
4,2
4,2
22,9
29,2
14,6
20,8
100

Tablo 2’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi çalışmalarının
yıllara göre dağılımlarının frekans ve yüzdelikleri verilmiştir. Tabloya göre özel yetenekliler alanında
STEM/STEAM çalışmalarının en çok 2019 (n=14) yılında gerçekleştirildiği, 2020 yılında ise yarı yarıya
azaldığı görülmektedir. Bu azalmanın 2020 yılında ortaya çıkan küresel salgından kaynaklandığı olduğu
söylenebilir.
Tablo 3. Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik STEM/STEAM eğitimi çalışmalarının yazar
sayılarına göre dağılımları
Yazar Sayısı

Frekans ( f )

Yüzdelik (%)

Tek Yazarlı

23

47,9

İki Yazarlı

15

31,3

Üç Yazarlı

3

6,3

Dört Yazarlı

4

8,3

Beş Yazarlı

3

6,3

Toplam

48

100

Tablo 3’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi çalışmalarının
yazar sayılarına göre dağılımlarının frekans ve yüzdelikleri verilmiştir. Bu değerlendirme kapsamında
çalışmaların en fazla tek yazarlı (n=23) ve iki yazarlı (n=15) olduğu görülmektedir. Tek yazarlı
çalışmaların fazla olmasının araştırmaya dahil edilen yüksek lisans ve doktora tezlerinden
kaynaklandığı, üç ve daha fazla yazarlı çalışmaların ise birbirine yakın olduğu söylenebilir.
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Tablo 4. Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik STEM/STEAM eğitimi araştırmalarının yayın
türüne göre dağılımları
Akademik Yayın Türü
Tez

Doktora
Yüksek Lisans

Makale
Bildiri
Toplam

Frekans ( f )
5
15
25
3
48

Yüzdelik (%)
10,4
31,3
52,1
6,3
100

Tablo 4’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi çalışmalarının
akademik yayın türüne göre dağılımlarının frekans ve yüzdelikleri verilmiştir. Bu doğrultuda konu ile
ilgili çalışmaların en çok makale (n=25) türünde olduğu tespit edilmiştir. Daha kapsamlı olan doktora
(n=5) çalışmalarının ise çok az olduğu belirlenmiştir.
Tablo 5. Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
çalışmalarının yayın diline göre dağılımları
Yayın Dili
Türkçe
İngilizce
Toplam

Frekans ( f )
42
6
48

Yüzdelik (%)
87,5
12,5
100

Tablo 5’de Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
çalışmalarının yayın dillerine göre dağılımlarının frekans ve yüzdelikleri verilmiştir. Tabloya göre 48
çalışmanın %87,5’inin anadilde gerçekleştirildiği görülmektedir. İngilizce yayın sayısı ise 6 çalışma ile
sınırlı kaldığı tespit edilmiştir.
Tablo 6. Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
araştırmalarının örneklem/çalışma gruplarına göre dağılımları
Örneklem/Çalışma Grubu
Bilsem İlkokul Öğrencileri
Bilsem Ortaokul Öğrencileri
Bilsem Lise Öğrencileri
Üstün/Özel Yetenekli Tanısı Almış İlkokul Öğrencileri
Üstün/Özel Yetenekli Tanısı Almış Ortaokul Öğrencileri
Bilsem Öğretmenleri
Bilsem Velileri
Okul Öncesi/Sınıf Öğretmenleri
Okul Öncesi/Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri
Diğer
Toplam

Frekans ( f )
7
27
4
3
5
6
1
1
1
4
59

Yüzdelik (%)
11,9
45,8
6,8
5,1
8,5
10,2
1,7
1,7
1,7
6,8
100

Tablo 6’da Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
araştırmalarının örneklem/çalışma gruplarına yönelik dağılımlarının frekans ve yüzdelikleri verilmiştir.
Araştırmaların genelde Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci, öğretmen ve velilerine yönelik
gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Tabloya göre çalışmaların %45,8’inin ise Bilsem ortaokul
öğrencilerine (n=27) yönelik kurgulandığı görülmektedir. Bu durumun ülkemizdeki özel yetenekli
öğrencilerin etkinlik temelli eğitim aldıkları merkezler olan Bilsemlerde STEM/STEAM eğitiminin
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uygulama koşullarının diğer öğretim kurumlara oranla daha uygun olmasından kaynaklı olduğu
söylenebilir.
Tablo 7. Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
araştırmalarının çalışma grubu büyüklüklerine göre dağılımları
Çalıma Grubu Sayı Aralığı
1-10
11-30
31-100
101-300
Diğer
Toplam

Frekans ( f )
8
24
7
5
4
48

Yüzdelik (%)
16,67
50
14,58
10,42
8,33
100

Tablo 7’de Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
araştırmalarının örneklem/çalışma grubu büyüklüklerine göre dağılımlarının frekans ve yüzdelikleri
verilmiştir. Tabloya göre araştırmalarının örneklem/çalışma grubu büyüklüklerinin %50’sinin 11-30
(n=24) aralığında kişi sayısı ile sınırlı olduğu tespit edilmiştir. STEM/STEAM uygulamaları genellikle
küçük gruplar ile proje tabanlı ya da benzeri öğretim yöntemleri ile gerçekleştirilen etkinliklerden
oluşmaktadır. Araştırmaların daha çok küçük gruplarla kurgulanmasının eğitimin önkoşulu olması
bakımından önem arz ettiği düşünülmektedir. Konu ile ilgili geniş örneklem gruplarıyla (101-300)
gerçekleştirilen araştırmalarının (n=4) ise çok az olduğu görülmektedir.
Tablo 8. Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
araştırmalarının yöntemlerine göre dağılımları
Araştırma
Yöntemleri
Nicel Yöntem
Nitel Yöntem

Karma Yöntem
Alanyazın Derleme
Diğer
Toplam

Deneysel
Betimsel
Bağlantısal
İçerik Analizi
Fenomolojik Araştırma
Durum Çalışması Araştırması
Eylem Araştırması

Frekans ( f )

Yüzdelik (%)

2
4
2
1
3
21
1
8
4
2
48

4,2
8,3
4,2
2,1
6,2
43,7
2,1
16,7
8,3
4,2
100

Tablo 8’de Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
araştırmalarının yöntemlerine göre dağılımlarının frekans ve yüzdelikleri verilmiştir. Tabloya göre
araştırmaların en çok nitel araştırma yöntemleriyle (n=26) kurgulandığı tespit edilmiştir. Nitel araştırma
yöntemlerinden ise durum çalışmasının (n=21) genel çalışmalar içerisinde %41,6’sının oluşturduğu
belirlenmiştir. “Diğer” olarak tanımlanan iki çalışmanın birinde araştırma yöntemi olarak ‘teorik
çalışma’ ikinci çalışmada ise nitel araştırma yöntemi denilmiştir. Bu gerekçeyle her iki araştırmada
mevcut yöntemler çeşitleri içine dahil edilememiştir.
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Tablo 9. Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik STEM/STEAM eğitimi araştırmalarının veri
toplama araçlarına göre dağılımları
Veri Toplama Araçları
Tutum/Kişilik/Algı Ölçekleri
Doküman/Video/Ses Kayıtları
Çalışma/Etkinlik Yaprağı
Görüşme/Mülakat Formu
Yansıtma Formu
Gözlem Formu/Gözlem Notları
Takip Formu
Günlük
Ürün geliştirme/Bilgi edinme defteri/Araştırmacı notları
Anket
Test
Kişisel Bilgi Formu
Dereceli Puanlama Anahtarı
Değerlendirme Formu
Diğer
Toplam

Frekans ( f )
16
6
6
26
1
13
1
7
7
1
9
4
2
10
4
113

Yüzdelik (%)
14,2
5,3
5,3
23,0
0,9
11,5
0,9
6,2
6,2
0,9
8,0
3,5
1,8
8,8
3,5
100

Tablo 9’da Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
araştırmalarının veri toplama araçlarına göre dağılımlarının frekans ve yüzdelikleri verilmiştir. Tabloya
göre ilgili çalışmalarda en çok tercih edilen veri toplama aracının %23 ile görüşme/mülakat formu
(n=26) olduğu görülmektedir. Bu durum araştırmaların yöntemleri ile paralellik göstermektedir.
Yansıtma formu (n=1), takip formu (n=1) ve anket (n=1) en az tercih edilen veri toplama araçları
arasında yer almaktadır.
Tablo 10. Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
araştırmalarının veri analiz yöntemlerine göre dağılımları
Veri Analiz Yöntemi
Betimsel
Nicel

Nitel
Derleme
Toplam

Frekans/Yüzde/Grafik
Ortalama/Standart Sapma
t-testi
ANOVA
Kestirimsel Faktör Analizi
Non-Parametrik Testler
İçerik Analizi
Betimsel Analiz

Frekans ( f )
3
2
7
5
2
7
24
18
4
72

Yüzdelik (%)
4,2
2,8
9,7
6,9
2,8
9,7
33,3
25,0
5,6
100

Tablo 10’da Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
araştırmalarının veri analiz yöntemlerine göre dağılımlarının frekans ve yüzdelikleri verilmiştir. Tabloya
göre araştırma verilerinin analizinde daha çok içerik (n=24) ve betimsel (n=18) analiz yöntemlerinin
kullanıldığı görülmektedir.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen STEM/STEAM eğitimi
çalışmalarının belli kriterler altında içerik analizi yapılarak eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu
doğrultuda yıl aralığı belirtmeksizin yapılan taramada 48 bilimsel çalışmaya ulaşılmıştır. Bu
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çalışmaların 38’inin STEM kapsamında gerçekleştirildiği ve makale olarak düzenlendiği ayrıca
%47,9’unun tek yazarlı olduğu belirlenmiştir. Literatürde benzer çalışmalara da rastlanmaktadır. Bu
çalışmalardan Çavaş vd. (2020) Türkiye’de STEM eğitimi ile ilgili yapılan araştırmaları farklı
değişkenler açısından değerlendirmişlerdir. Bu doğrultuda “STEM, STEM eğitimi, FeTeMM, entegre
STEM öğretimi” anahtar kelimeleriyle 2010 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen 52 makale ve 45
lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bu araştırmada STEAM eğitimi sanat boyutunun kapsam dışı bırakıldığı
görülmektedir.
Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen çalışmaların 2018 yılı ile birlikte hız
kazandığı görülmektedir. Ayrıca arama kriterleri doğrultusunda konu ile ilgili 2014 yılından önce
gerçekleştirilen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 2019 (n=14) yılının ise konu ile ilgili
gerçekleştirilen en çok çalışmanın olduğu yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak 2020 yılından
itibaren küresel salgının başlamasıyla birlikte araştırmalarda bir azalma olduğu görülmektedir.
Türkiye’de son yılların popüler eğitim yaklaşımlarından biri olan STEM/STEAM eğitiminin,
yurtdışında uzun süredir etkili bir biçimde kullanıldığı görülmektedir. STEM/STEAM eğitiminin
derslere entegrasyonu ile öğrencilerin eleştirel düşünme, bilimsel araştırmalar gerçekleştirme, güncel
sorunlara yenilikçi çözümler üretme ve 21. yy. becerilerini geliştirmede yardımcı olduğu gözlenmiştir
(Yıldırım & Gelmez Burakgazi, 2019). Bu noktada özellikle yaratıcılık potansiyelleri yüksek olan özel
yetenekli bireylerin eğitimine yönelik konu ile ilgili çalışmaların arttırılmasının literatüre katkı
sağlayacağı ve özgün projelere zemin hazırlayacağı düşünülmektedir.
Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere yönelik STEM/STEAM eğitimi araştırmalarının daha çok küçük
gruplu Bilsem öğrencileriyle gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Bu çalışmaların 27’sini Bilsem ortaokul
öğrencilerine yönelik çalışmalar oluşturmaktadır. Bu durumun özellikle ortaokul 5. ve 6. sınıf
öğrencilerinin ders sürecinde arkadaşlarını dikkatli dinleme, kendilerine sorulan sorulara farklı çözüm
yolları bulmaya çalışma, anlamadıkları bir konuyu öğretmenlerine çekinmeden sorma ve karşılaştıkları
sorunlarda önceki bilgilerinden yola çıkarak çözüm yolları arama gibi becerilerinin üst sınıflara oranla
daha yüksek olmasından kaynaklı olduğu söylenebilir (Okumuş & Yetkin, 2020). Ancak
STEM/STEAM eğitimlerinin her yaşa uygun bir yaklaşım olduğu ve farklı yaş gruplarındaki özel
yetenekli öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek araştırmaların konu ile ilgili farkındalığı daha da
arttıracağı düşünülmektedir.
Herdem ve Ünal (2018) 2010-2017 yılları arasında STEM eğitimine yönelik gerçekleştirilen 38
çalışmayı incelemişlerdir. Bu çalışmalarda veri toplama araçlarından en çok ölçek (n=13) kullanıldığı
tespit edilmiştir. Ancak mevcut çalışmada veri toplama aracı olarak daha çok görüşme/mülakat
formlarının (n=26) kullanıldığı belirlenmiştir. Bu durumun araştırmalarda en çok nitel çalışmaların
tercih edilmesinin sonucu olduğu görülmektedir.
Araştırmaların yöntemleri ile ilgili yapılan değerlendirmede nitel araştırma desenlerinden durum
çalışması araştırmalarının (n=21) ön plana çıktığı görülmektedir. Creswell’e (2013) göre durum
çalışması, araştırmacıların gerçek yaşamda belli bir zaman aralığında çoklu bilgi kaynaklarının
kullanılarak detaylı ve derinlemesine bilgi toplandığı ve yorumlandığı nitel bir yaklaşımdır. Eğitim
bilimleri alanında kuram oluşturma veya geliştirmede durum çalışmalarının önemli bir yere sahip
olduğu söylenebilir (Leymun vd., 2017). Araştırmada durum çalışmalarıyla birlikte nitel çalışmaların
oranının %54,1 olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda ilgili çalışmalarında en çok nitel veri analiz
yöntemleriyle çözümlendiği görülmektedir. Nitel çalışma desenlerinden sonra en çok tercih edilen
yöntem olarak karma yöntem karşımıza çıkmaktadır. Mevcut çalışma sonuçları ile benzerlik gösteren
Aydın Günbatar ve Tabar (2019) tarafından gerçekleştirilen çalışmada da Türkiye’de gerçekleştirilen
STEM eğitimi araştırmalarının en çok nitel araştırma yöntemleri doğrultusunda kurgulandığı tespit
edilmiştir. Ancak Yıldırım (2016) tarafından gerçekleştirilen araştırmada ise karma yöntem
yaklaşımlarının araştırmaların sadece %9’unu oluşturduğu belirtilmiştir.
Özel yetenekli bireylerin gelişimleri doğru eğitim yaklaşımları ile güçlendirilerek potansiyellerini en üst
düzeye çıkartmak mümkündür. Bu durumu destekleyen bir yaklaşım olan STEM/STEAM yaklaşımının
yurtdışında özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Ancak
özel yetenekli öğrencilere yönelik ülkemizde gerçekleştirilen konu ile ilgili araştırmaların az sayıda
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olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada özellikle yaratıcılık potansiyelleri yüksek olan özel yetenekli
bireylerin eğitimine yönelik konu ile ilgili çalışmaların arttırılmasının literatüre katkı sağlayacağı ve
özgün projelere zemin hazırlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın önemli sonuçlarından biri de değerlendirilen çalışmalarda sanat boyutunun göz ardı
edilmesidir. STEAM tasarlanmadan yüzyıllar önce Rönesans döneminde yaşayan Leonardo da
Vinci’nin defterlerinden birinde “tam bir zihin gelişimi için sanat bilimini, bilim sanatını inceleyin” notu
yer almaktadır (Spong, 2006). Sanatın, bilişsel ve duyuşsal birçok yeteneği geliştirdiği yapılan deneysel
araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu gerekçeyle STEAM’e sanatın dahil edilmesiyle, daha iyi sorgulama
yeteneği, yüksek konsantrasyon ve sorunlara daha etkin çözüm yolları bulma gibi yeteneklerin
kazandırılması amaçlanmıştır. Sanat alanında da STEAM eğitimine önem verilmesinin öğrencilerin
estetik değer algısı, düş kurma becerisi ve yaratıcılık potansiyellerini geliştireceği düşünülmektedir.
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Reduced Order Modeling and Proportional Derivative Control of an Electromechanical Covert Feather
for a Flapping Wing UAV
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ABSTRACT
This paper presents design and reduced order modeling of an electromechanical (EM) covert feather
for a bio-inspired Flapping Wing UAV (FUAV). Bond graph modeling (BGM) approach is used for
detailed model and for the digital simulation of an EM covert feather module. State space equations are
computed to analyze the model internal dynamics and responses using 20-SIM software package. The
model attained is of higher order and its analysis and subsequent controller design is computationally
complex. To address this, Reduced Order Modeling (ROM) of the EM feather is presented. Finally,
Proportional Derivative (PD) controller is designed for stabilization of the unstable covert feather
model. Simulation results show that the obtained ROM preserves the characteristics of the original
model and the PD controller stabilizes the feather in less than 0.3 seconds and therefore validates the
proposed methodology.
Keywords: Bio-Inspiration, Covert Feather, Flapping Wing UAV, Bond Graph Modeling, Reduced
Order Modeling, Simulation, PD Control

I.

INTRODUCTION

The first known endeavor of human flight was found from Greek mythology in the form of tale of
Daedalus and Icarus. The father-son duo, in their effort to escape from prison, constructed a pair of
wings utilizing twigs and wax. Icarus flew very close to sun resulting in melting of his wing and ensuing
death by drowning in the sea. In modern day history, Leonardo Da Vinci has been famous to research
on the aerodynamics of ornithopter despite the fact that he did not build any practical flying machines.
The first recognized flight of flapping wing machine was achieved by Alphonse Penaud of France in
the year 1874 [1-2].
Numerous FUAV models have been developed to date in order to study ﬂow field quantitatively and
qualitatively, from initial researches done by Haifeng et al. [3] to recent exploration and validated
concepts by Khan et al. [4]. Moreover, bond graph modeling (BGM) approach for modeling of FUAVs
has also been an area of interest in past few years. Jahanbin et al. [5] extensively studied the BGM
approach and presented an efficient dynamic model for simulation of a flapping robot performance
using this technique. However, all these FUAV models exhibited large states thereby making control
synthesis a laborious task.
To reduce this complexity of model for subsequent controller design, several studies have been carried
out on Model Order Reduction (MOR) and Reduced Order Modeling (ROM) of UAVs. These include
in-depth development of various MOR techniques for UAVs by Wang et al. [6]. Comparison study
among the various approaches of model reduction is also made in [7]. Recently, the model projection
method is applied to reduce the order of the system [8], and flexible aircraft whose order of the shortperiod model is reduced in Avanzini et al. [9].
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Recent review articles by Orlowski and Girard [10] and Taha et al. [11] showed an agreement that
unless active control is used the open loop flight dynamics of the FUAVs is unstable in both hovering
as well as forward flight. As a result, controller design for FUAVs becomes inevitable.
We present the design of an electromechanical (EM) covert feather for a bio-inspired Flapping Wing
UAV (FUAV). Bond graph modeling (BGM) approach is used for detailed model of an EM covert
feather module. State space equations are computed to analyze the model internal dynamics. Reduced
Order Modeling (ROM) of the EM feather is presented. Finally, Proportional Derivative (PD) controller
is designed for stabilization of the unstable covert feather model.

II.

FEATHER DESIGN

EM feather comprises of a flap, mechanical linkage, linear encoder, piezoelectric transducer (PZT),
voice coil, amplifier and controller. The PZTs due to small size and multi-functionality are used in
feathers keeping in view the size limitations of wings. Furthermore, PZTs can simultaneously act as
sensors and actuators. For more details on the design readers are encouraged to study author’s previous
work [12-17].
The flap of the electromechanical module senses the incident gust. The rotational motion of flap is
converted into axial force that is applied to PZT through mechanical linkage and linear encoder
depending on the magnitude of the turbulent force experienced. The linear encoder measures
displacement of the mechanical linkage. The PZT generates a voltage and is fed to microprocessor
installed into each module. The data is assessed and a desired output command is generated to drive the
voice coil. In this complete process the module is converted from a sensor into an actuator. Detailed
component diagram of the electromechanical feather module is shown in figure 1.

Figure 1 Electromechanical (EM) feather modüle

III.

MATHEMATICAL MODELING

Bond graph modeling is a potent tool for modeling engineering systems, particularly when diverse
physical domains are present. Additionally, bond graph sub models can be reused smartly, since bond
graph models are non-causal [5]. 20-SIM software is used in this research for bond graph modeling and
simulation.
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In this study, we provide a detailed modeling design down to each component level.The graphical
representation of single electromechanical feather module in the form of dynamic bond graph model
obtained through 20-sim is shown in figure 2. There are 7 energy storing elements making the 7th order
model of the system. There are three inputs Sf, MSf & MSe, which are components of input vector 𝑢
⃑ (𝑡).
Sf (Gust) is the disturbance input whereas MSf and MSe are the controllable inputs. From the bond
graph, state space of the system is obtained given below. The resulting state matrix A is 7x7, the input
gain matrix B is of 7x1 order and output gain matrix C is of 1x7 order.

Figure 2 Bond Graph Model of an Electromechanical Feather Module

IV.

CONTROL ORIENTED MODEL
th

The 7 order state space model of the EM feather obtained in previous section is computationally
complex. High order models can comprise redundant states which do not contribute significantly to the
dynamics of particular system under study. Therefore, it is always beneficial to reduce the model order
while ensuring that model characteristics are preserved [7]. Inspired by such goal, we perform a model
order reduction (MOR) of the original model that carries the same physical aspects.
We initially use Structural Elimination to eliminate states which are structurally detached from the inputs
or outputs while preserving the structure of the residual states. Later, Pole-Zero cancelation or minimal
realization is utilized to eradicate canceling or near-canceling pole zeros from the system transfer
functions. Finally, Balanced Truncation is used to work out a lower order estimate of system model by
neglecting those states having low effect on the overall model response. The final reduced order model
came out to be of 4th order given below. The bode plot of the Reduced Order Model (ROM) and the Full
Order Model (FOM) is illustrated in Fig. 3. The figure shows that the characteristics of the FOM and
ROM are preserved.
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Fig. 3 Bode Plot of the FOM and ROM
V.

SIMULATION RESULTS

Bond graph model in figure 2 is simulated by taking incident gust on the flap, which is presented as
Source of flow (Sf), as input terminal and movement of flap (I1) is taken as output terminal. Linearization
for this input-output in 20-Sim provides a model in state space of transfer function realization given
above. Figure 4 shows the Pole-Zero plot of the linearized model which depicts multiple poles at origin
and thus the system is unstable. Table 1 shows the open loop poles of the system. Table 2 shows the
values and specifications of components and is taken from [12].
Table 1 Open Loop Eigenvalues
λ1,2

±6.01j

λ3,4

-3.2±2.8e4j

Table 2 Parameters of the System Model
Component

Description

Values

I

Mechanical

Mass of flap

0.008 kg

Sf

Mechanical

Gust velocity on flap

10 m/s

Electrical

Inductance

0.289 H

Mechanical

Stiffness

0.289 KN/m

Variables
FLAP

VOICE COIL ACTUATOR
IC

PIEZOELECTRIC STACK
R

Electrical

I1

Mechanical

C2

Mechanical

Resistance between amplifier and 5 Ω
PZT
0.008Kg
Mass of Stack
1.5e-7 kN/m
PZT spring stiffness

TF1

Electrical

Electromechanical Coupling Ratio

0.478

Mechanical

Stiffness of spring

0.14 kN/m

Transformer Ratio

0.1

SPRING
C1

MECHANICAL LINKAGE
TF
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Figure 4 Pole Zero Map of Linearized Model

VI.

PROPORTIONAL DERIVATIVE CONTROL

In order to stabilize the unstable open loop system model, we develop a PD controller based feedback
control system. The gains of PD controller obtained are Kp = 31.23, Kd = 1.13. Figure 5 shows the step
response of the complete feedback control law design as given in Eq (1). The response successfully
stabilizes after approximately 0.26 sec in simulation time.
u(t) = - K . x(t)

(1)

The controllability of the system is 3 and the response settles asymptotically because it is stablizable
system. Similarly, it is detectable system with observability of order 3.

Figure 5 Closed Loop Step Response

VII.

CONCLUSION

In this paper we present we present the design of an electromechanical (EM) covert feather for a bioinspired Flapping Wing UAV (FUAV). Bond graph modeling (BGM) approach is used for detailed
model of an EM covert feather module. State space equations are computed to analyze the model internal
dynamics. Reduced Order Modeling (ROM) of the EM feather is presented. Finally, Proportional
Derivative (PD) controller is designed for stabilization of the unstable covert feather model. Simulation
results show that the obtained ROM preserves the characteristics of the original model and the PD
controller stabilizes the feather in less than 0.3 seconds and therefore validates the proposed
methodology.
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PERFORMANCE EVALUATION OF SPIRAL COIL RECIEVER FOR THERMAL STEAM
GENERATION USING OPTICAL AND THERMAL ANALYSIS OF PARABOLIC DISH
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ABSTRACT
Solar energy can be used for substitution of the depleting fossil fuels in thermal applications and
electricity generation through thermal route. For medium and high temperature applications, a system
for collecting solar energy at high temperatures was developed and built in this research work. Solar
collector developed over the years can be categorized as concentrating or focusing collectors, flat plate
collectors, solar panels and photovoltaic panels. The paper was aimed at determining the performance
evaluation of spiral coil reciever for thermal steam generation using parabolic concentrating system.
The parabolic dish solar concentrator (PDSC) with a rim angle of 45O, focal length of 6.15 m, and an
aperture area of 5.8 m2 was designed and constructed for the determination of the variables. The PDSC
and spiral coil reciever were made of stainless steel reflector sheet and copper tube pipe respectively, in
such a way that both the manufacturing and assembly processes do not require complicated technology
or skilled labour. Since the PDSC is for high enthalpy steam generation, hot water and cooking
application. A finite element stress analysis is conducted to determine the thermal efficiency and optical
efficiency of the system under various weather conditions. A simple solar tracking system is employed
when it is oriented in a direction of solar radiation. The thermal efficiency of the collector is also
reported. The efficiency according to the finding depends on the optical properties of the materials
involved, the geometry of the collector, and the various imperfections arising from the construction of
the collector. The thermal efficiency and optical analysis of the system were determined and obtained
to be 54.4%, and 48.6% respectively.
Keywords: optical efficiency, thermal efficiency, stainless steel parabolic reflector, spiral coil reciever,
and steam generation
1.0

INTRODUCTION

Energy demands across the world have been on a rapid rise recently due to population growth and
industrialization. It is obvious that the conventional energy sources (Fossil Fuels) are under increasing
demand and there is a need to examine alternative sources to augment these energy sources (Sadik et
al., 2013).
Solar energy is the most interesting and promising source that plays a vital role in meeting the increasing
energy demands and saving the depleting fossil fuel resources. The rapid consumption of fossil fuels to
meet the increasing energy demand leads to environmental pollution and lack of fossil fuels is prompting
the search for alternative energy resources to achieve sustainable development (Purohit, 2010).
Concentrating Solar Power (CSP) systems namely parabolic trough, linear Fresnel reflector, power
tower and parabolic dish can be used effectively to convert solar energy into heat (Reddy and Veershetty,
2013). Solar dish systems can provide an economical source of power and become a key source of
renewable energies in the coming years (Poullikkas et al., 2010). In general, there are two different
designs of receivers in solar dish systems; external and cavity designs. External receivers which are
usually spherical absorbing radiation coming from different directions while cavity receivers have an
aperture through which the radiation passes (Sukhatme, 2008).
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The external receiver could be interesting for low power applications. In a cavity receiver, on the other
hand, a large part of the emitted radiation remains inside the cavity and is absorbed again so that the
total radiative heat loss is lower (Ham and Lenz, 1985).
There are four main types of Concentrating Solar Power (CSP) technology used to concentrate and
collect sunlight in order to turn it into heat. These were namely as parabolic-trough collector (PT), solar
tower (ST), linear Fresnel (LF) and parabolic dish (PD). They can be classified according to the focus
type (line focus or point one), depending on the receiver type (fixed or mobile) or considering the
concentration level (medium or high concentration) (Roldan et al., 2015)
Direct steam generation achieving 90% thermal efficiency at 535 °C with a parabolic dish and cavity
type receiver has been reported based on experimental results using a 500 m2 dish (Burgess et al., 2011).
Pavlović et al., (2016) presented a mathematical and physical model of the new offset type parabolic
concentrator with a spiral coil absorber for calculating its optical performance. The designed parabolic
concentrator is a low cost solar concentrator for medium temperature applications.
The study would try to find more efficient and convenient method of harnessing the available solar
radiation using concentrating solar collector for solar thermal applications using spiral coil reciever, and
encourage use of friendly technology for domestic and industrial use.

2.0 MATERIALS AND METHODS
2.1 Materials
The construction of parabolic dish concentrating system was made using locally available materials, and
the specification of the materials used is shown Table 1. In the selection of materials for the construction,
the following were highly considered; local availability, low cost, easy handling during fabrication,
lightness of weight for easy handling during use, ability to withstand environmental and operating
condition and non-toxic effects.
Detailed list of the materials, their specifications and quantities used for the construction of the parabolic
dish collector are as shown in Table 1.
Table 1: Specification of Materials Used
MATERIAL

SPECIFICATION

QUANTITY

Stainless steel reflector type

10m

6

Copper pipe tube

0.4m

4

Connecting arms

0.35m

4

Cross bar

0.81m

1

Adjuster

0.30m by 0.23m

1

Receiver sitter

0.51m

1

Receiver adjuster

0.43m

1

2.1.1 Experimental Set up and instruments used
The water boiling test experiments for steam generation were performed and maximum temperature
attained of the parabolic concentrating system with spiral coil reciever were measured by using Digital
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thermocouple data logger and recorded, the optical and thermal efficiencies of the systems were also
evaluated. The instruments used during instrumentation, include the following listed in Table 2
Table 2: List of Instrument used in the Measurement
PARAMETER MEASURED

INSTRUMENT USED

Solar insolation

Pyranometer

Wind speed
Content temperature

Anemometer
Maximum and minimum mercury in
glass thermometer

Ambient temperature

Digital thermocouple data logger

Weight of water and other food substance

Electronic Weighing balance

2.2 METHODS
2.2.1 Optical Design of the Solar Parabolic Thermal Concentrator
The optical design of the solar parabolic thermal concentrator and operation are presented. Optical design
is based on parabolic dish with 12 curvilinear trapezoidal petals, as shown in plate (i) . Similar method
was employed by (Pavlovic et al., 2014).
Mathematical equation for the parabolic dish solar concentrator i n Cartesian and cylindrical coordinate
systems was employed ( Pavlovic et al., 2016), is defined as:
x 2 + y 2 = 4fz

&

z=

r2
4f

(1)

Where x and y are coordinates in aperture plane and z is distance from vertex measured along the line
parallel with the paraboloid axis of symmetry; f is focal length of paraboloid i.e. distance from the vertex
to the focus along the parboloid axis of symmetry. The relationship between the focal length and the
diameter of parabolic dish is known as the relative aperture and it defines shape of the paraboloid and
position of focal point.
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Plate (i): Parabolic dish concentrating collector under construction

2.2.2 Design Description of Solar Parabolic Concentrator
Mechanical design of the solar parabolic concentrator was done using mathematical method. Parabolic
shape of solar concentrator is obtained by entering x and y coordinates for selected points.
The parabolic dish solar collector or concentrator comes in six parts for easy transportation to be
assembled using bolts and nuts to tighten the part together. Each part is made up of light steel material;
the upper surface was then fixed or coated with stainless steel reflector sheet in order to have a high
efficiency of reflecting the sun energy onto the receiver. After finishing the coating or fixing, the six
parts are brought together to be fixed into the parabolic dish shape as shown in plate (i) and plate (ii),
before assembling and after assembling respectively.
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Plate (ii): Parabolic dish concentrating collector
2.2.3 Description of Receiver - absorber
Receiver-absorber placed at the focal point where reflected radiation from solar concentrator is collected.
In the process of designing parabolic solar concentrators one always seeks for the minimum size of the
receiver. With small receiver size one can reduce heat losses as well as cost of the whole system. Also
small receiver size provides increase of absorbed flux on the surface of receiver. This is the way of
obtaining greater efficiency in conversion of solar radiation to heat. The proposed system of receiverabsorber for this work is spiral coiled with diameter of 160m as shown in plate (iii) and (iv) before
insulated and after insulated with glass fibre respectively. The spiral coil receiver was mounted on the
head of the support. Since the parabolic dish collector is a focusing type collector, the receiver was
placed at the focus of the parabolic reflector. The geometrical parameters of spiral coil receiver are
described in table 3.
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Plate (iii): spiral coil receiver- absorber before insulated

Plate (iv): Spiral coil receiver- absorber
Table 3: Geometrical parameters of spiral coil receiver
Internal diameter of pipe

9.3mm

External diameter of pipe

12.2mm

Pipe wall thickness

0.25mm

Minimum radius of the coil

25mm

Maximum radius of the coil

202mm

Spiral coil pitch

13.6mm

Number of coil turns

24 turns

2.3 Determination of Focal point of parabolic concentrator
In locating the focal point of the dish, two methods are often used: Manual construction which entails
finding the focal point by placing the receiver on the approximate or assumed point till the right point
of receiving the highest reflected sunlight is gotten or through the calculations (equation) method. In
this work, the calculation (equation) method which entails using the Parabola equation to calculate the
required parameter adopted as shown in figure 2.1 Equation (2) was used for the determination of the
focal point.
2

D
f 
4d

(2)

Where D is the longest width and d is depth of the parabola (NOVA, 2007)
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Figure 2.1: Schematic diagram for Determining the Focal Point
2.4 Determination of Concentration Ratio of Concentrating Solar Collector
The energy utilization based on the thermal energy parameters and optical efficiency of the system
considered and the concentration ratio of the collector determined using equation (3) (Eltahir, 2013).
The geometrical concentration ration is defined as the collector aperture area Aa , divided by surface
area of the receiver Ar (Eltahir, 2013).
Cg =

Aa
Ar

(3)

Where Aa and Ar were obtained using equation (4a) and (4b) respectively ( Alarcon,et,al. 2013)
πDa2
4
Ar = 2πah
Aa =

(4a)
(4b)

2.5 Determination of Thermal Efficiency of Concentrating Solar Collector
The thermal energy efficiency of the parabolic concentrating solar collector or reflector depends on the
operating temperature of the collector, the direct normal irradiation Ib and the incidence angle θi of the
solar radiation (Najla et al., 2011). The efficiency is defined as the ratio of the thermal power absorbed
by the heat transfer fluid to the direct normal irradiance on the aperture area (Najla et al., 2011), or the
solar thermal collector efficiency is defined as the ratio of the rate of useful thermal energy leaving the
collector, to the solar irradiance falling on the aperture area (Kathori et al., 2012). Therefore, the thermal
efficiency was determined using equation (5) (Najla et al., 2011)
ɳth =

(Twf −Twi )Mw Cw
Ib Ac

× 100%

(5)

Where
ɳth Thermal efficiency in %
Twf Final temperature of water measured in OC
Twi Initial temperature of water measured in OC
Mw Mass of water measured in kg
Cw Specific heat capacity of water 4200J/Kg/K (Constant)
Ac Aperture area of the collector measured in m2
It was 2.45kg of water was boiled in 4minutes at solar radiation of 969W/m2 and wind speed of 0.47m/s.
with parabolic concentrating system.
The magnitude of the efficiency of the system by 01:00pm was calculated to be ŋth = 54.4%
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2.6 Evaluation of Optical Efficiency of the Concentrating Collector
The optical efficiency ƞo depends on the optical properties of the materials involved (e.g. the reflectance
of dish and the optical properties of the receiver glazing etc.), the geometry of the collector, and the
various imperfections arising from the construction of the collector. It can be analyzed by identifying
the different loss mechanisms (Feuermann and Gordon, 2001).
As the solar parabolic dish concentrator maintains its optical axis always pointing directly towards the
sun to reflect the beam, which means the incidence angle of solar beam into the dish is zero degree, and
the cosine loss equals zero (Palavras and Bakos, 2006). Therefore, the optical efficiency of the collector
was evaluated using equation (6) ((Kathori et al., 2012).
ɳopt =

Q opt
Ia Aa

(6)

Where Q opt the optical energy of receiver and heat transfer is can be calculated using equation (7)
( Alarcon, et al., 2013).
Q opt = Aa ρc τv ρSIb

(7)

Q opt = 118205.8W. Therefore, the optical energy of receiver was found to be 118205.8W
Therefore, optical efficiency ɳopt was found to be 48.6% using equation (6)
Where Ia is the solar DNI(direct normal irradiance) falling on a collector aperture area , Aa is the aperture
area of the collector, ρc is the receptor absorptance, τv is transmittance of the reflector 1, ρ is the
A −A
reflectivity of the concentrator and S is the shape factor (S = a t ) and At is the fraction of the
Aa

concentrator aperture area . The values of the optical parameter are described in table 4.
Table 4: values of optical parameter of parabolic concentrator
Optical parameter
ρc

Values
Receptor absorptance 0.85

τv
Transmittance of the glass coating (if it exists). In this case,
it does not exist and then it is equal to 1 (Kathori,et.al, 2012)
ρ

Reflectivity of the concentrator 0.572

s

Shape factor

Aa

0.9996

Aperture area of collector 5.8m2

3.0 RESULTS AND DISCUSSION
The experimental tests were carried out with spiral coil reciever at old site of Sokoto Energy Research
Centre at the University permanent site. Water was selected as the heat transfer fluid for the system
because of its stability at high temperatures, low material maintenance and transport costs, safe to use,
and is the most commonly used fluid for domestic heating applications. The tests were conducted for
eight weeks, and only three days results were depicted; from Tuesday 23th to Friday 26th June, 2020. On
the first and third day, there was evidence of occurrence of cloud with rapid fall of temperature. This is
due to the cloud covered the intensity of solar radiation (uncontrolled factor) similar results was stated
by (Funk, 2000).
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3.1 Results
3.1.1 Water Boiling Test
The result of the water boiling test is shown in Figure 3. The system shows that the highest temperature
recorded is that of the parabolic concentrating system; the corresponding global solar radiation and wind
speed were 98.7OC, 948W/m2 and 0.70m/s respectively at time of 13:00pm on the day of
experimentation. The result clearly shows the effect of the atmospheric parameters on the water
temperature. It was clearly noticed that the weather was fluctuating due to the cloudy sky which tends
to slow down the boiling process. The atmospheric temperature was in constant fluctuation between
75.30C to 83.50C in between the hours of 11:30am to 12:30pm with the highest ambient temperature
reached at that same time. The maximum Solar Insolation was found in between 12:00pm to 1:00pm.

Figure 3 : Effect of Weather elements on water temperature of water boiling test
3.1.2 Steam Test
The steam generation test was conducted on the second day which was having a clear weather. Figure
4, shows the representation of the data in an excel graph. The atmospheric parameters were in favor of
the rise in temperature with the highest temperature being attained very fast even before noon, while the
atmospheric temperature was favorable. The highest solar insolation reached and recorded in this clear
weather was 884W/m2. Comparison between the previous data and this one shows that, the later one
was being favored by clear sky which makes the boiling point to be reached with little delay.
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Figure 4: Temperature variation with time and corresponding global solar radiation of steam test

3.2 DISCUSSION
The experimental results obtained for boiling test was depicted in Figure 3. The Figure shows that, the
temperature of water obtained by the system was continuously increasing to reach a temperature value
100OC as the ambient temperature continuously increased to a certain value of 43OC, and corresponding
increase of wind speed. By 13:00pm the temperature value of the system was gradually decreased to a
certain value, this could be due to gradual decreased of the intensity of solar radiation and ambient
temperature as the result of cloud covered; Therefore, it is uncontrolled parameters or factors, similar
results was reported by Funk ( 2000) and Serah (2014). Therefore, the maximum temperature required
for water to boil was achieved, and a significant limestone was achieved compared to the temperature
of 90OC obtained by Asere et al., ( 2003).), and the temperature value is similar of 100 OC obtained by
( Ibrahim 2012).
Similarly, Figure 4 shows that the highest temperature recorded of the solar concentrating system during
steam generation test, corresponding global solar radiation and wind speed were 225.3OC, 884W/m2 and
0.40m/s respectively at time 14:00pm on second day of experimentation. On that day the atmospheric
condition or weather was cleared around 12:30 – 14:00pm. Therefore, the atmospheric parameters were
in favor of the rise in temperature with the highest temperature being attained very fast even before
noon, while the atmospheric temperature was favourable. The highest solar insolation reached and
recorded in this clear weather was 884w/m2. Comparison between the previous data and this one shows
that, the later one was being favoured by clear sky which makes the boiling point to be reached with
little delay, similar results was reported by Funk ( 2000). The temperature value is lower than 300 OC
obtained by Kashika and Reddy ( 2000).

4.0 CONCLUSION
The spiral coil reciever with parabolic concentrating solar collector was found to be able to produce
boiling water and steam with a temperature as high as 100OC and 225.3OC respectively; the system can
be used for some domestic and thermal steam application. The thermal efficiency and optical efficiency
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were found to be 54.4%, and 48.6% respectively. The variation of temperature results obtained in some
days during experimentation could be as a result of both optical and thermal losses from the reflector
and receiver. Furthermore, the results of the tests conducted were obviously hindered by the fluctuation
of the atmospheric parameters as a result of the cloud covered the intensity of solar radiation which is
one of the uncontrolled atmospheric parameter and as well inefficiency caused by manual tracking
system or mechanism. But it can be said that significant limestone was achieved
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METAVERSE EVRENİNDE ARSA FİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MAKİNE
ÖĞRENMESİ İLE GELECEK TAHMİNİ
PREDICTION WITH MACHINE LEARNING AND COMPARISON OF LAND PRICES IN THE
METAVERSE UNIVERSE
Öğr. Gör. Yavuz Selim Balcıoğlu
Gebze Technical University, Faculty of Business Administration, Management Information System
Department, Kocaeli, Turkey
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ÖZET
Yeni sanal dünyanın tanımı olan Metaverse, yeni nesil internet hayatı olarak tanımlanmaktadır. İnternet
üzerinden oluşturulan sanal dünyalara geçiş yapmayı sağlayan, bununla birlikte, her bireyin dijital
avatarlar vasıtası ile kendini ifade edebildiği sanan yerdir. Kullanıcılar fiziksel dünya içerisinde
kendilerini nasıl ifade edebiliyorsa, bu yeni sanal dünyada da iletişim kurabildikleri gibi, işbirliğide
yapabilmektedirler. Artık bireylerin dışarıda yüzyüze gelip etkinlikler yapmasına gerek
bulunmamaktadır. Covid-19 sonrası yeni dünya düzeni artık sanal birlikteliklerin ve sanal etkileşimlerin
en üst düzeye çıktığı dönemdir. Bununla birlikte Metaverse evreni sadece insanların birbirleri ile
etkileşim içerisinde oldukları bir yer değil, ayrıca sanal olarak toprak satın alabildikleri bir yerdir. Her
ülkenin belli platformlarda satılan sanal toprakları bulunmaktadır. Bu çalışmada, dünya üzerindeki
toplam 194 ülkenin minumun yer alanı fiyatları tespit edilmiş ve 2022 sonrası artış oranlarının tahmini
makine öğrenmesi algoritmalarından olan K-NN ile analiz edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Metaverse, sanal dünya, internet yaşamı, makine öğrenimi, iletişim, ülke, fiyat
ABSTRACT
Metaverse, the definition of the new virtual world, is defined as the new generation of internet life. It is
a place that allows transitioning to virtual worlds created over the Internet; however, each individual
can express himself through digital avatars. Just as users can express themselves in the physical world,
they can communicate and collaborate in this new virtual world. There is no longer a need for individuals
to come face to face and do activities outside. The new world order after Covid-19 is now the period
when virtual associations and virtual interactions reach the highest level. However, the Metaverse
universe is a place where people interact with each other and a place where they can buy land virtually.
Each country has virtual lands sold on specific platforms. In this study, the minimum floor area prices
of 194 countries around the world were determined, and the estimation of the increase rates after 2022
was analyzed with K-NN, one of the machine learning algorithms.
Keywords: Metaverse, virtual world, internet life, machine learning, communication, country, price

I.INTRODUCTION
Through different 2D and 3D software, the first immersive generation of online e-learning tools was
created in the 1990s, but the complexity and high costs of those tools led to little use. Over time,
technological advancements would make more cost-effective immersive devices accessible to broader
learners. Eventually, the third generation of immersive technologies like Google Cardboard can be seen
in increased use in education (Lee et al., 2017). However, advancements in new technologies typically
take time, and there is always a lag between software and devices. From the standpoint of end-users,
three important technological innovation movements have been recorded centered around the
development of personal computers, the Internet, and mobile devices, properly. The computing
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innovation is currently unfolding around spatial, immersive technologies such as Virtual Reality
(Muñoz-Saavedra, Miró-Amarante and Domínguez-Morales, 2020). This movement is expected to form
the next everywhere computing model to transform online education, business, remote work, and
entertainment. This new model is known as The Metaverse (Mystakidis, S., 2022). The Metaverse is a
collective virtual reality and digital environment consisting of many interconnected3D spaces that users
can freely visit, modify and inhabit (Sparkes, 2021). It enables users to join worldsand network in a fully
visualized 3D environment remotely. A surrogate represents a user's physical body in the Metaverse,
such as an avatar that the user controls or directs (Huggett, 2020). Users can manipulate their avatars
using a combination of gesture or keyboard controls and scripted movements while performing tasks
such as moving to explore (Tunca et al., 2022).
Many people need a house as a place for rest. The price of the land depends on geographical conditions
and facilities. It is difficult to determine the price at the beginning of selling a house, and too low a price
can make people not bid, while a high price will make some people not be willing to buy it. The initial
cost of the house is affected by many factors. A non-fungible token or NFT represents digital content,
such as a physical asset (Dowling, 2022). Depending on the platform, an owner can use his NFT as a
building in which you can create virtual rooms where you can socialize with friends, advertise for your
business, work for yourself, play games, et cetera (Nadini et al., 2021).
This study determined the price environments of 194 countries with the data obtained from two online
metaverse platforms, and price predictions were made for the next year with the K-NN algorithm.
II.

METHOD

K-Nearest Neighbor (K-NN)
The K-NN algorithm (also known as the K-Nearest Neighbor algorithm) is one of the methods used for
classification analysis, but it has also been used for prediction in the last few decades (Sun, Du and Shi,
2018). The reason for this is the increase in the use of data in the field of information and computational
science and technology (Balcıoğlu and Sezen, 2020). With new technologies and systems being
introduced into society and existing technologies continuing to be more sophisticated, a large amount
of data is collected through these technology systems (Zhang et al., 2018).
NextEarth
Next Earth is a blockchain-based virtual Earth, where customers can buy and sell lands on virtual Earth
while creating a price on the real one. With the support of society governance, tokenomics, and Defi
solutions for its whole society, it aims to be one of the most energetic environmental charity plans.
Metaverse Ovr
OVR, a company focused on building an ecosystem around Virtual Reality (VR) and augmented reality
(AR), has launched its App Store for VR, AR, MR, and Wearable technology for the Augmented
environment. OVR Appstore offers services for users to create highly interactive Augmented reality
experiences.

III.

PROPOSED METHOD

Data from NextEarth and the Metaverse Ovr platform will be ranked as the top ten most expensive
countries. A price comparison will be made on both platforms regarding virtual land prices between
countries. Virtual land charges will be expressed in dollars.
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Figure 1. Example virtual land
As seen in Figure 1, each square area represents the virtual land in that region. In terms of price, the
prices of each square area can increase or decrease according to the value of the region in which it is
located. In this study, we have taken the average prices of virtual lands of countries as a basis.
Table 1. Top 10 countries with the most expensive virtual land according to NextEarth
NextEarth

Vatican City
Maldives
Germany
Singapore
United States
Barbados
Malta
Italy
Portugal
Morocco
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45,05
2,34
1,97
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1,1
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Table 2. Top 10 countries with the most expensive virtual land according to Metaverse Ovr

Metaverse Ovr
Monaco
Vatican City
Hungary
Morocco
Barbados
Germany
United States
Malta
Portugal
Maldives

29,18
26,35
21,1
19,22
18,16
9,97
9,44
8,92
7,57
7,39

As can be seen in Tables 1 and 2, the ten countries with the most expensive virtual lands were determined
on two different platforms. Therefore, the corresponding numerical values in the table are defined in
dollars. To show the price difference between the two platforms, the virtual land prices of the partner
countries in both platforms are compared in Table 3.
Table

3.

Price

comparison of the
NextEarth

countries that are
Metaverse Ovr

Vatican City
Maldives
Germany
United States

45,05
2,34
1,97
1,14

26,35
7,39
9,97
9,44

Barbados
Malta
Portugal

1,1
1,09
1,03

18,16
8,92
7,57

common

on

both

platforms

As seen in Table 3, NextEart virtual land prices are much cheaper than the Metaverse Ovr platform
outside the Vatican city. However, Metaverse Ovr has the highest virtual land prices among these two
platforms.

VI. RESULTS
We consider two prices to compare the price accuracy: the price generated by the model and the price
in actual transactions. Then, we calculated the difference between these two prices.
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Table 3. Prediction comparison and error rate of 7 countries on two different platforms with K-NN
algorithm
Country
Vatican City
Maldives
Germany
United States

NextEarth Price
45,05
2,34
1,97
1,14

K-NN Pred.
33,78
1,86
1,47
0,889

Error Rate
25,10%
21%
25,40%
22,10%

Metaverse Ovr
26,35
7,39
9,97
9,44

Barbados
Malta
Portugal

1,1
1,09
1,03

1,65
0,9
0,882

50%
17,50%
14,40%

18,16
8,92
7,57

K-NN Pred. Error Rate
17,29
34,40%
5,59
24,40%
8,75
22,20%
7,64
19%
13,42
6,39
5,63

26,10%
28,30%
25,60%

As seen in Table 3, the estimation analysis of the virtual land prices of the most expensive countries,
shared between the NextEarth platform and Metaverse Ovr platform, was made with the K-NN
algorithm. In addition, the loss error rate between the original data and the forecast data is indicated as
a percentage in the table.
When the NextEarth data are compared with the forecast data, the highest forecast difference emerges
with 50 percent in the data of Barbados. The lowest error rate belongs to Portugal with 14.40 percent.
When the Metaverse Ovr data are compared with the forecast data, it is seen that the highest forecast
difference belongs to Vatican City, which is 34.40 percent. The lowest error rate, 19 percent, was
analyzed to belong to the United States.

Figure 2. 2022 forecast graphic analysis of the three countries with the most expensive virtual land
prices on NextEarth and Metaverse Ovr platforms
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V.CONCLUSION
In this study, in the results of the analysis of virtual land prices belonging to two different platforms
belonging to the Metaverse universe in 194 countries, the most expensive ten virtual land prices were
determined, and estimation analysis was made with the K-NN algorithm. When the analysis results were
evaluated, the K-NN algorithm generally succeeded. In the future, by adding different machine learning
algorithms into the analysis, comparative analysis can be made, and the machine learning algorithm with
the highest accuracy rate can be determined.
REFERENCES
Balcıoğlu, L. Y. S. and Sezen, P. D. B. (2020) ‘Estimation of the Probability of Bank Customers by
Artificial
Neural
Networks’,
Universal
Journal
of
Management.
doi:
10.13189/ujm.2020.080203.
Dowling, M. (2022) ‘Fertile LAND: Pricing non-fungible tokens’, Finance Research Letters. doi:
10.1016/j.frl.2021.102096.
Huggett, J. (2020) ‘Virtually real or really virtual: Towards a heritage metaverse?’, Studies in Digital
Heritage. doi: 10.14434/sdh.v4i1.26218.
Lee, S. H. (Mark) et al. (2017) ‘Assessing Google Cardboard virtual reality as a content delivery system
in
business
classrooms’,
Journal
of
Education
for
Business.
doi:
10.1080/08832323.2017.1308308.
Muñoz-Saavedra, L., Miró-Amarante, L. and Domínguez-Morales, M. (2020) ‘Augmented and virtual
reality evolution and future tendency’, Applied Sciences (Switzerland). doi:
10.3390/app10010322.
Nadini, M. et al. (2021) ‘Mapping the NFT revolution: market trends, trade networks, and visual
features’, Scientific Reports. doi: 10.1038/s41598-021-00053-8.
Sparkes, M. (2021) ‘What is a metaverse’, New Scientist. doi: 10.1016/s0262-4079(21)01450-0.
Sun, J., Du, W. and Shi, N. (2018) ‘A Survey of kNN Algorithm’, Information Engineering and Applied
Computing. doi: 10.18063/ieac.v1i1.770.
Tunca, S. et al. (2022) ' TWITTER ANALYSIS FOR METAVERSE LITERACY', 4.
INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
Zhang, S. et al. (2018) ‘A novel kNN algorithm with data-driven k parameter computation’, Pattern
Recognition Letters. doi: 10.1016/j.patrec.2017.09.036.

176

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ PROBLEMLİ MEDYA KULLANIMLARININ
ANNELERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF PROBLEMATIC MEDIA USE OF PRESCHOOL CHILDREN BY THEIR
MOTHERS
Öğr. Gör. Bayram DELEŞ
Ardahan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programı
ORCID NO: 0000-0002-7507-240X
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Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü
ORCID NO: 0000-0001-8232-8947
ÖZET
Bu araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının problemli medya kullanımlarının anneleri tarafından
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu Ardahan iline bağlı özel okul öncesi eğitim kurumlarına çocuğu devam
eden 156 anne oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Genel Bilgi Formu’ ve
‘Problemli Medya Kullanım Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi ve ANOVA
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çalışmayan, çocuğunun cinsiyeti kız olan, çocuk sayısı üç ve üzeri
olan ve çocuğunun günlük medya araçlarını kullanım süresini üç saat ve üzeri olarak değerlendiren
annelerin çocuklarının problemli medya kullanım düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anne, Çocuk gelişimi, Problemli medya kullanımı

ABSTRACT
In this study, it is aimed to evaluate the problematic media use of preschool children by their mothers.
The descriptive research method and the screening model were used in the research. The study group of
the study consists of 156 mothers whose children attend special preschool educational institutions in
Ardahan province. In the research, ‘General Information Form’ and ‘Problematic Media Usage Scale’
were used as data collection tools. In the analysis of the data, t-test and ANOVA were used. As a result
of the research, it was determined that the children of mothers who do not work, the gender of their child
is a girl, the number of children is three and above, and the duration of their child's daily use of media
tools is three hours and above, have a high level of problematic media use.
Keywords: Mother, Child development, Problematic media use
GİRİŞ
Okul öncesi dönem, bireyin yaşamının önemli yılları olarak tanımlanmakta ve çocuğun ileriki hayatını
etkileyecek bir süreci kapsamaktadır (Aral, 2011). Bu dönem özellikle çocuğun bilişsel, sosyalduygusal, motor ve dil gelişiminde önemli bir yere sahiptir (Budak, 2020). Günümüzde gelişen
teknolojiye bağlı olarak okul öncesi dönem çocuklarının medya araçlarını kullanımının, çocuğun günlük
yaşamının bir parçası haline geldiği (Livingstone ve Ross, 2017; Aydoğdu, 2018) ve giderek artış
gösterdiği (Şahin ve ark., 2015) tespit edilmiştir. Okul öncesi dönemde tablet, akıllı telefon ve dizüstü
bilgisayar gibi dijital araçların çocuklar tarafından yaygın olarak kullanılmasında ise ebeveynler önemli
roller üstlenmektedir (Işıkoğlu Erdoğan, 2019; Kaçan ve Kimzan, 2017). Bu bağlamda çocuğun medya
araçlarını aşırı kullanımı sonucunda çocuğun gelişiminin olumsuz yönde etkilendiği yapılan
araştırmalarla ortaya konulmuştur (Domoff ve ark., 2019; Livingstone ve Ross, 2017).
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Problemli medya kullanımı, çocuğun günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen aşırı medya kullanımı
olarak tanımlanmaktadır (Domoff, Borgen ve Radesky, 2020). Problemli medya kullanımına bağlı
olarak çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel gelişiminin olumsuz etkilendiği, diğer sosyal faaliyetlere karşı
ilgi kaybının yaşandığı tespit edilmiştir (Domoff ve ark., 2019). Alan yazında bu konuyla ilgili yapılan
araştırmalar incelendiğinde daha çok ergenler ve yetişkinlerde internet bağımlılığı ile ilgili araştırmalara
(Brand ve ark., 2016; Gentile ve ark., 2017; Plante ve ark., 2019; Zimmerman ve ark., 2009)
odaklanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte okul öncesi dönem çocuklarının medya araçlarını
kullanımlarına yönelik alan yazında sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (Balantekin, 2009; Hazar ve
Hazar, 2017; Eşgi, 2014). Özellikle bu dönemde çocuğun medya araçlarını kullanımında ailenin büyük
rolü olduğundan, annelerin çocuklarının problemli medya kullanımı yönündeki değerlendirmelerinin
çocuğun sağlıklı gelişimini yakından ilgilendirdiği düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle
araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının problemli medya kullanımlarının anneleri tarafından
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Okul
öncesi dönem çocuklarının problemli medya kullanımlarının anneleri tarafından değerlendirilmesinde
annelerin,


Öğrenim düzeyleri



Çalışma/çalışmama durumları



Çocuğun cinsiyeti



Çocuk sayısı



Çocuğun günlük medya araçlarını kullanım süresi etkili midir?

YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın tipi, çalışma grubu, veri toplama araçları, veri toplama süreci ve verilerin
çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel analizler sunulmuştur.
Araştırmanın Tipi
Bu araştırmada betimsel araştırma yöntemi ve tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, araştırmaya
katılan bireyleri var olduğu gibi kendi koşulları ile tanımlamayı amaçlayan araştırma yaklaşımıdır
(Büyüköztürk, 2012).
Araştırmanın Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Ardahan iline bağlı özel okul öncesi eğitim kurumlarına çocuğu devam
eden 156 anne oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, çalışmaya gönüllü olarak
katılmayı kabul eden ebeveynler araştırmaya dahil edilmiştir. Annelerin demografik özelliklere göre
dağılımları inceleniştir. Buna göre %23,1’inin ilkokul/ortaokul, %27,6’sının lise, %34,6’sının
üniversite, %14,7’sinin lisansüstü mezunu olduğu belirlenmiştir. Çocuğun internette/sosyal medyada
günlük geçirilen serbest zaman bakımından %39,1’inin 1 saatten az, %41,7’sinin 1-3 saat, %19,2’sinin
3 saatten fazla süre geçirdiği görülmektedir. Anne çalışma durumu bakımından katılımcıların
%53,2’sinin çalıştığı, %46,8’inin çalışmadığı belirlenmiştir. Çocuk sayısı bakımından katılımcıların
%28,2’sinin 1, %44,9’unun 2, %26,9’unun 3 çocuğa sahip oldukları belirlenmiştir. Katılımcıların
çocuklarının %50’si kız, %50’si ise erkektir.
Veri Toplama Araçları
Araştırma verilerinin toplanması aşamasında ‘‘Genel Bilgi Formu’’ ve ‘‘Problemli Medya Kullanım
Ölçeği’’ kullanılmıştır. Ölçek için ilgili yazarlardan gerekli izinler alınmıştır.
Genel Bilgi Formu: Bu formda annelerin öğrenim düzeyi, çalışma/çalışmama durumu, çocuğun günlük
internet kullanım süresi ve cinsiyeti ile çocuk sayısı hakkında sorular yer almaktadır.
Problemli Medya Kullanım Ölçeği: Domoff ve arkadaşları tarafından 2017’de 4-11 yaş grubundaki
çocuklarda problemli medya kullanımını saptamak üzere geliştirilmiştir. Ölçek Furuncu ve Öztürk
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(2020) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Tek boyutlu olan ve 27 maddeden oluşan ölçeğin maddeleri
1’den (asla) 5’e (her zaman) şeklinde likert üzerinden puanlanmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar
problemli kullanımı ifade eder. Anne-baba tarafından çocuğun davranışları göz önüne alınarak
doldurulan ölçek spesifik bir medya aracının problemli kullanımını değil, genel olarak görsel medya
araçlarının (televizyon, bilgisayar, tablet, telefon gibi) problemli kullanımını diğer bir deyişle ekran
bağımlılığını saptamaya çalışır. Ölçeğin Cronbach’s alpha değerleri sırasıyla .97 olarak bulunmuştur.
Verilerin Toplanması
Araştırma için ölçeği geliştirilen araştırmacılardan kullanım izni alınmıştır. Daha sonra onam formu ve
veri toplama araçları COVID-19 nedeniyle Google form aracılığı ile annelere ulaştırılmıştır.
Araştırmada verilerin online ortamda toplanması ve bu nedenle çok sayıda anneye ulaşılamaması
çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Online ortamda annelerden toplanan veriler kontrol edilerek
eksik doldurulan veriler araştırmaya dâhil edilmemiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada verilerin analizinde SPSS veri analiz programı kullanılmıştır. Yapılan Kolmogrov Smirnov
testi sonucunda ölçekten alınan puanların değişkenlere göre normal dağılım göstermesi nedeniyle
verilerin analizi parametrik yöntemler ile değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda bağımsız değişkenlere bağlı
farklılığın belirlenebilmesi için verilerin analizinde t testi ve ANOVA kullanılmıştır (Büyüköztürk,
2012). Değerlendirmelerde istatistiksel anlamlılık sınırı 0,05 kabul edilmiştir.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Araştırma verilerinin analizi sonucunda elde edilen bulgular araştırmanın amaçları doğrultusunda
aşağıda verilmiştir.
Tablo 1. Annelerin öğrenim düzeyine göre ANOVA testi sonuçları
Anne öğrenim düzeyi
İlkokul /ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü

n
36
43
54
23

Ort
56,2500
60,3721
56,8148
60,6087

ss
18,97724
20,26729
20,94294
22,20102

f

sd

p

,457

3

,713

Tablo 1 incelendiğinde çocukların problemli medya kullanım düzeyleri anne öğrenim düzeyine göre
ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda puanlar arasında anlamlı farklılık meydana
gelmediği belirlenmiştir (p>,05). Alan yazında yapılan araştırmalar incelendiğinde Bittman ve
arkadaşları (2011) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ebeveynlerin öğrenim düzeyi ile çocukların
medya araçlarını kullanım düzeyleri arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarında ortaya
çıkan bu farklılık günümüzde bireylerin teknolojik cihazları sık kullanıyor olmasıyla açıklanabilir.
Ayrıca özellikle akıllı telefonların günlük yaşamda çok fazla kullanılıyor olması nedeniyle öğrenim
düzeyinin bu sonucu etkilemediği düşünülmektedir.
Tablo 2. Annelerin çalışma/çalışmama durumuna göre t testi sonuçları
Çalışma durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor

n
83
73

Ort
47,8434
70,0274

ss
13,57049
20,51691

t

sd

p

-8,051

154

,000

Tablo 2 incelendiğinde çocukların problemli medya kullanım düzeyleri anne çalışma durumuna göre t
testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda puanlar arasında anlamlı farklılık meydana geldiği
belirlenmiştir (p≤,05). Aritmetik ortalama puanları incelendiğinde, çalışmayan annelerin çocuklarının
medya araçlarını daha fazla kullandıkları belirlenmiştir. Bu durum annenin evde çocuğu ile daha fazla
vakit geçirmesine ve çocuğunu daha uzun süre gözlemleyebilmesine imkân sağlamasıyla açıklanabilir.
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Tablo 3. Çocuk sayısına göre ANOVA testi ile sonuçları
Çocuk sayısı
1
2
3

n
44
70
42

Ort
40,7273
61,4286
71,2143

ss
13,23379
14,90800
22,29572

f

sd

p

37,636

2

,000

Tablo 3 incelendiğinde çocukların problemli medya kullanım düzeyleri çocuk sayısına göre ANOVA
testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda puanlar arasında anlamlı farklılık meydana geldiği
belirlenmiştir (p≤,05). Meydana gelen farklılığa ilişkin Tukey testi yapılmıştır. Buna göre, çocuk sayısı
iki olan annelerin çocuklarının, bir olanlara göre, çocuk sayısı üç olan annelerin çocuklarının ise bir ve
iki çocuğu olanlara göre medya araçlarını daha fazla kullandıkları tespit edilmiştir. Bu durum çocuk
sayısı artıkça çocukla ilgili sorumluluklarının da arttığı dolayısıyla ebeveynlerin çocuklarına daha az
zaman ayırabildikleri düşünülmektedir. Benzer şekilde Deleş ve Kaytez (2020) tarafından
gerçekleştirilen araştırmada bir çocuğa sahip olan ebeveynlerin çocuklarına daha fazla vakit ayırdıkları
belirlenmiştir. Bu bağlamda bu durum çocuk sayısının artışına bağlı olarak ebeveynlere getirdiği
sorumluluğun da artmasına bağlı olarak ebeveynlerin çocukları ile yeterince vakit geçiremedikleri için
çocukların medya araçlarını daha sık kullanıyor olmalarıyla açıklanabilir.
Tablo 4. Çocuğun cinsiyetine göre t testi sonuçları
Çocuğun cinsiyeti
Kız
Erkek

n
78
78

Ort
64,2692
52,1795

ss
20,07627
18,99675

t

sd

p

3,863

154

,000

Tablo 4 incelendiğinde çocukların problemli medya kullanım düzeyleri çocuğun cinsiyetine göre t testi
ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda puanlar arasında anlamlı farklılık meydana geldiği
belirlenmiştir (p≤,05). Aritmetik ortalama puanları incelendiğinde, çocuğunun cinsiyeti kız olan
annelerin çocuklarının medya araçlarını daha fazla kullandıkları tespit edilmiştir. Alanyazın
incelendiğinde Horzum (2011) ile Gökçearslan ve Durakoğlu (2014) tarafından gerçekleştirilen
araştırmalarda erkek çocuklarının ekran kullanım süresinin daha uzun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma bulgularında ortaya çıkan bu farklılık çalışmaların farklı zamanlarda ve farklı örneklem
gruplarıyla yapılması ile açıklanabilir. Günümüzde COVID-19 nedeniyle çocukların evde daha fazla
vakit geçiriyor olması da bu sonucu etkilemiş olabilir.
Tablo 5. Çocuğun günlük medya araçlarını kullanım süresine göre ANOVA testi sonuçları
Çocuğun
günlük
internet
kullanım
süresi
1 Saatten Az
1-3 saat
3 saatten fazla

n

Ort

ss

f

sd

p

61
65
30

51,8525
56,2769
75,4000

20,56926
13,30121
23,66519

16,721

2

,000

Tablo 5 incelendiğinde çocukların problemli medya kullanım düzeyleri çocuğun günlük medya
araçlarını kullanım süresine göre ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda puanlar
arasında anlamlı farklılık meydana geldiği belirlenmiştir (p≤,05). Meydana gelen farklılığa ilişkin Tukey
testi yapılmıştır. Buna göre, çocukları üç saatten fazla süreyle medya araçlarını kullanan annelerin
çocuklarının problemli medya kullanım düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde
Deleş ve Aral (2021) ile Lissak ve arkadaşları (2018) tarafından gerçekleştirilen araştırmada ekran
kullanım süresi artışına bağlı olarak ekran bağımlılığının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda
medya araçlarının kullanımı arttıkça çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek olası risklerin de
paralel olarak ortaya çıkabileceği düşünülmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonucunda çalışmayan, çocuğunun cinsiyeti kız olan, çocuk sayısı üç ve üzeri olan ve
çocuğunun günlük medya araçlarını kullanım süresini üç saat ve üzeri olarak değerlendiren annelerin
çocuklarının problemli medya kullanım düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma
sonucunda şu önerilere yer verilebilir;

Çocuk sayısı üç ve üzeri olan anneler çocuklarının medya araçlarını daha problemli şekilde
kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu bağlamda anneleri bilgilendirmeye yönelik geniş çaplı eğitim
programları düzenlenebilir.


Çalışan annelerle görüşme ve gözleme dayalı araştırmalar yapılabilir.



Konuya ilişkin farklı örneklem grubu ile nitel ve deneysel çalışmalar yapılabilir.
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ABSTRACT
All archival documents, memoirs, research works, materials of periodicals confirm that the Tbilisi
literary environment played an important role in the development of the national culture and national
self-consciousness of the Azerbaijani people, strengthening the enlightenment movement. The
cooperation of our progressive, democratic intelligentsia in Tiflis (Tbilisi), which for many years has
been the administrative and cultural center of the Caucasus, opened the way for the development of the
cultural life of the Azerbaijani people. Our intelligentsia collaborated with the newspapers Tiflisskiye
Vedomosti, Transcaucasian Bulletin, and others, which were published in Russian in Tbilisi at the
beginning of the 19th century. This collaboration, as well as attempts to create a printing house by M.Sh.
Vazekh, M.F.Akhundzade, the return of Azerbaijani youth to their homeland after receiving higher
education in Europe, etc. led to the formation of a generation of modern intelligentsia in Azerbaijan.
Mirza Shafi Vaze, Mirza Fatali Akhundzade, Isa Sultan Shahtakhtli, Einali bey Sultanov, Safarali bey
Valibekov, Firdun bey Kocharli, Unsuzade brothers, M. Shahtakhtli, Omar Faig Nemanzade, Mirza Jalil
and dozens of our enlightened, enlightened, highly educated residents of the city to achieve the
publication presses in their native language, published in periodicals, took an active part in ongoing
cultural events, etc. Such factors played an important role in the activities of education, culture and press
in Azerbaijan in subsequent years. These intellectuals, who spoke mainly in the Russian-language press,
understood the role and place of the press in society and saw what it was capable of. The efforts of the
Azerbaijani intelligentsia in Tbilisi to create their own press and open new schools have borne fruit.
As a result, starting from the beginning of the 19th century, the Tbilisi literary environment paved the
way for the development of Azerbaijani literature, culture and education. In 1875, the first newspaper
in the Azerbaijani language "Ekinchi" was founded. Unfortunately, the activities of "Ekinchi" did not
last long. The tsarist government used every means to close it. No matter how hard our intelligentsia
tried to resume the work of the press in their native language, it did not succeed. Therefore, our national
intelligentsia, unable to achieve the activity of their native press in Azerbaijan after Ekinchi, again turned
to Tiflis for the implementation of the plan.
A new era in the development of Azerbaijani journalism began in Tiflis with the participation of the
Unsizade brothers. The brothers Said, Jalal and Kamal Unsizade opened a printing house in Tiflis and
managed to publish a newspaper in their native language. Here, our intellectuals, who succeed in the
activities of the media "Ziya", "Ziyai-Kafkazia", "Keshkul", then "Shargi-Rus" and "Molla Nasreddin",
contributed to the development and enrichment of the history of our national press, as well as
enlightening the people , awakened his national consciousness. Thus, in the first decade of the 20th
century, it was possible to revive the activity of printing in the Azerbaijani language in Baku.
It is also a fact that the literary environment of Tiflis represents a “bright stage” in the development of
the Azerbaijani press and literary environment, both during the reign of Tsarist Russia and during the
period of the Azerbaijan Democratic Republic.
Keywords: press, literary environment, national consciousness, journalism
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ÖZET
Tüm arşiv belgeleri, hatıralar, araştırma çalışmaları, süreli yayın materyalleri, Tiflis edebi ortamının
Azerbaycan halkının milli kültürünün ve milli benlik bilincinin gelişmesinde, aydınlanma hareketini
güçlendirmesinde önemli bir rol oynadığını teyit etmektedir. Uzun yıllar Kafkasya'nın idari ve kültürel
merkezi olan Tiflis'te (Tiflis) ilerici, demokratik aydınlarımızın işbirliği, Azerbaycan halkının kültürel
yaşamının gelişmesinin yolunu açmıştır. Entelijansiyamız, 19. yüzyılın başında Tiflis'te Rusça olarak
yayınlanan Tiflisskiye Vedomosti, Transcaucasian Bulletin ve diğer gazetelerle işbirliği yaptı. Bu
işbirliği, M.Sh tarafından bir matbaa yaratmaya yönelik girişimlerin yanı sıra. Vazekh, M.F.Ahundzade,
Azerbaycan gençliğinin Avrupa'da yüksek öğrenim gördükten sonra vatanlarına dönüşü vb.
Azerbaycan'da modern bir aydın neslinin oluşmasına yol açmıştır.
Mirza Şafi Vaze, Mirza Fatali Ahundzade, İsa Sultan Şahtakhtli, Einali bey Sultanov, Safarali bey
Valibekov, Firdün bey Koçarlı, Unsuzade kardeşler, M. Shahtakhtli, Omar Faig Nemanzade, Mirza Jalil
ve onlarca aydın, aydın, yüksek eğitimli halkımız. Şehirde kendi anadilinde yayın yapan matbaalar,
süreli yayınlar, devam eden kültürel etkinliklerde aktif rol aldı vb. Sonraki yıllarda Azerbaycan'da
eğitim, kültür ve basın faaliyetlerinde bu tür faktörler önemli rol oynamıştır. Ağırlıklı olarak Rusça
basında konuşan bu aydınlar, basının toplumdaki rolünü ve yerini anladılar ve neler yapabileceğini
gördüler. Tiflis'teki Azerbaycan aydınlarının kendi matbaalarını yaratma ve yeni okullar açma çabaları
meyvesini verdi.
Sonuç olarak 19. yüzyılın başlarından itibaren Tiflis edebi ortamı Azerbaycan edebiyatının, kültürünün
ve eğitiminin gelişmesine zemin hazırlamıştır. 1875 yılında Azerbaycan dilinde ilk gazete olan
"Ekinchi" kuruldu. Ne yazık ki, "Ekinchi"nin faaliyetleri uzun sürmedi. Çarlık hükümeti burayı
kapatmak için her yolu kullandı. Entelijansiyamız basının işini kendi ana dillerinde sürdürmek için ne
kadar uğraştıysa da başarılı olamadı. Bu nedenle Ekinchi'den sonra Azerbaycan'da kendi ana basın
faaliyetini gerçekleştiremeyen milli aydınlarımız, planın uygulanması için tekrar Tiflis'e başvurdu.
Ünsizade kardeşlerin katılımıyla Tiflis'te Azerbaycan gazeteciliğinin gelişmesinde yeni bir dönem
başladı. Said, Celal ve Kemal Ünsizade kardeşler Tiflis'te bir matbaa açarak kendi ana dillerinde bir
gazete çıkarmayı başardılar. Burada “Ziya”, “Ziyai-Kafkazia”, “Keşkul”, ardından “Şargi-Rus” ve
“Molla Nasreddin” medyasının faaliyetlerinde başarılı olan aydınlarımız, tarihin gelişmesine ve
zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. milli basınımızın halkı aydınlatmasının yanı sıra milli şuurunu
da uyandırmıştır. Böylece 20. yüzyılın ilk on yılında Bakü'de Azerbaycan dilinde matbaa faaliyetinin
yeniden canlandırılması mümkün olmuştur.
Tiflis'in edebi ortamının hem Çarlık Rusyası döneminde hem de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti
döneminde Azerbaycan basınının ve edebi ortamının gelişmesinde “parlak bir aşamayı” temsil ettiği de
bir gerçektir.
Anahtar Kelimeler: basın, edebi ortam, milli bilinç, gazetecilik
GİRİŞ
Bu danılmaz bir faktdır ki, Çar Rus hökuməti uzun illər Azərbaycanda maarifin, elmin, anadilli
mətbuatın bir sözlə milli tərəqqinin, yenilliyin inkişafına qarşı sədlər çəkib, hər vasitə ilə onun qarşısını
alıb. Belə olduqda vətənpərvər, təqərripərvər, demokratik ziyalılarımız üz tutublar Tiflis şəhərinə.
Beləliklə, uzun illər Zaqafqaziyanın inzibati və mədəni mərkəzi olan Tiflis şəhəri Azərbaycan xalqının
mədəni həyatında inkişafa doğru bir yol açıb. Avropada yüksək təhsil əldə edən Azərbaycanlı gənclər
bir müddət Tiflisdə rus dilində çıxan qəzet və jurnallarda çap olunub, Tiflis ədəbi-mədəni mühitində
yaxından iştirak ediblər. Bu proses Azərbaycanda müasir tipli ziyalılar nəslinin formalaşmasına səbəb
olub. Bütün bu proses sonradan alimlərimiz tərəfindən tədqiqata cəlb edilib. Onlardan M.Rəfili, Ə.Şərif,
N.Axundov, Ə.Mirəhmədov, A.Hacıyev, A.Zeynalzadə, S.Rüstəmova (Tohidi), A.Zamanov,
K.Talıbzadə, Ş.Qurbanov, R.Məmmədov, M.Çobanlı, Z.Məhərrəmov və başqa alimlərimizin adlarını
çəkə bilərik. Onlar əsərlərində bir daha sübut edirlər ki, Azərbaycanda maarifin, mətbuatın,
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mədəniyyətin inkişafında Tiflis ədəbi-mədəni mühitində iştirak edən ziyalılarımızın böyük rolu yeri
olub.
METOD VƏ MATERİALLAR
Azərbaycan mətbuatı və mətbuatşünaslığı sahəsində elmi-nəzəri mənzərəni aydınlaşdırmaq üçün
qabaqcıl tədqiqat prinsiplərini özündə əks etdirən nəzəri müddəalara tədqiqatda geniş yer verilmişdir.
ƏSAS HİSSƏ
Bütün arxiv sənədləri, xatirələr, tədqiqat əsərləri, dövrü mətbuatın materialları təsdiq edir ki,
Azərbaycan xalqının milli mədəniyyətinin və milli şüurunun inkişafında, maarifçilik hərəkatının
güclənməsində Tiflis ədəbi mühiti mühüm rol oynayıb. Uzun illər Zaqafqaziyanın inzibati və mədəni
mərkəzi olan Tiflis şəhərinə tərəqqipərvər, demokratik ziyalılarımızın üz tutması Azərbaycan xalqının
mədəni həyatında inkişafa doğru yol açdı.
Ziyalılarımızın 19-cu yüzilliyn əvvəllərində Tiflisdə rus dilində çıxan “Tiflisskie vedomosti”,
“Zaqafqazski vestnik” və s. qəzetlərlə əməkdaşlıq etmələri, M.Ş. Vazehlə, M.F.Axundzadənin mətbəə
yaratmaq təşəbbüsləri, azərbaycanlı gənclərin Avropada yüksək təhsil əldə edib vətənə qayıtması və s.
bu kimi yeniliklər Azərbaycanda müasir tipli ziyalılar nəslinin formalaşmasına səbəb oldu.
Mirzə Şəfi Vazeh, Mirzə Fətəli Axundzadə, İsa Sultan Şahtaxtlı, Eynəli bəy Sultanov, Səfərəli bəy
Vəlibəyov, Firdun bəy Köçərli, Ünsüzadə qardaşları, M.Şahtaxtlı, Ömər Faiq Nemanzadə, Mirzə Cəlil
və onlarla maarifpərvər, yüksək təhsil görmüş yenilikçi ziyalılarımızın Tiflis şəhərinə toplaşması, orada
ana dilində mətbuat orqanının çapına nail olmaları, dövrü mətbuatda çap olunmaları, baş verən mədəni
hadisələrdə yaxından iştirak etmələri, bəzilərinin burad təhsil almaları və s. bu kimi amillər sonrakı
illərdə Azərbaycanda maarifin, mədəniyyətin, mətbuatın fəaliyyətində böyük rol oynadı. Əsasən rusdilli
mətbuatda çıxış edən bu ziyalılarımız mətbuatın cəmiyyətdəki rolunu, yerini dərk etdilər və onun nəyə
qadir olduğunu gördülər. “Tiflis ədəbi-ictimai mühitinin əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli gurlaşması,
Azərbaycan yazıçılarının və ümumiyyətlə, qabaqcıl ziyalılarının rusdilli Qafqaz mətbuatında daha fəal
iştirakı” [10, s.128] bir çox yeniliklərə yol açdı və azərbaycanlı ziyalıların anadilli mətbu orqanı
yaratmaq, yeni üsullu məktəblər açmaq üçün göstərdiyi cəhdlər öz bəhrəsini verdi.
Nəticədə 19-cu yüzilliyn əvvəllərindən başlayaraq Tiflis ədəbi mühiti Azərbaycan ədəbiyyatının,
mədəniyyətinin, maarifinin inkişafına yol açdı. 1875-ci ildə ilk anadilli qəzetimiz “Əkinçi” yarandı.
Təəssüflər “Əkinçi”nin ömrü uzun olmadı. Çar Rus hökuməti hər vasitəyə əl ataraq onu bağladı.
Ziyalılarımız yenidən anadilli mətbuata nail olamq üçün nə qədər cəhdlər etsələr də buna nail ola
bilmədilər. Ona görə də Azərbaycanda “Əkinçi”dən sonra anadilli mətbuatın fəaliyyətinə nail ola
bilməyən milli ruhlu ziyalılarımız bu arzularını gerçəkləşdirmək üçün üz tutdular yenə də Tiflisə.
Tiflisdə Ünsizadə qardaşlarının iştirakı ilə Azərbaycan jurnalistikasının inkişafında yeni dövr başladı.
Səid, Cəlal və Kamal Ünsizadə qardaşları Tiflisdə həm mətbəə açdılar, həm də anadilli mətbu orqanının
çapına nail oldular. Burada “Ziya”, “Ziyayi-Qafqaziyyə”, “Kəşkül”dən, sonra “Şərqi-Rus” və “Molla
Nəsrəddin” mətbuat orqanlarının fəaliyyətinə nail olan ziyalılarımız bununla həm milli mətbuat
tariximizin inkişafına, zənginləşməsinə öz töhfələrini verdilər, həm də xalqı maarifləndirməklə milli
şüurunu oyatmaqla, daha əzimkar olmağa sövq etdilər. Bununla da 20-ci yüzilliyn ilk onilliyndə Bakıda
yenidən anadilli mətbuatın fəaliyyətinə nail oldular.
Bu da bir faktdır ki, istər Çar Rus hökuməti dövründə, istər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə
Tiflis ədəbi mühiti Azərbaycan mətbuatının, ədəbi mühitinin inkişafında “parlaq bir mərhələni təşkil
edir” (10, s.318). Məsələn, 1918-1920-ci illərdə Tiflisdə “Azərbaycan dilində 8-dən çox qəzet və jurnal
buraxılıb” [2, s.334].
Demokratik fikirli Azərbaycan ziyalılarının yetişməsində Tiflis ədəbi mühitinin rolundan bəhs edən
professor Abbas Hacıyev yazır ki: “Milli mətbuat Tiflis Azərbaycan ədəbi mühitinə milli mədəniyyətin
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müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, müstəqil ənənələrə qarşı çevrilən təmayülləri dəf etmək, xalqı əsrin
tələblərinə uyğun səviyyədə fəallaşdırmaq üçün lazım idi” [6, s.51].
A.Hacıyev ötən əsrin 70-ci illərində professor M.C.Paşayevin elmi rəhbərliyi ilə “Tiflis ədəbi mühiti”
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Onun “Tiflis ədəbi mühiti”, “Tiflis Azərbaycan
teatrı” kitablarında Tiflis ədəbi mühitinin Azərbaycan mətbuatının, maarifinin, mədəniyyətinin, teatrının
inkişafına təsiri geniş şəkildə açıqlanır. Çox zəngin faktlarla əhatə edilən bu əsərlər sonrakı araşdırmalar
üçün gərəkli bir mənbə rolunu oynadı.
Bu ədəbi mühitin əhəmiyyəti haqqında sovet dövründə və ondan sonra da bir çox tədqiqatçılar öz fikir
və mülahizələrini bildirmiş, əsərlər yazılmış, monoqrafiyalar çap edilmişdir. Ona görə mövzu hər zaman
Azərbaycan mətbuatşünasları ilə yanaşı ədəbiyyatşünaslarımızın da diqqətində olmuşdur. Bu haqda
Ziyəddin Məhərrəmov yazır: “Onlar Tiflisdə Azərbaycan ədəbi mühiti ilə bağlı sənətkarların həyat və
yaradıcılığına dair çoxlu tədqiqat əsərləri yazmışlar” [8, s.8].
Sovet dövründə F.Qasımzadə, M.Rəfili, Ə.Şərif, Ş.Qurbanov, Ə.Mirəhmədov, K.Talıbzadə,
K.Məmmədov, A.Zamanov və başqaları əsərlərində Tiflis ədəbi mühitinin yalnız Azərbaycan
mətbuatının deyil, mədəniyyətinin, maarifinin, ictimai fikir tarixinin inkişafında mühüm rol oynadığını
dönə-dönə qeyd ediblər. Məsələn, Əziz Şərif, Mirzə İbrahimov, Şıxəli Qurbanov, Şamil Qurbanov,
Dilarə Əliyeva, Qulam Məmmədli və başqaları əsərlərində Tiflis ədəbi mühitinin Azərbaycan ədəbi
mühitinə bəxş etdiyi naliyyətlərdən, oynadığı böyük roldan bəhs edir. Bu əsərlər dövrün ideologiyasına
uyğun yazılsa da, onlarda o mühiti əks etdirən zəngin faktlar, maraqlı xatirələr var. Məsələn Ə.Şərifin
“Keçmiş günlərdən” adlı əsərində böyük filosof şair H.Cavid və satirik qələm ustaları M.Cəlil,
M.Ə.Sabir, Ö.F.Nemanzadə və başqaları haqqında çox maraqlı xatirələr yer alıb.
N.Axundov (1965) və S.Rüstəmova (Tohidi) (1993) “Azərbaycanda dövrü mətbuat” adlı
biblioqrafiyalarında Tiflisdə fəaliyyətdə olan anadilli mətbuatımız haqqında məlumat verib. Nisbətən
geniş məlumat isə 1979-cu ildə nəşr edilən “Azərbaycan dövrü mətbuatı (1920-1970-ci illər)” adlı
biblioqrafiyada verilib. Burada əsasən sovet dövrü Tiflisdə çap edilən anadilli mətbuatımız haqqında
informasiya var. Bu informasiyalardan belə aydın olur ki, Tiflisdə anadilli mətbuatımız daha çox sovet
dövründə inkişaf edib. Tamamilə yanlış fikirdir. Yuxarıda da qeyd etdik ki, hələ 19-cu yüzilliyn
əvvəllərində Tiflis ədəbi mühiti bu işdə çox böyük rol oynayıb. Bu faktı danmaq haqsızlıq olardı.
Təəssüf ki, sovet dövrü yazılan bəzi tədqiqatlarda inkişaf dövrü kimi yalnız sovetlərin hakimiyyəti illəri
qeyd edilir. Təbii, bu, sovet ideologiyasını təbliğ etmək üçün həyata keçirilən bir siyasət idi ki, həmin
dövrdə çıxan mətbu orqanlarının adlarında belə özünü əks etdirilib. Məsələn, “Yeni fikir” (1922-1926),
“Yeni kənd” (1927-1939), “Sovet Gürcüstanı” (1939-1945), “Lenin bayrağı” (1946-1956), “Şərqin
şəfəqi” (1957-1959), 1960-1965-ci illərdə isə “Sovet kəndi” adları altında fəaliyyət göstərmişdi” [3,
s.265]. Adlarını sadaladığımız bu mətbu orqanları həmin illərdə bəzən qəzet, bəzən jurnal kimi nəşr
olunub və hakim partiyanın dəsti-xəttinin təbliğatçısı rolunu oynayıblar. Ona görə də həmin mətbu
orqanları məzmun və forma baxımından bir-birinin təkrarı təssüratını yaradır.
1991-ci ildən sonra tədqiqatçılarımız yenidən Tiflis ədəbi mühitini tədqiqata cəlb etdilər. Tamamilə yeni
məzmunda, total rejimin tələblərindən uzaq, obyektiv şəkildə mövzuya müraciət etdilər. Məsələn,
Razim Məmmədov “Gürcüstanda nəşr olunan Azər¬bay¬candilli mətbuatda ədəbiyyat məsələləri”
(1990), Müşfiq Çobanlı “Gürcüstanda Azərbaycan mətbuatı” (1998), Şurəddin Məmmədli “Borçalı
ədəbi mühiti: qaynaq¬ları, təşəkkülü, inkişafı” (2000) və s. əsərlərdə Tiflisdə Azərbaycan ziyalılarının
milli mətbuatımızın, mədəniyyətimizin inkişafı istiqamə¬tində apardıqları mübarizələrdən bəhs olunur.
İndi onlardan bir necəsinə diqqət yetirək.
Müşfiq Çobanlı “Gürcüstanda Azərbaycan mətbuatı” əsərində 1832-ci ildə Gürcüstanda ilk dəfə
Azərbaycan dilində nəşrə başlayan “Tiflis əxbarı” qəzetindən 1997-ci ildə Əbdüləli İbrahimovun
redaktorluğu ilə nəşr edilən “Çənlibel” qəzetinə qədər işıq üzü görən mətbu orqanlarına ayrı-ayrılıqda
nəzər salır, onlar haqqında fikir söyləyir. Müəllif Gürcüstanda çap olunan anadilli mətbuatın
“mətbuatımızın tarixini öyrənmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini” [11, s.107] vurğulayır.
Razim Məmmədov isə tədqiqat əsərində yalnız 1920-ci ilin aprel işğalından sonra çıxan, xüsusən də
Batumi şəhərində çap edilən mətbuat orqanlarını tədiqata cəlb edib. “Ahısqa türklərinin yaşadıqları
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Adıgün, Axalsix, Aspinza rayonlarında nəşr olunmuş, indiyə kimi tədqiqatdan kənarda qalmış qəzet və
jurnallar haqqında ilk dəfə söhbət açır” [2, s.334].
Tədqiqata cəlb edilən qəzetlər Gürcüstan Kommunist (bolşevik) Partiyası Mərkəzi Komitəsinin,
jurnallar isə əsasən Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin orqanı olublar. Həmin mətbu
orqanlarının əksəriyyətinin redaktoru və aparıcı əməkdaşları azərbaycanlılardan ibarət olub. Məsələn,
“Qızıl şəfəq”, “Dan ulduzu”, “Yeni qüvvə” jurnallarına müxtəlif vaxtlarda Qulam Məmmədov
(Məmmədli), Əbil Əhmədov (Ucarlı), Sirac Məmmədov redaktorluq etmişlər. O zaman elə mətbuat
orqanları var idi ki, Gürcüstan ədəbi-mühiti ilə yanaşı, Azərbaycanda da tanınır və oxunurdu. Məsələn,
“Yeni fikir”, “Dan ulduzu”, “Qızıl şəfəq”, “Al bayraq” mətbu orqanları.
R.Məmmədov əsərində 1920-ci ilin sonlarından 1990-cı ilin əvvəllərinə kimi Gürcüstanda fəaliyyətdə
olan anadilli mətbuatımız haqqında müfəssəl, düzgün, ətraflı məlumat verib.
Gültəkin Əliyeva da tədqiqat işində Gürcüstanda çıxan anadilli mətbuata müraciət edib. Xanım
tədqiqatçı bəhs etdiyi mətbuat orqanlarında Azərbaycan ədəbiyyatının necə işıqlandırılması məsələsinə
üstünlük verib. O, 1950-2000-ci illər ərzində Tiflisdə çıxan anadilli mətbuatımızın səhifələrində rus,
gürcü, erməni ədəbiyyatı ilə yanaşı Azərbaycan ədəbiyyatının da işıqlandırılması məsələsini geniş
şəkildə şərh edir və həmin mətbu orqanlarının bu sahədəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirdi.
“Tiflisdə Azərbaycan, gürcü və rus dillərində çap olunan mətbuat orqanları bu sahədə öz üzərinə düşən
vəzifələri uğurla yerinə yetirmiş olsalar da, işin əsas ağırlığı Azərbaycandilli mətbuatın üzərinə
düşmüşdü” [5, s.3].
Ziyəddin Məhərrəmov da tədqiqatlarında İrəvanda çıxan anadilli mətbuatımızla yanaşı Tiflisdə də
ədəbi-mədəni mühitin tarixini, inkişafını, azərbaycanlı ziyalıların ona təsirini tarixi faktlar əsasında
hərtərəfli öyrənərək şərh edib.
Azərbaycan mətbuatı tarixində çox böyük özlərinə məxsus yeri, rolu, dəsti-xətti olan
C.Məmmədquluzadə, Ö.F.Nemanzadə, M.Şahtaxtlı, M.Ə.Sabir, Ə.Əzimzadə və başqaları ilk olaraq
Tiflis ədəbi mühitində yetişən sənətkarlardır. Görkəmli jurnalist, publisist şərqşünas M.Şahtaxtlı da
1902-ci ildə Tiflisdə mətbəə açmış, 1903-cü ilin martında “Şərqi-rus” qəzetinin nəşrinə nail olmuşdur.
1903-1905-ci illər ərzində fəaliyyətdə olan “Şərqi-rus” qəzeti ətrafına gənc yazarları toplayaraq
gələcəkdə Azərbaycan mətbuatının qüdrətli qələm sahiblərini yetişdirdi. Hətta bu qəzet satirik
mətbuatımızın şah əsəri sayılan “Molla Nəsrəddin” kimi bir jurnalın çapına yol açdı.
Beləki, 1905-ci ilin əvvəllərində “Şərqi-rus” qəzeti bağlandıqdan sonra C.Məmmədquluzadə ilə
Ö.F.Nemanzadə və maarifpərvər tacir M.Ə.Bağırovla qəzetin mətbəəsini alıb, ona “Qeyrət” adı verdilər.
Sonra həmin mətbəədə “Molla Nəsrəddin” çapına nail oldular. Deməli Azərbaycan satirik mətbuatının
bünövrəsi də Tiflisdə qoyulub. İlk sayı 1906-cı il aprelin 7-də işıq üzü görən “Molla Nəsrəddin”ni
yaratmaqla C.Məmmədquluzadə yalnız Azərbaycanda deyil, türk-müsəlman dünyasında satirik
jurnalistikanın əsasını qoymaqla böyük bir ədəbi məktəbi yaratdı. Bu məktəb Ö.F.Nemanzadə,
Ə.Haqverdiyev, M.Hadi, M.Ə.Sabir, Ə.Nəzmi, Ə.Qəmküsar, Ə.Əzimzadə və başqa qüdrətli sənətkarları
yetişdirdi. 1906-1917-ci illər ərzində Tiflisdə çap olunan “Molla Nəsrəddin” jurnalı hər sayında Tiflisdə
baş verən bütün ictimai-siyasi, ədəbi hadisələri də əks etdirib.
“Jurnal ilk gündən geniş əhali kütləsi arasında qeyri-adi şöhrət qazandı. O, müxtəlif təbəqələrin diqqətini
özünə cəlb etdi” (4, s.172). “Molla Nəsrəddin” bütövlüklə zamanın nəbzini tuta bilən bir mətbuat orqanı
oldu. Milli azadlıq hərəkatına xidmət etmək onun əsas qayəsi idi. Jurnal hər zaman Çar Rus hökumətinin
təqiblərinə məruz qalsa da öz ideya-siyasi istiqamətindən dönmədi. Dəfələrlə Çar senzura komitəsi,
Qafqaz general-qubernatoru, Qafqaz canişinliyi tərəfindən jurnal bağlandı, sayları və redaksiyanın
avadanlıqları müsadirə edildi, əməkdaşları həbs olundu. Amma jurnalı susdura bilmədilər. Məhz
mollanəsrəddinçilərin bu fədakarlığı hər zaman tədqiqatçıların diqqət mərkəzin də olub. Çapa olunduğu
üç ay ərzində dövrün görkəmli ədəbi tənqidçisi Firudin bəy Köçərlinin diqqətini cəlb etmiş və “jurnal
haqqında ilk böyük məqalə də” (12. 67) ona məxsusdir.
Sovet hakimiyyəti dövründə də jurnalın fəaliyyəti, yazarları, mövzu dairəsi, dil-üslubu, sənətkarlıq
xüsusiyyətləri və s. məsələlər tədqiqatçılar tərəfindən geniş şəkildə tədqiqata cəlb edilib. Doğrudur,
həmin əsərlərin böyük əksəriyyətində təkpartiyalı sistemin, sovet ideologiyasının ab-havası açıq-aydın
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hiss edilsə də, amma nisbətən dövrün qanunlarını aşan, daha doğrusu aşmağa cəhd edən tədqiqatlarda
(az da olsa) var.
Məsələn, “Azərbaycan mətbuat tarixi sahəsində əvəzsiz xidmətlər göstərmiş tədqiqatçılar nəslinin ən
parlaq nümayəndəsi” (9, s.3) adlandırılan görkəmli alim Əziz Mirəhmədov bu mövzuya çoxsaylı
məqalələr və əsərlər həsr edib. Müəllifin “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” adlı əsəri “mirzəcəlilşünaslığa
böyük elmi töhfə” (7, s.34) kimi qiymətləndirilir.
Azərbaycan satirik mətbuatının görkəmli tədqiqatçısı, professor Nazim Axundov da bu mövzuya xüsusi
qayğı ilə yanaşıb. Alimin “Azərbaycanda satira jurnalları (1906-1920-ci illər)”, “Sənədlərin dili ilə”,
“Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşr tarixi” və s. əsərlərini qeyd edə bilərik. Görkəmli alim “Azərbaycanda
dövrü mətbuat (1832-1920)” adlı əsərində Tiflis ədəbi mühitinin Azərbaycan mətbuatının inkişafına
böyük təsirindən və Azərbaycan maarifçilərinin elm, mədəniyyət, mətbuat sahəsində bu mühitdə
mühüm rol oynadığını qeyd edir. Müəllif əsərində Ünsizadə qardaşlarının fəaliyyəti ilə Azərbaycan
jurnalistikasının inkişafında yeni mərhələnin başladığını vurğulayırdı. Bu qardaşların ərsəyə gətirdiyi
mətbuat orqanlarının ideya-siyasi istiqamətini, əsas müəlliflərini, mövzu dairəsini, senzura ilə
münasibətlərini, həmin mətbuat orqanlarının mətbuat tariximizdəki yerlərini, mövqelərini çox geniş
şəkildə tədqiqata cəlb edib. Azərbaycan realist ədəbiyyatının inkişafında “Kəşkül”ün də əməyi olduğunu
qeyd edən müəllif və bu qardaşların mətbəə, nəşriyyat sahəsində gördüyü işlərdən də söhbət açıb.
Və yaxud alimin “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşr tarixi” adlı elmi əsərinə diqqət yetirək. Doğrudur,
bu əsər jurnalın nəşr tarixinin öyrənilməsində əsas mənbələrdən biridir. Amma bu gün əsərdəki bəzi
fikir və mülahizələrinin elmi baxımdan əhəmiyyətini itirdiyinin şahidi oluruq. Məsələn, müəllif jurnalın
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə nəşr edilməməsinin səbəbini yanlış olaraq belə
dəyərləndirirdi: “Molla Nəsrəddin”in 1918-1920-ci illərdə nəşr edilməməsinin əsas səbəbi Gürcüstanda
menşeviklərin, Azərbaycanda isə müsavatçıların hakimiyyət başına keçmələri idi” (1, s. 140).
NƏTİCƏ
Yuxarıda sadaladığımız bütün faktlar bir daha sübut edir ki, 19-cu yüzilliydə Tiflis ədəbi mütiti yalnız
anadilli mətbuatımızın inkişafına deyil, həm də mədəniyyətimizin, maarifimizin, teatrımızın inkişafında
çox böyük rol oynadı. Bunu təsdiq edəcək yüzlərlə tədqiqat əsərləri yazılıb və yazlılmaqdadır.
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ABSTRACT
Ruderal flora develops in urban and rural settlements and other areas with pronounced direct or indirect
human activity. During the three-year research (2018-2020) of the flora of ruderal habitats in the area
of the city of Jagodina, 284 vascular plant species recorded, classified into 56 families and 184 genera.
The families with the largest number of species are Asteraceae (46 sp.), Poaceae (29) and Fabaceae (24).
These families are also represented with the largest number of species in the flora of Serbia. The genera
with the largest number of species are Veronica and Trifolium. This paper presented a list of registered
plant species.
Key words: ruderal flora, urban habitats, Jagodina, Asteraceae.

INTRODUCTION
Ruderal or synantropic flora occurs in habitats that are under constant or occasional (direct or indirect)
human influence, but whose biocenoses do not serve and are not used in agriculture. The composition
of the flora is not under the immediate influence of man, although the man in these habitats indirectly
enabled the presence of a larger number of plant species. Also, it is common for certain species to be
found in crops (agricultural fields), as well as in ruderal habitats. Such species could be labeled as weedruderal plants (Kojić & Janjić, 1999). Ruderal plants are adapted to life in habitats with specific,
unfavorable conditions in terms of thermal and water regime, also, in terms of mechanical influences
(trampling, mowing, etc.), while there is a high level of aero and other forms of pollution.
They most often occur in urban areas or abandoned fields near human settlements, on uncultivated bare
areas, on accumulated land and other materials, on uncultivated and trampled road edges, ruins. Also,
in trampled habitats where the soil is compacted with poor aeration; at the boundaries between arable
land; along fences, on dumps, along railway embankments, on neglected embankments of soil or sand;
on flooded land due to heavy rains or flooding of rivers.
According to the degree of anthropogenic impact, ruderal habitats can be classified into five basic
categories (with a series of crossings): 1 - walls and roofs, 2 - trampled ruderal areas, 3 - ruderal areas
where there is no trampling, 4 - wet, hydrophilic ruderal areas, and 5 - mounded, sandy areas (Jovanović,
1994).
Ruderal plants and weeds have a very pronounced nitrophilic character, ie they live in places with a high
concentration of nitrogen. Therefore, the term "nitrophile plants" is often used in the literature for ruderal
plants (Tuxen, 1950; Slavnić, 1951).
Because of intensive urbanization, destruction of natural and semi-natural habitats, ruderal flora and
vegetation due to its importance have been the subject of research in Serbia and the world (Jovanović,
1994; Jovanović & Mitrović, 1998; Milinčić, 1998; Sretković, 1998; Marinković, 2000; Jovanović,
2001; Anđelković, 2002; Mosyakin & Yavorska, 2002; Ma & Liu, 2003; Jakovljević & Jovanović, 2004;
Topalić-Trivunović, 2005; Pavlović-Muratspahić, et al., 2010; Jovanović, 2017; etc.)
Until now, ruderal flora of Jagodina has not been researched. The aim of this paper is to determine the
qualitative composition of ruderal flora in ecological different types of ruderal habitats in the area of the
city of Jagodina.
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Study area
Jagodina is located in the central part of Republic of Serbia (43° 58' 46'' N, 21° 15' 34'' E; altitude 116
m) in Middle Pomoravlje. From the south it is surrounded by the hills of Juhor Mt. (775 m), and from
the west and northwest the hills of Crni vrh Mt. (707 m). The river Velika Morava flows northeast of
the city, and two rivers Belica and Lugomir flow through the city. There are around 37.000 inhabitans
and the area can be defined as "urban". Biogeographically, it belongs to the Peripannonic region of
Serbia, and the type of landscape (biome) of South European deciduous woods in lowland and inundated
areas (Matvejev & Puncer 1989). The whole area is slightly hilly, with alluvial plains along the rivers.
The most represented landscape was created by human activity in the lowlands and hills, at the expense
of forests. The indigenous landscape was wooded. Climatogenic vegetation consists of communities of
characteristic oak forest, ass. Quercetum frainetto-cerris Rudski (Horvat et al., 1974). The remains of
that landscape are represented on Juhor Mt. and Crni vrh Mt. and something small in the valley (Korać,
1979). It is an ecotonic landscape between southern European and sub-Mediterranean deciduous forests.
According to data for 2009 (Anonymous, 2011), in the area of the municipality of Jagodina, which
covers 470 km2, agricultural land predominates with 33.631 ha, which represents 71,5 % of the area of
the municipality. In the structure of agricultural land the most dominant are arable land and gardens
(25.738 ha), which cover 54,8 % of the area of the municipality. Followed by the area under forests with
9.322 ha or 19,84 %.
The climate is moderately continental. According to data of Republic hydrometeorological service of
Serbia for the region of Jagodina, period 1981-2010, the average annual air temperatures are between
11,2 and 11,7°C approximately. The warmest month is July, with a mean temperature of 22,2°C; the
coldest is January with a mean temperature of 0,8°C; the mean annual precipitation is 658 mm
(Anonymous 2011).

MATERIAL AND METHODS
Floristic research was conducted during three full vegetation periods (2018-2020), on different types of
ruderal habitats of urban part and the surroundings of the city of Jagodina. The following habitats were
investigated: nitrificated ruderal areas, belts along the roads, edge sidewalks and footpaths, habitats
along the walls, fences, dams and railway lines, extremely nitrificated area such as dumps and landfill
waste, moderately wet to dry ruderal surfaces from river bank material, as well as construction material
and waste; moderate to extremely nitrificated abandoned arable land with less expressed presence of
anthropogenic factors such as trampling and mechanization; wet nitrificated ruderal areas along the
banks of rivers, streams, hygrophilic ruderal habitats on sandy-muddy shores and occasionally flooded
parts of the coasts.
Indigenous as well as introduced species that have survived in nature without human assistance have
been recorded. So, this study did not include park and garden species planted by man.
Plants were photographed and sampling. Herbarium material is kept in the author's collection.
Identification of plant species was carried out using the following literature: Tutin et al, ed. 1964-1980;
Josifović, ed. 1970-1977; Sarić, ed. 1986, 1992.

RESULTS AND DISCUSSION
A total of 284 vascular plant species, classified into three classes, 56 families and 184 genera (Table 1),
recorded at different types of ruderal habitats in the area of the city of Jagodina. The class of
Magnoliopsida (Dicotyledones) includes 245 species (86,3 %) of 150 genera and 46 families, then,
Liliopsida (Monocotyledones) includes 38 (13,4 %) species of 33 genera and 9 families, and the class
of Equisetopsida includes only one species (0,3 %) from fam. Equisetaceae. The taxonomic structure of
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families is shown in Table 2. The family with the largest number of species is Asteraceae (46 sp.), 16,2
% of total number of species, followed, Poaceae (29) and Fabaceae (24). These families are also among
the most represented in the flora of Serbia (Table 3). There is a large number of families (23) with only
one representative. In the ruderal flora of Jagodina, 9 genera with four or more species were registered
(Table 4). The genera with the largest number of species are Veronica (7) and Trifolium (6).
Table 1. List of ruderal flora in the area of the city of Jagodina.
Aceraceae: Acer campestre L., A. negundo L.;
Adoxaceae: Sambucus ebulus L., S. nigra L.;
Amaranthaceae: Amaranthus albus L., A. retroflexus L., A. deflexus L., A. hybridus L.;
Amaryllidaceae: Allium vineale L.;
Apiaceae: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Caucalis platycarpos L., Chaerophyllum aureum L.,
Conium maculatum L., Daucus carota L., Eryngium campestre L.;
Apocynaceae: Vinca minor L;
Araceae: Arum maculatum L.;
Araliaceae: Hedera helix L.,
Aristolochiaceae: Aristolochia clematitis L.;
Asparagaceae: Asparagus officinalis L., Ornithogalum umbellatum L.;
Asteraceae: Achillea millefolium L., Ambrosia artemisiifolia L., Anthemis arvensis L., Arctium
lappa L., Artemisia absinthium L., A. annua L., A. vulgaris L., Bellis perennis L., Bidens tripartitus
L., Carduus acanthoides L., C. nutans L., Centaurea jacea L., C. stoebe L., Chondrilla juncea L.,
Cichorium intybus L., Cirsium arvense (L.) Scop., Crepis biennis L., C. capillaris (L.) Wallr., C.
foetida L., C. tectorum L., Erigeron annuus (L.) Pers., E. canadensis L., Eupatorium cannabinum
L., Galinsoga parviflora Cav., Helianthus tuberosus L., Helminthotheca echioides (L.) Holub,
Inula britannica L., I. hirta L., Lactuca serriola L., L. viminea (L.) J. Presl & C. Presl., Matricaria
chamomilla L., Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., P. vulgaris Gaertner, Senecio leucanthemifolius
Poir., S. vulgaris L., Solidago canadensis L., Sonchus arvensis L., S. asper (L.) Hill, S. oleraceus
L., Tanacetum vulgare L., Taraxacum officinale Webb., Tragopogon pratensis L., T. dubius Scop.,
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., Tussilago farfara L., Xanthium strumarium L.;
Boraginaceae: Anchusa officinalis L., Echium italicum L., E. vulgare L., Lithospermum arvense
L., Symphytum officinale L.;
Butomaceae: Butomus umbellatus L.;
Brassicaceae: Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande, Barbarea vulgaris R. Br., Berteroa
incana (L.) DC., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Diplotaxis muralis (L.) DC., Lepidium
campestre (L.) R. Br., L. draba L., L. ruderale L., Raphanus raphanistrum L., Rorippa palustris
(L.) Bess., R. sylvestris (L.) Bess., Sinapis arvensis L., Sisymbrium loeselii L., Thlaspi arvense L.;
Campanulaceae: Campanula patula L.;
Cannabaceae: Humulus lupulus L.;
Caprifoliaceae: Cephalaria transsylvanica (L.) Roem & Sch.; Knautia arvensis (L.) Coult.;
Caryophyllaceae: Agrostemma githago L., Arenaria serpyllifolia L., Cerastium sylvaticum
Waldst. & Kit., Herniaria glabra L., Petrorhagia saxifraga (L.) Link, Saponaria officinalis L.,
Silene coronaria (L.) Clairv., S. latifolia Poiret, S. vulgaris (Moench) Garcke, Spergula arvensis
L., Stellaria graminea L., S. media (L.) Vill.;
Chenopodiaceae: Atriplex patula L., Chenopodium album L., C. hybridum L., C. polyspermum L.;
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Commelinaceae: Commelina communis L.;
Convolvulaceae: Calystegia sepium (L.) R. Br., C. silvatica (Kit.) Griseb., Convolvulus arvensis
L. (f.arvensis and f.sagittatus), Cuscuta epithymum (L.) Nathh., C. europaea L. (?), Ipomoea
purpurea (L.) Roth;
Crassulaceae: Sedum acre L., S. album L., S. sexangulare L.;
Cucurbitaceae: Echinocystis lobata (Michx) Torrey & A. Gray;
Cyperaceae: Carex hirta L.;
Dipsacaceae: Dipsacus laciniatus L.;
Euphorbiaceae: Euphorbia amygdaloides L., E. cyparissias L., E. helioscopia L., E. myrsinites
L., E. virgata W. et K.;
Equisetaceae: Equisetum arvense L.;
Fabaceae: Amorpha fruticosa L., Galega officinalis L., Lathyrus aphaca L., L. grandiflorus Sibth.
& Sm., L. niger (L.) Bernh., L. tuberosus L., Lotus corniculatus L., Medicago falcata L., M.
lupulina L., M. sativa L., Melilotus alba Medik., M. officinalis (L.) Pallas, Ononis spinosa L.,
Robinia pseudoacacia L., Securigera varia (L.) Lassen, Trifolium arvense L., T. aureum Pollich,
T. campestre Schreber, T. dubium Sibth., T. pratense L., T. repens L., Vicia cracca L., V.
grandiflora Scop., V. sativa L.;
Geraniaceae: Erodium cicutarium (L) L'Her., Geranium columbinum L., G. dissectum L., G.
macrorrhizum L., G. molle L., G. pusillum L.;
Hyacinthaceae: Muscari botryoides (L.) P. Mill.;
Hypericaceae: Hypericum perforatum L.;
Juglandaceae: Juglans regia L.;
Liliaceae: Gagea lutea (L.) Ker-Gawler;
Lamiaceae: Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., A. reptans L., Ballota nigra L., Glechoma hederacea
L., Lamium amplexicaule L., L. maculatum L., L. purpureum L., Mentha aquatica L., M. arvensis
L., M. longifolia L., Salvia nemorosa L., S. verticillata L., Stachys annua (L.) L.;
Lythraceae: Lythrum salicaria L.;
Malvaceae: Abutilon theophrasti Medik., Alcea biennis Winterl, Althaea cannabina L., A.
officinalis L., Malva neglecta Wallr., M. sylvestris L.;
Moraceae: Morus alba L., M. nigra L.;
Onagraceae: Oenothera biennis L.;
Oxalidaceae: Oxalis corniculata L., O. stricta L;
Papaveraceae: Chelidonium majus L., Fumaria officinalis L., Papaver dubium L., P. dubium L.
var. albiflorum Elk., P. rhoeas L.;
Plantaginaceae: Plantago lanceolata L., P. major L., Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. &
Scherb., Digitalis lanata Ehrh., Linaria genistifolia (L.) Miller, L. vulgaris Miller, Verbascum
phlomoides Medik., V. thapsus L., Veronica agrestis L., V. arvensis L., V. chamaedrys L., V. opaca
Fr., V. persica Poiret, V. polita Fries, V. serpyllifolia L.;
Poaceae: Agrostis stolonifera L., Alopecurus myosuroides Huds., Apera spica-venti (L.) Beauv.,
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl, Avena fatua L., Briza media L., Bromus mollis
L., B. sterilis L., Calamagrostis epigejos (L.) Roth, Cynodon dactylon (L.) Pers., Dactylis
glomerata L., Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., Elymus repens
(L.) Gould., Eragrostis minor Host., Festuca pratensis Hudson, Holcus lanatus L., Hordeum
murinum L., Lolium perenne L., L. temulentum L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel,
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Phleum pratense L., Poa annua L., P. pratensis L., P. trivialis L., Setaria glauca (L.) P.B., S. viridis
(L.) Beauv., Sorghum halepense (L.) Pers., Triticum villosum (L.) M.B.;
Polygonaceae: Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, Polygonum aviculare L., P. lapathifolium L., P.
persicaria L., Rumex acetosella L., R. crispus L., R. obtusifolius L.;
Portulacaceae: Portulaca grandiflora Hooker, P. oleracea L.;
Primulaceae: Anagallis arvensis L.;
Ranunculaceae: Adonis aestivalis L., Clematis vitalba L., Consolida orientalis (Gay) Schodinger,
C. regalis S. F. Gray, Helleborus odorus Waldst. & Kit., Nigella arvensis L., Ranunculus arvensis
L., R. ficaria L., R. polyanthemos L., R. repens L., R. sardous Cr.;
Rosaceae: Potentilla reptans L., Prunus insititia L., P. spinosa L., Rosa canina L., Rubus caesius
L.;
Rubiaceae: Galium aparine L., G. mollugo L., G. verum L.;
Salicaceae: Populus alba L., P. nigra L., Salix alba L., S. purpurea L.;
Simaroubaceae: Ailanthus altissima (Mill.) Swing.;
Solanaceae: Datura stramonium L., Lycium europaeum L., Physalis alkekengi L., Solanum
dulcamara L., S. nigrum L.;
Typhaceae: Typha latifolia L.;
Urticaceae: Parietaria officinalis L., Urtica dioica L., U. urens L.;
Verbenaceae: Verbena officinalis L.;
Violaceae: Viola canina L., V. arvensis Murray, V. riviniana Reichenb., V. tricolor L.;
Vitaceae: Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Vitis silvestris Gmel.

Table 2. Taxonomic structure of families in the ruderal flora of Jagodina.
Family
Aceraceae
Adoxaceae
Amaranthaceae
Amaryllidaceae
Apiaceae
Apocynaceae
Araceae
Araliaceae
Aristolochiaceae
Asparagaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Butomaceae
Brassicaceae
Campanulaceae
Cannabaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Chenopodiaceae
Commelinaceae
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No of species No
of Family
genera
2
1
Geraniaceae
2
1
Hyacinthaceae
4
1
Hypericaceae
1
1
Juglandaceae
6
6
Liliaceae
1
1
Lamiaceae
1
1
Lythraceae
1
1
Malvaceae
1
1
Moraceae
2
2
Onagraceae
46
31
Oxalidaceae
5
4
Papaveraceae
1
1
Plantaginaceae
14
11
Poaceae
1
1
Polygonaceae
1
1
Portulacaceae
2
2
Primulaceae
12
9
Ranunculaceae
4
2
Rosaceae
1
1
Rubiaceae

No of species
6
1
1
1
1
13
1
6
2
1
2
5
15
29
7
2
1
11
5
3

No
genera
2
1
1
1
1
7
1
4
1
1
1
3
6
24
3
1
1
6
4
1

of
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Convolvulaceae
Crassulaceae
Cucurbitaceae
Cyperaceae
Dipsacaceae
Euphorbiaceae
Equisetaceae
Fabaceae

6
3
1
1
1
5
1
24

4
1
1
1
1
1
1
11

Salicaceae
Simaroubaceae
Solanaceae
Typhaceae
Urticaceae
Verbenaceae
Violaceae
Vitaceae

4
1
5
1
3
1
4
2

2
1
4
1
2
1
1
2

Table 3. Comparative overview of the taxonomic structure of the most represented families of the ruderal
flora of Jagodina and the flora of Serbia.
Family

Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Plantaginaceae
Brassicaceae
Lamiaceae
Caryophyllaceae
Ranunculaceae

Ruderal flora of the city
of Jagodina
Number
of %
species
46
16,2
29
10,2
24
8,4
15
5,3
14
4,9
13
4,6
12
4,2
11
3,9

Flora of Serbia
(Stevanović et al. 1995)
Number
of %
species
366
11,19
250
7,64
250
7,64
161*
4,92
194
5,93
148
4,52
205
6,26
121
3,70

*Data for Scrophulariaceae are given, in which, according to the previous systematics, species from the
family Plantaginaceae were also included.
Table 4. The genera represented with 4 and more species in ruderal flora of Jagodina.
Genera
Veronica
Trifolium
Euphorbia
Geranium
Ranunculus
Amaranthus
Crepis
Lathyrus
Viola

Number of species
7
6
5
5
5
4
4
4
4

Not all ruderal habitats are equally exposed to human influence. In most parts of the city, green areas
are arranged, which are exposed to trampling and pollution. Man has a greater influence on the
composition of the flora of these habitats. Species that have a wide ecological valence in relation to
anthropogenic factors survive in these habitats (Pavlović-Muratspahić, et al., 2010). These are most
often the following species: Taraxacum officinale, Bellis perennis, Achillea millefolium, Trifolium
repens, Plantago major, P. lanceolata, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Poa annua, P.
trivialis, P. pratensis, Cichorium intybus, Daucus carota, Malva sylvestris, Capsella bursa-pastoris,
Veronica persica, V. polita, Erodium cicutarium, Polygonum aviculare, etc. In unfavorable locations
for the settlement of plants, such as walls, species with small needs, low growth with shallow roots, and
climbing plants, have been recorded. These are the following species: Oxalis corniculata, O. stricta,
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Herniaria glabra, Petrorhagia saxifraga, Sedum sp., Parthenocissus quinquefolia, Hedera helix,
Cymbalaria muralis, etc.
The ruderal areas on the outskirts of the city have been abandoned for a long time, they are rarely mowed,
so they are left to natural vegetation. Here, ruderal species remain for a long time, but beside them,
meadow species are included and the surrounding forest vegetation (trees, shrubs and lianas) which can
survive on ruderal habitats, for example: Glechoma hederacea, Galium aparine, Arum maculatum,
Alliaria petiolata, Viola canina, Ranunculus ficaria, Cerastium sylvaticum, Humulus lupulus, Lycium
europaeum, Clematis vitalba, Populus alba, Salix alba, S. purpurea, Rosa canina, Prunus insititia, P.
spinosa, Rubus caesius, Juglans regia, Ailanthus altissima, Morus alba, M. nigra, Hedera helix, Acer
campestre, A. negundo, Sambucus ebulus, S. nigra, Amorpha fruticosa, etc. There are also species that
develop optimally in ruderal vegetation and are regular members of mesophilic meadows, which are to
some extent under anthropogenic influence. These are e.g. Ornithogalum umbellatum, Crepis biennis,
Daucus carota, Cichorium intybus, Sonchus arvensis, S. asper, S. oleraceus, Agrostemma githago,
Silene coronaria, Tanacetum vulgare, Dipsacus laciniatus, Lythrum salicaria, Viola arvensis, V.
tricolor, and others. The following species occur in wetlands, most often along wastewater canals in the
industrial zone, on river banks and along roads: Helianthus tuberosus, Solidago canadensis, Butomus
umbellatus, Saponaria officinalis, Calystegia sepium, Carex hirta, Equisetum arvense, Amorpha
fruticosa, Oenothera biennis, Phragmites australis, Populus alba, Salix alba, S. purpurea, Typha
latifolia, Symphytum officinale, etc.
This paper represents the beginning of the research of the ruderal flora of Jagodina. Ruderal flora as a
dynamic community of plants requires constant monitoring. The composition and number of flora of
ruderal habitats, as well as its changes, are an indicator of the state of the environment, the type and
degree of pollution. The richer flora is certainly a reflection of the preservation of the habitat. Future
research will show our attitude towards the environment, and thus towards plants.

CONCLUSION
At the investigated ruderal habitats in the area of the city of Jagodina, 284 vascular plant species
classified into three classes, 56 families and 184 genera recorded. The family with the largest number
of species are Asteraceae, Poaceae and Fabaceae. These families are also among the most represented
in the flora of Serbia. In the ruderal flora of Jagodina, 9 genera with four or more species were registered.
The genera with the largest number of species are Veronica and Trifolium.
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ABSTRACT
Due to urbanization, the beauty of our world has been steadily destroyed. Ecosystems shaped by humans
are called human ecosystems. Cities are also an ecosystem. For this reason, living and non-living things
should be considered as a whole. Plants also have an important place in the urban ecosystem. One of the
phenomena we witness in nature in cities is the presence of ruderal plants. They are the plants that grow
naturally in the urban ecosystem. Redural plants are a good example of nature renewing itself. They are
generally seen in areas with intense human destruction. These plants are a special type of vegetation that
is widespread in urban ecosystems, especially on roads, pavements, railways, and walls. The most
important feature of these plants is that they can grow in garbage dumps, abandoned places, and on
pavements. Also, they have a rich nitrate anion in their structures. This vegetation can grow even under
difficult conditions and holds an important place in the urban ecosystem. This study was carried out in
order to evaluate the use of ruderal plants in an ornamental capacity in landscape areas. It is a fact that
alternative plants are important in areas where drought and human destruction are intense. In this study,
the determination of ruderal vegetation in Turkey was examined and was evaluated in a xeric landscape
and alternative landscape uses.
Keywords: Alternative Plants, Landscape, Urban Ecosystem
INTRODUCTION
Ruderal plants are defined as those that live in “Natural, Degraded, Ruderal, Cultivated and Artificial
habitats” (Hamel and Dansereau,1949; Yarcı and Altay, 2016; Altay and Karahan, 2017). Ruderal
habitats are those that are found on roads and roadsides (Frenkel, 1977; Doğan et al., 2004). Ruderal
plants growing in these habitats have also called pavement plants, underfoot plants and/or plants that
are stepped on in many studies conducted in Europe (Sukopp and Wıttig, 1998; Karahan et al., 2012).
Ruderal plants in Urban Ecology
Urban ecology examines the harmony of plants and animals in an urban environment. Ecology seeks to
study the relationship of living things with both the environment and each other. In ecology, human
beings are evaluated equally with other living things (Eraydın, 1995). Plants are important in urban
ecology. This study was carried out to evaluate the place of ruderal plants in the urban ecosystem and
their use as ornamental plants in landscape areas. With the increase in global warming and evironmental
destruction, the need for alternative plants has increased. In this study, studies on ruderal vegetation and
ruderal plant identifications made in Turkey were examined and ruderal plants were evaluated in xeric
and alternative landscape uses.
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Figure 1. The examples of Rudeal plant (Url 1).
Ruderal habitats may vary depending on the conditions of the environment, however their general
features are as follows:
Some factors of biotic and abiotic origin, such as the type of wind, the diversity of animals in the
environment and motor vehicles, affect the development of these plants (Doğan et al., 2004). Limited
drainage, presence of garbage or waste materials with frequent high nitrogen content, presence of tall
vegetation, rearrangement of roads and roadsides by municipal crews at different times, application of
herbicides, soil move can lead to the formation of different environmental conditions.
Ruderal plants can easily develop in environments under intense environmental stress, such as roadsides
and rubble spilled areas, which are used by humans and animals (Ketenoglu et al., 2014). They can
withstand unsuitable climatic and soil conditions. They have the ability to reproduce vegetatively. Seeds
do not lose their germination ability for a long time and they have the potential to germinate again when
suitable conditions occur. Thus, they can easily thrive in these habitats. These features of the ruderal
plants have shaped our study.
Research in Turkey and Ruderal plant determinations
Altan and Karahan (2017) focused on some ruderal plants in the city of Antakya (Hatay) in their study.
According to the information obtained, a total of eight plant groups were identified in the study area,
namely Centaurea iberica, Malva parviflora, Sinapis alba, Silybum marianum, Parietaria judaica,
Conyza canadensis, Cynodon dactylon, and Xanthium strumarium. Erik (2012) examined a perennial
ruderal species, Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., which is represented by 5 species in the flora of Turkey.
This species is evolutionarily located between the genera Sinapis and Eruca in the Flora of Turkey. It
grows in fallow areas, roadsides, and plowed soils in the Central Anatolian, Marmara, and Black Sea
regions. However, it does not show a presence in the steppe areas in the Central Anatolian region, where
the vegetation is very dense. The flowers are fragrant, the base leaves form wide rosettes, and the root
system is thick and strong. With these features, it has been stated that it is a plant that can be used at
almost zero cost in floriculture, landscaping, creating grass areas, beekeeping, and preventing erosion.
Şafak (2015) considered ruderal vegetation as vegetation adapted to changing living conditions as a
result of anthropogenic effects in residential areas. Güler and Varol (2012) investigated the floristic
features of the historical Labranda (Milas-Muğla) ruins and their surroundings. There are studies on
ruderal plants in Turkey on plant identification and tolerance to different soil structures (Surmen et al.,
2016; Derya, 2012). In the research conducted in Turkey, it is seen that ruderal plants are predominantly
in the field of biology. Yalçınal and Meral (2019) determined the factors affecting the development of
ruderal plants and the area they cover in terms of greening ruderal plants and bringing them into urban
ecology.
Use of ruderal plant in landscaping in Urban Ecology
Ruderal plants are an open topic in the field of landscape and ornamental plants. Especially in the field
of landscape plants, postgraduate studies in Turkey are few. The negative impact of drought is likely to
increase in the coming years. While studies dealing with drought are alternatives for today, they will
become mandatory applications in the future. Ruderal plants are not commonly used in Turkey due to
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water shortage only occuring in certain periods, alternatives to landscape irrigation are being considered.
However, in the future, it is possible that this situation will change completely. Plants that require less
water will become mandatory in landscaping. More focus should be placed on plant alternatives that
require less water. Xeric plants, such as as cacti and succulents, are especially common in the landscape
(Yazici et al., 2013). Herbaceous plants are limited in this regard. Ruderal plants, which were considered
to be weeds, stand out in a glaringly negative way in unwanted places. But studies show that this is not
the case. Ruderal plants can contribute to urban ecology, especially by being used on green walls that
do not require maintenance.
In cities, weeds and insects play an important role in ecology. Plants can capture some pollution, produce
oxygen, help us to better understand our local environment. If pesticides are not used, weeds will always
take their place in ecology. BBC Radio 4 (Url 1) stated that since 1 January 2017, France has banned
pesticides in public spaces, and thanks to this, people have started planting seeds in cracks and walls of
pavements. This development is a good example for the world. The increase in such projects not only is
a precaution against the drought that may occur in the coming years, but also contributes to the ecology
of the city. Ruderal plants are hardy, fast-blooming plants that can tolerate harsh environments, which
is why so many are found in the cracks of our sidewalks and walls. Some weeds even have root roots
that run through pavement slabs deep into the ground below where they will find water and carry
nutrients to the surface.
Creating a Wild Garden in the home garden
"They often complete their life cycle quickly, so they sprout in a mild winter, grow through the spring,
and bloom so fast, they drop and shed many seeds that can get into these cracks in the pavement,"
explains botanist Phil Gates. The accuracy of hundreds or even thousands of seeds in a single flower
head helps: A flower head of Lamb's Quarters can hold 75,000 seeds. There are also numerous habitat
options where a weed can take root in urban areas such as riverbanks, parks, gravel roads, roof gardens,
and brick walls. The heat trapped in concrete, brick, and stone also creates a unique urban environment
that allows less common plants, such as Passion flower and Oxford Ragwort, to thrive.

(a)

(b)

Figure 3 Passion flower (a) ve Oxford Ragwort (b) (Url 2; Url3).
Wild Garden: To create a garden with local weeds (Ruderal plants). It also helps to contribute to the
spread of our flora. A wildflower garden can be created for a low-maintenance colorful bloom. In
addition, it is suitable to be used for green walls in cities to create rock gardens.

200

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey

Figure 4. Wild garden, rock garden, green walls, green roof (Url 1; Dunnett, 2015)

CONCLUSION
In this study, the place of ruderal plants in urban ecology was mentioned and attention was draw to their
use in landscape and other alternatives. In many parts of the world, there can be serious fluctuations in
precipitation. This situation affects people, animals, and plants negatively. Sometimes it can be a luxury
to irrigate the plants in an urban landscape during arid and low rainfall periods. In the studies carried
out, only plant identifications are not sufficient. It is essential to bring the ruderal plants into the urban
ecology. This issue, which concerns many disciplines (biology, botany, landscape, agricultural engineer,
zoologist, architecture), is a necessary step for future generations. In this study, ruderal plant studies
carried out in Turkey are included and will serve as a guide for future studies. In places with dry summers
and water shortages, it is important to identify ruderal plants and bring them into the urban landscape.
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ÖZET
Ruh ve nefs kavramları düşünen ilk insan ile birlikte çözümlenmeye çalışılan ve mahiyeti hakkında bilgi
sahibi olma gayesiyle irdelenen iki kavramdır. Bu iki kavram her toplumda, her dinde ve her ideolojide
tartışma konusu olmuştur. Öyle anlaşılıyor ki yeryüzünde son insan kalana kadar da tartışılmaya ve
açıklanılmaya çalışılan iki olgu olarak sürekli karşımıza çıkacaktır. Esas itibariyle bu çalışmada da ruh
ve nefs kavramlarını bir nebze olsun açıklamak ve anlamlandırmak amaç edinilmiştir. Bu yüzden de bu
çalışmanın amacı ruh ve nefs kavramlarının üniversite öğrencileri nezdindeki metaforik algılarını ortaya
çıkartmaktır. Bu amaç doğrultusunda çevrimiçi olarak hazırlanan formla birlikte 19-25 yaş arası 11
erkek ve 30 kadın katılımcı olmak üzere 41 katılımcıdan analizlere dahil edilebilecek veri elde
edilmiştir. Araştırmacılar tarafından oluşturulan ve iki kısımdan oluşan bir form kullanılmıştır. Formun
ilk kısmı katılımcılara ilişkin demografik değişkenleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Formun
ikinci kısmı ise, “Ruh……benzer, çünkü………” ve “Nefs………..benzer, çünkü…….” şeklinde
metaforik algıları ölçmeye yarayacak şekilde hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler
excel dosyası şeklinde transkripte edilmiş ve Maxqda 20 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir.
Buradaki amaç ruh ve nefs kavramlarının en çok neye ve niçin benzetildiğini doğru bir şekilde
kategorize edebilmektir. Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların özellikle ruhu mahiyeti bilinmeyen
ancak hissedilebilen cümlelerle açıklamaya çalıştıkları görülmüştür. Nefsin ise daha çok doymak
bilmeyen ve sürekli isteyen bir konumda tanımlandırıldığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ruh, Nefs, Metafor Çalışması
ABSTRACT
The concepts of spirit and self are two concepts that are tried to be analyzed together with the first person
who thinks and is examined to gain knowledge about their nature. These two concepts have been the
subject of discussion in every society, religion, and ideology. It seems that there will always be two
phenomena that are tried to be discussed and explained until the last human being on earth. Essentially,
this study aims to explain and make sense of the concepts of spirit and self to some extent. Therefore,
this study aims to reveal the metaphorical perceptions of spirit and self among university students. For
this purpose, data that can be included in the analysis were obtained from 41 participants, 11 male, and
30 female participants, between the ages of 19-25, together with the online form. A form created by the
researchers and consisting of two parts was used. The first part of the form was prepared to determine
the demographic variables of the participants. The second part of the form is “The Spirit is……like
because………” and “The Self………..similar because…….” It has been prepared in a way to measure
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metaphorical perceptions. The data obtained within the scope of the research were transcribed as an
excel file and analyzed with the help of the Maxqda 20 package program. The aim here is to categorize
correctly what and why the concepts of spirit and self are most likened. As a result of the analysis, it
was seen that the participants tried to explain the spirit with sentences whose nature is unknown but can
be felt. It is seen that the self is defined in a greedy and always wanting position.
Keywords: Spirit, Soul, Metaphor Study
GİRİŞ
Ruh ve nefs kavramları üzerindeki tartışmalar çok uzun bir sürece yayılmaktadır. Bu tartışmaların birçok
yönü bulunmaktadır. Kimi zaman ruh ve nefs kavramları benzer anlamlarda kullanılırken kimi zaman
ise farklı anlamlarda kullanılmıştır. Bazı dönemlerde ise hem ruh hem de nefs kavramlarının kullanım
alanları kendi içerisinde değişkenlikler göstermiştir. Bununla birlikte yaşam ve yaşama dair neredeyse
her konu ve durumda bu iki kavramla karşılaşmak mümkündür. Her ne kadar zamanla anlamsal
değişimler söz konusu olsa da sürekli ilgi duyulan kavramlar olmuşlardır. Bu kavramlarla ilgili derin
felsefi tartışmaların yapıldığı da bilinmektedir. Özellikle ilk başlarda ruh kavramı insan ve hayvan
bedenlerine yayılmış ve bedene ait bir çerçeve etrafında şekillenmiştir. Ruh kavramının terimsel
karşılığı daha çok canlılara hayat sağlayan mahiyet olarak ifade edilmektedir (Yavuz, 2008). Bu bakış
açısı genel olarak kabul gören bir çerçeve çizmektedir. Bununla birlikte dini kaynaklara bakıldığında
ruhun, maddi bedenden farklı olarak insanoğlunun manevi boyutuna tekabül edecek şekilde ele alındığı
görülmektedir (Gündüz, 1998). Bir noktada yaratan ile yaratılan arasındaki bağın bir tecellisi, aynı
zamanda maddi bedeni harekete geçiren ve onda hayatın varlığının emaresi olan güç ve ilke olarak da
ele alınmaktadır (Cevizci, 1999). Bu tanım ve ifadelerden anlaşıldığı üzere daha çok ruh, insanın maddi
yapısını harekete geçiren, onda yaşantının emarelerini gösteren bir güç olarak ele alınmaktadır. Yine de
çok sayıda farklı yaklaşım ve ifade tarzının da olduğunu belirtmek gerekir. Bazı kaynaklar ruhun
damarlarda dolaşan hayat emareleri taşıyan havai varlık olarak tanımlarken, diğer bazı kaynaklar ise
ruhu yaratıcının yanında ilmi bulunan bir şey olarak tanımlamışlardır (Tellioğlu, 1992). Dolayısıyla ruh
sanki insana kişilik kazandıran ölümsüz bir olgu olarak algılanmaktadır denilebilir. Bazı kaynaklarda
bitki, hayvan ve insandaki yaşam emaresinin ruh tarafından sağlandığını, ancak her birisindeki ruhların
mahiyetinin farklı olduğunu belirtmişlerdir (Ateş, 1997). Ruh ile çoğu zaman karıştırılan diğer bir
kavram olan nefse bakıldığında çeşitli tanımlamaların yapıldığı görülmektedir. Sözlük anlamıyla nefs
ele alındığında, bütün, gerçek, kendilik, ruh, kan ve istekler şeklinde tanımlanmaktadır. Psikolojik
olarak ise tanımına bakıldığında, içgüdüsel mekanizma, fizyo ve sosyo-psikolojik eğilimlerin tümü
şeklinde belirtilmektedir (Aydın, 1972). Esas itibariyle hem ruh hem nefsin tanımlarına bakıldığında,
her iki kavramın ne birebir aynı olduğunu ne de tamamen farklı olduğunu görmekteyiz. Bu da insanın
ne sadece maddi bedenden, ne sadece ruhtan ve ne de sadece nefisten meydana gelmediğini, aksine her
üçünün imtizacından meydana geldiğini göstermektedir (İbiş, 2012). Dolayısıyla her ne kadar çok
sayıda farklı tanımlamalar ve ilişkilendirmeler söz konusu olsa da ortak bir tanımlamanın her iki kavram
için yapmanın çok da kolay olmadığı anlaşılmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki son insan yeryüzünde yaşadığı
müddetçe bu kavramlar için zihin yoran birisi bulunacaktır. Her iki kavramın bu mahiyetleri yapılan bu
araştırmayı daha da değerli kılmaktadır. Bundan dolayı da ruh ve nefs kavramlarına ilişkin bireylerin
deneyimlerinin incelemesi de ayrıca araştırılmaya değer bir konudur. Bu araştırma tam olarak bu
deneyimleri incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Temelde iki kavram ayrı ayrı olarak ele alınmış olsa da
her iki kavramın birbiriyle olan münasebeti, iki kavramı birlikte ele almayı zorunlu kılmaktadır. Bu
bağlamda ruh ve nefsin bireyler tarafından neye benzetildiğine ilişkin metafor çalışması yapılmıştır..
Dolayısıyla bu çalışmada iki temel soruya cevap aranmıştır:


1. Üniversite öğrencilerinin ruh ile ilgili metaforik algıları nasıldır?



2. Üniversite öğrencilerinin nefs ile ilgili metaforik algıları nasıldır?
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YÖNTEM
Araştırma deseni
İki önemli kavram ile ilgili üniversite öğrencilerinin metaforik algılarını ortaya çıkarmak amacıyla
yapılan bu araştırma, temelde nitel araştırma desenleri kapsamına girmektedir. Burada öğrencilerin ruh
ve nefs kavramlarına ilişkin algı ve deneyimleri ele alındığından, nitel fenomenelojik desen olarak da
nitelendirilebilir. Fenmenolojide genel olarak kişilerin kendi pencerelerinden deneyimledikleri
durumları ön plana ön plana çıkartmak amaçlanır. Genel olarak fenomenoloji, bireylerin kendi bakış
açılarını, algı ve deneyimlerini ön plana çıkarmayı amaçlayan ve insanların algıları ile kişisel
deneyimlerini içeren bir araştırma desenidir. Patton (2014) deneyimlerimiz neticesinde olguları nasıl
algıladığımızın fenomenoloji konusu olduğunu belirtmektedir. Creswell (2007) fenomenoloji
çalışmalarında amaçlanan şeyin, bir olgu ile ilgili farklı kişisel yaşantıları ortaya çıkartmaktır. Yıldırım
ve Şimşek (2008) olgu bilim deseniyle yapılan çalışmalarda genel olarak bir fenomen ile ilgili kişisel
deneyimlerin ortaya çıkarılması ve yorumlanması hedeflenmektedir.
Çalışma Grubu
Bu çalışmada amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Amaçlı örneklemenin kullanılmasındaki gaye,
araştırılacak olguyu deneyimlemiş olan kişilerin belirlenmesidir (Creswell, Clark, 2017). Bu yüzden de
bu çalışma için, lisans düzeyinde eğitim gören 41 bireye ulaşılmış ve online görüşme form şeklinde
veriler toplanmıştır. Bu katılımcıların 30’u kadın ve 11’i erkektir.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada demografik değişkenlerle birlikte iki metafor sorusu kullanılmıştır. Birinci aşamada
“Ruh……………benzer, çünkü………………..” şeklindeki metaforik algıya yönelik soru yönergesi
kullanılmıştır. İkinci aşamada ise “Nefs……………benzer, çünkü………………..” şeklindeki
metaforik algıya yönelik soru yönergesi kullanılmıştır. Böylece bireylerin metaforlarla ilgili algı ve
düşüncelerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Verilerin toplanması
Bu araştırma için veriler online form şeklinde elde edilmiştir. Katılımcılardan onay alınarak araştırmaya
gönüllü bir şekilde katılmaları sağlanmıştır. İki aşamadan oluşan online form vasıtasıyla katılımcıların
ruh ve nefs kavramlarına ilişkin algılarını ortaya çıkartacak cevaplar için veriler toplanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında yapılan görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte, veri analiz sürecine geçilmiştir.
İlk etapta verilen cevaplar excel dosyası şekline dönüştürülmüştür. Daha sonra bu veriler Maxqda 20
Paket Programına aktarılmıştır. Nitel araştırmada, araştırmacıya yol gösterecek bazı basamaklardan söz
etmek mümkündür (Pietkiewicz ve Smith, 2014). Bunlardan hareketle veriler okunarak neye ve hangi
özelliklerden dolayı benzetildiği noktasında tablolaştırma yapılmıştır. İkinci okumayla birlikte
kodlamalar yapılmıştır. Kodlamadan sonra birbiriyle ilişkili kodlar bir araya getirilerek alt temalar ve
temalar oluşturulmuştur.
Geçerlilik ve Güvenirlik
Bu çalışmada Lincoln ve Guba’nın (1985) nitel araştırmalar için belirttikleri inandırıcılık,
aktarılabilirlik, tutarlık ve teyit edilebilirlik gibi geçerlik ve güvenirlik yöntemlerine dikkat edilmeye
çalışılmıştır. Dolayısıyla bu araştırmada araştırmacılar nitel araştırma çalışmalarında dikkat edilmesi
gereken geçerlik ve güvenirlik basamaklarına riayet etmişlerdir.
Bulgular
Bu başlık altında iki aşama şeklinde elde edilen verilere ilişkin analiz sonuçları sunulmaktadır. Birinci
kısımda ruh kavramına ilişkin metaforik çalışmaya ilişkin sonuçlar ve ikinci kısımda ise nefs kavramına
ilişkin metaforik ağılara ilişkin sonuçlar yer almaktadır. Elde edilen bu bulgular aşağıda sunulmuştur.
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Metafor Sonuçları (Ruh)
Aşağıda bireylerin ruh kavramına ilişkin verdikleri cevapların tablolaştırılmış hali sunulmaktadır.
1

Benzerlik
Esinti

Özelikler
Hissetmek ama görünmezlik,

4

Hava

1
1

Gaz Bulutu
Hissiyat

Hissetmek, Görmeyip hissederiz, hissedebiliyoruz, Görmeden
bilmek,
Varlığını bilmeyiz, hissederiz,
Hissetmek

2
1

Rüzgar
Deniz dibi

Görünmez hareket kaynağı, etkisi hissedilir,
Görmeyiz ama biliriz,

1
4

Nefs
Su

2

Mana

Yaşamın sebebi
Varlığın kaynağı, temiz kaynaktan çıkar, Canlandıran,
Değişse de kaybolmaz
Bütünlük sağlar, Madde mana bulur,

1

Ölümsüzlük

Beden ölse bile devam eden,

1

Ağaç

Kökünü bilemeyiz,

1

Rüya

Bilsek de ıspat edemiyoruz,

1
1
1

Değirmen
Beyza Kapı
İnsan

Hareket,
Çabuk kirlenir,
Çünkü insan analam bulur,

1

Kader

Ezeli ve ebedi,

1
1

Evren
Akıl alamz birşey

Keşfetme arzusu
Beden onsuz anlamsız,

1
1
1
1

Karmaşıklık
Duman
Duygu
Karanlık

Çözümlenemiyor,
Tam anlaşılmıyor,
Bilirizi ama göremeyiz,
Bilinmezlik ve korku,

1

Sonsuzluk

Hep var olacak,

2
1

Hayat
Dert

Hayat kadar karmaşık, yaşam ve ölüm arası,
İnsanın içindedir,

1

Can

Hayat kaynağı

1
1
1
1

Kar tanesi
Hafıza kartı
Gizem
Ruh

Her biri farklıdır,
Yükleme yapılır,
Çözümlenememezlik
Kendine hastır,

1

Aşk

Soyuttur

1

Güneş

Herşeyi ısıtır

Ruh

Tablo 1. Ruh Kavramına İlişkin Metaforik Algı Sonuçları
Yukarıdaki tablo incelendiğinde katılımcı ifadelerinin özellikle birkaç tema etrafında yoğunlaştığı
görülmektedir. Bunlar ruhun hava, su, rüzgâr, nefs, mana ve hayata benzemesi şeklinde sıralanmaktadır.
Bununla birlikte ruhun bireysel olarak farklı kavramlarla da ilişkilendirildiği çok sayıda cevabın da
olduğu görülmektedir. Aşağıda ruh metaforuna ilişkin bazı katılımcı cevaplarına yer verilmiştir:

206

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
Hava

Ruh havaya benzer çünkü havayı göremeyiz ama varlığını biliriz. Hissederiz. Ruhu da
hissederiz. Mecazi olarak "bir işe ruhunu vermek" şeklindeki kullanımlar oldukça yaygındır ama bu
durum mecazın dışında ruhun aslında hissedilebilen bir şey olduğu anlamına gelebilir.


Ruh havaya benzer. Çünkü göremeyiz ama çok şey hissettirir.



Ruh havaya benzer çünkü müşahede yoluyla görmüyoruz ancak varlığından eminiz.


Ruh havaya benzer, çünkü görmezsin ama onunla yaşarsın. Tıpkı havayı görmediğimiz ama
yaşamımızı ona borçlu olduğumuz gibi.
Su


Ruh suya benzer, çünkü varlığa hayat veren odur.



Ruh, suya benzer. Çünkü sular kaynaktan temiz çıkar ancak insan su kaynağını yolda kirletir.


Ruh suya benzer. Çünkü insanın topraktan yaratıldığı düşünüldüğünde toprağı canlandıran
yeşerten sudur. Ruh da insan bedenini su gibi canlandırır, yeşertir. Su olmazsa toprak kurur. Ruh su gibi
berrak olmalıdır. Zehirli bir su toprağa can vermez aksine zarar verir.

Ruh suya benzer, çünkü su değişken yapıdadır ama hiç bir zaman kaybolmaz. Ne kadar
değişiklik yaşasa da hep var olan ve hep etkili olan, yaşamı derinden ve hayati bir şekilde etkileyen bir
etmendir. Ona iyi bakarsanız size bolca nimet verir lakin iyi bakmazsanız onu heba etmiş, israf etmiş
olursunuz.
Rüzgâr


Ruh rüzgâra benzer, çünkü gözle görünmezdir ama hareketin kaynağıdır.



Ruh rüzgâra benzer çünkü olduğunu biliriz ama her zaman olmayabilir.

Mana

Ruh manaya benzer. Bedenimiz ve aklımızı birleştiren ve bütün haline getiren canlılık
Özelliklerimizin tümünü kazanmamızı sağlayıp onlara anlam kazandıran, yegâne manadır.

Ruh manaya benzer çünkü ruh bedenden gidince o çok değer verdiğimiz beden et ve kemik
yığınından başka bir anlam taşımaz.
Hayat


Ruh hayata benzer çünkü hayat kadar karmaşıktır



Ruh hayata benzer çünkü ölümle hayatın tam arasında durur ve ikisini birbirine bağlar.


Ruh bir değirmene benzer, onu hareket ettirecek onun döndürecek bir suya ihtiyacı vardır. Bu
su yaratılışımızda ondan bizlere bir numune olacak olan Allah’ın rahmet olarak bizim ruhumuza üflediği
nefestir. Ve bizlerde o nefesin neferi olarak geçiyoruz bu dünyadan.


Ruh karanlığa benzer, çünkü bilinmezleri, korkuları ve sırları içerisinde saklar.

Katılımcıların cevapları neticesinde ortaya çıkan temalara bakıldığında, ruh kavramının özellikle daha
çok hava ve suya benzetildiği görülmektedir. Neden benzetildiğine ilişkin sonuçlara bakıldığında daha
çok mahiyetinden haberdar olduğumuz ancak fiziksel olarak ispat edemediğimiz bir olgu şeklinde
algılandığı görülmektedir. Ruha ilişkin metaforik cevaplar neticesinde ortaya çıkan harita aşağıda
sunulmuştur.
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Şekil 1. Ruh Metaforuna İlişkin Tema ve Alt Temalar
Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere ruhun daha çok su, hava, rüzgâr, hayat, mana, duman, rüya
ve gizeme benzetildiği görülmektedir.
Metafor Sonuçları (Nefs)
Aşağıda bireylerin nefs kavramına ilişkin verdikleri cevapların tablolaştırılmış hali sunulmaktadır.
Benzerlik
Özelikler
Memnun etmek zordur. Herşeyi ister, İsteklerine yetişilmez, Kafasına
göre hareket eder, İstekleri sınırsızdır, Doyumsuzdur, Eğitilmelidir,
Gözünü döndürmek,

Nefs
7

Çocuk

1

Açlık

1
1

Zincirli tutsak
Zevk

Sürekli serbest olmak ister,
Kapılıyoruz

1

Su

Özünde temizdir kirlenirse bulanır,

1

Canavar

Tehlikelidir,

1
1
1
2
1

Uyku
Kedi
At
Düşman
Mürekkep

Kyif peşinde koşar,
Hiç dıymaz,
Dizginlenmesi lazım,
Kuyumuzu kazar, Suçu başkasına atar,
Bulaşınca geçmiyor,

2

Savaş

Sürekli yenmeye çalışır, Her daim çarpışmalıdır,

1

Yalancı arkadaş

İnsanı kandırır,

1
1
1

Motor
Sürekli çalışır,
Saf
Karbon Kömür de elmas ta aynı kökenden,
elementi
Yağlı ip
Seni aşağı atar,

1

Dik Baş

Zaptedilmesi zordur,

1

Köpek

İsteği elde etmek için takla atar,

1

Dikenli yol

Hep zarar verir,

1
2
1

Araba
Ruh
Para

Kontrol etmek zordur,
Görülmez, mahiyeti bilinmez,
Arttıkça kendni kaybedersin,

1

Dipsiz kuyu

Doymak bilmez,
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2
1

İrade
Ayna

İstektir çünkü, seçimlerine bağlıdır,
İçimizi yansıtır,

2

Arsız

Utanma bilmez, Bitmez istekleri olur,

1
1

Bilgisayar
İnsan

Sürekli yeni sekmeler,
Çünkü kendisidir,

1

Bomba

Dikkat etmezsen patlar,

1

Ateş

Çünkü insanı yakar

Tablo 2. Nefs Kavramına İlişkin Metaforik Algı Sonuçları
Yukarıdaki tablo incelendiğinde katılımcı ifadelerinin özellikle birkaç tema etrafında yoğunlaştığı
görülmektedir. Bunlar nefsin çocuk, at, savaş, arsız, irade ve ruha benzemesi şeklinde sıralanmaktadır.
Bununla birlikte nefsin bireysel olarak farklı kavramlarla da ilişkilendirildiği çok sayıda cevabın da
olduğu görülmektedir. Aşağıda nefs metaforuna ilişkin bazı katılımcı cevaplarına yer verilmiştir:
Çocuk

Nefs küçük bir çocuğa benzer çünkü ne zaman ne isteyeceğini ya da neyden tatmin olacağını
kestiremiyorum. Onu memnun etmek zor. En olmadık şeyleri isteyebilir ama yine de bazen şefkat duyup
istediklerini yapmak istiyorum.

Nefs küçük bir çocuğa benzer, çünkü iyi ya da kötü olduğunu bilmeden her şeyi ister. Kendine
zararlı olup olmadığını düşünmez. Ancak eğitilirse doğru işlere sevk edilebilir.


Çocuğa benzer nasıl yetişirse istekleri ona göre şekillenir.



Nefs, çocuğa benzer çünkü nasıl eğitirsen öyle yetişir ve öyle hareket eder.

Düşman


Nefs gizli düşmana benzer, çünkü suçu kendi işlediği halde başkasına atar.



Nefs içimizdeki düşmana benzer, çünkü nefs kötülüğü emreder, şeytana dostluk yapar.

Savaş

Nefs savaşa benzer çünkü savaşta iki taraf ve mücadele vardır. Bu mücadeleden genellikle tek
taraf galip çıkar. Nefsin mağlup olması insanın kendini bulmasıdır.

Nefs savaşa benzer çünkü savaşta iki taraf ve mücadele vardır. Bu mücadeleden genellikle tek
taraf galip çıkar. Nefsin mağlup olması insanın kendini bulmasıdır.
İrade


Nefs iradeye benzer çünkü irade istektir ve nefsimiz de hep ister.



Nefs, sürekli isteyen bir canlıya benzer çünkü nefs istemekten usanmaz.

Arsız

Nefs arsız azgın bir şeydir, boş bırakmaya ihmale gelmez, can bedenden ayrılana dek onun
istekleri bitmez o yüzden insanı en çok yoran bir şeydir.


Nefs arsızdır, dediğim dedik birine benzer çünkü çoğu zaman onu zapt etmeye çalışırız.


Nefs çok aç olduğumuz bir andaki iştah durumumuza benzer çünkü insanın açlığı onun gözünü
döndürür ve onu bambaşka yerlere sürükler. Oysa her şey doyana kadardır. Doyan bir insan artık daha
fazla yemek görmek istemeyecektir. Bunu dini olarak ele alırsak doyan bir insanı, evrenin tüm maddi
sömürülerini görmezden gelen bir insan olarak düşünebiliriz. Doyan insan artık maddeye de doymuştur.
Açlığı artık onu etkilemeyecektir.
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Nefs suya benzer çünkü kendisi özünde temizdir fakat kirletilirse kirin rengine, temiz tutulursa
temiz renginde kalır.

Nefs saf karbona benzer. Çünkü elmasta kömürde saf karbondan meydana gelir. Ham maddesi
aynı olmasına rağmen saf karbon gibi nefste parıl parıl parıldayabilir, kapkaranlık da olabilir :))

ister.

Nefs dipsiz bir kuyuya benzer, çünkü hiçbir zaman doymak nedir bilmez. Sadece ve sürekli

Katılımcıların cevapları neticesinde ortaya çıkan temalara bakıldığında, nefs kavramının özellikle en
çocuk çocuğa benzetildiği görülmektedir. Benzetilme nedeni olarak da bitmek bilmeyen istekler
şeklinde ifade edilmiştir. Ruha ilişkin metaforik cevaplar neticesinde ortaya çıkan harita aşağıda
sunulmuştur.

Şekil 2. Nefs Metaforuna İlişkin Tema ve Alt Temalar
Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere nefsin daha çok çocuk, düşman, savaş, kuyu, karbon, irade,
iştah ve arsıza benzetildiği görülmektedir.
TARTIŞMA
İnsanoğlunun mahiyetlerini anlayabilmek, kavrayabilmek hatta çözebilmek oldukça fazla bir efor sarf
ettikleri ruh ve nefs kavramlarının anlaşılması adına yapılacak çalışmalar hiç şüphesiz oldukça
kıymetlidir. Ruh ve nefs kavramlarının nasıl algılandığını ve aynı şekilde doğru bir şekilde algılanması
için bir nebze de katkıda bulunmak amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada ruh ve nefs
kavramlarının bireyler tarafından nasıl algılandıklarına ilişkin metafor çalışması yapılmıştır. Böylece
ortaya çıkan sonuçların mevcut literatürle ne tür ortak ve farklı yönlerinin olduğuna bakılmıştır. Ruh
kavramı incelendiğinde, hava, su, esinti ve mana gibi kavramlarla ilişkilendirildiği görülmektedir. Buna
sebep olarak mahiyetinin bilinmesiyle birlikte maddi olarak ispat edilmesinin oldukça zor olmasıdır. Bu
durum ruh ile ilgili yapılan tanımlamalarla paralellik göstermektedir (el-Cevziyye, 2012; Kaplan, 1995;
Gündüz, 1998; Yavuz, 2008). Bununla birlikte ruh kavramının çok farklı kavramlarla ilişkilendirildiği
de görülmüştür. Benzer şekilde nefs kavramı da çok sayıda kavramla ilişkilendirilmiştir. Özellikle nefsin
çocukla ilişkilendirilmesi çok sayıda katılımcı tarafından yapılmıştır. Bu ilişkilendirmeye sebep olarak
ise bitmek bilmeyen istekler gösterilmiştir. Tüm bu sonuçlar birlikte incelendiğinde, ruh ve nefs
kavramlarının bazı katılımcılar tarafından özdeşleştirildiği, bazı katılımcılar tarafından farklı algılandığı
görülmektedir. Özellikle ruha bir kutsiyet ve değer atfedilirken nefse daha çok hata, eksiklik, söz
dinlemezlik ve hataya sevk etme gibi çeşitli durumlar atfedilmektedir. Son tahlilde, katılımcı
ifadelerinden yola çıktığımızda, ruh ve metafor kavramlarının her ne bireyler tarafından belli kavramlar
etrafında şekillendirildiği görülse de aynı zamanda çok farklı kavramlarla da ilişkilendirildiği
görülmektedir. Dolayısıyla ruh ve nefs kavramlarının bireylerdeki algılarının ele alındığı bu çalışmanın

210

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
bir nebze de olsa alana katkı sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte hem araştırmacı hem de
uygulayıcılar için çeşitli önerilerde bulunulabilir:

Benzer çalışma ve çalışmaların daha geniş örneklemlerle yapılması ve anlaşılmayan ya da
önemli görülen alanların belirlenip ona göre çözümlerin ve çalışmaların yapılması.

Araştırmaya katılan bireylerin cevapları doğrultusunda ortaya çıkan ve çok sayıda katılımcının
üzerinde ittifak ettiği kavramların neden ruh veya nefis ile ilişkilendirildiğine dair derinlemesine nitel
araştırmalar yapılabilir.

Katılımcıların nefis kavramını en çok çocuğa benzettikleri ve aynı şekilde sebep olarak ise
doymak bilmeyen arzular şeklinde ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle bu kavramın neden
kullanıldığına ilişkin bir araştırma yapılabilir.

Ruh ve nefis kavramları sıklıkla zikredilen kavramlar olmakla beraber, araştırmalarda
kendilerine yeterince yer bulamamışlardır. Her iki kavram ile ilgili hem nicel hem de nitel çok sayıda
farklı araştırmalar yapılabilir.
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ÖZET
Bu çalışmada amaç ortaöğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin algılarını nitel olgu bilim
(fenomenoloji) yöntemi çerçevesinde metafor analizi ile incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu
2020-2021 öğretim yılında Siirt İli Merkez ilçesinde öğrenim gören toplam 65 ortaöğretim öğrencisi
oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden temel yorumlayıcı nitel desen kullanılmış
ve veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir.
Araştırmanın verileri, görüşme yoluyla elde edilmiştir. Bu görüşmelerde katılımcılardan uzaktan
eğitime ilişkin metafor üretmeleri ve bunu gerekçelendirmeleri istenmiştir. Araştırmaya katılan
öğrencilerin uzaktan eğitim kavramına ilişkin ürettikleri 65 geçerli metafor ortak özellikleri bakımından
olumlu ve olumsuz iki kavramsal kategoriye ayrılmış ve temalandırılmıştır. Olumlu metaforlar
yararlılık, esneklik ve kurtarıcılık; olumsuz metaforlar ise verimsiz, etkileşimsizlik, ve teknik sorunlar
temaları altında yorumlanmıştır. Öğrencilerin çoğunluğunun olumlu metaforlar kullandığı ve uzaktan
eğitime yönelik olumlu imgelere sahip oldukları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, online eğitim, çevrimiçi öğrenme, pandemi, koronavirüs, metafor

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the perceptions of secondary school students about distance
education with metaphor analysis within the framework of qualitative phenomenon science
(phenomenology) method. The study group of the study consists of a total of 65 secondary school
students studying in the Central district of Siirt Province in the 2020-2021 academic year. In the
research, the basic interpretive qualitative pattern was used as one of the qualitative research methods
and the data were analyzed by content analysis technique.
The data of the study indicate that secondary school students are engaged in “Distance education ...it's
like because ... it was obtained by completing the sentence ". The 65 valid metaphors produced by the
students participating in the research regarding the concept of distance education were divided into two
conceptual categories, positive and negative, in terms of their common characteristics and themed.
Positive metaphors have been interpreted under the themes of usefulness, flexibility and liberality;
negative metaphors have been interpreted under the themes of inefficiency, uncommunicative and noninteractive, and technical problems. It has been observed that the majority of the students use positive
metaphors and have positive images for distance education.
Keywords: Distance education, online education, online learning, pandemic, coronavirus, metaphor
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GİRİŞ
İnsanoğlu yaradılışı gereği öğrenme gereksinimi ile doğar. Aile içinde başlayan öğrenme süreci; çevre
ilişkileri ve arkadaşlıklar ile devam eder. Okulla beraber eğitim bireyin hayatı boyunca devam eder.
Hayat boyu öğrenme sürecinin bir gereği olan eğitimdeki gelişmelerden herkesin eşit bir şekilde
faydalanabilmesi için geçmişi 1728 yılında Boston Gazetesi’nde mektup ile stenografi dersleri ile
başlayan, öğrenmenin duvarlarını yıkan uzaktan eğitime ilgi her geçen gün artmaktadır. 21.yy ile birlikte
dünyada bilgi sistemleri adeta sanayileşme dönemine girmiş ve toplumlar bu döneme ayak uydurmak
için çeşitli teknolojik araçlara gereksinim duymuşlardır. Bilginin hızla değiştiği bu dönemde eğitimde
de yeni arayışlar ve yöntemler önem kazanmıştır. Moore, (2002)’a göre “Eskiden insanlar bilgiye gelirdi
ve bilgi üniversitelerdeydi; gelecekte ise insanlar nerede olurlarsa olsunlar bilgiler onlara gelecektir”
söylemiyle aslında bireylerin zamandan ve mekândan bağımsız kendilerini özgür hissettikleri bir
öğrenme anlayışına vurgu yapmıştır (Akt: Çokyaman, Ünal, 2021). Uzaktan eğitim örgün eğitime
alternatif bir öğrenme biçimi olarak hatta gelecekte örgün eğitimin yerini alacak gözüyle bakılan bir
eğitim sistemi haline gelmiştir.
Uzaktan eğitim terimi ilk kez, Winsconsin Üniversitesi’nin 1892 kataloğunda geçmiş ve bu
üniversitenin direktörü William Lighty tarafından 1906’ da bir yazıda kullanılmıştır (Ağır,2007). 1728
yılında posta yoluyla başlayan uzaktan eğitim, günümüze kadar teknoloji ile birlikte yapısal ve niteliksel
değişimlerle evrilerek ilerlemiştir (Ak, Oral ve Topuz, 2018;akt: Erfidan ,2019).
Ülkemizde uzaktan eğitim çalışmaları 1923 ve 1960 yılları arasında sadece kavram olarak ortaya
atılmıştır. 1970’den sonra uzaktan eğitim ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlanmış ve ilerleme
kaydedilmiştir. 1980 sonrası bu çalışmalar sonucunda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
kurulmuştur.1980 ve 1990’lı yıllarda uzaktan eğitim her kademede yerleşmiş ve büyük öğrenci
kitlelerini bünyesinde barındıran bir sistem haline gelmiştir.
Uzaktan eğitim dünya genelinde gelişimini yavaş yavaş oturtmaya çalışırken Covit-19 salgınında
eğitimle ilgili yaşanan olumsuz gelişmeler doğrultusunda gelişimini büyük ölçüde hızlandırmıştır.
Yaşanan aksaklıklar çeşitli araştırmalar ve alt yapı düzenlemeleri ile giderilmeye çalışılmış tüm dünyada
uzaktan eğitim çok büyük önem kazanmıştır. Uzaktan eğitim sadece üniversite ve işletmeler düzeyinde
bir gelişme kat ederken, Covit-19 sebebiyle ilkokul seviyesine indirgenerek belki de ileride yaşanacak
yeni eğitim sisteminin alt yapısının oluşturulmasına büyük ölçüde katkı sağlaması beklenmektedir.
Uzaktan Eğitimin Avantajları
Uzaktan eğitim ile eğitimde birçok imkân ve fırsat sağlamanın yanında geleneksel eğitimden yapıca
farklıdır. Uzaktan eğitimin bir zaman ve mekân kısıtlaması yoktur. Yaş sınırlaması olmadan geniş
kitlelere ulaşabilmesi bakımından gelecekte en çok tercih edilen eğitim uygulaması olabileceğine
yönelik bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda bireylerin bağımsız bir şekilde öğrenme
yeteneğini geliştirmeye yardımcı olur, çalışmak zorunda olan bireylere uygun zamanda eğitimlerine
devam etme imkânı verir, müfredatın değişimi ve güncellenmesi basittir, bireyler arasındaki fırsat
eşitsizliğini minimize eder. Eğitimin her aşamasında kullanıma uygundur. Öğrenenler ve öğreten
kişilerin aynı ortamda bulunma zorunluluğu yoktur. İstenilen her yerde eğitimden faydalanılabilir, tüm
bireylere açıktır ayrıca birey tek kişiye bağlı kalmadan farklı uzman kişilerden eğitim alabilir. Engelli
bireylere eğitim olanağı sunar. Görsel ve işitsel araçlar yardımıyla sunulan uzaktan eğitim ile engelli
bireyler bulundukları yerde kaliteli eğitim imkânı bulurlar. Aynı anda fazla kişiye eğitim olanağı
sunulurken diğer taraftan da eğitim bireyselleştirilir. Bireysel öğrenmeler gerçekleştiği için öğrencilerin
hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm bulmaları kolaylaşır. Kaçırılan dersler için istenildiği kadar
tekrar yapma olanağı sağlar. Geleneksel eğitimdeki zaman ve mekân maliyetini ortadan kaldırır ve
yaşam boyu devam eder.
Uzaktan Eğitimin Dezavantajları
Uzaktan eğitimin birçok olumlu özelliğinin yanında bazı dezavantajlı durumları da söz konusudur.
Bireylerin sosyal becerisini olumsuz yönde etkileyebilir, öğretmen ve öğrencinin motivasyonunun
sağlanması yüz yüze eğitimden daha zordur. Uzaktan eğitimde uygulama gerektiren dersler her zaman
işlenemeyebilir. Ders içeriklerinin hazırlanması ve uygulanması uzmanlık gerektirir. Emek ve zaman
gerekir. Teknoloji kullanmayı gerektirir. Teknoloji bilgisi yetersiz olan bireylerde öğrenme süreci uzar.
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Beceri gerektiren davranışların kazanımı kısıtlıdır, Bilgi ve iletişim teknolojileri bireylerde bağımlılığa
neden olabilir. Genel olarak bilişsel alandaki davranışlar öğrenilir. Duyusal ve psikomotor davranış
kazanımları kısıtlıdır. Bağımsız çalışmayı gerektirdiğinden bu kazanıma sahip olmayan bireylerde etki
düzeyi düşüktür. Teknolojik alt yapının iyi olması gerekir. Geleneksel eğitimdeki öğretmenin öğrenci
hâkimiyeti söz konusu değildir. Öğrenci sayısındaki fazlalık nedeniyle iletişim sınırlıdır. Öğretmen ve
öğrenci motivasyonunun sağlanması yüz yüze eğitimden daha zordur. Sınav değerlendirmesinde
gözetmenlik sorunu oluşmaktadır. Uzaktan eğitimin yapılmasını zorlaştıran bu sınırlılıklar alınabilecek
birtakım önlemlerle minimize edilmesi sağlanarak eğitimin daha etkili ve verimli olması sağlanabilir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı öğrencilerin uzaktan eğitim kavramına ilişkin algılarını metafor yöntemiyle
ortaya çıkarmaktır. Yeni karşılaştığımız bir kavramı zihnimize yerleştirirken bu kavrama benzeyen ve
bize tanıdık gelen başka bir kavramla ilişkilendiririz. Shuell (1990) göre eğer bir resim bin kelimeye
bedelse bir metaforun da bin resme bedel olduğunu; çünkü bir resmin sadece statik bir imge sunduğunu
oysa bir metaforun bir olgu hakkında düşünmek için zihinsel bir çerçeve sunduğunu ifade eder (Yılmaz
ve Güven, 2015) Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Öğrencilerin uzaktan eğitim kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir?
2. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir?
3. Bu kavramsal kategoriler öğrencilerinin demografik özellikleri (cinsiyet, sınıf) bakımından farklılık
göstermekte midir?
YÖNTEM
Araştırmada, öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin algılarını belirlemek amacıyla nitel araştırma
desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Bu yaklaşımda araştırmacı bir kavram
veya fenomene odaklanmakta ve fenomeni deneyimlemiş veya yaşamış bireylerin algılarını anlamaya
çalışmaktadır (Creswell, 2007). Ortaöğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algılarının
belirlenmesini amaçlayan bu çalışma tarama modelinde nitel araştırma yöntemi kullanılarak
yürütülmüştür. Öğrencilerden alınan veriler doğrultusunda toplamda 65 olmak üzere ikisi tekrarlı
metafor olarak tespit edilmiştir.
Araştırma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 öğretim yılında Siirt İli merkez ilçesinde Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı 2 lisede 9,10,11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören toplam 65 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmaya katılanların 31’i kız (47,6), 34’ü erkek (52,3) öğrencidir. Araştırmaya katılan öğrencilerden
11 öğrenci 9.sınıf (16,9), 23 öğrenci 10.sınıf (35,3), 17 öğrenci 11.sınıf (26,1) iken 14’ü de 12.sınıf
(21,5) öğrencisidir. Araştırmaya katılan katılımcı öğrenciler Ö1, Ö2, ..., Ö65 olarak kodlanmıştır.
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.. Veri toplama aracı öğrencilere
ilişkin kişisel bilgileri içeren üç soru ile öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algılarını
belirlemeyi amaçlayan bir açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Öğrencilerden, formda yer alan “Uzaktan
eğitim … gibidir, çünkü …” ifadesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilere veri
toplama aracı verilerek metafor üretmeleri için yaklaşık 20 dakikalık süre verilmiştir. Toplanan veriler,
anlamsal olarak kategoriler ve temalar altında değerlendirilmiş ve doğrudan anlatım örneklendirmeleri
ile desteklenerek katılımcı kodlarıyla birlikte sunulmuştur.

BULGULAR
Araştırmayan katılan 65 öğrencinin her birisi bir metafor olmak üzere katılımcılar toplamda 63 metafor
üretmişlerdir. Çalışmada, öğrenciler tarafından geliştirilen metaforlardan benzer anlam içerenler bir
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kategori altında toplanmış ve alt temalar oluşturulmuştur. Metaforların benzer olma durumları
belirlenirken benzetme yönü esas alınmıştır.
Araştırmada öncelikle öğrencilerin uzaktan eğitim kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar ve bu
metaforların özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler ve temalar altında
gruplandırılabileceğine ilişkin değerlendirmeler sonucunda metaforlar olumlu ve olumsuz olmak üzere
iki ana kategori altında toplanmıştır. Her kategorideki metaforlar yine içerik ve anlamsal benzerliklerine
göre “Yararlılık ”, “Esneklik”, “Kurtarıcılık ”, “Verimsizlik ”,“ Etkileşimsizlik” ve “Teknik Sorunlar”
olmak üzere oluşturulan toplam altı alt tema altında toplanmıştır. Olumlu metaforlar, yararlılık, esneklik
ve kurtarıcılık alt temalarından oluşmaktadır. Olumsuz metaforlar ise verimsizlik, etkileşimsizlik ve
teknik sorunlar alt temaları olarak sıralanmıştır. Katılımcıların ürettikleri metaforlara ilişkin bulgular
kategorilere göre başlıklandırılarak verilmiştir.
1.

Ana Kategori : Uzaktan Eğitim Kavramına İlişkin Üretilen Olumlu Metaforlar

Öğrencilerin uzaktan eğitime dair metaforik algılarının incelendiği bu araştırmada, öğrenciler tarafından
geliştirilen olumlu metaforlar nedenlerindeki benzerlikler bağlamında temalaştırılmış ve oluşturulan alt
temalara ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’ de görüldüğü gibi uzaktan eğitim kavramına
ilişkin katılımcılar tarafından üretilen metaforların ifade ettikleri anlam bakımından olumlu ve üç alt
temadan oluştuğu görülmektedir.
Tablo 1. Uzaktan Eğitim Kavramına İlişkin Üretilen Olumlu Metaforlar
Alt tema

Yararlılık
Esneklik

Kurtarıcılık

Metaforlar

Metafor
sayısı(n)

Yemek, ilaç, saat, şemsiye, beyin, kutup yıldızı,
antibiyotik, internet, ay, mum, uçak, su, ayağına 16
gelen doktor, ansiklopedi, pusula, köprü,
Ay, kuş, online okul, seyyar okul, ev, yaşam boyu
9
öğrenme, güneş, yıldız, rahat ders
İlk yardım çantası, güneş gözlüğü, doktor, ilaç, b
planı, cankurtaran, kötü gün dostu, can simidi, denize
düşüp yılana sarılmak, yedek lastik, arkadaş, hızır, 14
süper kahraman, internet

Yüzde
Değeri(%)
24,6
13,8

21,5

Yararlılık alt temasında öğrenciler, uzaktan eğitimi yararlı bir unsur olarak görüp metaforlaştırmıştır.
Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların görüşlerine göre oluşturulan yararlılık alt temasına ait
metaforlar 16 katılımcı tarafından birer kez kullanmıştır. Yararlılık alt temasınına ilişkin (Ö2) kodlu
öğrenci görüşünü “Uzaktan eğitim ay gibidir. Çünkü karanlıkta bizi aydınlatır ve yolumuzu görmemizi
sağlar.” şeklinde ifade etmiştir. Uzaktan eğitimi uçağa benzeten (Ö5) kodlu öğrenci ise “Uzaktan
eğitim uçak gibidir. Çünkü bilgilere hızlı ve kolay ulaşmamızı sağlar.” şeklinde görüş bildirmiştir. Diğer
katılımcılardan (Ö52) kodlu öğrenci ise “Uzaktan eğitim antibiyotik gibidir. Çünkü doğru bir şekilde
kullanılırsa yarar sağlar.” şeklinde görüş bildirerek uzaktan eğitimin ilaç gibi çok yararlı olduğuna
dikkat çekmiştir.
Esneklik alt temasında öğrenciler, uzaktan eğitimi esnek bir unsur olarak görüp metaforlar üretmişlerdir.
Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların görüşlerine göre oluşturulan esneklik alt temalara ait metaforlar
dokuz katılımcı her metaforu birer kez kullanılmıştır. Esneklik alt temasına ilişkin (Ö16) kodlu öğrenci
görüşünü “Uzaktan eğitim online okul gibidir çünkü; ders görmek için okula gitmemiz gerekmez”
şeklinde ifade ederken (Ö22) kodlu öğrenci ise ‘’Uzaktan eğitim ev gibidir çünkü; sürekli evde eğitim
görüyoruz.” şeklinde ifade ederek her yerde eğitim işlevine vurgu yaparak görüşünü ifade etmiştir.
Kurtarıcılık alt temasında öğrenciler, uzaktan eğitimi kurtarıcı bir unsur olarak görüp metaforlar
üretmişlerdir. Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların görüşlerine göre oluşturulan kurtarıcılık alt
temasına ait metaforlar 14 katılımcı tarafından birer kez kullanılmıştır.
Uzaktan eğitimi ilk yardım çantasına benzeten öğrenci(Ö12) kodlu öğrenci “Uzaktan eğitim ilk yardım
çantası gibidir. Çünkü tamamen iyileşme sağlamasa da zor zamanlarda ilk müdahale önemlidir”
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uzaktan eğitimi metaforlaştırmıştır. (Ö17) kodlu öğrenci ise “Uzaktan eğitim doktor gibidir. Çünkü bizi
koronadan kurtarıp evde eğitim görmemizi sağlar.” olarak açıklayarak uzaktan eğitimin kendisi için
hayati bir önem olarak açıklamaya çalışmıştır. (Ö42) kodlu öğrenci bu konudaki görüşünü şu şekilde
ifade etmiştir; “Uzaktan eğitim ilaç gibidir. Çünkü okulda gördüğümüz eğitim hastalandığından uzaktan
eğitim ilaç gibi gelmiştir”.
2.

Ana tema : Uzaktan Eğitim Kavramına İlişkin Üretilen Olumsuz Metaforlar

Öğrencilerin uzaktan eğitime dair metaforik algılarının incelendiği bu araştırmada, öğrenciler tarafından
geliştirilen olumsuz metaforlar nedenlerindeki benzerlikler bağlamında kategorilendirilmiş ve
oluşturulan kategoriler ile alt temalara ilişkin bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Uzaktan Eğitim Kavramına İlişkin Üretilen Olumsuz Metaforlar
Alt tema

Verimsizlik

Etkileşimsizlik

Teknik Sorunlar

Metaforlar

Metafor Metafor
Yüzde
sayısı(n) frekansı(f) Değeri(%)

Maske (2), tuzsuz yemek, gübresiz
ekilen tohum, susuz kalmış toprak,
8
çöl(2), asgari ücret, kışın ısınmayan
ev, yarım elma
Duvar, gurbet, hapis, yabancı bir
yerde dil bilmemek, Leyla ile
Mecnun, parçaları eksik puzzle, 10
sosyal mesafe, kafes, kafesteki kuş,
seyircisiz oynanan futbol
Elektrik kesintisi, arızalı araç,
samanlıkta iğne aramak, survivor, 6
suya yazı yazmak, bozuk terazi ,

10

15,38

10

15,38

6

3,9

Tablo 2 incelendiğinde uzaktan eğitim kavramına ilişkin öğrencilerce üretilen olumsuz metaforlar
benzer olma yönlerine göre kategorileştirildiğinde 3 alt tema elde edilmiştir. Bu temalardaki metaforlar
ve metaforların öğrencilerce tanımlamalarına ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir.
Verimsizlik alt temasında öğrenciler, uzaktan eğitimi verimsiz bir unsur olarak görüp metaforlar
üretmişlerdir. Tablo 2’ye göre metaforlar ve frekansları; maske (2), tuzsuz yemek (1), gübresiz ekilen
tohum (1), susuz kalmış toprak (1), çöl (2), asgari ücret (1), kışın ısınmayan ev (1), yarım elma (1) olarak
ifade edildiği görülmektedir. Bu alt tema hakkında (Ö11) kodlu öğrenci görüşünü “ Uzaktan eğitim
susuz kalmış toprak gibidir çünkü; yüz yüze eğitimin verdiği verimi veremez.” olarak ifade etmiştir.
(Ö14) kodlu öğrenci ise “Uzaktan eğitim yarım elma gibidir çünkü; hep bir tarafı eksik kalır” şeklinde
ifade ederek uzaktan eğitimin verimsizliğine vurgu yapmıştır. (Ö10) kodlu öğrenci uzaktan eğitimin
olumsuzluğunu maske metaforu ile şöyle açıklamıştır ; ‘‘Uzaktan eğitim maske gibidir çünkü; maskeyle
yeteri kadar nefes alamıyoruz. Uzaktan eğitimde tam anlamıyla nefes aldırmaz, verimli olmaz’’ .
Etkileşimsizlik alt temasında öğrenciler, uzaktan eğitimin iletişim ve etkileşime yer vermeyen yanına
vurgu yapan metaforlar üretmişlerdir. Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların görüşlerine oluşturulan
etkileşimsizlik alt temalara ait metaforlar 10 katılımcı her metaforu birer kez kullanmıştır. Bu duruma
ilişkin katılımcı görüşlerinden örnek verilmesi gerekirse (Ö19) kodlu öğrenci ‘‘Uzaktan eğitim Leyla
ile Mecnun gibidir çünkü; onlarda kavuşamıyor bende okula ve arkadaşlarıma kavuşamıyorum.’’
şeklinde açıklamış olup (Ö33) kodlu öğrenci ise ‘‘Uzaktan eğitim eksik parçalardan oluşmuş puzzle
gibidir. Çünkü uzaktan eğitimde duygu paylaşımı eksik kalır yüzyüze eğitimdeki gibi olmaz.’’ şeklinde
açıklayarak uzaktan eğitimin etkileşim sorunlarına değinmiştir.
Teknik Sorunlar alt temasında öğrenciler, uzaktan eğitimde yaşanan alt yapı-donanım ve teknik
sorunlara vurgu yapan metaforlar üretmişlerdir. Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların görüşlerine
oluşturulan teknik sorunlar alt temasına ait metaforlar altı katılımcı her metaforu birer kez kullanmıştır.
Bu alt temaya ait olarak oluşturan metaforlara örnek olarak (Ö17) kodlu öğrenci ‘‘Uzaktan eğitim arızalı
araç gibidir. Çünkü hep bir sorun çıkar, eğitim aksar ve yolda kalabilirsin ’’ olarak açıklarken (Ö51)
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kodlu öğrenci ise “Bozuk terazi gibidir çünkü; Bilgisayarınızda hiçbir sorun olmasa da o bağlanmayacak
bir neden bulur.” olarak ifade etmiştir.
Tablo 3. Cinsiyete Göre Uzaktan Eğitime İlişkin Olumlu ve Olumsuz Metafor Dağılımları
Kategori
Kız
Erkek

f
%
f
%

Olumlu
Metafor
25
81
14
41

Olumsuz Metafor

Toplam

6
19
20
59

31
100
34
100

Tablo 3 incelendiğinde kız öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun olumlu metaforlar ürettiği (%81), az
bir bölümünün (%19) uzaktan eğitime ilişkin olumsuz metaforlar ürettiği görülmektedir. Bununla
birlikte erkek öğrencilerin yarısından fazlasının olumsuz metaforlar ürettiği(%59), yaklaşık %40’ının
da olumlu metaforlar ürettiği görülmektedir. Sonuç olarak kız öğrencilerin uzaktan eğitime dair
erkeklere göre daha olumlu algılarının olduğu söylenebilir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Eğitim kurumlarının kapanmasıyla öğrenciler bu süreçte uzaktan eğitimle tanışmış, deneyim sahibi
olmuş ve öğrencilerde uzaktan eğitime dair olumlu veya olumsuz bir algı oluşmuştur. Bu araştırma
sonuçlarına göre öğrencilerin bir kısmı uzaktan eğitimi; yararlı, kurtarıcı ve esnek zaman dilimlerinde
kullanabilecekleri alternatif bir eğitim sistemi olarak görürken bir kısmı da verimsiz, etkileşim düzeyinin
sınırlılığı ve teknik sorunlara sahip bir sistem olarak görüldüğü söylenebilir. Bu çalışmada katılımcılar
tarafından 65 geçerli metafor geliştirilmiş ve bunların büyük bir kısmı (%59,9) uzaktan eğitime olumlu
bir bakış açısıyla yaklaştıkları görülmektedir. Yapılan çalışmalarda Bağcı (2009), Sevindik (2011) ve
Işık, Karakış, Güler (2010) öğrencilerin uzaktan eğitime karşı olumlu bir tutum içinde oldukları, uzaktan
eğitime yönelik algılarının pozitif yönde olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin uzaktan eğitime dair
metaforlarının cinsiyet dağılımına bakılırsa, kız öğrencilerin uzaktan eğitime dair algıları daha olumlu
(%81), erkek öğrencilerin ise uzaktan eğitime yönelik algıları(%59) daha olumsuz olduğu görülmektedir
, kolay ulaşılabilir ve yalnızlaştırıcı olarak algılamaktadırlar. Gündüz (2013) tarafından yapılan uzaktan
eğitime yönelik algı çalışmasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Kaynar
vd. (2020) çalışmasında erkek öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin algılarının kız öğrencilerin uzaktan
eğitime yönelik algılarından daha yüksek bulmuştur.
Uzaktan eğitimde öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar incelendiğinde olumlu kategoride
benzerliklerine göre yararlılık, esneklik, kurtarıcılık olmak üzere 3 tema altında toplandığı
görülmektedir. Öğrenciler tarafından en fazla ifade edilen metaforun ‘‘Yararlılık’’ kategorisinde olduğu
görülmektedir. Bu araştırmada uzaktan eğitimin öğrenciler tarafından yararlı olarak görülmesinin
nedenleri arasında; ihtiyaçlara cevap vermesi, okuldan uzak kalınan dönemde en iyi yolun o olması
gösterilebilir. Bu konuda Demir ve Özdaş (2020) da uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin bu eğitimi;
memnun edici, iyi, verimli, öğretici vs. şeklinde nitelendirdiğine dikkat çekmektedir. Ayrıca Özdoğan
ve Berkant’a (2020) göre salgın sürecinde eğitim ihtiyacının karşılanabilir olması, teknolojinin
eğitimdeki öneminin ortaya çıkması, hastalıktan korunmaya yönelik tedbirlerin alınmasıyla teknolojik
becerinin geliştirilmesi uzaktan eğitimin yararlılığını ortaya koymaktadır.
Esneklik alt temasında uzaktan eğitimin temelinde olan istediğin zaman ve istediğin yerde öğrenme
düşüncesi, öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını almalarının yanında ulaşım için harcanan
zaman ve paranın ortadan kalkmasının bu görüşün oluşmasında etkili olduğu düşünülmektedir.
Alanyazında yapılan araştırmalar öğrencilerin uzaktan eğitimi esnek bir süreç olarak algıladıklarını
göstermektedir. Doğan ve Koçak (2020), Kan ve Fidan (2016), Umurhan (2014), Çivril (2018)
çalışmalarında öğrencilerin birçoğunun uzaktan eğitimin esneklik sağladığını, zaman ve mekân sınırını
ortadan kaldırdığını, bilgiye ulaşmadaki kolaylık ve zamanı daha iyi yönetme imkânı sağladığını
belirttikleri metaforlar kullandıklarını vurgulamışlardır. Bozkurt (2020) zaman ve mekân
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bağımsızlığıyla öğrenmenin öğrencilerin uzaktan eğitimin sağlamış olduğu yararlardan biri olan
esnekliği keşfetmeleriyle, uzaktan eğitimde geleceğe dair önemli olduğunu belirtmiştir.
Kurtarıcı alt temasında öğrenciler uzaktan eğitimi pandemi sürecinde okullarından uzak kalarak
alternatif bir eğitimin yanında onu hızır, ilk yardım çantası, doktor, ilaç, cankurtaran, zor dönemlerinde
yardıma koşan bir dost eli gibi farklı metaforlarla uzaktan eğitimi açıklamışlardır. Aslında yaşanılan
süreçte uzaktan eğitimin kurtarıcı olarak algılanması şaşırtıcı değildir, bu algının normal olduğu ve
eğitimin devam edebilmesi için tek yol olduğu düşünülmektedir. Bozkurt (2020) ve Akpolat (2020)
çalışmalarında uzaktan eğitimin öğrenciler tarafından eğitimi kurtarıcı olarak algılandığının ve sürecin
en yüksek düzeyde kolaylaştırıcı olarak belirtildiği görülmektedir. Kaplan ve Gülden (2021) uzaktan
eğitimin sahip olduğu olumlu ve olumsuz özelliklerinin yanında yüz yüze eğitimin yapılamadığı
durumlarda süreci destekleyen, tamamlayan bir yapı olarak açıklamışlardır.
Uzaktan eğitimde öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar incelendiğinde olumsuz kategoride
benzerliklerine göre verimsizlik, etkileşimsizlik, teknik sorunlar olmak üzere 3 tema altında toplandığı
görülmektedir. Öğrenciler tarafından en fazla ifade edilen metaforların ‘‘Verimsizlik’’ ve
‘‘Etkileşimsizlik’’ temalarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu araştırmada uzaktan eğitimin öğrenciler
tarafından olumsuz olarak metafor üretmelerinin nedenleri arasında; zorunlu ve hızlı bir şekilde
hayatımıza girmesi, daha önce böyle bir eğitim modeliyle ders alınmamış veya karşılaşılmamış olması,
okullardaki sosyal ortamlarından uzak kalmış olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bergdahl
ve Nouri (2020) çalışmalarında bu süreçte geleneksel eğitimden uzaktan eğitime keskin ve hızlı bir
geçişin öğretmenlerin gerekli hazırlığının olmamasından kaynaklı süreçte eklemleme yol almaya
çalışması öğrencilerde uzaktan eğitime dair olumsuz bir bakış açısı oluşmasına neden olduğunu
savunmuşlardır.
Verimsizlik alt temasında öğrencilerin uzaktan eğitime dair görüşleri incelendiğinde yapılan iş ve
eylemler karşılığında bir çıktı elde edememe ve online eğitim-öğretimin yüz yüze eğitimin yerini
tutamayacağı algısının var olduğu söylenebilir. Güven ve Kaleli Yılmaz (2015) araştırmalarında senkron
uzaktan eğitimin katılımcıların beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığını belirtmişlerdir. Ayrıca
öğrenciler örgün eğitimden daha çok verim sağladıklarını süreçte uzaktan eğitimden tam olarak verim
alamadıklarını ve eksikliklerini tamamlayamadıkları üzerinde birleşmişlerdir. Erol ve Erol (2020)
çalışmalarında uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutamayacağını onun kadar etkili olmadığını
böylelikle öğrencilerin akademik başarılarının bu süreçten olumsuz yönde etkilendiğini
vurgulamışlardır.
Etkileşimsizlik alt temasında öğrencilerin uzaktan eğitimi olumsuz olarak algılamalarının nedenleri
arasında bu yaş grubundakilerin en sosyal dönemde oldukları ve uzaktan eğitimde zorunlu olarak
uygulanan kurallardan dolayı eğitimin evlerde yapılması sebebiyle öğrencilerin birbirleriyle veya
öğretmenleriyle etkileşim kuramadıklarından olumsuz metaforlara geliştirmişlerdir. Yılmaz ve Güven
(2015)’in öğretmen adaylarının uzaktan eğitime dair metaforlar ürettiği çalışmasında büyük
çoğunluğunun etkileşimsizlik kategorisinde olduğu görülmektedir. Bozkurt (2020) çalışmasında
öğrencilerin uzaktan eğitime dair görüşlerinde onları yalnızlaştırdığını, sosyalleşme olanaklarını
ellerinden aldığı belirtmiştir. Durak (2017) uzaktan eğitimin öğrenciler için dezavantajlarından birisinin
yalıtılmışlık hissi olduğunu söylemektedir. Yılmaz ve Güven (2015) öğretmen adaylarının uzaktan
eğitime ilişkin metaforik algıları çalışmasında öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algılarına
bakıldığında etkileşimsiz, çeşitlilik, kolay ulaşım, verimsiz gibi kategorilere ayırdıkları görülmektedir.
Bununla birlikte Şahin ve Tekdal (2005)’a göre teknoloji tabanlı eğitimin yüz yüze verilen eğitime göre
daha etkilidir.
Öğrenciler uzaktan eğitime dair en az ‘‘Teknik Sorunlar’’ alt temasında metafor üretmişlerdir. (%3,9)
Öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde bazı teknik problemler yaşadıklarını, internet erişiminde ve derslere
katılımda aksaklıklar olduğunu dile getirmişlerdir. Ülkemizde sadece eğitim alanında değil salgınla
beraber birçok kamu kurum ve kuruluşunda işlemlerin internet yoluyla yürütülmesi, alt yapı eksikliği,
uzaktan eğitimin acil ve zorunlu bir şekilde devreye sokulması beraberinde teknik sorunları beraberinde
getirmiştir. Yılmaz ve Güven (2015)’e göre sınıf öğretmen adayları uzaktan eğitime yönelik olumsuz
algılarının nedenleri arasında yaşanan teknik sorunlar, etkili öğretim yöntemlerinin kullanılmamasını
belirtmişlerdir.
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Araştırmada ortaya çıkan bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.

Öğrencilere Covid19 salgını sürecinde uzaktan eğitime dair geliştirdikleri olumsuz algılarına
yönelik olarak bu hususlar karar alıcılar ve eğitim yöneticileri tarafından değerlendirmeler yapılmalı,
öğrencilere rehberlik yapılmalı ve destek olunmalıdır,

Öğrencilerin uzaktan eğitimi verimsiz ve etkileşimsiz olarak algılamalarının önüne geçmek için
öğretmenlere uzaktan eğitimi nasıl daha verimli kullanabileceğine dair bilgilendirmeler yapılabilir.

Öğrencilerin uzaktan eğitimi etkileşimden uzak, sosyalleşmeye engel olarak görmesinin önüne
geçebilmek adına uzaktan eğitim gerektiren durumlarda hibrit eğitim modeli seçeneği tercih edilebilir,

Uzaktan eğitimde uygulamalara yönelik olarak alt yapı ya da teknik aksaklıklardan kaynaklı
metaforlardan yola çıkarak; uzaktan eğitimin gelecekte de alternatif bir eğitim olmasının yanında yüz
yüze eğitimle beraber bireylerin desteklenebilmesi için buna uygun alt yapı ve donanım eksikliklerinin
giderilmesine çalışılmalıdır,


Uzaktan eğitim ders içerikleri bu doğrultuda geliştirilebilir ve güncel tutulabilir,


Geleneksel eğitime alışık olan öğrencilerin bu süreçte motivasyonlarının ve sosyal
etkileşimlerinin azaldığı dikkate alınarak buna uygun yöntemler geliştirilebilir,

Uzaktan eğitimde uyum sorunu yaşayan öğrencilere yönelik rehberlik faaliyetleri yapılabilir ve
sosyalleşmeleri için destekleyici uygulamalar yapılabilir,
Uzaktan eğitimi öğrencilerin algıları üzerinden okumak, sistemin nasıl bir durumda olduğunu
görebilmek ve sorunları belirleyip çözmek için önemlidir. Uzaktan eğitimin ülkemiz ve dünyamız için
çok önemli bir eğitim anlayışı olduğu ve bu süreçte öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin uzaktan
eğitime dair olumlu veya olumsuz algılamalarının gelecekte uzaktan eğitimin gelişiminde etkin rol
oynayacağı unutulmamalıdır.
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ÖZET
Siklon ayırıcılar kullanım alanı olarak enerji üretim santrallerinde, kimya ve ilaç sanayisinde, yakma
sistemlerinde, kütle ve ısı transferinin olduğu sistemlerde ana ayırıcı ve filtreleme olarak yer almaktadır.
Sıcak gaz temizleme işleminde çeşitli uygulamalar arasında yer alan siklonlar, toz ayıklamada optimum
verime sahiptirler. Siklon ayırıcılar, iç gövdede gaz-katı parçacıkların girdap oluşması sonucu
merkezkaç kuvvetin etkisiyle katı parçacıkların gazdan ayrılma işleminde kullanılan toz tutuculardır.
Siklon ayırıcılar giriş tiplerine göre eksenel, teğetsel ve salyangoz şeklinde olup en çok kullanım alanına
göre teğetsel girişli siklonlar tercih edilmektedir. Siklonların iç yapısına göre vorteks oluşturması için
teğetsel bir giriş, eksenel temiz gaz çıkışı ve tozu boşaltmak için konik bir yapıya sahiptirler. Siklon
ayırıcıların partikül çapı 5–10 µm daha büyük parçalarda yüksek verimde çalışmaktadır. Siklonlar
yüksek sıcaklığa ve yüksek basınca dayanım gösterebilen tek parçalı cihazlardır. Siklon performansına
etki eden parametrelere göre basınç kaybı ve toz toplama verimliliği en önemli faktörlerdir. Basınç
kaybını etkileyen etmenler; dalma boru çapı, siklon giriş kesiti ve gövde iç duvarındaki sürtünmedir. Bu
çalışmada Stairmand tipi yüksek verimli siklon esas alınarak dalma boru çapını azaltarak toz tutma
verimliliği ve basınç kaybına etkileri incelenmiştir. Buna bağlı olarak üç farklı dalma boru çapının
konfigürasyon ile modellemesi Solidworks programında tasarlanmıştır. Yüksek verimli Stairmand
siklon tipine göre dalma boru çapının boyutları; Ø88.9 mm, Ø114,3 ve Ø139.7mm olarak belirlenmiştir.
Siklona giriş yapan gaz-katı karışımı için havanın debisi 0.450 m³/sn, katının debisi 0.125 m³/sn ve
sıcaklığı 120°C olarak alınmıştır. Elde edilen verilere göre Solidworks Flow Simulation programında
üç farklı akış analizi yapılmıştır. Yapılan çalışmaya göre analiz sonucunda hız ve basınç
parametrelerinin istatiksel verileri oluşturularak, optimum verim ve basınç belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Siklon ayırıcılar, akış simülasyonu, basınç kaybı
ABSTRACT
Cyclone separators are included as the main separator and filtration in power generation plants, chemical
and pharmaceutical industries, combustion systems, mass and heat transfer systems. Cyclones, which
are among the various applications in the hot gas cleaning process, have optimum yield in dust
extraction. Cyclone separators are dust holders used in the process of separating solid particles from the
gas due to centrifugal force as a result of the formation of vortexes of gas-solid particles in the inner
body. Cyclone separators are axial, tangential and snail-shaped according to input types and tangential
entry cyclones are preferred according to the most usage area. They have a tangential input to form a
vortex according to the internal structure of cyclones, axial clean gas output and a conical structure to
discharge dust. The particle diameter of cyclone separators operates at high efficiency in parts larger
than 5–10 μm. Cyclones are monoliths that can withstand high temperatures and high pressure. Pressure
loss and dust collection efficiency are the most important factors according to the parameters affecting
cyclone performance. Factors affecting pressure loss; diving is the diameter of the pipe, the cyclone inlet
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section and friction on the inner wall of the body. In this study, the effects of dust retention efficiency
and pressure loss were examined by reducing the plunge pipe diameter based on stairmand type high
efficiency cyclone. Accordingly, configuration and modeling of three different plunge pipe diameters
were designed in the Solidworks program. Dimensions of plunge pipe diameter according to high
efficiency Stairmand cyclone type; Ø88.9 mm, Ø114.3 and Ø139.7mm. For the gas-solid mixture
entering the cyclone, the air flow is 0.450 m³/s, the flow of the solid is 0.125 m³/s and the temperature
is 120°C. According to the data obtained, three different flow analyses were performed in solidworks
flow simulation program. According to the study, statistical data of speed and pressure parameters were
created as a result of the analysis and optimum efficiency and pressure were determined.
Keywords: Cyclone separators, flow simulation, pressure loss
GİRİŞ
Siklon ayırıcılar katı-sıvı-gaz fazlarını veya iki fazı içeren bir akışı fazlarından ayırma işleminde
kullanılır. Siklon ayırıcılar, enerji üretim santrallerinde, kimya ve ilaç sanayisinde, yakma sistemlerinde,
kütle ve ısı transferinin olduğu sistemlerde ana ayırıcı ve filtreleme olarak kullanılmaktadırlar. Geniş
alanlarda kullanılan siklonlar yüksek sıcaklık ve basınçta dayanım göstererek çalışabilmektedir. Tek
parça halinde olan siklonlar basit yapılıdır. Bu sayede düşük maliyetde üretimi gerçekleşir ve bakım
masrafları azdır. Kullanım amacına göre farklı malzemelerde üretilen siklon modelleri de bulunabilir.
Siklonlar teğetsel ve eksenel girişli olarak tasarlanmıştır. Yaygın olarak kullanılan siklon tipi teğetsel
girişlidir. Siklona giren akışkan faz, teğetsel girişin etkisi ile dönel hareket kazanmaktadır. Partiküller,
merkezkaç kuvvetinin etkisiyle siklonun iç duvarına sürtünür ve girdap hareketi sayesinde siklonun alt
haznesine doğru ilerler. Siklonun konik haznesine doğru ilerleyen toz partiküller merkez bölge de ikinci
vorteksi oluşturur. İkinci vortekse göre büyük partiküller siklonun alt kısmına gider ancak küçük
partiküller hava ile karışarak dalma borusundan çıkış yapar ve siklonu terk eder. Böylelikle akışkanın
içerisinde bulunan yoğun faz ayrıştırılırken az yoğunlukta olan faz tahliye edilir. Siklon ayrıcıların
büyük partikülleri tutma verimliliğinden dolayı filtrelerin önüne koyulur. Bu sayede siklon ayırıcılar
ayrıştırma olarak da kullanılır.
Fıçıcı (2006) siklon performansını etkileyen dalma boru çapı, verimlilik ve basınç düşümü
parametrelerini deneysel olarak incelemiştir. Çalışma sonucunda 3 farklı siklon dalma boru çaplarının
verimlilik ve basınç düşümü kıyaslamasını yapmıştır. Dalma derinliğinin partikül olmayan akışta basınç
kaybının arttığını ve partiküllü akışta ise azaldığını bulunmuştur. Okur (2011) teğetsel girişli siklonın
performansını etkileyen basınç kaybı ve verim parametrelerini incelemiştir. Deney için siklon gövde
uzunluğu, giriş kesiti ve giriş hızı parametreleri değişken olarak tasarlanmıştır. Yapılan çalışma
sonucunda siklon giriş kesitinin artması basınç kaybının artışına ve verimin düşmesine neden olduğu
gözlenmiştir. Çalışkan (2017) debi ve farklı parametrelerin siklona karşı toz tutma verimini ve basınç
kayıplarını incelemiştir. Siklonun performansını etkileyen toplam tutma verimi, siklon sınıflandırması,
basınç kayıpları ve fraksiyonel verimleri incelenmiştir. Partikül boyutunu istenilen sınıfa yerleştirmek
için deney düzeneğinde uygun debi ve konfigürasyon ayarlamasının yapılmasının gerektiği de
sonuçlarından birisidir. Karakaş (2020) stairmand tipi yüksek verimli siklonlarda gövde çapının
azaltılması sonucunda ayırma veriminin etkisi incelenmiştir. Mini siklon tiplerinin beş farklı
büyüklükteki hali imal edilmiştirÇapların küçülmesi ile giriş kesitlerinde azalmalar oluşmuştur.
Çapların sürekli azalması sonucunda basınç kayıpları da daimî olarak azaltmıştır. Deney sonucunda
hesaplar ile elde edilen sonuçların uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.
Siklonların performansını etkileyen iki önemli parametre vardır. Bunlar; basınç kaybı ve toz toplama
verimliliğidir. Bu parametreler göz önüne alınarak siklon ayırıcılar ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır.
Yapılan bu çalışmada üç farklı dalma boru çapının konfigürasyonu yapılmıştır. Siklonlardaki dalma
borusu çap değişiminin basınç kaybı ve toz verimliliği parametrelerine etkisi Solidworks programında
incelenmiştir.
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SİKLON AYIRICILAR
Siklon Ayırıcılarda Akış
Siklona giren akış, gövdeye teğetsel şekilde giriş yapar. Siklona giren gaz akışı eksenel olarak gövde
içerisinde hareket halinde girdap oluşturur. Oluşan girdap sonucunda gaz akışı tutunamayan küçük
partiküller ile dalma borusundan çıkışını yapar. Ağır partiküller girdap sonucunda aşağı konik kısma
doğru hareket eder. Konik kısımdan akan partikül toz toplama haznesinde birikir. 5 µm’dan büyük
partiküllerin gaz akışı Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Siklon Akış Modeli
Siklon performansına etki eden toz toplama verimliliği ve basınç kaybı en önemli parametreleridir.
Performansa etki eden etmenleri tespit etmek için akış modeline bakılır. Siklon giriş yapan akışkana etki
eden hareketler teğetsel, radyal ve dikey hız bileşenleridir. Kullanım alanına göre siklon giriş
modellemesi Şekil 2’de ki gibi tasarlanmaktadır.

Şekil 2. Siklon giriş modellemesi a) Teğetsel b) Dönerli c) Helezonik d) Eksenel
Siklon Tasarımı
Siklon büyüklüğü performansına etki eden en önemli parametredir. Siklon dış çapı ise siklon
büyüklüğünü etkileyen en önemli faktördür. Siklon tiplerine göre tüm boyutlar ile siklon dış çap arasında
belirli oran vardır. Siklon çapına göre diğer boyutları belirlenip siklon tipine göre hesabı yapılmaktadır.
Siklon tasarımına etki eden diğer parametrelerde şunlardır;


Toz boyut dağılımı, partikül ebatı,



Gaz akışın sıcaklığı, basıncı, yoğunluğu
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Toz konsantrasyonu, basınç kaybı



Siklon malzemesi ve siklon alanı

Bu parametreler siklon tasarımında performansa etki eden önemli parametrelerdir. Toz tutma
verimliliğine etki eden parametreler basınç kaybı ve sıcaklıktır. Basıncın artmasına bağlı olarak toz
tutma verimliliği artar ve sıcaklığın artması ile toz tutma verimliliği azalmaktadır. Bu parametrelere göre
10 µm’ den küçük partiküller toz tutma verimliliğini daha az etkilemektedir. Siklon da verimliliği
düşüren faktörler; sürükleme kuvvetini etkileyen sıcaklığın artması ve yoğunluğun azalmasıdır.
Siklon ayırıcılarda performansa etki eden parametrelerde parçacık ayırma verimi ve basınç kayıpları
önemli yer tutmaktadır. Yapılan çalışmada Stairmand siklon boyutları tasarlanmış, modellemesi ve
analizi yapılmıştır. Siklon geometri özelliklerine göre a siklona giriş kesitini, 𝐷1 siklon dış çapını, 𝐷2
siklon dalma boru çapını, 𝐷3 siklon koni ucu çapını, S dalma boru çapının siklon içerisindeki
uzunluğunu, c siklonun dairesel boy uzunluğunu ve L siklon toplam boy uzunluğu olarak tasarım
görünümü Şekil 2.’ De, katsayı değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 3. Siklon Modellenmesi
Tablo 1’de Siklon tiplerinin kullanım amacına göre boyut oranları değişimi verilmiştir. Genel amaçlı
siklon tipleri, yüksek verimli veya debili siklon tipler için ayrı olarak oranları verilmiştir. Kullanım
amacına göre yüksek verimli siklon tip boyutu, yüksek debili siklon tip boyutlandırmasının yarısıdır.
Tablo 1. Siklon Boyutlandırması
Siklon Tipi

Kullanım Amacı

D1

b/D1

a/D1

D2/D1

S/D1

c/D1

L/D1

D3/D1

Stairmand

Yüksek Verim

1

0.5

0.2

0.5

0.5

1.5

4.0

0.37

Swift

Yüksek Verim

1

0.44

0.21

0.4

0.5

1.4

3.9

0.4

Lapple

Genel Amaçlı

1

0.5

0.25

0.5

0.62

2.0

4.0

0.25

Swift

Genel Amaçlı

1

0.5

0.25

0.5

0.6

1.75

3.75

0.4

Stairmand

Yüksek Debi

1

0.75

0.37

0.75

0.87

1.5

4.0

0.37

Swift

Yüksek Debi

1

0.8

0.35

0.75

0.85

1.7

3.7

0.4

Leith-Mehta

Genel Amaçlı

1

0.43

0.17

0.68

1.2

3.0

5.0

0.37

Siklon Basınç Kaybı
Siklonun içindeki akışta sürtünmeye bağlı basınç düşüşü aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır.
𝑑𝑝 = 𝜌
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burada f , 𝐷ℎ𝑙 ve V sırasıyla sürtünme katsayısı, hidrolik çap ve akış hızıdır. Akış genişliğinin yaklaşık
değeri şu şekilde hesaplanabilir;
𝑎 = 𝑎0 (1 +
burada 𝑎 = (

𝑎0 −𝑎3
𝑎0

𝑎3 − 𝑎0 𝑙
) = 𝑎0 (1 − 𝑎𝑙𝑛 )
𝑎0 𝐿𝑣

), boyutsuz uzunluk ln = l/𝐿𝑣 , ve 𝐿𝑣 girdap uzunluğudur.

Sürtünme katsayısı reynolds sayısının bir fonksiyonudur. Bağıl yüzey pürüzlülüğünün artması nedeniyle
koni tepesine doğru akış hızı artar. Bir siklonda belirli çalışma koşulları için basınç düşüşü değeri şöyle
yazılır;
𝑑𝑝 = 𝜌𝑅0
burada 𝑅0 =
hesaplanır.

𝑓0 𝐿𝑣
𝐷ℎ

𝑎0 𝑉 2
𝑑𝑙
𝑎 2 𝑛

sürtünme faktörü olarak adlandırılır. Bu durumda basınç kaybı aşağıdaki denklem ile
𝑅
−2(1− 0 )
𝑎

𝑉 2 1 − (1 − 𝑎)
(
∆𝑝 = 𝜌𝑅0
2
2𝑅0 − 2𝑎

)

Basınç kaybı katsayısı teğetsel bir giriş siklonu şu şekilde yazılabilir;
𝐾=

2∆𝑝
𝑅0
−2(1−𝑅0 ⁄𝑎)
− 1)
2 = 𝑎 − 𝑅 ((1 − 𝑎)
0.5𝜌𝑉0
0

Boyutsuz çap;
𝐷𝑑 =

𝑐
𝐷3
𝐷3 2 𝐷1 2
𝑐 2
+ 0.5 (1 + ) 𝑥 √0.25 (1 − ) ( ) + (1 − )
𝐿0
𝐷1
𝐷1
𝐿0
𝐿0

Düzeltilen boyutsuz akış genişliği;
𝑎𝑑 = [1 + 0.5 (

𝛽=

1.25 3 𝑏
𝛽 √ − 1)]
𝐷𝑑
ℎ

2𝑎0
(𝐷1 − 𝐷2 )

Ortalama çıkış çapı;
𝐷3𝑚 = √

𝐿0 − ℎ
𝐷2 𝐷3
𝐿0

Akış boyutu;
𝛼 =1−

0.1𝐷3𝑚
𝑎0

Girdap uzunluğu;
𝐿𝑣 = 2𝐷𝑑 𝑎𝑑 𝐿0

ile hesaplanır.

Basit modellerde genellikle sürtünme katsayısı sabit kabul edilmiştir. Mevcut modelde, ortalama
sürtünme katsayısı 𝑓0 bir fonksiyon olarak belirlenir. Reynolds sayısı, Hidrolik çapı, Sürtünme katsayısı
hesabı aşağıdaki denklemler ile hesaplanır.
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𝐷ℎ 𝑎𝑑 𝑉0
𝑣
2𝑎0 𝑏
𝐷ℎ =
𝑎0 + 𝑏

𝑅𝑒 =

𝑓0 = 0.314𝑅𝑒 −0.25
BULGULAR
Tasarlanan yüksek verimli Stairmand siklonun boyutlandırması Tablo 1’e göre yapılmıştır. Yapılan
analize göre dalma boru çapı değişimine bağlı olarak, siklon giriş debisi ve giriş toz konsantrasyonu
parametrelerine göre basınç kayıpları ve toz tutma verimliliği irdelenmiştir. Siklona gönderilen toz
konsantrasyonun basınç kaybına ve toz tutma verimliliğine etkisini incelemek için tasarlanan üç farklı
dalma boru çapına göre siklon modelleri Şekil 4’te görülmektedir. Burada dalma boru çapı genişliği
ØDs, Ø88,9 mm, Ø114.3 mm ve Ø139.7 mm olarak alınmış olup Şekil 4’de görülmektedir.

Şekil 4. Siklon Boyutsal Tasarımı
Siklon da sabit parametreler sıcaklık, giriş debisi ve toz konsantrasyon basıncıdır. Tablo 2’de bu değerler
verilmiştir.
Tablo 2. Siklon Sabit Parametreler
Giriş Sıcaklığı

60°C

Giriş Debisi

0.125 m³/sn

Konsantrasyon Giriş Basıncı

1.01325 bar

1,2 metre uzunluğundaki siklonun çapı Ø300 mm, uzunluğu 150 mm’dir. Akış debisi 0.125 m³/sn ve
dalma boru çapının Ø88,9mm seçildiği siklon için yapılan analiz şekil 5 ve şekil 6’da verilmiştir.
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Şekil 5. Dalma Boru Çapı Ø88.9 mm ve Partikül Boyutu 10 Mikron

Şekil 6. Dalma Boru Çapı Ø88.9 mm ve Partikül Boyutu 20 Mikron
Analiz sonucuna göre siklona giriş hızı 16 m/sn ve çıkış hızı 14.193 m/sn’dir. Giriş basıncı 10409.32
mmSS iken çıkış basıncı 10332.27 mmSS’dur.
Aynı siklonda dalma boru çapı Ø114.3 mm seçilmiş ve yapılan analiz sonuçları şekil 7 ve şekil 8’de
verilmiştir.
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Şekil 7. Dalma Boru Çapı Ø114.3 mm ve Partikül boyutu 10 Mikron

Şekil 8. Dalma Boru Çapı Ø114.3 mm ve Partikül boyutu 20 Mikron
Analiz sonucuna göre siklona giriş hızı 16 m/sn ve çıkış hızı 14.187 m/sn’dir. Giriş basıncı 10391.88
mmSS iken çıkış basıncı 10332.27 mmSS’dur.
Uzunluğu, siklon çapı ve akış debisi değiştirilmeden dalma boru çapının Ø139.7 mm’ye yükseltildiği
siklonda yapılan analiz sonuçları şekil 9 ve şekil 10’da verilmiştir.
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Şekil 9. Dalma Boru Çapı Ø139.7 mm ve Partikül boyutu 10 Mikron

Şekil 10. Dalma Boru Çapı Ø139.7 mm ve Partikül boyutu 20 Mikron
Analiz sonucuna göre siklona giriş hızı 16 m/sn ve çıkış hızı 14.251 m/sn’dir. Giriş basıncı 10388.95
mmSS iken çıkış basıncı 10332.27 mmSS’dur. Bu duruma bağlı olarak analiz verileri Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 3. Dalma Borusu Çıkış Çapına Bağlı Hız ve Basınç Değerleri
Dalma
Borusu
Çıkış Çapı (mm)
Ø88.9mm
Ø114.3 mm
Ø139.7 mm

Giriş
(m/sn)
16 m/sn
16 m/sn
16 m/sn

Hızı Çıkış
Hızı
(m/sn)
14.193 m/sn
14.187 m/sn
14.251 m/sn

Giriş Basınç (Pa)

Çıkış Basınç (Pa)

10409.32 mmSS
10391.88 mmSS
10388.95 mmSS

10332.27 mmSS
10332.27 mmSS
10332.27 mmSS

Siklon çıkış dalma boru çapının üç farklı modellemesi yapılmıştır. Dalma borusu genişliğinin toz
toplama verimliliğine etkisi analiz yapılarak incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen toz tutma
verimliliği Şekil 12’de verilmiştir.
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Tablo 4. Siklon Dalma Boru Çapı Değişimine Göre Toz Tutma Verimliliği
Dalma Borusu Çıkış Çapı
Ø88.9mm
Ø114.3 mm
Ø139.7 mm

Partikül Boyutu10 Mikron
Tutma Verimliliği
%68
%86
%94

Toz Partikül Boyutu 20 Mikron Toz
Tutma Verimliliği
%94
%97
%98

Şekil 12. Yüksek Verimli Siklon Toz Tutma Verimliliği
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada siklon performansına dalma boru çapı değişiminin etkisi incelenmiştir. Basınç kaybı ve
toz toplama verimliliği parametrelerine göre analizler yapılmıştır. Yüksek verimli Stairmand siklon
modeli üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda dalma boru çapının
basınç kaybı ve toz tutma verimliliği üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Analize göre dalma boru
çapının artması basınç düşüşünü artırmakta olup siklon performansıetkilemektedir. Bunun sebebi de
siklon iç yüzeyinde meydana gelen girdapların partikülün boyutuna göre kayıplar oluşturmasıdır. Ayrıca
partikül boyutunun 10 mikron ve 20 mikron olarak alındığı her iki durumda da dalma boru çapının
artması toz tutma verimliliğini artırmaktadır.
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ
EXAMINATION OF ASSERTIVENESS LEVELS OF SPORTS SCIENCES FACULTY
STUDENTS
Doç. Dr. Serkan DÜZ
İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü,
Malatya, Türkiye
ORCID NO: 0000-0001-7611-4838
ÖZET
Atılganlık, bireylerin kendilerini ifade etmelerinde gerekli olan önemli bir yaşam becerisidir. Ergenlikle
erişkinlik arasında yer alan gençlik dönemi, hem fizyolojik hem de psikolojik değişikliklerin olduğu
duygusal iniş çıkışlarla dolu stresli bir dönemdir. Dolayısıyla, bu araştırmanın amacı Spor Bilimleri
Fakültesi öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin incelenmesidir. Kesitsel tipteki tanımlayıcı araştırmanın
örneklemini 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitimöğretim gören 156 üniversite öğrencisi oluşturdu. Veri toplama aracı olarak A.S. Rathus (1977)
tarafından geliştirilen ve Acar (1980) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Rathus Atılganlık Envanteri
kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanıldı. Verilerin
normallik dağılımları Kolmogorov-Smirnov, varyansların homojenliği de Levene’s testi ile sınandı.
Katılımcıların atılganlık düzeyleri ile düzeyleri ile sosyo-demografik özellikleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemeye yönelik parametrik olmayan testlerden MannWhitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<.05 olarak kabul
edildi. Araştırma bulguları incelendiğinde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin %88.5’inin atılganlık
düzeylerinin orta %11.5’inin de yüksek düzeyde olduğu tespit edildi. Erkeklerle kadınlar arasında
atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulundu. Erkeklerin orta düzey
atılganlıkta kadınlardan daha yüksek sıra ortalamalarına sahip oldukları tespit edilmişken, yüksek düzey
atılganlıkta ise kadınların daha yüksek sıra ortalamalarına sahip oldukları bulundu. Ayrıca, öğrencilerin
atılganlık düzeylerini lisanslı olarak spor yapma durumu dışında diğer değişkenlerin etkilemediği tespit
edildi. Sadece kadınlarda lisanslı olarak spor yapmayanların atılganlık düzeylerinin lisanslı olarak spor
yapanlara göre daha yüksek olduğu görüldü. Sonuç olarak spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin
atılganlık düzeylerini etkileyen faktörlerin daha iyi anlaşılması için kapsamlı araştırmalara ihtiyaç
vardır.
Anahtar Kelimeler: Atılganlık düzeyi, Spor, Spor bilimleri, Üniversite öğrencileri.

ABSTRACT
Assertiveness is an important life skill that is necessary for individuals to express themselves. The
teenage period, dec is located between adolescence and adulthood, is a stressful period filled with
emotional ups and downs, during which there are both physiological and psychological changes.
Therefore, the purpose of this research is to examine the assertiveness levels of students of the Faculty
of Sports Sciences. The sample of the descriptive type cross-sectional study consisted of 154 randomly
selected university students studying at Faculty of Sports Sciences of İnönü University in the 2020-2021
academic year. Rathus Assertiveness Inventory, developed by A.S. Rathus (1977) and adapted to
Turkish by Acar (1980), was used as a data collection tool. IBM SPSS 25.0 statistical package program
was used to evaluate the data. The normality distributions of the data were tested by KolmogorovSmirnov, and the homogeneity of variances was tested with Levene's test. Mann-Whitney U and Kruskal
Wallis H tests, which are non-parametric tests, were used to determine whether there was a statistically
significant difference between the assertiveness levels of the participants and their socio-demographic
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characteristics. Statistical significance level was accepted as p<.05. It was determined that the
assertiveness levels of 88.5% of the Faculty of Sports Sciences students were moderate and 11.5% of
them were high. It was found that there was a statistically significant difference between the
assertiveness levels between men and women. It was found that men have higher rank averages than
women in moderate assertiveness, while women have higher rank averages in high-level assertiveness.
Moreover, it was determined that other variables did not affect the assertiveness levels of the students,
except for licensed sports. It was observed that the assertiveness levels of those who do not do sports
under license are higher than those who do sports under license. As a result, comprehensive studies are
needed to better understand the factors affecting the assertiveness levels of sports science faculty
students.
Keywords: Assertiveness level, Sports, Sports sciences, University students.
GİRİŞ
Kendine güven veya kendini ifade edebilme olarak tanımlanan atılganlık aslında karmaşık bir olgudur.
Daha geniş anlamda altınganlık bir bireyin başkalarını küçük görmeden ve onların haklarını gasp
etmeden, kendi haklarını iyi bilmesi ve savunabilmesinin yanında duygu, düşünce ve inançlarını açıkça
ifade edebilme biçimidir (Ayhan, 2012; Kaplanoğlu, 2006). Atılganlık aynı zamanda girişken olmak,
kendini açık olarak ortaya koymak ve etkin davranmak anlamlarına da gelmektedir. Dolayısıyla tam
olarak net bir tanımlama yapmak zordur. Çünkü atılganlık bireye ve içerisinde bulunduğu duruma bağlı
olarak değişkenlik gösterrmektedir (Ekinci, Altun ve Can, 2013).
Sürekli bir değişim ve gelişim süreci içerisinde hayatını idame ettiren insanoğlu yaradılışı gereği hem
fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için çevresindeki bireylerle iletişim halinde olmak
durumundadır (Owen ve Bugay, 2014). Bireyler arasındaki bu iletişim incelendiğinde bazı bireylerin
duygu ve düşüncelerini daha rahat ortaya koyabildikleri ve özgüvenlerinin daha yüksek olduğu, bazı
bireylerin çekingen ve tutuk davrandıkları, bazı bireylerin ise bunu tam tersi şekilde saldırgan, yıkıcı,
kırıcı, hırçın ve kavgacı davranışlar sergiledikleri görülmektedir (Alberti ve Emmons, 2002; Bavlı,
2009). Dolayısıyla kişiler arası bir ilişki biçimi olan atılganlığı çekingenlikle saldırganlık arasında bir
yerde konuşlandırmak yanlış olmaz. Bu nedenle atılganlığı yüksek olan bireylerin toplumsal
yaşantılarında daha başarılı oldukları ve daha etkili iletişim becerileri sergiledikleri düşünülmektedir
(Voltan-Acar, Arıcıoğlu, Gültekin ve Gençtanırım, 2008).
Bireylerin bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal olarak kazanması gereken özelliklerin kazanıldığı önemli
bir dönem olan üniversite yılları bireysel olduğu kadar toplumsal olarak da önem arz etmektedir. Çünkü
bu yıllar bireylerin alışık olduğu düzenden ayrılarak farklı bir çevreye girdikleri ve farklı bireylerle
uyum içerisinde bir arada yaşamak zorunda oldukları bir dönemdir (Gündoğdu, 2012). Bu dönemde
özgürce karar vermeye başlayan bireyler çekingen, saldırgan ve atılgan davranışlar
sergileyebilmektedirler (Yılmaz ve Ekinci, 2001). Üniversite öğrencilerinin karşılaştıkları zorluklar
nedeniyle kendilerini iyi ifade edemedikleri, çekingen ve saldırgan davranışlar gösterdikleri ve bu
durumun da hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara neden olabileceği kaçınılmazdır. Bu tür
problemleri aşmada sportif etkinliklere katılım veya egzersiz yapmanın etkili olduğunu gösteren birçok
çalışma bulunmaktadır. Sportif faaliyetlere katılım bireylerin beden, ruh ve kişilik yapısının
geliştirmenin yanında özgüveni geliştirme, kendini kontrol etme ve başkalarına saygı gösterme
konularında önemli katkılar sağladığı ve bireylerin atılganlık düzeylerinde olumlu gelişmelere neden
olduğu bilinmektedir (Suveren, 1991; Kapıkıran, 1993). Dolayısıyla sportif faaliyetlere katılan
bireylerin atılganlık düzeylerinin spor yapmayan bireylere oranla yüksek olabileceği düşünülebilir.
Çünkü bağımsız iş yapabilme, yaşamaktan ve mücadele etmekten zevk alma, başkalarına ve kendilerine
cesaret verebilme, doğrudan ve açık iletişimi tercih etme, kendi sorunlarını, duygularını, sezgilerini ve
hırslarını kontrol edebilme, iyimser ve hoşgörülü olabilme gibi özelliklere sahip olan atılgan kişiliğe
sahip bireyler ile sportif faaliyetlere katılan bireylerin sergiledikleri özellikler birbirine çok
benzemektedir (Görüş, 1999). Bu nedenle bu araştırmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin
atılganlık düzeylerini incelemektir.
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YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde
eğitim-öğrenim gören öğrenciler oluştururken, örneklemini 18-26 yaş arasında 53’ü kadın (%34), 103’ü
de erkek (%66) olmak üzere toplam 156 üniversite öğrencisi oluşturdu. Örneklemin %28.2 (44)’si
antrenörlük eğitimi, %25.6 (40)’sı beden eğitimi öğretmenliği, %21.2 (33)’si de engellilerde beden
eğitimi ve egzersiz eğitimi bölümü ve %25 (39)’i de spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinden
oluşmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak katılımcıların atılganlık düzeylerini belirlemede Rathus atılganlık envanteri
(RAE) kullanıldı. Rathus tarafından 1973 yılında geliştirilen ve Voltan (1980) tarafından Türkçe
geçerlilik ve güvenirliği yapılan envanter temelde kişilerarası ilişkilerde atılganlığın ölçülmesini
amaçlamaktadır. Altılı likert tipten oluşan envanter soruları 1 ile 6 arasında puanlanmaktadır. Puanlama
(1) bana hiç uymuyor, (2) bana oldukça uymuyor, (3) bana pek uymuyor, (4) bana biraz uyuyor (5) bana
oldukça uyuyor, (6) bana çok iyi uyuyor şeklindedir. Dolayısıyla, 30 maddeden oluşan RAE’den
alınacak toplam puan 30 ile 180 arasında değişmektedir. RAE’de 13 olumlu, 17 olumsuz ifade
bulunmaktadır. Olumsuz ifadeler ters kodlanmaktadır. Toplam puana göre bireylerin atılganlık veya
çekingenlik durumlarına karar verilmektedir. 30-80 puan arası çekingen, 80-130 puan arası orta
derecede çekingen, 130-180 puan arası ise atılgan özellik olarak ifade edilmiştir (Hosgor, 2016).
Verilerin Analizi
Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler sürekli değişkenler için
ortalama±standart sapma (x̄±ss), kategorik değişkenler ise frekans (f) ve yüzde (%) olarak verildi.
Değişkenlerin normallik analizleri Kolmogorov-Smirnov, varyansların eşitliği de Levene’s testleri ile
sınandı. Bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi, ikiden fazla grubun
karşılaştırılmasında ise Kruskal- Wallis H testleri kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<.05 olarak
kabul edildi.
Araştırma İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile sınırlı olduğu için tüm üniversite
öğrencileri için genellenemez. Araştırmada elde edilen bulguların çalışmanın uygulandığı zaman dilimi
ile sınırlı örneklem ile yapılması araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır
BULGULAR
Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin atılganlık düzeylerine ilişkin bulgular aşağıda sunulmuştur.
Tablo 1. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre atılganlık düzeyi Mann-Whitney U testi sonuçları
Cinsiyet
Erkek
Kadın

N
103
53

S.O.
75.56
84.22

S.T.
7782.50
4463.50

U

p

2426.00

.040*

*p<.05
Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin cinsiyetleri ile atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olduğu görüldü. Kadın öğrencilerin atılganlık düzeylerinin erkeklerden daha yüksek
olduğu tespit edildi.
Tablo 2. Öğrencilerin yaşlarına göre atılganlık düzeyi Mann-Whitney U testi sonuçları

Erkek
Kadın

235

Yaş
18-20
21-23
24-26
18-20
21-23
24-26

N
24
50
29
11
21
21

S.O.
44.33
51.92
58.48
19.82
27.69
30.07

ꭕ2

p

2.954

.228

3012.00
3.259

.496
.196
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p<.05
Tablo 2’ye göre öğrencilerin yaşları ile atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi
bir fark bulunmadı.
Tablo 3. Öğrencilerin VKİ’ye göre atılganlık düzeyi Mann-Whitney U testi sonuçları
Cinsiyet
Erkek
Kadın

Normal
Kilolu
Normal
Kilolu

N
66
36
32
16

S.O.
52.54
49.60
23.44
26.63

S.T.
3467.50
1785.50
750.00
426.00

U

p

1119.500

.631

222.000

.457

p<.05
Öğrencilerin VKİ’leri ile atılganlık düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi
(Tablo 3).
Tablo 4. Öğrencilerin bölümlerine göre atılganlık düzeyi Kruskal-Wallis H testi sonuçları

Erkek

Kadın

Bölüm
Antrenörlük
Beden Eğitimi Öğretmenliği
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Yöneticilik
Antrenörlük
Beden Eğitimi Öğretmenliği
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Yöneticilik

N
31
26
24
22
13
14
9
17

S.O.
57.31
49.50
54.25
45.02
17.46
29.46
31.83
29.71

ꭕ2

p

2.503

.475

6.734

.081

p<.05
Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin bölümleri ile atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark tespit edilmedi.
Tablo 5. Öğrencilerin sınıflarına göre atılganlık düzeyi Kruskal-Wallis H testi sonuçları
Sınıf
1
2
3
4
1
2
3
4

Erkek

Kadın

N
10
29
27
37
3
16
20
14

S.O.
47.45
43.48
56.11
56.91
18.67
23.75
26.88
32.68

ꭕ2

p

4.108

.250

3.484

.323

p<.05
Tablo 5’te öğrencilerin okudukları sınıf ile atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olmadığı tespit edildi.
Tablo 6. Öğrencilerin kaldıkları yere göre atılganlık düzeyi Mann-Whitney U testi sonuçları
Cinsiyet
Erkek
Kadın

Evet
Hayır
Evet
Hayır

N
82
21
46
7

S.O.
53.76
45.12
28.05
20.07

S.T.
4408.50
947.50
1290.50
140.50

U

p

716.500

.236

112.500

.202

p<.05
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Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin kaldıkları yer ile atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olmadığı görüldü.
Tablo 7. Öğrencilerin ailelerinin aylık gelir düzeyine göre atılganlık düzeyi Kruskal-Wallis H testi
sonuçları

Erkek

Kadın

Gelir düzeyi/Ay
a)
<2500 TL
b)
2501-5000
TL
c)
5001-7500
TL
a)
<2500 TL
b)
2501-5000
TL
c)
5001-7500
TL

N
22

S.O.
50.55

54

52.92

27

51.35

24

31.81

22

22.84

7

24.21

ꭕ2

p

.116

.944

4.324

.115

p<.05
Tablo 7’de öğrencilerin ailelerinin aylık geliri ile atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark olmadığı bulundu.
Tablo 8. Öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim durumuna göre atılganlık düzeyi Kruskal-Wallis H
testi sonuçları

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Anne Eğitim Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Baba Eğitim Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

N
61
22
18
2
29
16
6
2

S.O.
52.47
45.50
52.86
101.50
25.19
30.06
24.83
35.25

48
23
23
9
22
13
11
7

55.39
41.22
60.33
40.22
31.93
19.46
24.00
30.21

ꭕ2

p

6.579

.087

1.720

.632

6.815

.078

6.073

.108

p<.05
Tablo 8 incelendiğinde ise ebeveyn eğitim durumu ile öğrencilerin atılganlık düzeyleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü.
Tablo 9. Öğrencilerin aile tipine göre algılanan stres düzeyi Kruskal-Wallis H testi sonuçları

Erkek
Kadın

237

Aile Tipi
a)
Çekirdek
b)
Geniş
c)
Parçalanmış
a)
Çekirdek
b)
Geniş
c)
Parçalanmış

N
81
13
9
35
14
4

S.O.
50.21
60.46
55.89
25.74
30.96
24.13

ꭕ2

p

1.490

.475

1.296

.523
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p<.05
Tablo 9’da öğrencilerin aile tipi ile atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olmadığı bulundu.
Tablo 10. Öğrencilerin spor lisansı durumuna göre atılganlık düzeyi Mann-Whitney U testi
sonuçları
Cinsiyet
Erkek
Kadın

Evet
Hayır
Evet
Hayır

N
43
60
11
42

S.O.
56.57
48.73
17.73
29.43

S.T.
2432.50
2923.50
195.00
1236.00

U

p

1093,500

.188

129,000

.025*

*p<.05
Tablo 10 incelendiğinde öğrencilerin lisanslı spor yapıp yapmamasının atılganlık düzeylerini etkilediği
görüldü. Tablo incelendiğinde sadece lisanslı spor yapmayan kadın öğrencilerin atılganlık düzeylerinin
lisanslı spor yapanlardan daha yüksek olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA
Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin incelendiği bu çalışmada öğrencilerin
cinsiyeti ve lisanslı olarak spor yapıp yapmama durumlarının atılganlık düzeylerini etkilediği tespit
edildi. Araştırma sonucunda hem kadın öğrencilerin atılganlık düzeylerinin erkelerden daha yüksek
olduğu hem de lisanslı olarak spor yapmayan kadın öğrencilerin lisanslı olarak spor yapan
hemcinslerinden daha yüksek atılganlık düzeylerine sahip oldukları görüldü. Literatür incelendiğinde
üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin incelendiği birçok çalışmada cinsiyet açısından
birbirinden farklı sonuçların rapor edildiği görülmektedir. Bazı çalışmalarda kadınların bazılarında ise
erkeklerin atılganlık düzeylerinin yüksek olduğu bildirilmiştir. Bayraktar ve Yılmaz’ın (2010), Top ve
Kaya (2009), Güler (2011) ile Ekinci, Altun ve Can’ın (2013) ve Kimble, Marsh ve Kıska (1984) çalışma
bulgumuzla benzer şekilde kadın öğrencilerin atılganlık düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğunu
bildirmiştir. Esen (2012) Güneş (2010), Şahin (2011) ve Aydın (1991) ise erkek öğrencilerin atılganlık
düzeylerinin kadın öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yiğit, Dalbudak ve Musa (2019),
Kul ve Demirel (2017), Uzuntarla ve ark (2016), Çam (2014) ve Voltan-Acar ve arkadaşları (2008)
öğrencilerin cinsiyeti ile atılganlık düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını
bildirmiştir. Bu çalışmalarda atılganlık düzeylerinin cinsiyete göre farklılık göstermemesinin temelinde,
tüm katılımcıların aynı yaş gruplarında bulunmaları, eğitim düzeylerinin benzerlik göstermesi ve benzer
sosyo-kültürel çevrelerde yetişmiş olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Araştırmada, anne ve babanın eğitimli olmasının çocukların eğitim, sosyal, duygusal ve davranışsal
durumlarında etkili olacağından hareketle ebeveynlerin eğitim durumları ile öğrencilerin atılganlık
düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yılmaz ve
Ekinci’nin (2001), Kahriman’ın (2005) çalışmalarında da fark bulunmazken, Ekinci, Altun ve Can’ın
(2013) çalışmasında baba eğitiminin fark oluşturmadığı ama anne eğitiminin fark oluşturduğu
bulunmuştur.
Öğrencilerin öğrenim yıllarına göre atılganlık puanlarında anlamlı farklılık bulunmamakla birlikte, sınıf
düzeyi yükseldikçe atılganlık puanın da yükseldiği bulunmuştur. Yani atılganlık puanı en yüksek grup
4. sınıflardır. Araştırma sonuçları Ekinci, Altun ve Can (2013) ile Dinçer ve Öztunç (2009)’un
çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir. Güneş (2010) ise öğrencilerin sınıf değişkeni ile atılganlık
düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığını bildirmiştir. Öğrencilerin üniversite hayatına uyum
sağlamalarının, yaşlarının ilerlemesinin, hayata karşı daha donanımlı olmalarının atılganlıklarında etkisi
olabileceği ifade edilmiştir (Dinçer ve Öztunç, 2009). Esen (2012) beden eğitimi ve spor yüksekokulu
öğrencilerinin yaş değişkeni açısından atılganlık düzeylerinin anlamlı şekilde faklılaştığını bulmuştur.
Kimble, Marsh ve Kıska (1984) da yaş atılganlık düzeyinin düştüğünü tespit edilmiştir. Bu bulgular
dâhilinde yaştan dolayı öğrencilerin farklı gelişim özellikleri göstermesi normal bir durum olarak
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karşılanmaktadır. Güneş (2010)’in bulguları ile araştırma bulguları yaş değişkeni açısından
çelişmektedir.
Araştırma bulguları incelendiğinde lisanslı spor yapmayan kadın öğrencilerin atılganlık düzeylerinin
lisanslı olarak spor yapan kadınlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Gönen (2015) ise çalışmasında
lisanslı olarak bir kulüpte spor yapanların atılganlık düzeylerinin bireysel veya bir spor eğitmeni
eşliğinde spor yapan bireylerden daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu bulgu araştırma bulguları ile
uyuşmamaktadır. Eraslan (2015) ise spor bilimleri fakültesinde okuyan ve lisanslı olarak spor yapan ve
yapmayan üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olmadığını tespit etmiştir. Yiğit, Dalbudak ve Musa (2019) ve Gündoğdu ve ark. (2016) da çalışmaları
da benzer şekilde gençlerin spor yapma ve yapmama durumlarına göre atılganlık düzeyleri arasında
anlamlı bir fark olmadığını bulmuştur. Bu sonuç literatür ile zıtlık göstermektedir. Birçok çalışma spor
ve hareketliliğin bireylerin atılganlık düzeyleri üzerindeki etkilerini göstermektedir. Ancak yapılan
aktivitenin yanlış uygulanması, sıkıcı bir duruma bürünmesi ve/veya çok uzun süre yapılmasının
bireylerin atılganlık düzeylerini düşürdüğü düşünülmektedir. Ayrıca spor yapma yaşı arttıkça spor
alanındaki deneyime bağlı olarak sporcuların atılganlık düzeyleri de gelişmektedir (Çam vd., 2010). Bu
kapsamda spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin lisanslı olarak spor yapıp yapmama
durumlarına göre atılganlık düzeylerinin farklılaşmamasının nedenlerinin incelendiği araştırmalara
ihtiyaç vardır. Bunun yanında lisanslı olarak spor yapan öğrencilerin ilgilendikleri spor dallarının
çeşitlilik göstermesinin de bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülebilir. Çünkü yapılan
araştırmalarda spora katılımın karar verme stillerini etkilediği tespit edilmiştir.
SONUÇ
Atılgan olmaları beklenen üniversite öğrencilerinin çekingen olmasının yaşam kalitesini olumsuz
etkileyeceği, sağlık problemlerine, eğitim hayatında aksaklıklara ve başarısızlıklara yol açacağı
değerlendirilmekte olup, öğrenimleri süresince öğrencilere atılganlık eğitimleri verilmesinin yararlı
olacağı düşünülmektedir. Bu sayede öğrencilerin hayata daha anlamlı bir şekilde tutunabilmeleri
sağlanabilir. Ayrıca farklı şehirlerdeki öğrencilerin atılganlık düzeylerinin inceleneceği çalışmaların
yapılması önerilmektedir
Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin stres düzeyleri ve stresle başa çıkma stratejileri belirlenerek stres
kaynaklarının azaltılması ve stres ile başa çıkma eğitimlerinin yanında duygusal durumlarını
yönetebilecekleri bir eğitimin de verilmesi hem sağlıklı gelişimleri hem de sportif performanslarının
artırılması açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, üniversite öğrencilerinde strese neden olan
faktörler daha geniş ölçekli araştırmalarla belirlenmeli ve ilgili kurumlar tarafından bunları azaltmak
veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemler alınmalıdır.
Ayrıca, üniversite öğrencilerine yönelik düzenli fiziksel aktivite ve egzersize katılımın yaşam kalitesi,
mutluluk ve algılanan stres düzeyleri üzerindeki olumlu etkilerini anlatan panel, kongre ve
sempozyumların yanında öğrencilerinin spor hayatına aktif katılımlarını sağlayacak programların
oluşturulması önerilebilir.
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ÖZET
Kısa süre içerisinde hayatımızın en önemli bilgi paylaşım araçlarından biri haline gelen internet
bağımlılık yaratmaktadır. İnternet bağımlılığı bireylerin eğitim-öğretim sürecinde ve günlük yaşam
aktivitelerinde ciddi sorunlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı Spor Bilimleri
Fakültesi öğrencilerinin internet bağımlılık durumlarını incelemektir. Tarama yönteminin kullanıldığı
kesitsel tipteki araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim gören 300 üniversite öğrenci oluşturdu. Veri toplama aracı olarak
K.S. Young (1998) tarafından geliştirilen, M. Pawlikowski ve arkadaşları (2013) tarafından kısa forma
dönüştürülen ve Kutlu ve arkadaşları (2015) tarafından da Türkçeye uyarlanan İnternet Bağımlılığı Testi
Kısa Formu kullanıldı. Verilerin normallik dağılımları Kolmogorov-Smirnov, varyansların homojenliği
de Levene’s testi ile sınandı. Katılımcıların atılganlık düzeyleri ile düzeyleri ile sosyo-demografik
özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemeye yönelik parametrik
olmayan testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık
düzeyi p<.05 olarak kabul edildi. Araştırma bulguları incelendiğinde spor bilimleri fakültesi
öğrencilerinin cinsiyetleri, uyku durumları, yaşları, kiloları, bölümleri ve aylık gelirleri ile internet
bağımlılık düzeyi arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edildi. Katılımcıların
%57’sinin erkek, %60,3’ünün düzenli uyku uyuduğu, öğrencilerin yaşları ve vücut ağırlıkları arttıkça
internet bağımlılık düzeyinin de arttığı tespit edildi. Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin internet
bağımlılık düzeylerinin diğer bölümlerden daha yüksek olduğu, aylık geliri düşük olan öğrencilerin
internet bağımlılık düzeylerinin de aylık gelir düzeyi yüksek olan öğrencilerden daha yüksek olduğu
görüldü. Ancak öğrencilerin sınıfları, ebeveynlerinin eğitim durumu, yaşadıkları ve yetiştikleri yer ve
aile tipleri ile internet bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı
bulundu.
Anahtar kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Bağımlılık, Spor, Spor Bilimleri, Üniversite öğrencisi

ABSTRACT
The internet, which has become one of the most important information sharing tools in our lives in a
short time, creates addiction. Internet addiction can cause serious problems in the education process and
daily life activities of individuals. Therefore, the aim of this study is to examine the internet addiction
status of the students of the Faculty of Sports Sciences. The sample of the cross-sectional study, in which
the survey method was used, consisted of 300 university students studying at the Faculty of Sports
Sciences of İnönü University in the 2020-2021 academic year. The Internet Addiction Test Short Form,
developed by K.S. Young (1998), converted into short form by M. Pawlikowski et al. (2013) and adapted
into Turkish by Kutlu et al. (2015) was used as data collection tool. IBM SPSS 25.0 statistical package
program was used to evaluate the data. The normality distributions of the data were tested by
Kolmogorov-Smirnov, and the homogeneity of variances was tested with Levene's test. Mann-Whitney
U and Kruskal Wallis H tests, which are non-parametric tests, were used to determine whether there was
a statistically significant difference between the internet addiction levels of the participants and their
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socio-demographic characteristics. Statistical significance level was accepted as p<.05. When the
research findings were examined, it was determined that there was a statistically significant difference
between the gender, sleep status, age, weight, department and monthly income of the students of the
faculty of sports sciences and the level of internet addiction. It was determined that 57% of the
participants were male, 60.3% slept regularly, and the level of internet addiction increased as the age
and body weight of the students increased. It was seen that the internet addiction levels of the students
of the sports management department were higher than the other departments, and the internet addiction
levels of the students with low monthly income were higher than those of the students with high monthly
income. However, it was found that there was no statistically significant difference between the grade
of the students, the educational status of their parents, the place where they lived and grew up, their
family types and their internet addiction levels.
Keywords: Internet addiction, Sports, Sports sciences, University students.
GİRİŞ
Kısa bir süre içerisinde hayatımızın en önemli bilgi paylaşım araçlarından biri olan internet, bireylerin
eğitim-öğretim, araştırma, haberleşme, iletişim, alış-veriş ve eğlence gibi günlük hayatın içerisinde yer
alan birçok faaliyeti daha kolay bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayan vazgeçilmez bir araç haline
gelmiştir. İlk başlarda askeri haberleşmeyi sağlamak amacıyla geliştirilen internet, 1992 yılında Tim
Barnes Lee’nin World Wide Web (www)’i icat etmesi ile kullanması daha kolay bir ara yüze sahip
olmuştur. Ülkemizde ise internet 1993 yılında ODTÜ tarafından yapılan ilk bağlantıyla gerçekleşmiş ve
ardından giderek yaygınlaşmıştır (Akel, 2016).
Teknolojinin gelişmesiyle beraber giderek yaygınlaşan ve form değiştiren bilgisayarlar veya elektronik
cihazlar artık taşınabilecek veya cebimize sığacak hale gelmiştir. İnternet bu sayede mesafeleri ortadan
kaldıran ucuz ve kolay bir iletişim aracı olmanın yanında (Yıldırım, 2015) insanların bilgiye kolay ve
çok hızlı erişimine olanak sağlamıştır (Ogelman vd., 2015). Özellikle taşınabilir teknolojilerin
yaygınlaşmasıyla birlikte internetin evde, okulda, işyerinde, sokakta ve daha sayamayacağımız birçok
alanda kolayca kullanılabiliyor olması insanların vakitlerinin önemli bir kısmını internette geçirmelerine
neden olmaktadır (Şahan ve Çapan, 2017). İnternet kullanımındaki bu artış bireylerin internet kullanım
sınırlarını aşarak bağımlılık haline gelmesine neden olmaktadır.
Bağımlılık denildiğinde ilk akla gelen kavramlar alkol, sigara ve madde kullanımıdır (Ozan vd., 2014).
Bağımlılık sadece bir madde kullanımı olarak değerlendirilmemeli, bir davranış ile aşırı düzeyde meşgul
olma, bu davranışın veya maddenin kullanımı konusunda kendini kontrol edememe, kontrolünü
kaybeden kişi hakkında diğer insanların endişelenmesi ve zararlı sonuçları olmasına rağmen kullanmaya
devam etme olarak ta tanımlanmaktadır (Egger ve Rauterberg, 1996). Her iki durumda da bireylerin
hayatındaki birçok alanda işlevselliğin bozulduğu görülür. Yani, özetlemek gerekirse birçok davranış
eğer sağlıklı olan sınırlar aşıldığında veya engellenemediğinde bağımlılığa sebep olabilmektedir
(Karagözoğlu-Aslıyüksek, 2017).
İnternet kullanımının da bir davranış olduğunu düşünürsek internet kullanımında da bu davranışa engel
olunamadığında bağımlılıktan söz edilebilir (Ozan vd., 2014). İnternet bağımlılığı kişinin sürekli
internetle meşgul olması, kendini kullanım konusunda kontrol edememesi, internet kullanma davranışını
gizleme ve kişide yol açtığı tüm olumsuzluklara rağmen kullanmaya devam etmesi hali olarak
tanımlanmaktadır (Young, 2007). Dolayısıyla internet kullanımı hem bağımlılık riski oluşturmakta hem
de bazı insanlar tarafından diğer bağımlılıklara doyum aracı olarak kullandığı görülmektedir (Kılıç ve
Durat, 2017). İnternet bağımlılığı kişilerin eğitim-öğretim sürecinde ve günlük yaşam aktivitelerinde
ciddi sorunlara neden olduğundan bu durumun önemsenmesi gerekmektedir. Özellikle üniversite
öğrencilerinin interneti eğitim, araştırma, iletişim, eğlence ve oyun amaçlı çok sık kullanımları
bağımlılığa neden olabilmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesi
öğrencilerinin internet bağımlılık durumlarını incelemektir.
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YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde
eğitim-öğrenim gören öğrenciler oluştururken, örneklemini 18-26 yaş arasında 171 kadın (%57), 129
erkek (%43) toplam 300 üniversite öğrencisi oluşturdu. Örneklemin %37.7 (113)’si antrenörlük eğitimi,
%19.7 (59)’si beden eğitimi öğretmenliği, %23.3 (70)’ü engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimi
bölümü ve %19.3 (58)’ü de spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır. Katılımcıların
%49’unun annesinin %26’sının da babasının ilkokul mezunu olduğu, %55’inin aylık gelirinin 1500 TL
üzerinde olduğu, %58.7’sinin ailesiyle birlikte %17’sinin de yurtta yaşadığı, %69.3’ünün ailesinin
çekirdek aile yapısında olduğu, %60.3’ünün düzenli %77’sinin de 7 ile 10 saat arasında uyuduğu tespit
edilmiştir.
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak katılımcıların internet bağımlılığı düzeylerini belirlemede Young tarafından
1988 yılında geliştirilen, Pawlikowski ve arkadaşları (2013) tarafından kısa forma dönüştürülen ve Kutlu
ve arkadaşları (2015) tarafından da Türkçeye uyarlanan Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu
(YİBT-KF) kullanıldı. YİBT-KF, 12 maddeden oluşmakta olup beşli Likert (1=Hiçbir zaman,5=Çok
sık) tipte bir ölçektir. Ölçeğin iç tutarlık güvenilirlik katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır. Geçerlilik ve
güvenilirlik çalışmalarından elde edilen sonuçlar YİBT-KF’nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu
göstermektedir. Ölçekte ters ten puanlanlanan madde yoktur. Ölçeketen alınacak puanlar 12 ile 60
arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puanların artması internet bağımlılık düzeyinin arttığına işaret
etmektedir.
Verilerin Analizi
Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler sürekli değişkenler için
ortalama±standart sapma (x̄±ss), kategorik değişkenler ise frekans (f) ve yüzde (%) olarak verildi.
Değişkenlerin normallik analizleri Kolmogorov-Smirnov, varyansların eşitliği de Levene’s testleri ile
sınandı. Bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi, ikiden fazla grubun
karşılaştırılmasında ise Kruskal- Wallis H testleri kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<.05 olarak
kabul edildi.
Araştırma İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile sınırlı olduğu için tüm üniversite
öğrencileri için genellenemez. Araştırmada elde edilen bulguların çalışmanın uygulandığı zaman dilimi
ve sınırlı örneklem ile yapılması araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.

BULGULAR
Tablo 1. Öğrencilerin cinsiyetleri ile internet bağımlılık düzeyleri arasındaki t-testi sonuçları
Cinsiyet
Erkek
Kadın

N
171
129

x̄±ss
2.62±1.13
2.20±0.81

t

p

3.498

.001

p<.05
Tablo 1’e göre öğrencilerin cinsiyetleri ile internet bağlılık durumları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olduğu bulundu. Erkeklerin internet bağımlılık düzeylerinin kadınlardan daha yüksek
olduğu görüldü.
Tablo 2. Öğrencilerin yaşları ile internet bağımlılık düzeyleri arasındaki ANOVA testi sonuçları
Yaş
18-20
21-23
24-26
Toplam
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N
63
201
36
300

x̄±ss
2.15±0.87
2.52±1.06
2.47±1.00
2.44±1.03

F

p

3.126

.045
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p<.05
Tablo 2’de öğrencilerin yaşları ile internet bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olduğu, 21-23 ile 24-26 yaşları arasındaki öğrencilerin internet bağımlılıklarının 18-20 yaş
arasındaki öğrencilerden daha yüksek olduğu tespit edildi.
Tablo 3. Öğrencilerin kiloları ile internet bağımlılık düzeyleri arasındaki ANOVA testi sonuçları
Vücut Ağırlığı
<60 kg
61 - 80 kg
81 - 100 kg
>101 kg
Toplam

N
105
159
31
5
300

x̄±ss
2.22±.79
2.54±1.12
2.60±1.05
3.01±1.48
2.44±1.03

F

p

2.895

.036

p<.05
Öğrencilerin kiloları ile internet bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmadığı Tablo 3’te görülmektedir.
Tablo 4. Öğrencilerin bölümleri ile internet bağımlılık düzeyleri arasındaki ANOVA testi sonuçları
Bölüm
Antrenörlük
Beden Eğitimi Öğretmenliği
Engellilerde Beden Eğt. ve Spor Egt.
Spor Yöneticiliği
Toplam

x̄±ss
2.29±.90
2.49±.94
2.25±.91
2.92±1.31
2.44±1.03

N
113
59
70
58
300

F

p

6.143

.000

p<.05
Tablo 4’te öğrencilerin bölümleri ile internet bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki olduğu, spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin diğer
bölümlerdeki öğrencilerden daha yüksek olduğu tespit edildi.
Tablo 5. Öğrencilerin sınıfları ile internet bağımlılık düzeyleri arasındaki ANOVA testi sonuçları
Sınıf
1
2
3
4
Toplam

N
20
41
61
178
300

x̄±ss
2.42±1.02
2.36±1.11
2.38±.94
2.48±1.04
2.44±1.03

F

p

.250

.861

p<.05
Tablo 5’e göre öğrencilerin sınıfları ile internet bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki olmadığı bulundu.
Tablo 6. Öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri ile ebeveynlerinin eğitim düzeyi arasındaki ANOVA
testi sonuçları
Anne Eğitim Düzeyi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Baba Eğitim Düzeyi
İlkokul
Ortaokul
Lise
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N
147
79
60
14

x̄±ss
2.44±1.05
2.54±1.04
2.33±1.05
2.37±.62

79
73
98

2.36±1.06
2.35±1.04
2.58±1.03

F

p

.499

.683

.998

.394
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Üniversite
Toplam

50
300

2.42±.95
2.44±1.03

p<.05
Tablo 6’da öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim düzeyleri ile internet bağımlılık düzeyleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.
Tablo 7. Öğrencilerin aylık gelirleri ile internet bağımlılık düzeyleri arasındaki ANOVA testi sonuçları
Aylık Gelir (TL)

N

x̄±ss

< 500

34

3.07±1.18

501- 750

27

2.45±1.36

751- 1000

27

2.35±.95

1001 - 1500

46

2.50±.81

>1.501

166

2.31±.96

Toplam

300

2.44±1.03

F

p

4.139

.003

p<.05
Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin aylık gelirleri ile internet bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 8. Öğrencilerin ikamet ettikleri yer ile internet bağımlılık düzeyleri arasındaki ANOVA testi
sonuçları
İkamet Edilen Yer
Aile yanı
Evde arkadaşımla
Yurt
Evde yalnız
Akraba yanında
Toplam

N
176
61
51
10
2
300

x̄±ss
2.45±1.09
2.38±.82
2.47±1.11
2.59±.87
2.21±.26
2.44±1.03

F

P

.138

.968

p<.05
Tablo 8’e göre öğrencilerin ikamet ettikleri yer ile internet bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
Tablo 9. Öğrencilerin aile tipi ile internet bağımlılık düzeyleri arasındaki ANOVA testi sonuçları
Aile Tipi
Çekirdek
Geniş
Parçalanmış
Toplam

N
208
83
9
300

x̄±ss
2.43±.98
2.53±1.15
1.90±.74
2.44±1.03

F

p

1.563

.211

p<.05
Tablo 9’da öğrencilerin aile tipi ile internet bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki bulunmadığı görülmektedir.
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Tablo 10. Öğrencilerin düzenli uyku durumları ile internet bağımlılık düzeyleri arasındaki t- testi
sonuçları
Düzenli Uyku
Hayır
Evet

N
119
181

x̄±ss
2.59±1.12
2.34±.96

t

p

1.991

.047

p<.05
Tablo 10 incelendiğinde düzenli uyku ile bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olduğu, düzenli uyku uyuyan öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin düzensiz uyku paternine
sahip öğrencilerden daha düşük olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 11. Öğrencilerin uyku süreleri ile internet bağımlılık düzeyleri arasındaki ANOVA testi sonuçları
Uyku Süresi
3-6 saat arası
7- 10 saat arası
11 saat ve üstü
Toplam

N
50
231
19
300

x̄±ss
2.16±.84
2.46±1.03
2.93±1.21
2.44±1.03

F

p

4,149

.017

p<.05
Tablo 11’de öğrencilerin uyku süreleri ile internet bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunduğu, uyku süresi arttıkça internet bağımlılık düzeylerinin azaldığı görülmektedir.
TARTIŞMA
Hızla gelişen teknolojiyle birlikte internet kullanımının hayatın her alanında yaygınlaşması insanların
internete erişimini kolaylaşmasına neden olmanın yanında internet bağımlılığını da beraberinde
getirmiştir. Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı üzerine yapılan çalışmalarda öğrencilerin
farklı düzeylerde internet bağımlılığına sahip oldukları görülmektedir. Sporla içiçe olan spor bilimleri
fakültesi öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyini anlamaya yönelik bu çalışma sonucunda
öğrencilerin cinsiyetinin, yaşının, kilosunun, bölümlerinin, aylık gelirlerinin, uyku düzeni ve uyku
sürelerinin internet bağımlılık düzeylerini etkilediği belirlendi. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerin
internet bağımlılıklarının orta düzeyde olduğu anlaşıldı. Yapılan çalışmalar bulgularımızla benzer
olmakla beraber Erbil, Gümüşay ve Salman (2020) öğrencilerin yalnızca %1.2’sinin yüksek düzeyde
internet bağımlılığı olduğu belirlenmiştir. Aslan ve Yazıcı (2016) üniversite öğrencilerinin %2’sinin,
Ergin ve ark. (2013) %6’sının, Gunay ve ark. (2018) de %0.2’sinin benzer şekilde yüksek düzey internet
bağımlılığına sahip olduklarını bildirmiştir. Younes ve ark. (2016) da üniversite öğrencilerin %16.8’inin
potansiyel internet bağımlısı olduğunu saptamıştır. Litratürdeki bulgular ile çalışma bulgularımızın
benzer olduğu göülse de farklı bulgulara sahip çalışmalar da bulunmaktadır (Ergin ve ark., 2013; Aslan
ve Yazıcı, 2016; Younes ve ark., 2016; Gunay ve ark., 2018). Çalışmalar arasındaki bu farklılıkların
örneklemdeki sosyo-demografik farklılıklarından, çalışmaların farklı zaman dilimlerinde, farklı ölçme
araçlarıyla ve farklı gruplarda yapılmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Bu çalışmada öğrencilerin cinsiyetlerinin internet bağımlılık düzeylerini etkilediği, erkek öğrencilerin
internet bağımlılık düzeylerinin kadın öğrencilere göre daha fazla olduğu tespit edildi. Literatür
incelendiğinde çalışmamızla benzer bulgulara sahip çalışmalara rastlanmaktadır. Can ve Tozoğlu
(2019), Durak-Batıgün ve Kılıç (2011) üniversite öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin spor
ve farklı değişkenler açısından değerlendirdikleri çalışmada bulgularımızla benzer şekilde öğrencilerin
cinsiyetleri ile internet bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu rapor
etmiştir. Derin (2013) ve Gökçearslan ve Günbatar (2012) da öğrencilerin cinsiyetleri ile internet
bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu bildirmiştir. Kırağ ve ark
(2016), Willoughby ve ark. (2008), Ni ve ark. (2009) çalışmasında erkek öğrencilerin internet
bağımlılığı düzeylerinin kadın öğrencilere göre daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Ancak literatür
incelendiğinde bulgularımızın aksini bildiren çalışmalara da rastlanmaktadır. Örneğin, Ergin ve ark.
(2013) ile Aslan ve Yazıcı (2016) çalışmalarında internet bağımlılık düzeylerinin cinsiyetten bağımsız
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olduğunu göstermiştir. Ancak yukarıda bahsedilen çalışmaların tam tersine Griffiths (1996) kadınların
internet bağımlılık düzeylerinin erkeklerden daha fazla olduğunu bildirmiştir. Çalışmalar arasındaki bu
tutarsızlığın farklı örneklem ve sosyo-ekonomik yapılarda gerçekleştirilen çalışmalardan
kaynaklandığını söyleyebiliriz.
Çalışmamızda öğrencilerin yaşları ile internet bağlılık düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir
fark olduğu, öğrencilerin yaşları arttıkça internet bağımlılık düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. Karasu
(2017) üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile sosyal destek arasındaki ilişkinin incelendiği
çalışmada öğrencilerin yaşları ile internet bağımlılık durumları arasında istatistiksel bir ilişkinin
bulunmadığını belirlemiştir. Bölükbaş ve Yıldız (2007) ise çalışma bulgularımızın aksine genç
yaştakilerin internet bağımlılık düzeylerinin daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Griffiths (1996) internet
bağımlılığının orta yaşta daha fazla görüldüğünü, Doğan (2013) ise yaşlar arasında herhangi bir farkın
olmadığını rapor etmiştir. Çalışmalar arasındaki bu çelişkilerin farklı kültürlerden ve kısıtlı örneklemden
kaynaklandığı söylenebilir.
Çalışma bulgularımız öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim durumu ile internet bağlımlılığı arasında
istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. Bulgularımızla benzer şekilde Gökçearslan
ve Günbatar (2012), Karasu (2017) ve Kırağ ve Güver (2019) yaptıkları çalışmada öğrencilerin
annelerinin eğitim durumu ile internet bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel bir farkın
bulunmadığını tespit etmişlerdir. Ancak, Kırağ ve ark. (2016) bu çalışmaların aksine baba eğitim
durumunun öğrencilerin internet bağımlılığını etkilediğini tespit etmiştir. Çalışmalar arasındaki bu
farkın farklı sosyoekonomik düzeye sahip ebeveynlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü,
eğitim seviyesi arttıkça ebeveynlerin daha bilinçli oldukları ve çocuklarına daha iyi rehberlik edeerek
bağımlılık yapıcı durumlardan korunmada yardımcı oldukları varsayılmaktadır.
Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerin ikamet etikleri yer ile internet bağımlılık durumları arasında
istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edildi. Bulgularımzla benzer şekilde, Canan (2010),
Balcı (2009) ve Burucuoğlu (2017) çalışmalarında öğrencilerin ikamet şekilleri ile internet bağımlılık
düzeyleri arasında istatistisksel olarak anlamlı bir fark olmadığını rapor etmişlerdir. Can, Demir ve Yirci
(2018) öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerini çeşitli değişkenler açısından inceledikleri
çalışmalarında aile baskısı ile internet bağımlılığı arasında istatistiksel bir farkın bulunduğunu
belirlemişlerdir. İnternet kullanımlarına aileleri tarafından müdahale edilen bireylerin internet
bağımlılık düzeyleri, aileleri tarafından internet kullanımlarına müdahale edilmeyen katılımcılara göre
belirgin bir oranda yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni olarak ebeveynlerin otoriter tutumu, internet
ortamında karşılaşabilecekleri her türlü olumsuz durum ve riskler karşısındaki olumsuz düşünceleri,
ebeveynlerin internet kullanımına dair yeterli bilgi ve bilinç düzeyinde olmaması veya aşırı ve problemli
internet kullanımından kaynaklanan olumsuz alışkanlıkların öğrencilerin evdeki sorumluluklarını yerine
getirme alışkanlığına dönmesinden dolayı ebeveynlerin olaya müdahale etmesinden kaynaklandığı
söylenebilir. Yani aile yanında kalan öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri yurtta, pansiyonda, evde
tek başına veya arkadaşlarıyla birlikte yaşayanlardan daha yüksek bulunmuştur. Dolayısıyla,
yetişkinliğe geçiş döneminde olan üniversite öğrencilerinin birlikte yaşadığı kişilerin, hayatlarının pek
çok alanında etkili olduğu düşünülmektedir. Daha net yorumlarda bulunabilmek için geniş örneklemli
araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Öğrencilerin aile yapıları ile internet bağımlılık düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark
olmadığı görülmüştür. Karasu (2017) da üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile sosyal destek
arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada aile yapısı ile internet bağımlılık
düzeyleri arasında herhangi bir farkın olmadığını rapor etmişlerdir. Bu bulgular ile çalışma bulgularımız
benzerdir. Öğrencilerin internet bağımlılıklarının aile yapısından ziyade bireylerin edindikleri
alışkanlıklardan kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü aileler çoğu zaman çocuklarının interneti ne amaçla
kullandığını veya internette neler yaptığını hem kontrol etmiyor hem de kendilerini teknolojiden uzak
görüyorlar.
Çalışmada katılımcılara uyku düzenleri ve günlük uyku süreleri sorulmuş, alınan yanıtlara göre
öğrencilerin %60.3’ünün düzenli, %77’sinin de 7 ile 10 saat arasında uyuduğu, az uyuyan ve uyku
düzeni olmayan öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin de yüksek olduğu belirlenmiştir. Ekinci
ve ark. (2014) ve Çam (2014) çalışmalarında, bulgularımızla benzer şekilde internet bağımlılık puanları
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yüksek olan bireylerin uyku sorunlarının da anlamlı derecede yüksek olduğunu tespit etmiştir.
Belçika’da yapılan bir başka çalışmada da aşırı internet kullanımının hafta içi yatma ve uyanma
saatlerinde gecikmeye neden olduğu, bununda yorgunluk ile ilişkili olduğunu bildirilmiştir (Bağış, 2016;
Van Den Bulck, 2004). Bu çalışmaların sonuçları bulgularımı destekler niteliktedir. Çünkü, üniversite
öğrencilerinin ailelerinden ayrı yaşamaları, arkadaşları ile sabahlara kadar sohbet/chat yapmaları, sınav
zamanları veya ödev/proje yetiştirmek için sabaha kadar çalışmalarının internet ve telefon kullanımını
kısıtlayıcı veya kontrol edici faktörlerin ortadan kalkmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Uyku düzensizliğinin en önemli nedenlerinden birinin de aile sorunları olduğu düşünülmektedir. Aileleri
öğrenciler için gerekli ortamı sağlayamadığında; öğrenci bulunduğu durumdan rahatsız olmaya, kaygı
duymaya başlar ve öğrencide bilişsel bazı sorunlar oluşabilir. Bu nedenlerle öğrencilerin uyku
düzenlerinde bozulmalar meydana gelebilir.
Üniversite öğrencileri internet bağımlılığına yakalanma açısından en yatkın grubu oluşturur. Çünkü,
teknolojiyle büyüyen bu jenerasyon kişisel bilgisayar, tablet, telefon ve interneti küçüklüğünden beri
kullanmaktadır (Yeap ve ark., 2015).
SONUÇ
İnternet bağımlılığı özellikle gençleri içine alacak şekilde bireyleri psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik
açıdan olumsuz etkilediğinden dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Teknolojideki hızlı gelişmeler
sonucu internet erişiminin daha kolay hale gelmesi internet bağımlılık yaşının daha da düşeceği ve
bağımlılık oranlarının artacağını düşünülmektedir. Dolayısıyla toplumsal bir sorun olan bağımlılık
oluşmadan önce internet bağımlılığı riski taşıyan bireylerin tespit edilmesi ile gerekli tedbirlerin alınarak
bağımlılığın önüne geçilebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, internet bağımlılığının ortaya çıkış
şekline ve bu bağımlılığa etki eden faktörlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, üniversite
dönemindeki gençlere ve ailelerine bilinçli internet kullanımı konusunda bilgilendirici seminer, toplantı
ve konferanslar düzenlenmeli, internet bağımlılığı açısından ileriye yönelik önlemler vakit kaybetmeden
alınmalıdır.
Sonuç olarak, internet bağımlılığını önlemenin yolunun aile ve kişisel eğitiminden geçtiğini
söyleyebiliriz. Bu nedenle, gelecekte sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için bireylerin bilinçli internet ve
akıllı telefon kullanımı konusunda bilgilendirilmeleri oldukça önemlidir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı Spor kulübü yöneticilerinin engelli bireylerin fiziksel aktivitelere katılımlarına
yönelik tutumlarını incelemektir. Bu amaçla Malatya Yeşilyurt ilçesinde sportif faaliyetler yürüten 18
spor kulübü yöneticisiyle yüz yüze görüşmeler sağlandı. Görüşmeler kapsamında spor yöneticilerine;
kulübünüzde lisanslı engelli sporcu var mı ?, Kulübünüzde engelli bireylere fiziksel aktivite yaptıracak
uzman antrenör bulunmakta mıdır?, Engelli bireylerin katılım gösterdiği spor branşları var mıdır ?,
Engelli bireylerin fiziksel aktivitelere katılmaları konusunda ne tür tedbirler alıyorsunuz ?. Soruları
soruldu. Spor kulübü yöneticilerinin verdikleri cevaplar istatistiksel olarak değerlendirilerek benzer
cevaplar kategorize edildi. Veri toplama metodu olarak nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir.
Verilerin toplanmasında odak grup görüşmelerinden faydalanılmış ve görüşmeler sırasında yarı
yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Nitel araştırma metotlarından mülakat tekniği tercih
edilmiştir. 13 spor kulübü yöneticisi kulüplerinde lisanslı engelli sporcu bulunduklarını belirtirken, 5
spor kulübü yöneticisi kulüplerinde lisanslı engelli sporcu bulunmadığını belirti. 3 Spor kulübü
yöneticisi kulüplerinde engelli bireylere fiziksel aktivite yaptıracak alanında uzman antrenörlerin
bulunduğunu belirtirken, 15 spor kulübü yöneticisi kulüplerinde alanında uzman antrenör
bulunmadığını belirtti.
Sonuç olarak spor kulübü yöneticilerinin engelli bireylerin fiziksel aktivitelere katılımlarına yönelik
tutumları olumlu yönde olduğu söylense de; alanında uzman antrenörlerin olmaması engelli bireylerin
spora katılımını engelleyen en büyük etken olarak görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Engelli birey, fiziksel aktivite, yönetici

ABSTRACT
The purpose of the study is to investigate the attitudes of Sports Club Administrators’ towards the
physical activity participation of individuals with disabilities. Face to face meetings were conducted
with 18 sports club administrators in Malatya Yesilyurt District. To collect data, the following questions
were asked to sports administrators. Is there any licensed athlete with a disability in your club? Is there
any coach with an expertise in teaching physical activities to individuals with disabilities? Are there any
sports branches in which individuals with disabilities can participate? What kind of measures do you
take to ensure that individuals with disabilities can participate in physical activity? Qualitative research
method was used to gather the data. The responses of sport administrators were evaluated statistically
and similar responses were categorized. Focus group interviews were conducted to collect data and a
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semi-structured questionnaire was used during those interviews. While 13 administrators mentioned that
they have licensed athletes with disabilities, 5 administrators mentioned that they did not have a licensed
athlete with a disability in their sports club. Moreover, while 3 administrators mentioned that they have
a coach with an expertise to teach physical activities to individuals with disabilities, 15 administrators
did not have an expert coach.
Results revealed that, although the attitudes of sports club administrators towards the participation of
individuals with disabilities in physical activities were positive, not having a coach to teach in the field
was the biggest barrier preventing individuals with disabilities from participating in sports.
Key words: Individuals with disabilities, physical activity, administrator
GİRİŞ
Yöneticilerinden beklentiler giderek artmakla birlikte, yöneticiler bürokratik yapı içine sıkıştırılmış,
yönettiği birimin mevcut durumunu kabullenmiş ve çalıştırdıkları kişiler ile işbirliği yapmaya isteksiz
bir görünüm sergilemektedirler (Bjork & Ginsberg , 1995).
Tutum, bireylerin bir şey hakkında ne hissettiğini ifade etmektedir (Robbins, 1994). Başka bir ifadede
Tutum, bireyin kendine veya çevresindeki herhangi bir nesneye, toplumsal konu, veya olaya karsı
deneyim, motivasyon ve bilgilerine dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal tepki eğilimi
gösterir(İnceoğlu,2000). Olumlu veya olumsuz şekillenebilir. Başka bir anlatımla tutum; deneyim ve
yaşantılar ile birlikte oluşan, ilgili olduğu bütün obje ve durumlara karşı bireyin davranışları üzerinde
yönlendirici veya dinamik bir etkileme gücüne sahip zihinsel ve duyusal hazırlık durumu (Allport, 1967;
akt. Tavşancıl, 2010) olarak da ifade edilmektedir. Zihinsel engellilik, bireyin genel zihinsel işlevlerinin
normalin altında olması ve uyumsal davranışların iki ya da daha fazlasında görülen yetersizlik olarak
açıklanmaktadır (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2013; Dünya Sağlık Örgütü, 2012). Kurum yöneticileri,
kurumun etkililiği ve verimliliği açısından en önemli kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kurum
yöneticileri, sahip oldukları bilgi ve becerilerle kurumun geleceğini planlamakta, yönünü belirlemekte
ve kurumdaki değişim çabalarını yönlendirmektedir (Garies ve Tschannen-Moran, 2005).

METOT
Bu çalışmanın amacı Spor kulübü yöneticilerinin engelli bireylerin fiziksel aktivitelere katılımlarına
yönelik tutumlarını incelemektir. Bu amaçla Malatya Yeşilyurt ilçesinde sportif faaliyetler yürüten 18
spor kulübü yöneticisiyle yüz yüze görüşmeler sağlandı. Görüşmeler kapsamında spor yöneticilerine;
1- kulübünüzde lisanslı engelli sporcu var mı ?,
2- Kulübünüzde engelli bireylere fiziksel aktivite yaptıracak uzman antrenör bulunmakta mıdır?,
3- Engelli bireylerin katılım gösterdiği spor branşları var mıdır ?,
4- Engelli bireylerin fiziksel aktivitelere katılmaları konusunda ne tür tedbirler alıyorsunuz ?.
Soruları soruldu. Spor kulübü yöneticilerinin verdikleri cevaplar istatistiksel olarak değerlendirilerek
benzer cevaplar kategorize edildi. Veri toplama metodu olarak nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir.
Verilerin toplanmasında odak grup görüşmelerinden faydalanılmış ve görüşmeler sırasında yarı
yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Nitel araştırma metotlarından mülakat tekniği tercih
edilmiştir.

BULGULAR
13 spor kulübü yöneticisi kulüplerinde lisanslı engelli sporcu bulunduklarını belirtirken, 5 spor kulübü
yöneticisi kulüplerinde lisanslı engelli sporcu bulunmadığını belirti. 3 Spor kulübü yöneticisi
kulüplerinde engelli bireylere fiziksel aktivite yaptıracak alanında uzman antrenörlerin bulunduğunu
belirtirken, 15 spor kulübü yöneticisi kulüplerinde alanında uzman antrenör bulunmadığını belirtti.
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Tablo 1, Lisanslı Sporcu Durumu
Lisanslı Sporcu durumu

Bulunduran Kulüp
13

Bulundurmayan kulüp
5

Tablo 1’e göre 13 kulübün bünyesinde lisanslı engelli sporcu bulunurken 5 kulübün bünyesinde lisanslı
engelli sporcu bulunmamaktadır.
Tablo 2, Kulüplerinde Uzman Antrenör Bulundurma Durumu
Var
Kulüplerinde Uzman antrenör 3
bulundurma

Yok
15

Tablo 2’ye göre 3 kulüp bünyesinde engelliler alanında uzman antrenör bulundururken.15 kulüp
engelliler alanında uzman antrenör bulundurmamaktadır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bulgular incelendiğinde spor kulübü yöneticileri bünyelerinde engelli sporcu bulundurmak
istemektedirler. Ancak engelli bireylere fiziksel aktivite yaptıracak alanında uzman antrenör
bulunmamaktadır.
Sonuç olarak spor kulübü yöneticilerinin engelli bireylerin fiziksel aktivitelere katılımlarına yönelik
tutumları olumlu yönde olduğu söylense de; alanında uzman antrenörlerin olmaması engelli bireylerin
spora katılımını engelleyen en büyük etken olarak görülmektedir.
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ABSTRACT
Purpose – This study was conducted to investigate the socioeconomic determinants of Tuberculosis
(TB) in Nigeria. The prevalence of Tuberculosis in Nigeria in recent years has been on thunderous
increase, and this has led to poor health outcome and dwindled economic growth. Nigeria government
has put different measures to stop the prevalence of TB in Nigeria but it seems their efforts are fruitless.
This situation becomes a great challenge to the people and the government. This facts, motivated this
study to empirically investigate socioeconomic factors/determinants which may have been the causes of
increase in TB continuous prevalence despite the government efforts to stop its menace in Nigeria.
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Design/Methodology/Approach – This study used Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) model
for its design and methodology. Unit Root Test was conducted at the initial stage which led to the
decision of using the ARDL model. The ARDL bound test, Coefficient test, Error Correction Model
(ECM), and diagnostic test were conducted. The data used in this study is annual secondary data ranging
from 1985 to 2018 (34 years of observation). The data were sourced from a reliable means.
Findings – The study finding shows that there are socioeconomic determinants/factors which can
control the prevalence of TB in Nigeria. Socioeconomic determinants like income, education, savings
and final consumption expenditure (FCE) used in this study showed a positive relationship with
Tuberculosis. Only savings and final consumption expenditure were significant at 5% and 10%
respectively, proving that increase in savings and FCE leads to increase in TB prevalence in Nigeria.
Income and education were not significant with TB because savings and FCE are components of income
and they were used in this study. In general, increase in income and education may lead to increase in
TB prevalence but it depends on the savings and how the expenditure where made and channelled.
Originality/Value – This study is an original study of the Authors.
Keywords: ARDL model, SocioEconomic Determinants, Tuberculosis, Nigeria.

INTRODUCTION
Economic growth and development has become a vital issue in the world recently. Many countries are
striving to improve their economic growth, in order to improve the wellbeing of their citizens which
Nigeria is not exceptional. However, Current studies on economic growth have recognized favourable
growth effects of human health (Barro,1991; and Mankiw et al., 1992). Ever since health became
recognized to the international community, a lot of commitments have been made regarding
improvements of health with instigations that one of the causes of health problems are diseases. Diseases
deteriorate the health outcome of the people, thereby making the people to be non-active and nonproductive in the economy. Tuberculosis (TB) is one of the infectious diseases which have been
disrupting Nigeria economic growth in recent times. Additionally, in affecting health and life of the
people directly, Tuberculosis create a remarkable impact on the society, and political systems and plans
of the country. Tuberculosis has been classified as one of the most dangerous infectious diseases in
Nigeria and in the whole world as well (FMOH, 2017). The symptoms include less fatigue, chills, night
sweats, coughing, chest pain, loss of appetite, and weight loss.
TB spreads through the air, therefore the infected people are kept in isolation from other people.
According to communicable diseases statistics, TB has caused about 15.2% of deaths in Nigeria since
2017 (FMOH, 2017). TB is curable, but the period and process of its medication to the victims are highly
inconvenient. The health practitioners who administer the treatment to the victims find it hard because
of poor infrastructure, no vehicles and no protective health materials to avoid them being infected by
tuberculosis. Most of the time, the isolation places for the TB patients are in the bushes, and difficult to
administer their medication. Tuberculosis prevalence increased in Nigeria in 2017 to 2018 from 418,000
to 429,000 incidences respectively. Also deaths as a result of Tuberculosis increased in the same period
of the years from 155,000 to 157,000 respectively with TB treatment coverage stagnant at 24% (Paul
Adepoju, 2020). Also the prevalence of TB is worsened in Nigeria when there is high prevalence of HIV
infections. People with HIV are more vulnerable to active TB. In estimation, 63,000 Nigerians who are
HIV/AIDS positive develops TB easily and 39,000 Nigerians died from TB annually (WHO, 2018).
TB prevalence becomes worse due to poor economic outcome that has existed among the people to date.
See figure 1 below.
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Source: Federal Ministry of Health Nigeria (FMOHN), 2019.
Figure 1: Annual number of TB Infections per 100,000 in Nigeria (1985 – 2018)
The annual number of TB cases has been in an increase since 1985 to 2015. The control of the disease
in Nigeria is coordinated by the National tuberculosis and leprosy control program (NTBLCP) in line
with the ‘Stop TB Partnership’ initiatives whose ultimate target is to eliminate TB as a public health
problem (less than 1 case per million population) by the year 2050. The Nigeria government fails to
observe (or even if they observe, they fail to take immediate action) that is the reason why in Nigeria
the burden of infectious diseases is alarming, like Tuberculosis. Tuberculosis diseases in general,
continue to make costly disruptions to trade and commerce in every region in Nigeria. (FMOH,2003).
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Population
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Source: World Bank, 2021.
Figure 2: Tuberculosis case detection rate (% all forms) in Nigeria (2000 – 2020)
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Figure 2 shows that TB detection cases are still at increase in Nigeria in recent years. According to
World Health Organization, Benue has the high TB burden which is as a result of high HIV prevalence
in the state. The age groups commonly affected by TB are the most productive age groups, with the 25
– 34 age group accounting for 33.6% (15,303) of the smear positive cases registered in 2010 (WHO,
2015).
Socioeconomic Determinants of Tuberculosis in Nigeria
Considering the high rate of TB prevalence in Nigeria, it is important to investigate the socioeconomic
determinants of TB in Nigeria, this will help to find a solution to this menace. Therefore, some of the
socioeconomic determinants of TB are:
Education: According to United Nation Children Education Fund (UNICEF), primary education is
compulsory and free in Nigeria, but about 10.5 million children aged 5-14 years are out from school
(UNICEF, 2019). Education is one of the socioeconomic determinants of Tuberculosis in Nigeria,
because it contributes to human capital acquisition and when one is highly educated, he has the chance
to acquire good job which will yield high income, thereby making sure the person has enough income
and resources to fight against the prevalence of TB, but consistency in education is lacking behind in
Nigeria. The lack of education or the situation in which the masses fails to attend schooling poses a
serious danger to the health and wellbeing of the people, because when the children are out-of-school,
there will be high rate of illiteracy which will help in promoting the existence of Tuberculosis among
them.
Gross Domestic Saving (% of GDP): Annual Savings of Nigeria is another socioeconomic
determinant of Tuberculosis prevalence in Nigeria. The yearly update of the Nigeria gross domestic
savings from 1981 to 2017 indicates that at an average of 44.4 percent are saved over the years (World
Bank, 2020). Increase in savings as a result of increase in income helps to fight unexpected prevalence
of infectious diseases such as TB in Nigeria.
Final Consumption Expenditure (FCE): This is an expenditure made by all the components
(Government, households, enterprises) in the economy, having their economic interest focusing within
the country territory. According to the Keynesian Aggregate Expenditure Model, people either consume
or save their income. Therefore, income is equals to consumption plus savings. If income increases, then
consumption and savings will increase. When income remains constant over the years, then increase in
FCE decreases savings which leads to decrease in investment because savings is equals to investment.
Decrease in investment against TB prevalence results to increase in the prevalence of TB because, there
is lack of capital saved against the rainy day or invested to combat any emergency prevalence of TB.
Therefore, FCE has an important relationship with CDs via level of income, since expenditure is a
component of income.
Gross Domestic Product per capita (GDP/capita): GDP/Capita is a good measure of a country’s
standard of living. It explains how prosperous a country feels to its citizen. In Nigeria, the GDP/Capita
was recorded at 2396.30 United States Dollars in 2018. Nigeria have a low standard of living despite it
is classified as low middle income country. Poor standard of living is a ticket to increase rate of the
existence of Tuberculosis in the country, hence the income of the people is a good socioeconomic
determinant to the existence and prevalence of Tuberculosis in Nigeria.
In addition, figure 3 is the scatter plot relating Tuberculosis and its determinants in Nigeria. The
relationship was plotted with each of the determinants to see how TB links with each of them. The first
panel is the relationship between TB and GDP/C, it is depicting a positive linear relationship in the short
run but a negative linear relationship in the long run. This implies that, the continues prevalence of TB
will decrease GDP/C in the long run but not in the short run. The second panel is the relationship between
TB and gross domestic savings (SA) which is percentage of GDP/C, the relationship indicates the same
with the first panel. The third panel is the scatter plot between TB and final consumption expenditure
(FCE) which is percentage of GDP/C. The panel depicts a positive linear relationship between TB and
FCE within the period of observation. This means increase in TB leads to increase in FCE.
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Figure 3: Scatter plots linking the determinants with TB (1985-2018)
The fourth and last panel is the relationship between TB and EDU. It shows a positive relationship
between TB and education. This means improvement in education and awareness of TB may not reduce
TB prevalence. This may be as a result of its mode of infections which is by air.
However, there are many other socioeconomic determinants of Tuberculosis in Nigeria but the
mentioned are few as used in this study. This study examines the socioeconomic determinants of
Tuberculosis in Nigeria by answering the question “What are the socioeconomic determinants of
Tuberculosis and why is TB in an increasing prevalence in Nigeria”? This study is organized in five
section starting with introduction at section one, section two is the literature review, section three is the
methodology and data, while section four is result estimation and analysis. Section five is the conclusion,
policy implication and study limitation.

2. LITERATURE REVIEW
2.1 Empirical Review
According to David Houéto, 2019, the social determinants of emerging infectious diseases in Africa,
using primary data from National Health Interview Survey (NHIS), concludes that social inequalities,
poverty, socio –cultural and religious belief are good social determinants that caused the prevalence of
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EBOLA (infectious diseases) in Africa. Duarte et al. 2021, in their study on different disease, same
challenges; Social determinants of tuberculosis and COVID-19, using a conceptual and empirical
analyses, proves that inadequate finance and lack of human resource availability are great contributors
to the prevalence of TB and COVID-19.
Bishwajit et al, 2014, also studied the Social Determinants of Infectious Diseases in South East Asia
using conceptual and empirical analyses as a method and their results proves that, poverty, food
insecurity,
illiteracy,
poor
sanitation,
and social stigma are creating formidable challenges to prevention of further spread of HIV/AIDS &
TB. Additionally, World Health Organization (WHO) CSDH in 2007, examined the determinants of
communicable diseases, using a conceptual framework in their analysis, and ascertained that people who
are less well-off and people who are socially excluded have a bad link with their health status and the
social determinants.
2.2 Theoretical Review
Social determinants of health (SDH) theory (WHO, 2017) believe that the existence of communicable
diseases on health is determined by the conditions in which people are born, grow, live, work and age.
Societal elements and economic characteristics have made emphasis as powerful determinants of
peoples’ health status (prevalence of TB) and they have important relevance to policy formulations if
the goal is to improve health by stopping the prevalence of TB. It has been theoretically established that
income and health status are directly related since income changes in the same direction with life
expectancy (Deaton, 2001). Deaton maintains that increase in income improves health outcome and
decreases vulnerability of diseases. When one is educated, he will be cautious on the type of food he
eats, the water he drinks, the place he lives and so on and all this factors are attributes to the social
determinants of health.
However, this study adopts the Cobb-Douglas production function in which the factors of production
are considered as the determinants of levels of output in the production process, depending the
combination levels of the determinants/factors of production. Cobb-Douglas production function is
stated mathematically as below:
Q = f (K, L)

(1)

which simply expresses the relationship between output (Q) and the combinations of
determinants/factors or inputs of production known as labour (L) and capital (K), which is widely used
in economics. This theory was emulated for the empirical model of this study analysis where
Tuberculosis (TB) is used as the dependent variable while Real income (RY), Savings (SA), Final
consumption expenditure (FCE) and Education (EDU) are used as the independent variables which are
the determinants/factors indicating the level of TB prevalence in consideration to the combination of the
independent variables. Empirical Model for Tuberculosis (TB) and their determinants is mathematically
stated as;
TB = f (RY, SA, FCE, EDU)

(2)

Equation 2 is the mathematical statement of empirical model relating TB, the dependent variable and
RY, SA, FCE, EDU which are the independent variables. Statistically, the empirical model for equation
2 is written as
TB = ARYb1SAb2FCEb3EDUb4
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The reduction of equation 3 after taking the natural logarithm is stated as below
InTBt = A + b1InRYt + b2InSAt + b3InFCEt + b4InEDUt + εt

(4)

Where TB denotes Tuberculosis, EDU represents education, RY represents Income/Capita, SA
represents Savings/Capita, FCE represents final consumption expenditure, and ε represents the error
term. A represents the intercept, In is the Natural Logarithm, while b1, b2, b3, and b4 are coefficients of
the independent variables, for b1, b2, b3, and b4 are fractions between 0,1 because they are the output
elasticity of the independent variables respectively which explains the percentage change of the
dependent variable (output) as a result of the percentage change of the independent variable (input).

3.

METHODOLOGY AND DATA

3.1 Methodology
The unit root test was the first test conducted in this study to find the stationary outcome of the variables
in the series, and the result shows that the variables exhibit a mix mode stationary. Therefore, this study
adopts the Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) model approach in its analysis. The analysis starts
with the ARDL bound test to find the cointegration existing among the variables within the study period
with the help of the F-statistics computation to find the significant level of the variables. The upper
bound and lower bound critical value as well the value of the F-statistics helps to know if the variables
are cointegrated. Meanwhile the ARDL bound test for the determinants of Tuberculosis model can be
written as follows:
ΔInTBt = A + b1InTBt-1 + b2InRYt-1 + b3InSAt-1 + b4InFCEt-1 + b5InEDUt-1 +
∑𝑃𝑖=1 µ1 ∆ InTBt-i + ∑𝑞𝑖=0 µ2 ∆ InRYt-i + ∑𝑟𝑖=0 µ3 ∆ InSAt-i + ∑𝑠𝑖=0 µ4 ∆ InFCEt-i

+

+ ∑𝑡𝑖=0 µ5 ∆ InEDUt-i + ɛt

(5)

The hypothesis for the ARDL bound test is stated as below
H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0 (There is no long-run cointegration among the variables)
H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0 (There is long-run cointegration among the variables).
The estimation analysis continued with long-run coefficient relationship test, to find out the equilibrium
relationship existing between the dependent and independent variables.
The formula for this long-run coefficient relationship test is presented as below.
𝑞

InTBt = A + ∑𝑃𝑖=1 𝑏1 InTBt-i + ∑𝑖=0 𝑏2 InRYt-i + ∑𝑟𝑖=0 𝑏3 InSAt-i
+ ∑𝑠𝑖=0 𝑏4 InFCEt-i + ∑𝑡𝑖=0 𝑏5 InEDUt-i + ɛt

(6)

The next text is the Error Correction Model test conducted to measure the speed of adjustment of the
variables to restore to equilibrium in the dynamic model within the period of the study.
The Error Correction Model (ECM) is the next estimation after the coefficient relationship estimation.
It is conducted to measure the speed of adjustment of the variables in restoring equilibrium in the
dynamic model. The formula for this test is:
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𝑞

ΔInTBt = δ0 + φ ECTt-1 + ∑𝑃𝑖=1 µ1 ΔInTBt-i + ∑𝑖=0 µ2 ∆InRYt-i + ∑𝑟𝑖=0 µ3 ∆InSAt-i
+ ∑𝑠𝑖=0 µ4 ∆InFCEt-i + ∑𝑡𝑖=0 µ5 ∆InEDUt-i + ɛt

(7)

From equation 7, φ is the error correction term (ECT) used to measure the speed of adjustment parameter
among the variables in the model. According to Pahlavani et al. (2005), a stable error correction model
(ECM) should be statistically significant and possess a negative sign.
The final test to run is the diagnostic Test. It is conducted in order to identify and examine if problems
exist in the model. The selected tests are the Cusum and Cusum of square test to diagnose the stability
of the model, autocorrelation test to identify the correlation between the series members of observation,
and heteroscedasticity test was conducted to check if there is existence of non-constant variance in the
model.
3.2

Data

This study used secondary data which were collected from reliable sources. Most of the data were
collected from World Bank, World Health Organization (WHO), United Nations (UN). The data
collected are annual time series data ranging from 1985 to 2018 with 34 years’ observations. The
dependent variable is Tuberculosis (TB) and its source are from world health organization. The
independent variables are education (EDU) which is the percentage number of gross primary school
enrolment (Gross enrolment ratio is the ratio of total enrolment, regardless of age, to the population of
the age group that officially corresponds to the level of education shown) which the source is from world
bank, also another independent variable is real income per capita or GDP/capita (RY), which the source
was from World Bank. Gross domestic savings (SA) is another independent variable in which its source
was from World Bank. Final consumption expenditure is a share of payments/expenditures of total
income, they are payments made on goods and services and which its source was from World Bank.

4.

RESULT ESTIMATIONS AND ANALYSIS

Descriptive statistics and Covariance Matrix
The descriptive statistics of the variables are shown in table 1 below. It contains the mean, maximum,
minimum and standard deviation of the variables.
Table 1: Descriptive Statistics

Variable

Obs.

Mean

Std. Dev.

Max.

Min

TB

34

305.7647

38.1488

343.000

219.00

RY

34

192.2824

174.1232

568.4990

27.75200

SA

34

36.84265

13.38905

64.3550

15.8460

FCE

34

61.35097

15.20868

86.92000

31.19200

EDU

34

90.66250

7.069644

106.2830

78.66300

___________________________________________________________________________
Source: EVIEW 2021.

Also the covariance matrix is shown in table 2, it shows the correlation among the variables used in the
model.
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Table 2: Covariance Matrix of coefficient of TB model
E(V)

TB

TB

1412.533

RY

652.0398

RY

SA

FCE

EDU

29427.16

SA

-67.37538

-1741.654

173.9941

FCE

63.87970

2128.274

-194.2430

224.5010

-90.05092

6.938836

-8.349580

EDU

77.31303

48.50988

Source: EVIEW 2021.
The covariance between the dependent variable TB and the independent variables are positive for RY,
negative for SA, positive for FCE and positive for EDU. It means only savings have a negative
relationship with TB, increase in TB leads to decrease in savings. This is because the masses will spend
all their money trying to have medical treatment when they are infected with TB.
Unit Root Test: The next result is the unit root test. The result is shown in table 3 below. The variables
are stationary in mix mode hence ARDL model was used for the result estimations.
Table 3: Unit Root Test Result
ADF TEST

PP TEST

LEVEL
Constant

Constant and Trend

Constant

Constant and Trend

LTB

-0.7687

4.2889**

-1.0220

0.1737

LRY

0.0366

-2.5723

-0.1493

-2.5576

LSA

1.1158

-4.6136***

-1.0777

-4.6097***

LFCE

-1.2146

-3.6431**

-1.5342

-5.4068***

LEDU

-3.1278**

-3.0582

-3.0147**

-2.9808

-6.2961***

-5.3808***

-6.3212***

FIRST DIFFERENCE
LTB

2.5431

LRY

-4.7412***

-4.6469***

-4.7361***

-4.6434***

LSA

-6.3635***

-6.5523***

-19.7670***

-23.3374***

LFCE

-7.9508***

-3.7281**

-15.4580***

-14.9543***

LEDU

-4.3510***

-4.2647**

-5.2799***

-5.3277***

Source: Eview 10, 2021. Note: *** , ** and * denotes significant at 1%, 5%, and 10% respectively.
All the variables are estimated in log form. LTB = log of Tuberculosis, LFCE = Log of final
consumption expenditure as a percentage of GDP, LRY = log of real GDP per capita, LSA = log of
gross savings per capita as a percentage of GDP per capita, LEDU = log of education. All these are the
log of all the dependent and independent variables used in the study.
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ARDL bound test: The ARDL bound test was computed to find the cointegration that existed among
the variables in the model. The comparison between the computed F-statistics and critical value bound
are used to predict the result of the cointegration. See table 4 below.

Table 4: ARDL Bound Test for Cointegration
Model

TB = f(RY, SA, FCE, EDU)

K = 4; N = 30

Computed F-statistics: 5.094

Critical Values

Lower Bound I(0)

Upper Bound I(1)

1%

4.28

5.84

5%

3.05

4.22

10%

2.52

3.56

Sources: EVIEW 2021. Note: Significant level at the *10%, **5%, ***1%
The condition for this test is that if the value of the computed F-statistics is lesser to the lower bound
critical value, then there is no cointegration and if it is higher than the upper bound critical value, then
there is cointegration among the variables and when the value of the computed F-statistics falls between
the lower and upper bound of the critical vales, the test result is inconclusive. The value of the F-statistics
is 5.094. This is above the upper bound value of 4.22 at 5% significant level. It proves that the null
hypothesis is rejected at 5% significant level, hence there is cointegration among TB (dependent
variable) and the independent variables.

ARDL Estimated Coefficient Test: The result of the ARDL coefficient test is presented in table 5
below. The estimation of the model is based on the ARDL lag (1, 2, 1, 1, 1) for TB, RY, SA, FCE and
EDU respectively.

Table 5: Coefficient Estimation
DEPENDENT VARIABLE = LTB
Variables

Coefficient

Probability

LRY

0.0061

0.9248

LSA

0.8996**

0.0411

LFCE

1. 0205*

0.0720

LEDU

0.0517

0.9206

Constant

1.9361

0.6219

___________________________________________________________________________
Source: EVIEW 2021. Note: Significant at *10%, **5% and ***1%. The numbers in bracket are the
probability values of the coefficient.
The ARDL coefficient test is done to achieve the objective of this study which is to investigate the
socioeconomic determinants of Tuberculosis in Nigeria. In a summary, there is a long run relationship
between Tuberculosis and all the independent (determinants) variables. The result shows that there is a
positive relationship between TB and all the independent variables (determinants) which are income
(RY), savings (SA), final consumption expenditure (FCE) and education (EDU). Only Savings (SA)
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and final consumption expenditure (FCE) are significant at 5% and 10% respectively. It simply implies
that increase in savings and final consumption expenditure increases Tuberculosis (TB) while income
and education is insignificant. The coefficients b2, and b3 which recorded a positive relationship and also
significant indicates that any 5% increase in savings, and 10% increase in final consumption expenditure
will lead to 0.89%, and 1.02% increase of TB respectively. This may simply mean that when people
have increased their savings or have spent all their income, these will lead to increase in TB. Also income
and education has no significance on Tuberculosis because even at increase in income and education,
Tuberculosis prevalence can still be in increase but it depends on the channel of expenditure of the part
of income, whether it is focused on TB cure. Therefore, it is the expenditure and savings done from
income towards TB can determine the prevalence of Tuberculosis.
The Error correction model (ECM) test is the next test after the coefficient test. The ECM test is done
to identify the speed of adjustment that causes the dependent variable to return to equilibrium after some
changes in the independent variables. See the table 6 below for the results.

Table 6: ECM Result
Dependent Variable: DTB
Variables

Coefficient

D(LRY)
CointEq(-1)*

Probability

0.1287

0.0289

-0.3412***

0.0001

Source: EVIEW 2021. Note: Significant level at *10%, **5% and ***1%. D = 1st difference operator

The speed of adjustment in this model is significant at 1% which indicates that there is a long run
causality in the model. Also the coefficient of ECMt-1 (cointEq(-1)*) is -0.3412 indicating that the
model will be adjusting within the frame of 34% annually towards the long run equilibrium and this
means the adjustment speed is normal. Therefore, based on the level of significance, the model is
significant and concludes that the independent variables are social determinants of TB.

Stability of the Models
The CUSUM and CUSUMSQ are used to test the stability of the model. This is done to make sure that
the robustness of the model in long and short run has stable coefficient. See figure 1 below.
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Source: Eview 10, 2020
Figure 1: Stability Check - CUSUM and CUSUM of Square Test
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The stability test result shows that the model is stable because the test lines fall within the boundary of
the 5% level of significance. Therefore, there is a long run relationship and stability of coefficient among
the variables over the period of study.
Diagnostic Test
The diagnostic test is the next test after the stability test. The Auto/serial correlation and
heteroscedasticity test are the diagnostic test. These test are to check if there is existence of correlation
and variance problem in the model respectively. See table 7 below.
Table 7: Serial Correlation and Heteroscedastic Test Result
Model
Test-Stat.
Serial Correlation
Heteroscedasticity

Obs*R-Square
2.7089
24.5915

Prob. Chi-Square
0.2581
0.3717

Sources: Eview 10, 2020.
Table 7 above shows the serial correlation test, Obs*R-squared recorded 2.7089 which is also higher
than the chi square probability value of 0.2581, indicating nonexistence of serial correlation in the
model, which implies that the probability value is 25.8% which is above the 10% significance level. For
heteroscedasticity, the Obs*R-squared recorded to be 24.59 and it is above the probability value of
0.3717. Also the model has no residual heteroscedasticity because the probability value is 37.1% which
is above the 10% significant level. In conclusion the models used in objective one is free from
heteroscedasticity and serial correlation problem.

5.

CONCLUSIONS

Conclusion
This study discussed the socioeconomic determinants of Tuberculosis. The motivation accrued for this
study is as a result of the increasing prevalence of Tuberculosis in Nigeria. It is important to understand
that the objective of this study is geared up by the failure of Nigeria to achieving the Millennium
Development Goals (MDGs) health targets. However, the result of this study objective significantly
proves that there is great relationship between Tuberculosis and its determinants as indicated in the
model. The result proved that all the independent variables (determinants) in the model had a positive
relationship with Tuberculosis, which implies that increase of the determinants can lead to increase in
Tuberculosis. However, real income and education were not significant on the relationship outcome. It
was only savings and final consumption expenditure that were significant at 5% and 10% respectively.
In conclusion based on the findings, the study provides evidence in support of the social determinant of
health theory. Therefore, all the dependent variables are good determinants of Tuberculosis in Nigeria.
Policy Implications
The results provide proves in the findings from the result of all the study. The result of the study
objective proves that real income is a good determinant of Tuberculosis in Nigeria because savings and
expenditure which were significant in this study are components of income. However, the income level
of people or income per capita of Nigerians is very low when compared to other countries of the world
which are categorized as developing countries like Nigeria, low income will lead to poor health
expenditure which will allow the prevalence of TB to be at increase. Also, low income will lead to no
savings because people don’t have enough to spend. When there is no savings, the era of a rainy day
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becomes disastrous. Therefore, the Nigeria government should as a matter of fact and urgency improves
their economic policy with equity in order to improve the real income of the people. This will help to
curtail the prevalence of Tuberculosis among the populace in Nigeria. Also since there are other
determinants of TB like education, the government of Nigeria should improve the provision of education
to the masses, mostly those in the Northern part of Nigeria which had the believe that western education
is a sin and they only absconded on the Islamic education which has a minimal impact of knowledge as
regards to the society we are in today. Improvement on the determinants of TB is a road to the reduction
of TB prevalence in Nigeria.
Limitations and Recommendation
It is observable that this study is not exceptional from some limitations. It is true that this study
contributes immensely by exposing the socioeconomic determinants of Tuberculosis in Nigeria and
explain how important are these socioeconomic determinants, however, the characteristics of TB differ
hence the determinant of TB may not be the same for the other communicable diseases like Malaria,
HIV/AIDS, and others existing in Nigeria. Another limitation of this study is the up to date data. The
annual data used in this study is from 1985 to 2018. This study intended to use data up to the year 2020
but some of the data to some variable were not available. So there is need for further study using data
from 2019 and also there may be need for a cross sectional data from states to find the actual state which
has the highest prevalence of Tuberculosis in Nigeria. There are some variables that can play a major
role as the determinants of Tuberculosis. Such variables like poverty, out-of-pocket health expenditure
and others should be included in a further research to see their impacts on the TB prevalence in Nigeria.
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ÖZET
Profesyonel liglerde oynanan müsabakalardaki subjektif yorumlarla yapılan veri analizi yerini oyuncu
izleme teknolojilerine bırakmıştır. Yanlı yorumlardan kaçınmayı sağlayan bu çağdaş sistemler ile
birlikte performans analizinin alanı da oldukça genişlemiştir. Antrenörler oyuncuların performanslarını
ayrı ayrı takip edebilir ve değerlendirilir. Birçok spor branşında olduğu gibi futbolda da oyuncuların
mevkilerine göre sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar antrenörler tarafından oyunculara detaylı
şekilde aktarılır ve sahada uygulanması beklenir. Bu çalışmada da Euro 2020 Avrupa Şampiyonasında
yarı finale kalan takımların defansif orta saha oyuncularının oyun içi teknik performans parametreleri
incelenmiştir. Elde edilen verilerle birlikte defansif orta saha olarak görev yapan oyuncuların takım
başarısına olan etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Çalışmada Euro 2020 Avrupa Şampiyonasında yarı finale kalma başarısı gösteren dört takımın (İtalya
– İngiltere – İspanya – Danimarka) defansif orta saha oyuncularının aksiyonları hücum ve savunma
olarak iki başlık altında incelenmiştir. Bu kapsamda hücum aksiyonlarında; gol, asist, pas yüzdesi, ceza
sahası içine pas parametreleri ele alınmıştır. Savunma aksiyonları olarak hava topu mücadelesi kazanma
ve top kazanma sayıları analiz edilmiştir. Çalışmanın verileri bireysel ve takım performans
değerlendirmesini profesyonel araçlar ile gerçekleştiren spor-performans analiz şirketi InStat tarafından
elde edilmiştir.
Turnuvayı şampiyon bitiren İtalya milli takımının defansif orta saha oyuncusu Jorginho 754 dakika
görev almıştır. Bu süre boyunca ortalama olarak, %96 isabetli pas, %64 ceza sahası içine pas, %57 hava
topu kazanma ve maç başı 6 top kazanma ortalamasına sahiptir. İngiltere milli takımının defansif orta
saha oyuncusu Kalvin Phillips turnuvada 712 dakika görev almıştır. Oyuncu, 1 asist, %89 isabetli pas,
%44 ceza sahası içine pas yüzdesi, %87 hava topu kazanma yüzdesi ve maç başı 3.5 top kazanma
ortalamasına sahiptir. İspanya milli takımı defansif orta sahası Sergio Busquets turnuva boyunca 422
dakika görev yapmıştır. Busquets, %91 pas isabet yüzdesi ve ceza sahasına atılan paslarda %50 başarı
oranına sahiptir. Ayrıca, %74 hava topu kazanma yüzdesi ve maç başına 4.5 top kazanma ortalaması
olduğu tespit edilmiştir. Danimarka milli takımının defansif orta sahası Pierre Hojbjerg turnuvada 3 asist
yapmıştır. Bununla birlikte oyuncunun, %88 isabetli pas, %50 ceza sahası içine pas, %47 hava topu
kazanma ve maç başına 6 top kazanma ortalaması bulunmaktadır. Takımın oyun anlayışı ve oyuncu
profili de oyuncuların performans verilerini etkileyen unsurlar olarak ele alınabilir. Ancak ortaya konan
veriler defansif orta saha oyuncularının sorumluluklarını ve başarıya olan etkilerini yorumlamaya olanak
sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Futbol, Müsabaka Analizi, Hücum, Savunma, Orta Saha, Defansif Orta Saha.
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ABSTRACT
In recent years, data analysis in professional leagues has been done with player tracking technologies
instead of subjective comments. With these systems, which avoid subjective interpretations, the field of
performance analysis has considerably expanded. Coaches can evaluate the performance of players with
these systems. In football, as in many sports, players have responsibilities depending on their position.
These responsibilities are explained to the players in detail by the coaches. In this study, the in-game
technical performance parameters of the defensive midfielders of the semi-finals of the Euro 2020
European Championship were examined. In addition, it is aimed to reveal the effects of the players
acting as defensive midfielders on the team success.
In the study, the actions of the defensive midfielders of the four teams (Italy - England - Spain Denmark) in the semi-finals of the Euro 2020 European Championship were examined under two
headings as offensive and defensive. In this context, in offensive actions; goal, assist, pass accuracy,
pass into the penalty area parameters were discussed. As defensive actions, the numbers of successful
air ball challenges and interceptions were analyzed. The data of the study was obtained by the sportsperformance analysis company InStat, which performs individual and team performance evaluation with
professional tools.
As a result of the study, Jorginho, the defensive midfielder of the Italy national team, played 754 minutes
in the tournament. Jorginho played with an average of 96% pass accuracy, 64% passing into the penalty
area, 57% airball challenges and 6 interceptions per game in the tournament. The defensive midfielder
of the England national team, Kalvin Phillips, played 712 minutes in the tournament. Phillips had a 1
assist, 89% pass accuracy, 44% passing into the penalty area, 87% air ball challenges and 3.5
interceptions per game. Spain national team defensive midfielder Sergio Busquets played 422 minutes
throughout the tournament. Busquets had a 91% pass accuracy and a 50% passing into the penalty area.
Moreover, he had a 74% airball challenges and an average of 4.5 balls per game. Denmark national team
defensive midfielder Pierre Hojbjerg, had 3 assists in the tournament. In the tournament, the player had
88% pass accuracy, 50% passing into the penalty area, 47% airball challenges and 6 interceptions per
game. Teams strategy and player profile can also be considered as factors that affect the performance
data of the players. However, the data in the study explain the responsibilities of defensive midfielders
and their effects on team success.
Keywords: Football, Match Analysis, Offensive, Defensive, Midfielder, Central Defensive Midfielder.
GİRİŞ
Son otuz senede futbolda müsabaka analizi üzerie yapılan çalışmalarda, oyuncuların fiziksel
gereksinimlerini belirlemek ve analiz etmek amacıyla artış söz konusudur (Bangsbo, 1994). Futbolcular
müsabaka esnasında mesafenin büyük çoğunluğunu düşük yoğunlukta katederler (Rienzi ve ark., 2000).
Yüksek yoğunlukta kat edilen mesafe ise %10 olarak tespit edilmiştir (Carling ve ark., 2008).
Oyuncuların fiziksel performanslarının yanı sıra saha içerisinde ortaya koydukları teknik parametrelerde
müsabaka analizinde önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda profesyonel liglerdeki verilerin analizi
subjektif yorumlar yerini oyuncu izleme teknolojilerine bırakmıştır (Barros ve ark., 2007; Bradley ve
ark., 2009: Di Salvo, ve ark., 2009).
Görsel ve yanlı yorumlardan kaçınılması sağlayan bu çağdaş sistemler ile birlikte performans veri
analizinin alanı da oldukça genişlemiştir (Drust, Atkinson ve Reilly, 2007). Söz konusu analiz
yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte antrenörler oyuncuların performanslarını ayrı ayrı takip edebilir ve
değerlendirebilir. Birçok spor branşında olduğu gibi futbolda da oyuncuların mevkilerine göre
sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar antrenörler tarafından oyunculara detaylı şekilde aktarılır ve
sahada uygulanması beklenir.
Yapılan bu çalışmada ise Euro 2020 Avrupa Şampiyonasında yarı finale kalan takımların defansif orta
saha oyuncularının oyun içi teknik performans parametrelerini inceleyerek bu oyuncuların takım
başarısına olan etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
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YÖNTEM
Çalışmada Euro 2020 Avrupa Şampiyonasında yarı finale kalma başarısı gösteren İtalya, İngiltere,
İspanya ve Danimarka takımlarının defansif orta saha oyuncularının aksiyonları hücum ve savunma
olarak iki başlık altında incelenmiştir.
Bu kapsamda hücum aksiyonlarında; gol, asist, pas yüzdesi, ceza sahası içine pas parametreleri ele
alınmıştır. Savunma aksiyonları olarak ise hava topu mücadelesi kazanma ve top kazanma sayıları analiz
edilmiştir.
Oyuncuların teknik parametrelerdeki başarı yüzde/frekans şeklinde açıklanmıştır. Çalışmanın verileri
bireysel ve takım performans değerlendirmesini profesyonel araçlar ile gerçekleştiren spor-performans
analiz şirketi InStat tarafından elde edilmiştir.

BULGULAR
Çalışmanın sonucunda, turnuvayı şampiyon bitiren İtalya milli takımının defansif orta saha oyuncusu
Jorginho’nun 754 dakika görev aldığı açıklanmıştır. Jorginho bu süre ile turnuvada en yüksek süre alan
defansif orta saha oyuncusudur. Bu süre boyunca ortalama olarak %96 isabetli pas başarısı yakalamıştır.
Bu sayı turnuvadan en yüksek yüzdeyle yapılan isabetli pas oranıdır. Ayrıca Jorginho, %64 ceza sahası
içine pas, %57 hava topu kazanma ve maç başı 6 top kazanma ortalamasına sahiptir.
İngiltere milli takımının defansif orta saha oyuncusu Kalvin Phillips turnuvada 712 dakika görev
almıştır. Oyuncu, 1 asist, %89 isabetli pas, %44 ceza sahası içine pas yüzdesi, %87 hava topu kazanma
yüzdesi ve maç başı 3.5 top kazanma ortalamasına sahiptir.
İspanya milli takımı defansif orta sahası Sergio Busquets turnuva boyunca 422 dakika görev yapmıştır.
Yarı finale kalma başarısı gösteren takımlar arasında en az süre ile görev alan Busquets, %91 pas isabet
yüzdesi ve ceza sahasına atılan paslarda %50 başarı oranına sahiptir. Ayrıca, %74 hava topu kazanma
yüzdesi ve maç başına 4.5 top kazanma ortalaması olduğu tespit edilmiştir.
Danimarka milli takımının defansif orta sahası Pierre Hojbjerg turnuvada 616 dakika görev almıştır ve
3 asist yapmıştır. Bu veri ile birlikte Hojbjerg gole en fazla doğrudan katkıda bulunan defansif orta saha
oyuncusudur. Ayrıca Hojbjerg, %88 isabetli pas, %50 ceza sahası içine pas, %47 hava topu kazanma ve
maç başına 6 top kazanma ortalaması bulunmaktadır. Maç başına 6 top kazanma ortalaması ile birlikte
Jorginho ve Hojbjerg bu parametrede en başarılı defansif orta saha oyuncularıdır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Yapılan çalışmada EURO 2020’de yarı finale kalma başarısı göstermiş dört takımın defansif orta saha
oyuncularının hücum ve savunma aksiyonları incelenmiştir. Elde edilen veriler ile birlikte defansif orta
saha oyuncularının takım başarısındaki etkisi ve oyundaki önemini tespit etmek amaçlanmıştır.
Ortaya konan veriler ışığında turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan İtalya Milli takımının defansif
orta saha oyuncusu Jorginho en yüksek isabet pas yüzdesi, en yüksek ceza sahası içerisine pas yüzdesi
ve maç başına top kazanma ortalamalarına sahiptir. Literatürde yer alan çalışmalar ortaya konan sunulan
parametrelerin önemi konusunda birbiriyle paralellik göstermektedir. Liu ve ark. (2016), İspanya La
Liga’da 2012-2013 sezonu üzerine yapmış oldukları çalışmada ilk üç sırada yer alan takımın
oyuncularının alt sırada yer alan takımlara göre topa daha fazla temas ettiklerinin, daha fazla pas sayısı
ve pas isabet yüzdesine sahip olduklarını açıklamışlardır.
Farklı mevkilerde görev yapan oyuncuların farklı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar
doğrultusunda oyuncuların fiziksel performans gereksinimleri ve teknik parametrelerdeki beceri
düzeyleri farklılık göstermektedir. Antrenörler oyuncularının fiziksel performans gereksinimlerini tespit
ettikten sonra belirli antrenman metotlarıyla oyuncuları müsabakalara hazırlar. Bununla birlikte teknik
parametrelerdeki eksiklikler müsabaka analiz yöntemleriyle belirlenir ve geliştirilmesi amaçlanır.
Yapılan bu çalışma sonucunda elde edilen verilerle takımların oyun stratejisi hakkında fikir sahibi
olunabilir. Ayrıca antrenörler ve spor bilimciler başarıyı elde eden takımların oyuncularının ortaya
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koydukları verileri göz önünde bulundurarak kendi takımları ve çalışmaları için yeni metotlar üzerinde
çalışma gerçekleştirebilir. Gelecekte, farklı turnuvalarda ve farklı mevkilerde görev yapan oyuncuların
performans veya teknik parametreleri analiz edilerek oyuncuların sorumlulukları hakkında fikir sahibi
olunmasını sağlayacak veriler üzerinde çalışmalar gerçekleştirilebilir.
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TOPA SAHİP OLMAK BAŞARIYI GETİRİR Mİ?
DOES THE BALL POSSESSION BRING THE SUCCESS?
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ÖZET
Son yıllarda ortaya konan teknolojik yeniliklerle spor bilimleri alanında bilgi yoğunluğu giderek
artmaktadır. Futbolda skorun oluşturan oyun içi parametreler fizyolojik, psikolojik, teknik parametreler
başlığı altında toplanabilir. Topa sahip olma, koşu mesafeleri, taktiksel farklılıklar bu parametrelerden
bazılarıdır. Yapılan bu çalışmanın amacı 2021 Copa América’da başarılı ve başarısız takımların topa
sahip olma verilerinin incelenmesidir.
Çalışmada 2021 Copa América’da finale kalan Brezilya ve Arjantin ile gruptan çıkamayan Bolivya ve
Venezuela takımlarının pozisyon başına topa sahip olma süreleri, 5 saniyeden daha az topa sahip olma
sayısı, 5-15 saniye arasında topa sahip olma sayısı, 15-45 saniye arasında topa sahip olma sayısı ve 45
saniyeden daha fazla süreyle topa sahip olma sayıları incelenmiştir. Bolivya ve Venezuela takımlarının
oynadıkları 4 müsabaka, Arjantin ve Brezilya takımlarının 7 müsabakası ele alınmıştır. Çalışmanın
verileri bireysel ve takım performans değerlendirmesini profesyonel araçlar ile gerçekleştiren sporperformans analiz şirketi InStat tarafından elde edilmiştir.
Venezuela takımının pozisyon başına topa sahip olma süresi 14 saniyedir. Bolivya takımı için bu süre
15.5 saniye olarak tespit edilirken, Arjantin milli takımı 16.8, Brezilya milli takımı ise pozisyon başına
18.7 saniye boyunca topu ayağında tutmaktadır. Maç başına 5 saniyeden daha az süre boyunca topa
sahip olma sayısında Bolivya ve Venezula milli takımları 18 defa topa sahip olmuşlardır. Brezilya
takımında bu rakam 20, Arjantin milli takımında 22’dir. Bolivya 39, Venezuela 41, Brezilya 31, Arjantin
ise 36 defa 5-15 saniye arasında topa sahip olmuştur. 15-45 saniye arasında topa sahip olma
rakamlarında Venezula 26, Bolivya 27, Arjantin 25 ve Brezilya 35 defa topa bu süreler arasında sahip
olmuştur. Venezuela 2.8 ve Bolivya 3.8 defa 45 saniyeden daha uzun süre topa sahip olurken Arjantin
ve Brezilya milli takımı bu ortalamaya 7 defa ulaşmıştır. Bu sonuçlarla birlikte Copa America’da başarılı
ve başarısız olan takımlar arasındaki topa sahip olma nitelikleri yorumlanabilir. Başarıya ulaşan
takımların topa sahip olma niteliklerindeki farklılık antrenörlerin oyun planlarını şekillendirebilir.
Anahtar kelimeler: Futbol, Müsabaka Analizi, Pas, Topa Sahip Olma, Copa America.

ABSTRACT
In recent years, there has been an increase in technological innovations. Accordingly, statistical analysis
methods also change. In-game parameters that provide the score in football can be explained as
physiological, psychological, technical and tactical parameters. Ball possession, running distances,
shots, tactical differences are some of these parameters. The aim of the study is to analyze the ball
possession data of successful and unsuccessful teams in 2021 Copa América and to reveal the
importance of the ball possession.
In the study, the ball possession data of the teams of Brazil, Argentina, Bolivia and Venezuela in the
2021 Copa América were analyzed. Accordingly, ball possession times per position, possession of the
ball less than 5 seconds per game, possession of the ball between 5-15 seconds per game, possession of
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the ball between 15-45 seconds per game and ball possession of more than 45 seconds per game were
examined. 4 matches played by Bolivia and Venezuela teams in the tournament and 7 matches of
Argentina and Brazil teams were analyzed. The data of the study was obtained by the sports-performance
analysis company InStat, which performs individual and team performance evaluation with professional
tools.
According to the results of the study, ball possession time of the Venezuelan team per position is 14
seconds. For the Bolivian team, this time is 15.5 seconds. The Argentina national team has the ball for
16.8 seconds, and the Brazilian national team for 18.7 seconds per position. In the number of possessions
for less than 5 seconds per game, the national teams of Bolivia and Venezuela had the ball 18 times. In
the Brazilian team, this number is 20. Argentina national team had the ball 22 times for less than 5
seconds. Bolivia had the ball 39 times, Venezuela 41, Brazil 31, Argentina 36 times between 5-15
seconds. Between 15-45 seconds, Venezuela had the ball 26 times, Bolivia 27, Argentina 25 and Brazil
35 times between these times. Venezuela 2.8 and Bolivia 3.8 times had the ball for longer than 45
seconds. Argentina and Brazil national team reached this average 7 times. In the light of these results,
ball possession variable between the successful and unsuccessful teams in Copa America can be
interpreted. The difference in the number and duration of possession of the ball by the successful teams
may affect the game plans of the coaches in the future.
Keywords: Football, Match Analysis, Pass, Ball Possession, Copa America.
GİRİŞ
Futbolda sonucu belirleyen nihai unsur gol olsa da sonuca giderken uygulanan değişkenler üzerinde
yapılan çalışmalar literatürde büyük ilgi görmektedir (James, Jones ve Mellalieu, 2004). Bir takımın
ortaya koyduğu performans ile müsabaka sonundaki skor her zaman tutarlı olamayacağından, şansın
rolü de gözardı edilemez (Lago, 2005). Skorun bilinmesi müsabakanın galibinin bilinmesine yol açsa
da tamamlayıcı göstergeler olmadan bir oyuncunun veya bir takımın performansı değerlendirilemez
(Ensum, Pollard ve Taylor, 2005; Hughes & Bartlett, 2002; Hughes, Langridge ve Dawkin, 2001).
Spor bilimleri alanında son yıllarda meydana gelen teknolojik yenilikler aracılığıyla bilgi yoğunluğunda
artış söz konusudur. Söz konusu yenilikler ile birlikte yeni analiz yöntemleri, ve antrenman metotları da
sporun gelişimine öncülük etmektedir. Spor kulüpleri bu doğrultuda ortaya konan verilerin analizi, karar
verme süreçlerini yönetme, antrenman metotlarında yenilikleri uygulama ve ihtiyaçlar doğrultusunda
hamleler yapabilme esnekliği için performans analizi departmanlarına başvurmaktadır. Futbolun en
önemli amacı olan gol değişkenine ulaşabilmek için saha içerisinde sergilenen teknik parametreler
fizyolojik, psikolojik, teknik parametreler başlığı altında toplanabilir. Topa sahip olma, koşu mesafeleri,
taktiksel farklılıklar bu parametrelerden bazılarıdır.
Yapılan bu çalışmanın amacı ise 2021 Copa América’da finale kalan Arjantin ve Brezilya takımları ile
gruptan çıkamayan Bolivya ve Venezula takımlarının topa sahip olma verilerinin incelenmesidir.
YÖNTEM
Çalışmada 2021 Copa América’da finale kalan Arjantin ve Brezilya takımları ile gruptan çıkamayan
Bolivya ve Venezula takımlarının pozisyon başına topa sahip olma süreleri, 5 saniyeden daha az topa
sahip olma sayısı, 5-15 saniye arasında topa sahip olma sayısı, 15-45 saniye arasında topa sahip olma
sayısı ve 45 saniyeden daha fazla süreyle topa sahip olma sayıları incelenmiştir.
Bolivya ve Venezuela takımları turnuvada 4 grup maçı oynamış ve gruptan çıkma başarısı
gösterememiştir. Arjantin ve Brezilya takımları ise finale kalma başarısı göstermiştir ve turnuvada 7
maç oynamışlardır. Takımların turnuvada oynadığı tüm maçlar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın
verileri bireysel ve takım performans değerlendirmesini profesyonel araçlar ile gerçekleştiren sporperformans analiz şirketi InStat tarafından elde edilmiştir.
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BULGULAR
Çalışmanın sonuçlarına göre, Venezuela takımının pozisyon başına topa sahip olma süresi 14 saniyedir.
Bolivya takımı için bu süre 15.5 saniye olarak tespit edilirken, Arjantin milli takımı 16.8, Brezilya milli
takımı ise pozisyon başına 18.7 saniye boyunca topu ayağında tutmaktadır.
Maç başına 5 saniyeden daha az süre boyunca topa sahip olma sayısında Bolivya ve Venezula milli
takımları 18 defa topa sahip olmuşlardır. Brezilya takımında bu rakam 20, Arjantin milli takımında
22’dir.
Bolivya 39, Venezuela 41, Brezilya 31, Arjantin ise 36 defa 5-15 saniye arasında topa sahip olmuştur.
15-45 saniye arasında topa sahip olma rakamlarında Venezula 26, Bolivya 27, Arjantin 25 ve Brezilya
35 defa topa bu süreler arasında sahip olmuştur.
Venezuela 2.8 ve Bolivya 3.8 defa 45 saniyeden daha uzun süre topa sahip olurken Arjantin ve Brezilya
milli takımı bu ortalamaya 7 defa ulaşmıştır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Yapılan çalışmada 2021 Copa America’daki başarılı ve başarısız takımların topa sahip olma verileri
incelenmiştir. Çalışmada topa sahip olma değişkeninin başarılı ve başarısız takımlar arasında göstermiş
olduğu etkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Takımların topa sahip olma süreleri ve değişken ile ilgili
maç başı ortalamaları açıklanmıştır.
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre başarılı ve başarısız takımlar arasında pozisyon başına topa sahip
olma süresi ve 45 saniye üzerinde topa sahip olma sayılarındaki dikkate değer farklılıklar söz konusudur.
Literatürde topa sahip olma değişkeninin müsabaka sonucuna etkisini gösteren çalışmalar
bulgularımızla paralellik göstermektedir. Jones, James, ve Mellalieu (2004) İngiltere Premier Ligi
takımlarının 2001-2002 sezonundaki 24 maçını incelemiş ve başarılı takımların, başarısız takımlardan
daha uzun süre topa sahip olduklarını belirtmişlerdir. Lago ve Martín (2007) İspanya La Liga’da 20032004 sezonunda topa sahip olma verileri üzerine yaptıkları çalışmada, ev sahibi takımların deplasman
takımlarından daha fazla topa sahip olma ortalamasına sahip olduklarını tespit etmişlerdir.
Futbolda sonucu belirleyen teknik parametrelere dair veriler oyuncu kalitesi ve takım stratejisine bağlı
olarak farklılık gösterse de takımın performansı üzerine yorum yapılmasına olanak sağlamaktadır.
Veriler analiz edilerek oyunda başarının elde edilmesini sağlayacak temel parametrelerin neler olduğu
ve üzerine yoğunlaşılması gereken durumların temsili açısından istatistiksel analiz oldukça önemlidir.
Yapılan bu çalışmada da başarılı ve başarısız takımların topa sahip olma değişkenini uygulamalarına
dair veriler açıklanmıştır. Bu veriler antrenörler ve spor bilimcilere topa sahip olma değişkeninin
oyundaki yeri hakkında ipucu verebilir. Gelecekte farklı organizasyonlar, oyun içi değişkenler ve
oyuncu gruplarının verileri analiz edilerek literatüre katkıda bulunulabilir.
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ÖZET
İnsan kültür ve uygarlığının en somut sonuçlarından olan tarımsal üretim; tarihsel kökeni, gelişimi ve
değişimi ile coğrafi çevrenin dokusunu oluşturan süreçlerle bağlantılıdır. İnsanlar besin ihtiyacını
karşılayabilmek için çok eski dönemlerden beri tarımsal faaliyetler ile uğraşmıştır. Pazarcık, Akdeniz
Bölgesi´nin Adana Bölümünde yer alan Kahramanmaraş iline bağlı bir ilçedir. Sahip olduğu coğrafik
yapı ve ekolojik koşullar sebebiyle tarım potansiyeli ve ürün çeşitliliği oldukça yüksektir.
Bu çalışmanın amacı, sahanın coğrafi koşulları ile birlikte sınırlılıklarını belirlemek ve süreç dâhilindeki
tarım potansiyelini ortaya koymaktır. Çalışmada Pazarcık´ın mevcut tarım potansiyeli arazi kullanım
kabiliyet sınıfları ve arazi kullanım verileri dikkate alınarak sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda
değerlendirilmiştir. Çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında literatür
taraması, arazi gezi gözlemleri yapılmış ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından veri temin edilmiştir.
Çalışma alanının doğal ortam özellikleri, arazi kullanım durumu, toprak yapısı ve arazi kullanım
kabiliyet sınıfları belirlenerek ArcGIS (10.5) programında haritalandırılmıştır. Çalışmanın amacı
doğrultusunda haritalar tablo, grafik ve fotoğraflarla da desteklenmiştir.
Pazarcık 382.232 dekar tarım arazisine sahip olup, başta tahıl olmak üzere sebze ve meyve
yetiştirilmektedir. En fazla ekilen ürün ise buğday ve mısırdır. Pazarcık´ın güneybatısında 22 bin
hektarlık alanı kaplayan Narlı Ovası, verimli tarım arazilerine sahiptir. I. ve II. sınıf tarım arazilerinden
oluşan Narlı Ovası´nda en çok pamuk, mısır, buğday, ayçiçeği ve şeker pancarı üretilmektedir. Pamuk,
yörenin en çok gelir getiren tarım ürünü olma özelliği göstermektedir.
Çalışma alanının tarımsal üretim potansiyelinin yüksek olması gerek bölge ve gerekse ülke ekonomisi
açısından büyük önem taşımaktadır. Artan iç talebi karşılamak ve ekilebilir arazilerin oransal olarak
artışını sağlamak için üretimin modern metotlarla yapılması önem arz etmektedir. Tarımsal üretimde
teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte verimliliğin sürdürülebilirliğinde düzenli artışların olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Tarım Üretim, Tarımsal Yapı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Pazarcık.
ABSTRACT
Agricultural production, one of the most tangible results of human culture and civilization; It is related
to its historical origin, development and change and the processes that form the texture of the
geographical environment. People have been dealing with agricultural activities since ancient times in
order to meet their nutritional needs. Pazarcık is a town in the province of Kahramanmaraş, located in
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the Adana part of the Mediterranean Region. Due to its geographical structure and ecological conditions,
its agricultural potential and product diversity are quite high.
The aim of this study is to determine the geographical conditions and limitations of the field and to
reveal the agricultural potential within the process. In the study, Pazarcık's current agricultural potential
has been evaluated in line with sustainability principles, taking into account land use capability classes
and land use data. Descriptive survey method was used in the study. Within the scope of the study,
literature review, field trip observations were made and data were obtained from various public
institutions and organizations. The natural environment characteristics, land use status, soil structure
and land use capability classes of the study area were determined and mapped in the ArcGIS (10.5)
program. In line with the purpose of the study, maps were also supported with tables, graphics and
photographs.
Pazarcık has 382,232 decares of agricultural land and mainly grains, vegetables and fruits are grown.
Covering an area of 22 thousand hectares in the southwest of Pazarcık, Narlı Plain has fertile agricultural
lands. Most cotton, corn, wheat, sunflower and sugar beet are produced in the Narlı Plain, which consists
of first class agricultural lands. Cotton is the most earner agricultural product of the region.
The high agricultural production potential of the study area is of great importance for the economy of
the region and the country. In order to meet the increasing domestic demand, it is important to carry out
production with modern methods. It is thought that there will be an increase in the productivity of the
soil with the use of technologies in agricultural production.
Key words: Agriculture Production, Agricultural Structure, Geographic Information Systems, Pazarcık.
1. GİRİŞ
Tarım, bir ülkenin kalkınmasını sağlayan temel belirleyici olmakla birlikte nüfusun besin ihtiyacını
karşılayabilmesi için vazgeçilmez bir faaliyettir.
İnsanların tükettikleri gıdaların çoğu dolaylı ya da dolaysız olarak topraktan gelmektedir (Tümertekin
& Özgüç, 2018: 124). Tarım, yeryüzünde her zaman önemini korumuş ve gelecekte de koruyacak olan
bir ekonomik faaliyet türüdür (Taş, 2016: 121). Dar kapsamıyla tarım, ziraat olarak yani sadece toprağa
dayalı bitkisel üretim şeklinde kabul edilmekte ve giderek önemi artmaktadır (Bulut, 2010: 135). İnsan
kültür ve uygarlığının en somut sonuçlarından olan tarımsal faaliyetler; tarihsel kökeni, gelişme ve
değişme dönemleri ile karalardaki yatay ve dikey dağılışı gibi özellikleri bakımından, coğrafi çevrenin
dokusunu oluşturan süreçlerle ilişki kurularak incelenmektedir (Doğanay & Coşkun, 2015: 6). İnsanlığın
göçebe yaşamdan birlikte yaşamaya veya yerleşik düzene geçmeleriyle birlikte başlayan tarım faaliyeti,
toprağı basit aletlerle işlemeyle ve bu asıl üretim kaynağında yetişen bazı temel besin ürünlerinin
tohumlarının kullanımıyla başlamıştır (Çetin, 2013: 7). İnsanın doğal ortam üzerindeki gün geçtikçe
büyüyen etkisinin geçmişe oranla çok daha fazla olması, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve
birim alandan daha fazla yararlanabilmek için geliştirdiği teknoloji, tarım alanlarının değişim
göstermesinde önemli rol oynamaktadır (Bayar, 2018: 199).
Bugünkü koşullar çerçevesinde dünya genelinde tarımsal üretim kontrolünün yapılması gerekir. Her ne
kadar tarımsal üretimde önemli artışlar sağlanmış olsa da, ticari ölçütlerin zamanla tarım ürünleri
aleyhine gelişmesine, gıda maddeleri talebinin ve fiyat esnekliğinin oldukça düşük düzeylerde
seyretmesine yol açmıştır. Sanayi ve hizmet sektöründe sağlanan hızlı gelişmelere bağlı olarak, tarım
sektörü göreli olarak küçüldükçe tarımın daha fazla korunması gereği ortaya çıkmaktadır (Acar &
Aytüre, 2014: 6). Tarım topraklarının geliştirilmesi, korunması ve sürdürülebilir bir şekilde
kullanılabilmesi açısından, genel manada arazi yönetimi çerçevesinde tarımsal üretime elverişli
topraklar belirlenmeli ve bunlar niteliklerine uygun olarak kullanılmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014:
5). İnsan, besin ihtiyacını karşılayabilmek için çok eski dönemlerden itibaren tarımsal faaliyetler ile
ilgilenmişlerdir. Bu faaliyetler ekim-dikim yapılan arazi ile birebir ilişki halindedir. Bu sebeple tarımsal
üretimin devamlılığı için arazinin uygun kullanılması ya da tarıma uygun arazi seçilmesi son derece
önemlidir (Koca & Menteşe, 2021: 322).
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Türkiye tarımı doğal ve beşeri ortamla ilgili şartlara bağlı olarak, bölgeden bölgeye büyük farklılıklar
göstermektedir (Karabağ & Şahin, 2019: 148). Tarımı öncü sektörlerden biri haline getiren nedenlerin
başında Türkiye´nin geniş arazilere sahip olması, tarımsal nüfusun çok fazla olması, ancak tarımsal
gelirin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH)´nin yaklaşık % 10´unu oluşturması gelmektedir (Kalaycı,
2012: 78). Türkiye´nin 1950´li yıllarda Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH) oranı % 50 iken, 2000´li yıllara
gelindiğinde % 10´lara kadar düşmüştür. Tarihsel süreçte ilk kez 2000-2011 yılları arasındaki dönemde
tarımsal büyüme hızı, nüfus artış hızının üzerinde seyretmiştir. Son 10 yıldır tarım politikalarında
benimsenen temel amaç; rekabet gücünün artırılması, gelir düzeyinin yükseltilmesi, doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımı ve tarımsal verimliliğin arttırılması olmuştur (Hatunoğlu & Eldeniz, 2012: 27).
Tarım sektörü, Kahramanmaraş´taki toplam GSYİH içinde her zaman önemini korumuştur. Ancak
tarımsal üretimde ilin GSYİH´si içindeki payında son yıllar dikkate alındığında fazla bir değişim
görülmemekle beraber bir düşüş yaşanmıştır. Bununla birlikte tarım sektörünün büyüme hızında çok
fazla dalgalanma görülmüş ve son yıllarda tarımın sektörel değeri bariz şekilde azalmıştır (Tarım Master
Planı, 2006: 79).
Bu çalışmada Pazarcık İlçesi´nin tarımsal üretim potansiyelinin coğrafi bir bakış açısıyla mekânsal
analizinin yapılması amaçlanmıştır. Pazarcık´ın tarımsal yapısı ve üretim düzeyi içerisindeki durumu
ortaya konmuş, mevcut tarım potansiyelinin nasıl yönlendirilmesi gerektiği noktasında bazı önerilerde
bulunulmuştur. Literatürde ilçenin tarımsal yapısını ve potansiyelini inceleyen çalışmalara
rastlanılmamıştır. Bu çalışma, ilçe düzeyindeki tarım politikalarına karar verilmesi hususunda ve bundan
sonraki çalışmalara ışık tutması açısından büyük önem arz etmektedir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Pazarcık ilçesi 37° 29′ 12″ kuzey ile 37° 17′ 58″ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Çalışmada
konu ile ilgili olarak literatür taraması yapılarak çalışmanın ana hatları oluşturulmuştur. Çalışma alanı
ile ilgili kitap, makale, tez, kurum ve kuruluşların faaliyet raporları incelenmiştir. Elde edilen teorik
bilgilerin somutlaştırılması açısından arazi gezi gözlem çalışmaları yapılmış, yöre halkı ile iletişim
kurulmuş ve fotoğraflar çekilmiştir. Çalışmanın ana materyalini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından 2004 ve 2020 yılları arasında yayınlanan genel tarım istatistikleri oluşturmuştur. Bu
çalışmadaki veriler amaca uygun olarak düzenlenmiş ve çizelgeler oluşturularak yorumlanmıştır.
Çalışmada ayrıca Tarım İl Müdürlüğü ve diğer kuruluşların kayıtları ile konuya ilişkin araştırmalar
incelenmiştir. Özellikle Kahramanmaraş Tarım Master Planı ve Çevre Durum Raporu´ndan
yararlanılmıştır.
Konu ile ilgili doğrudan ve dolaylı olarak gerçekleştirilen her türlü veri toplama işlemi, bir tür gözlemdir
(Karasar, 2020: 199). Çalışmada var olan durumu ortaya koyabilmek için betimsel tarama yöntemi
kullanılmıştır. Betimsel tarama yönteminde bilimin gözlem, kaydetme ve olaylar arasındaki ilişkileri
tespit etme süreci yer almaktadır. Ayrıca kontrol edilen değişmez ilkeler üzerinde genellemelere varma
özelliklerine sahiptir (Yıldırım & Şimşek, 2006).
Çalışmada ASTER GDEM (Global Dijital Elevation Model) ham verilerden 30m x 30m mekânsal
çözünürlükte sayısal yükseklik modeli oluşturulmuştur. ArcGIS 10.5 programı kullanılarak
sayısallaştırılan SYM verilerinden 1/25.000 ölçeğinde fiziki harita üretilmiştir. Tarım ve Orman
Bakanlığı bünyesinde çalışan Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme (TAD) Portalı üzerinden
alınan toprak, arazi kullanım kabiliyet (AKK) ve arazi kullanım verileri ArcMap ortamında
sayısallaştırılarak 1/25.000 ölçekli haritalar oluşturulmuştur. Arazi kullanım kabiliyet (AKK) sınıfları
belirlenerek tarıma uygun ve uygun olmayan alanlar değerlendirilmiştir.
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Şekil 1. İş-Akış Diyagramı.
3. ÇALIŞMA ALANININ COĞRAFİ ORTAM ÖZELLİKLERİ
Pazarcık, Akdeniz Bölgesinin Adana Bölümünde yer alan Kahramanmaraş iline bağlı bir ilçedir.
Kuzeydoğu-Güneybatı yönünde uzanan 170 km uzunluğunda ve 40 km genişliğindeki Hatay-Maraş
grabeninin kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkeze 48 km uzaklıktadır. İlçenin;
kuzeyinde Çağlayancerit, doğusunda Gölbaşı-Besni ve Araban, güneyinde Yavuzeli, Şehitkâmil,
güneybatısında Nurdağı, batısında da Türkoğlu ve Kahramanmaraş merkez ilçesi bulunmaktadır (Şekil
2).
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Şekil 2. Çalışma Alanının Lokasyon Haritası.
Çalışma alanının yüzölçümü 1739 km2 olup, denizden ortalama yüksekliği 850 metredir. İlçenin
kuzeybatısındaki Sakıbaba Tepesi (1947 m), kuzeyinde Kandil Dağı (1704 m), doğusundaki Gani (1239
m) ve Boz Dağı (1300 m) en yüksek noktalar olmakla birlikte yöre çevresine göre engebeli arazilerden
oluşmaktadır. Barajın kuzeybatısındaki Çamlık Tepe´nin yükseltisi 996 m iken, ilçenin güneyindeki
Erikli Tepesi (1146 m) ve Ötürmez Dağı (1093 m)´da çevresine göre yüksek morfolojik ünitelerdir. İlçe
arazisi genel olarak düz ve düze yakın, yer yer ise engebeli bir morfolojiye sahiptir. Çalışma alanının
güneybatısının yükseltisi az olduğu için, tarım arazisi olarak uygun ortam oluşturmuştur. Pazarcık ilçesi
yükseltisi 472-1947 m arasındadır. Ancak harita üzerinde Pazarcık ilçe çevresinin topografyasıda
gösterildiği için lejanttaki yükselti değerleri 472 metrenin altını ve 1947 metrenin üst değerini de
içermektedir (Şekil 3).
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Şekil 3. Çalışma Alanının Fiziki Haritası.
Pazarcık´ın toprak özellikleri incelendiğinde, ilçenin kuzeybatısında Kahverengi Orman Toprakları
görülmektedir. Bu topraklar A, B ve C horizonlarına sahip olup farklı yaştaki kireçli materyaller
üzerinde gelişmiştir (Korkmaz, 2001: 30). İlçenin batısında ve kuzeydoğusunda küçük ölçekte Kireçsiz
Kahverengi Topraklar görülmektedir. Bu topraklar şistler ve serpantinler üzerinde oluşmuş ve ender
olarak da kalkerli arazide görülmektedir. Bu toprakların profilinde kahverengi rengi hâkim ve derinliği
orta ile sığ arasında değişiklik göstermektedir. Çalışma alanının kuzeyinde ve güneydoğusunda çok
küçük bir bölümü oluşturan Kırmızı Akdeniz toprakları, ana materyalinde demir içeriği
bulundurmaktadır. İlçe arazisinde görülen bir diğer toprak türü Kırmızı Kahverengi Akdeniz
topraklarıdır. Bu topraklar çalışma alanında en geniş alan kaplayan tür olup daha az eğim değerine sahip
alanlarda görülmektedir. Çalışma alanının doğusunda uzanış gösteren Bazaltik topraklar şerit halinde
geniş bir alana yayılmıştır. Bu topraklar orta derinlikte bir görünüme sahip olup genelde kireçsiz ve killi
yapıdadır (Şekil 4).
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Şekil 4. Çalışma Alanının Toprak Haritası.
Pazarcık´ın şimdiki arazi kullanımı (ŞAK) haritası incelendiğinde, ilçenin güney ve orta bölümünde
maki ve fundalıklar geniş bir yayılma alanı bulmuştur. İlçenin güneybatısı sulu tarım arazileri ile
çevrilidir. Bu alan 22.178.1438 ha´lık Narlı Ovası´ndan oluşmakta ve Aksu Çayı ile sulanmaktadır. Narlı
Ovası´nda ağırlıklı olarak sarımsak, pamuk, şekerpancarı ve mısır gibi ürünler yetiştirilmektedir. Sulu
tarım, daha çok alüvyal toprağa sahip arazilerde yapılmaktadır. İlçenin kuzeydoğusundaki dikili
alanlarda ise, üzüm ve antep fıstığı yetiştirilmektedir. Çalışma alanının güney, orta ve kuzey
bölümlerinde yer yer kuru tarım arazileri görülmektedir. İlçe genelinde tarım arazileri geniş yer
kaplamakta ve toprağın ekonomik yönden kullanımı tarımsal üretim şeklindedir. Pazarcık´ta en fazla
tahıl ekimi ve üretimi yapılmaktadır. Üretilen tahıllar arasında buğday, mısır, arpa, silajlık mısır, nohut,
çiğit, mercimek, şekerpancarı, pamuk, soya fasulyesi, fiğ ve yonca gibi ürünler yer almaktadır. İlçenin
kuzeybatısı ise iğne ve geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlık alan ile kaplıdır (Şekil 5).

283

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey

Şekil 5. Çalışma Alanının Şimdiki Arazi Kullanımı (ŞAK) Haritası.
Arazi kullanım kabiliyet sınıflamasının temel amacı toprağı korumaya yöneliktir. Eğim, arazi kullanım
kabiliyet sınıflarının ayrılmasında belirleyici faktör olmuştur. Sınıflandırmanın kullanılmasında esas
olarak sınırlamalar üzerinde durulmuştur. Pazarcık İlçesi´nin arazi kullanım kabiliyet (AKK) sınıfları
haritası incelendiğinde, I, II, III ve IV. sınıf araziler tarım faaliyetlerinin yapılmasına elverişli alanlardır.
V, VI, VII ve VIII. sınıf araziler ise tarım faaliyetlerinin yapılmasına pek elverişli olmayan alanlardan
oluşmaktadır. Bu arazilerde sulama yapılamamakta, kuru tarım faaliyetleri yapılmaktadır. Çalışma
alanının ağırlıklı olarak VII. sınıf olarak nitelendirilebilecek arazi ve toprak yapısına sahip olduğu
belirlenmiştir. Özellikle doğu, güneydoğusu ve kuzeybatısı tarıma uygun olmayan VII. sınıf araziler ile
kaplıdır. Bu araziler hayvan otlatma ve ormancılık amacıyla kullanılmaktadır. İlçenin güneybatısındaki
Narlı Ovası ise, I. sınıf tarım arazilerinden oluşmaktadır. I. ve II. sınıf verimli tarım arazileri, Pazarcık
ilçesinin hemen güneyinde kuzey-güney uzantılı olarak yer almaktadır. İlçenin arazi kullanım kabiliyet
sınıfında V. sınıf arazi yapısı bulunmamaktadır (Şekil 6).
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Şekil 6. Çalışma Alanının Arazi Kullanım Kabiliyet (AKK) Sınıfları Haritası.
4. BULGULAR
4.1. Pazarcık´ın Tarımsal Üretim Potansiyeli
İlçe genelinde tarım arazileri geniş yer kaplamakta ve toprağın ekonomik yönden kullanımının tarımsal
üretim şeklinde olduğu görülmektedir. Özellikle de tahıl, sebze ve meyve yetiştirilmektedir. En fazla
ekilen ürün ise buğdaydır. Buğday, insanoğlunun en önemli besin maddeleri arasındadır. İlçede
genellikle kış buğdayı ekimi yapılmakta ve Kasım ayında ekilen buğdaylar Haziran ayı içerisinde hasat
edilmektedir. Dikili alanlarda ise, üzüm ve antep fıstığı yetiştirilmektedir. Aksu Çayı´nın geçtiği alanlar
verimli tarım arazileri ile çevrilidir (Fotoğraf 1). Bu çay, ilçenin güneybatısındaki 22.178.1438 ha´lık
Narlı Ovası arazilerinin sulanmasını sağlamaktadır. Verimli tarım arazilerinin oluşturduğu Narlı Ovası
nüfusu ve yerleşim birimlerini de kendisine çekmiştir. Pazarcık ilçesinin ekilen türlere göre üretim
miktarı ve oransal değeri incelendiğinde; ilçe arazisinin toplamda 382.232 dekar alanı ekilip
biçilmektedir. Ekilip biçilen bu alanın 237.804 (%62,2) dekarlık alanda tahıl yetiştirilmektedir. Ekilen
tahıldan 146.047 ton üretim elde edilmektedir. İlçe arazisinde en fazla tahıl ekimi ve üretimi
yapılmaktadır. Üretilen tahıllar arasında buğday, arpa, mısır, silajlık mısır, mercimek, nohut, soya
fasulyesi, çiğit, pamuk, şekerpancarı, yonca ve fiğ gibi ürünler yer almaktadır. Tahıllardan sonra
132.524 (%36) dekar alanıyla en fazla üretim, meyve ve baharat bitki bahçelerinden elde edilmektedir.
Bu bahçelerden 23.504 ton üretim yapılmaktadır. Üretilen meyveler içerisinde üzüm, antep fıstığı,
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zeytin, badem, ayva, nar, elma, ceviz, kiraz, armut ve vişne gibi ürünler yer almaktadır. 9.904 (%2,7)
dekar alanını ise sebze bahçeleri oluşturmaktadır. Sebze bahçelerinde; soğan, sarımsak, biber, kavun,
karpuz, salatalık, patlıcan, domates ve taze fasulye gibi ürünler yetiştirilmektedir. İlçe arazisinin geriye
kalan 2.000 dekarlık alanı ise nadasa ayrılmıştır (Tablo 1).
Tablo 1. Pazarcık İlçesi´nin 2020 Yılı Verilerine Göre Ekilen Türün Alanı ve Üretim Değeri (TÜİK,
2022).
Ekilen Tür

Oranı (%)

34,7

Üretim
(Ton)
23.504

9.904

2,6

16.269

8,7

237.804

62,2

146.047

78,6

2.000
382.232

0,5
100

185.820

100

Alan
(Dekar)
ve 132.524

Meyve
Baharat Bah.
Sebze
Bahçeleri
Tahıllar
ve
Diğer.
Nadas
Toplam

Oranı (%)

12,7

Fotoğraf 1. Kartalkaya Barajını Çevreleyen Tarım Arazisinden Bir Görünüm (2021).
Çalışma alanında yetiştirilen tarım ürünleri incelendiğinde; tahıl, sebze, meyve ve baharat olmak üzere
üç ana grupta ele alınmıştır. En fazla üretilen tahıl buğdaydır. Buğday; genellikle serin ve ılık iklim
şartlarında yetişir. Ortalama sıcaklık isteği, diğer tahıllara göre nispeten biraz daha fazladır. Pazarcık
ilçesinin bu sıcaklık koşullarına sahip olması ve tahıl üretiminin %62,2´sinin buğday üretimine
ayrılması, ilçenin ikliminin bu ürünü yetiştirmeye elverişli olduğunu göstermektedir. İlçe arazisinde
120.575 dekar alana ekilen buğdaydan 66.477 ton üretim elde edilmiştir. Ekilen alandan yarı yarıya ürün
alındığı belirlenmiştir. Dolayısıyla çalışma alanının tahıl üretim değerleri incelendiğinde genel olarak
ekilen alandan elde edilen üretim miktarının düşük olduğu görülmektedir. Bu durum yörede
topraklardan faydalanma oranının daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlı olduğunu
göstermektedir. Sulama, gübre kullanımı, makine kullanımı, tohum ıslahı, zirai mücadele, toprak bakımı
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ve toprak analizi gibi tarımı etkileyen temel faktörler yetiştirilecek tarım ürününü de etkilemektedir
(Tablo 2).
Mısır, dünyada üretim açısından tahıllar içerisinde buğdaydan sonra ikinci sırada yer almaktadır. İlçede
mısır üretimi normal ve silajlık olarak iki şekilde yapılmaktadır. İlçe genelinde 2020 yılında 49.994 ton
normal ve 6.444 ton da silajlık mısır üretimi gerçekleştirilmiştir. Mısır silajı, et ve süt sığırları için yem
kaynağı olduğu gibi koyun ve atlar için de kaba yem kaynağıdır. Pazarcık ilçesi için 2014 yılında 13.000
hektarlık alanda 84.500 ton silajlık mısır üretimi gerçekleşmiş olup ortalama verim ise 6.500 da/kg´dır.
Bu veriler ışığında ilin silajlık mısır üretiminin %28´lik payı Pazarcık ilçesinde yapılmaktadır. Silajlık
mısır üretiminde 1.432 dekar alana ekilen mısırdan, 6.444 ton üretim yapılmıştır. İlçedeki tahıl
üretiminde ekilen alandan en fazla üretim 1´e 22 ile (%22,2) silajlık mısırdan elde edilmiştir. Pazarcık
ilçesinde mısır üretimi yapan işletmelerin en büyük problemi üretim masraflarının fazlalığıdır. Bunun
yanında bölgede mısır üretiminde girdi maliyetlerinin diğer tarım ürünlerine kıyaslandığında hemen
hemen aynı olduğu tespit edilmiştir. Ancak mısır tarımı devlet desteği ve mısır üretimindeki makineli
tarımdan kaynaklı üretim kolaylığı nedeniyle yöredeki çiftçiler tarafından tercih edilmeye devam
etmektedir. 2020 yılı verilerine göre ilçede nohut, arpa, pamuk, şeker pancarı ve çiğit gibi bitkilerin de
üretimi fazladır. Özellikle şeker pancarı üretiminde ekilen alan 579 dekar iken, 3600 ton ürün elde
edilmiştir. Şeker pancarı, sulamalı tarım yapıldığı zaman kurak ve yarı kurak bölgelerde de rahatlıkla
yetişmektedir. 10.556 dekar alana ekilen pamuktan ise 3.615 ton üretim yapılmış ve 5.278 dekar alana
ekilen çiğit (pamuk çekirdeği)´ten 1.583 ton ürün elde edilmiştir (Tablo 2).
İlçe arazisinde tahıllardan sonra en fazla üretimi yapılan tür meyve ve baharat bitkileridir. Meyveler
içerisinde 12.005 ton ile en fazla üretimi yapılan ürün üzümdür. Üzümden sonra en çok üretimi yapılan
meyve ve baharatlık bitkileri; antep fıstığı (4.493 ton), biber (kuru) (4.160 ton) ve cevizdir (1.450).
Pazarcık, özellikle antep fıstığı yetiştiriciliği bakımından il bazında önde gelen ilçelerden biridir. İlçede
Ganidağı-Ketiler Mahallesi ve çevresinin geçim kaynağı olan antep fıstığı, meyve verdiği dönemde
yöredeki boş alanlara da dikilmektedir. Kahramanmaraş´ın çok önemli baharatı olan biber, Türkiye´nin
hemen hemen her bölgesinde tüketilen ve il ekonomisinde önemli yeri olan bir baharat türüdür. Üretimi
yapılan kırmızıbiber pul ve toz biber olarak iç piyasada tüketilmekte ve çok az kısmı ise ihraç
edilmektedir. Hasat-kurutma ve depolama sırasında karşılaşılan zorluklar, üreticilerin bu konularda
yeterince bilgilendirilmediğini göstermektedir. Kırmızıbiber, özellikleri itibariyle ihracat potansiyeli
yüksek bir ürün olmasına rağmen üretimde kalite kontrol sistemlerinin uygulanmasındaki güçlükler ve
ekim alanlarında tespit edilen istikrarsızlıklar ortaya çıkmaktadır (Tarım Master Planı, 2006) (Tablo 2).
Tablo 2. Pazarcık İlçesinde 2020 Yılı Verilerine Göre Yetiştirilen Tarım Ürünleri (TÜİK, 2022).
Tahıl
Buğday
Mısır
Arpa
Nohut
Mercimek
Soya
Fasulyesi
Çiğit
Şeker
Pancarı
Pamuk

Üretim
(Ton)
66.477
49.994
10.952
1.230
603
203
1.583
3.600
3.615

Fiğ
936
Yonca
410
Silajlık Mısır 6.444

MeyveBaharat
Üzüm
Zeytin
Elma
Armut
Ayva
Kayısı-Erik
Biber (Kuru)
Ceviz
Kiraz-Vişne

Üretim
(Ton)
12.005
34
106
808
8
4
4.160
1.450
143

ŞeftaliNektari
Badem
Antep fıstığı
Nar
Hurma

13

Sebze
Karpuz
Kavun
Biber
Salatalık
Domates
Sarımsak
Patlıcan
Soğan
Fasulye

Üretim
(Ton)
837
806
3.972
546
427
8.550
382
745
4

219
4.493
58
3

İlçe arazisi üzerinde 2020 yılı TÜİK verilerine göre; sebze bahçeleri 9.904 (%2,6) dekardır. Bu alandan
16.269 (%8,7) ton ürün elde edilmektedir. Sebzeler içerisinde en fazla 5.570 dekar alana dikilen
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sarımsaktan, 8.550 ton ürün elde edilmiştir. Sarımsak, çevre şartlarına kolay adapte olabildiği için
ülkenin her tarafında rahatlıkla yetiştirilmektedir. 8.550 ton ürün elde edilen sarımsak bitkisi, ilçe
arazisinde kuru ve yaş sarımsak olarak toplanmaktadır. Sarımsaktan sonra en fazla ekilen ve üretimi
gerçekleştirilen bitki sivri biberdir. 2.278 dekar alana ekilen sivri biberden 3.417 ton ürün toplanmıştır.
Sebzeler içerisinde biberin; salçalık, dolmalık, kapya ve sivri olmak üzere dört farklı çeşitte ekimi
yapılmaktadır. İlçede 2020 yılında toplam biber üretimi 3.972 tondur. Üretim açısından biberi sırasıyla
karpuz (837 ton), kavun (806 ton), soğan (745 ton), salatalık (546 ton), domates (427 ton), patlıcan (382
ton) ve fasulye (4) bitkileri takip etmektedir. İlçede özellikle baraj çevresi ve güneyindeki Narlı
Ovası´nda en çok pamuk, buğday, mısır, şeker pancarı ve ayçiçeği yetiştirilmektedir. Pamuk, yörenin
en çok gelir getiren tarım ürünü olma özelliğine sahiptir (Tablo 2). Narlı Ovası; kuzeyi, güneyi ve batısı
faylarla çevrelenmiş bir graben saha içerisinde yer almaktadır. Bu graben alanı, Aksu Çayı ile çevreden
buraya doğru akan akarsuların taşıdığı malzemelerle dolmuş ve verimli tarım arazilerini oluşturmuştur.

Fotoğraf 2. Kartalkaya Barajının Güneyini Çevreleyen Alandan Bir Görünüm (2021).
Pazarcık İlçesi´nin tarım arazisinde en fazla ekilen ürün olan durum buğdayının 2004 yılında 143.946
ton üretimi gerçekleşirken 2020 yılında üretimi 11.867 tona kadar gerilemiştir. Birinci ürün olarak ekilen
buğday ve arpa gibi ürünler Haziran ayı içerisinde hasat edildikten sonra yerine mısır ve sebze gibi
ürünler ekilebilmektedir. Mısır üretimi ise buğdayın tersine dalgalanmalı bir görünüm arz etmektedir.
2004 yılında 3.653 ton üretilen mısırın her geçen yılda üretimi artmış ve 2020 yılında 49.994 ton
üretilmiştir. Arpanın üretimi de yıldan yıla dalgalanma gösterse de büyük bir değişim söz konusu
değildir. 2004 yılında 27.485 ton üretilen arpa, 2020 yılında 11.474 ton üretilmiştir. Arpanın üretiminde
yarıdan daha fazla bir düşüş gerçekleşmiştir. Pamuk ve pamuk çekirdeği (çiğit) üretiminde 2004
yılından 2020 yılına kadarki süreçte büyük bir azalma eğilimi yaşanmıştır. Şekerpancarı 2004 yılında
24.697 ton üretilmiş ve her geçen yılda düzensiz bir üretim seyretmiştir. 2020 yılına gelindiğinde
şekerpancarı üretimi 6.107 tona kadar gerilemiştir. Kırmızı mercimek üretiminde de aynı azalma eğilimi
görülmektedir. Kırmızı mercimek 2004 yılında 2.426 ton üretilmişken 2020 yılında üretim 603 tona
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düşmüştür. Nohut üretimi de kırmızı mercimek gibi zaman içerisinde azalma eğilimi göstermiştir. 2004
yılında 2.698 ton üretilen nohut, 2020 yılında 1.230 tona kadar gerilemiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Pazarcık İlçesi 2004-2020 Yılları Arası Tarla Bitkileri ve Üretim Miktarları (Ton) (TÜİK,
2022).
Yıllar
/Tür
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Durum
Buğdayı
143.946
114.606
82.262
14.295
12.795
3.073
2.079
2.372
2.085
1.666
1.418
4.753
9.777
8.026
7.660
6.010
11.867

Buğday Mısır

Arpa

Nohut

13.939
14.246
60.171
37.688
62.306
39.743
42.228
33.258
30.233
51.671
49.074
46.518
39.643
54.610

27.485
23.480
24.398
13.000
5.240
7.821
6.179
9.966
9.855
12.000
11.112
10.221
11.060
9.899
11.474
10.830
10.952

2.698
2.640
2.400
240
960
1.814
1.791
2.369
2.133
2.574
2.740
287
325
1.589
2.973
2.021
1.230

3.653
56.652
53.021
51.038
70.486
56.225
67.872
55.158
36.924
92.961
76.111
73.009
54.218
36.053
36.623
31.061
49.994

Kırmızı
Mercimek
2.426
4.500
2.600
2.600
228
196
257
216
0
784
1.154
209
188
603

Çiğit
17.431
7.593
5.127
7.662
3.815
5.072
4.922
8.955
1.882
3.883
3.974
3.486
2.711
5.615
7.377
3.332
1.583

Şeker
Pancarı
24.697
45.575
36.427
25.831
25.387
42.882
20.397
8.595
1.869
6.107
8.225
8.150
6.121
10.799
3.858
2.001
3.600

Pamuk
41.672
17.570
11.864
17.696
8.830
11.737
11.479
20.724
4.355
9.437
9.128
8.009
6.144
12.728
16.967
7.609
3.615

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Pazarcık coğrafi yapısı ve iklim özellikleri açısından bitkisel üretim bakımından Kahramanmaraş´ın
önemli bir ilçesidir. Kartalkaya Barajı´nın güneyinde sulu tarım arazilerinin varlığı ikinci ürün
yetiştirme olanağı sağlamıştır. İlçenin bu özelliği, ürün çeşitliliğinin yüksek olmasına imkân
vermektedir. İlçede meyve, sebze, hububat ve yem bitkisi üretimi yapılmaktadır. Çalışma alanının arazi
kullanım kabiliyet sınıflarındaki genel dağılışına bakıldığında, VII. sınıf arazi olarak nitelendirilebilecek
arazi kullanım yapısına sahip olduğu belirlenmiştir. Özellikle ilçenin doğu ve güneydoğusu tarıma
uygun olmayan arazilerle kaplıdır.
İlçe arazisinin toplamda 382.232 dekar alanı ekilip biçilmektedir. Ekilip biçilen bu alanın 237.804
(%62,2) dekarlık alanında tahıl yetiştirilmektedir. Ekilen tahıldan 146.047 ton üretim elde edilmektedir.
İlçe arazisinde en fazla tahıl ekimi ve üretimi yapılmaktadır. Özellikle tahıl üretiminde önemli bir yere
sahiptir. Tahıllardan sonra 132.524 (%36) dekar alanıyla en fazla üretim, meyve ve baharat bitki
bahçelerinden elde edilmektedir. Bu bahçelerden 23.504 ton üretim yapılmaktadır. Çalışma alanının
9.904 (%2,7) dekar alanını ise sebze bahçeleri oluşturmaktadır. İlçe arazisinin geriye kalan 2.000
dekarlık alanı ise nadasa ayrılmaktadır.
Pazarcık ilçesinde mısır üretimi yapan işletmelerin üretim masraflarının fazlalığı, çalışmada önemli
sorunsallardan biri olarak görülmektedir. Bunun yanında bölgede mısır üretiminde girdi maliyetlerinin
diğer tarım ürünlerine kıyaslandığında hemen hemen aynı olduğu görülmüştür. Ancak mısır tarımı
devlet desteği ve mısır üretimindeki makineli tarımdan kaynaklı üretim kolaylığı nedeniyle çiftçiler
tarafından tercih edilmeye devam etmektedir. Çiftçilerin diğer tarım ürünlerini de tercih edebilmeleri
için girdi maliyetlerinin azaltılması ve modern tarım yöntemlerine geçilmesi gerekmektedir.
Sulama, tohum ıslahı, gübre kullanımı, makine kullanımı, toprak analizi, zirai mücadele ve toprak
bakımı gibi tarımı etkileyen temel faktörler yetiştirilecek tarım ürününü de etkilemektedir. Üretimi
yapılan kırmızıbiber toz ve pul biberin hasat-kurutma ve depolama sırasında karşılaşılan zorluklar,
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üreticilerin yeterince bilgi sahibi olmadığını göstermektedir. Bu durum çalışmanın diğer bir sorunsalı
olarak ifade edilebilir. Tarım ürünlerini işleme teknolojisi geliştirilerek ulusal ve uluslararası
standartlara uygun olarak kırmızıbiber üretimi yapılabilir.
Pazarcık´ta üretilen tarımsal ürünlere katma değer sağlayacak ve istihdam oluşturacak bir tarımsal
sanayi geliştirilmelidir. Tarımda özellikle verimlilik ve rekabet gücünün artmasını saglayacak etkin
teknoloji kullanımı, tarımsal alt yapının ve tarım işletmelerinin yapısının iyileştirilmesi gibi tarım
ürünleri maliyetlerinin azaltılmasını sağlayacak politikalara ağırlık verilebilir. Tarımsal üretim
potansiyelinin geliştirilmesi için kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi büyük önem arz
etmektedir.
Pazarcık´ta tarımsal üretim amaçlı kullanılan arazilerin miras yolu ile parçalanması ve ilçenin kuzeyinin
topografik yapısından kaynaklı olarak parçalı, küçük ve dağınık yapıda olması önemli bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda Kartalkaya Barajı´nın doğusunda yerleşmelerin verimli tarım
arazileri üzerindeki yayılışının önüne geçilmelidir. Şehirler mekânsal olarak gelişirken, verimli olan
tarım arazileri de işgal edilebilmektedir. Burada imar planının dışında kaçak yapılaşmaya kesinlikle
müsaade edilmemelidir. Tarım arazilerinin rant politikalarına maruz kalması, amaç dışı kullanımı,
tarımsal ürün işleme tesislerine yatırımların yapılmaması gibi sorunların önüne geçilmesi
gerekmektedir. Bu konuda en önemli merciler ise yöredeki kamu kurum ve kuruluşlardır.
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DERS KİTAPLARI ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR MU?: 7.
SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI ÖRNEĞİ
DO TEXTBOOKS DEVELOP HIGH-LEVEL THINKING SKILLS?: SAMPLE OF 7TH GRADE
TURKISH TEXTBOOK
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Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
ORCID NO: 0000-0002-8393-7127
ÖZET
Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen bireylere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bireyin bu özellikleri çocukluk evresinden itibaren oluşturulmaya başlanmalıdır.
Bireylerin çocukluk evresinde karşılaştığı unsurlardan biri de ders kitaplarıdır. Bu yüzden ders
kitaplarının çocuğu her açıdan geliştirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada 7. sınıf Türkçe
ders kitabındaki etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerine uygunluğu açısından değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki etkinlikler eleştirel düşünme,
yansıtıcı düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisi gibi üst düzey düşünme becerileri
açısından ele alınmıştır. Nitel araştırma yöntemine göre gerçekleştirilen çalışmada veri toplama yöntemi
olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için kodlayıcılar arası
güvenilirlik kullanılmış ve % 92 oranında anlaşma sağlanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz
yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada Özgün Yayıncılık’a ait 2019-2020 eğitim-öğretim yılında
okutulmaya başlanan 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki toplam 202 etkinlik değerlendirilmiştir.
Değerlendirme sonucunda 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki toplam 202 etkinlikte üst düzey düşünme
becerilerine 83 defa yer verildiği tespit edilmiştir. Bu beceriler arasında sırasıyla en fazla yaratıcı
düşünme (29), eleştirel düşünme (27), yansıtıcı düşünme (14) ve problem çözme becerisine (13) uygun
etkinlik olduğu saptanmıştır. Ayrıca 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki 202 etkinlikten sadece 59 (%29,20)
etkinliğin üst düzey düşünme becerisine hitap ettiği, 143 (%70,79) etkinliğin ise hiçbir üst düzey
düşünme becerisine hitap etmediği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üst düzey düşünme becerileri, ders kitabı, etkinlik.
ABSTRACT
There is a need for individuals making researches, questioning and critically thinking in the era in which
technology is improving fast. The mentioned-above traits of the individual must be built up from the
beginning of the childhood. One of the materials that the individuals face with in their childhood is the
textbooks. For that reason, the textbooks are to develop the child in every aspect. In this regard, this
study aims to evaluate the activities in the 7th Turkish grade textbook in terms of their suitability for the
high level thinking skills. Within the scope of the study, the activities in the 7 th grade Turkish textbook
are discussed in terms of high-level thinking skills such as critical thinking, reflective thinking, creative
thinking and problem-solving skills. The document analysis was used as data collection tool in the study
conducted according to the qualitative research method. To ensure the reliability of the research, the
inter-coder reliability was used and 92% agreement was reached. The obtained data were analyzed by
descriptive analysis method. In this study, a total of 202 activities in the 7 th grade Turkish textbook of
the Özgün Publication which began to be used in the 2019-2020 academic year were evaluated. As a
result of the evaluation, it was seen that 83 high-level thinking skills were included out of the total 202
activities in the 7th grade Turkish textbook. Among these skills, it was determined that there were 29
activities suitable for creative thinking, 27 activities suitable for critical thinking, 14 activities for
reflective thinking and 13 activities for problem-solving skills. It was determined that only 59 (29.20%)
of the 202 activities in the Turkish textbook addressed high-level thinking skills while 143 (70.79%)
activities did not address any high-level thinking skills.
Keywords: High-Level thinking Skills, Textbook, Activity.
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GİRİŞ
Düşünme becerisi insanı diğer canlılardan ayıran önemli unsurlardan biridir. Ancak çağımızda
teknolojik gelişmeler artık sadece düşünme becerisini değil nitelikli düşünmeyi gerektirir. “Nitelikli bir
düşünme ise basit ve sığ bir düşünme sürecinden ziyade çok yönlü düşünebilmeyi gerektirmekte ve “üst
düzey düşünme becerileri” olarak adlandırılmaktadır. Yaratıcı düşünme, yansıtıcı düşünme, analitik
düşünme, üst bilişsel düşünme ve eleştirel düşünme gibi birçok çeşidi bulunan üst düzey düşünme
becerileri dil becerilerini gelişmesinde önemli bir yere sahiptir.” (Sevim, 2020: 201) Çalışma eleştirel
düşünme, yansıtıcı düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisi ekseninde ele alındığı için
bu becerilere ait bilgiler verilmiştir.
Üst düzey düşünme becerileri denilince akla gelen ilk becerilerden biri eleştirel düşünmedir. “Eleştirel
düşünme, düşünülen olguya tek pencereden bakan bir bakış açısına sahip olmak yerine birden çok
pencereden bakmayı ve bu bakış açısını farklı durumlarla ilişkilendirme yeterliliğine sahip olmayı
gerektiren bir düşünme sürecidir.” (Sevim, 2020: 202)
Çalışma kapsamında incelenen bir diğer üst düzey düşünme becerisi olan yansıtıcı düşünme “Bireyin
öğretme ya da öğrenme yöntemi ve düzeyine ilişkin olumlu ve olumsuz durumları ortaya çıkarmaya ve
sorunları çözmeye yönelik düşünme sürecidir.” (Ünver, 2003: 5) Lee (2005) yansıtıcı düşünmeyi;
hatırlama, akla uydurma, yansıtma bölümlerinden oluşan kademeli bir süreç olarak tanımlamaktadır.
Çağımızın gereklerinden biri de yaratıcı düşünebilmek ve yaratıcı düşünebilen bireyler
yetiştirebilmektir. Bu bağlamda yaratıcı düşünme “Yeni, farklı, esnek, orijinal, özgün, sentez düzeyi,
ayrıştırıcı ve alternatifli düşünme” (Oktaylar, 2008) olarak tanımlanmıştır. Rawlinson ise (1995; akt.
Üstündağ, 2002: 77) yaratıcı düşünmeyi, daha önce aralarında ilişki kurulmamış nesneler veya
düşünceler arasında ilişki kurulması olarak tanımlamıştır.
Problem çözme becerisi, günümüz eğitim sisteminde önemli bir yer tutmaktadır. Üst düzey düşünme
becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesi biraz da iyi bir problem çözme becerilerine sahip olmalarını
gerektirir. “Öğrencilerde problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, öğretim sürecinin temel
amaçlarından birini oluşturmaktadır. Öğretim konusuna giren belirli bir güçlüğün ya da engelin ortaya
çıkması ve bunların çözümlenmesine ilişkin yeterlilik çabalarını geliştirmek, problem çözme yoluyla
öğretimin temel niteliğini oluşturmaktadır.” (Topses, 2003: 250-251) Bu bağlamda problem çözme,
“istenilen hedefe varabilmek için etkili ve yararlı olan araç ve davranışları çeşitli olanaklar arasından
seçme ve kullanma” olarak tanımlanabilir (Demirel, 1995: 51).
Alanyazın incelendiğinde Türkçe ders kitabında yer alan etkinliklerin üst düzey düşünme becerileri
açısından ele alındığı bir çalışma bulunmaktadır. İlgili çalışma (Sarıkaya, 2021) 8. sınıf Türkçe ders
kitabındaki etkinliklerin üst düzey düşünme becerileri açısından değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Ancak alanyazın incelendiğinde 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki etkinliklerin üst düzey düşünme
becerileri açısından değerlendirildiği herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmanın bu yönüyle
alana katkı sağlaması beklenmektedir. Bu bağlamda araştırmanın temel problem cümlesi, 7. sınıf Türkçe
ders kitabındaki etkinliklerin üst düzey düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi nasıldır?
Bu temel soru bağlamında şu alt sorulara yanıt aranmıştır:
1. 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki etkinlikler, eleştirel düşünme becerisine yönelik olması bakımından
nasıldır?
2. 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki etkinlikler, yansıtıcı düşünme becerisine yönelik olması bakımından
nasıldır?
3. 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki etkinlikler, yaratıcı düşünme becerisine yönelik olması bakımından
nasıldır?
4. 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki etkinlikler, problem çözme becerisine yönelik olması bakımından
nasıldır?
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YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. “Nitel araştırmacılar, belli bir konu ile ilgili
araştırma yaparken o konunun ‘ne kadar’ ya da ‘ne kadar iyi’ olduğunu öğrenmekten çok daha geniş bir
bakış açısı elde etmek isterler” (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2020: 252).
Verilerin Toplanması
Araştırmada verilerin toplanmasında doküman incelemesi yönteminin aşamaları izlenmiştir. Özkan
(2021: 2) doküman incelemesinin araştırmada verileri oluşturan birincil ve ikincil
kaynaklara/dokümanlara ulaşılması, bu dokümanların incelenmesi, sorgulanması ve analizi olduğunu
belirtmektedir.
Çalışma Nesnesi/Materyali
Bu araştırmanın çalışma materyali/nesnesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda MEB’e bağlı ortaokul
7. sınıflarında okutulan Türkçe ders kitabıdır. Söz konusu ders kitabı ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda
yer almaktadır:
Tablo 1. Araştırmada İncelenen Materyale Ait Bilgiler
Adı

Yayın Evi Basım Yılı

Ortaokul
ve
İmam
Hatip
Özgün
Ortaokulu
2019
Yayıncılık
Ders Kitabı 7.
Sınıf

Okutulduğu
Öğretim Yılı

Yazar/ları

Metin
Sayısı

2019-2020

Hilal Erkal
Mehmet Erkal

24

Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Bu çalışmada veriler betimsel analizle çözümlenmiştir. “Betimsel analiz içerik analizine göre daha
yüzeysel bir analiz yöntemidir. Bu analizde elde edilen veriler, önceden belirlenmiş başlıklar altında
özetlenir ve yorumlanır. Amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde
okuyucuya sunmaktır.” (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 224) Çalışmada veriler bu bağlamda
yorumlanmıştır.

BULGULAR
Araştırmada ulaşılan bulgular tema ve metinler bağlamında tablolar halinde sunulmuştur.
1. Tema: Erdemler
7. sınıf Türkçe ders kitabının birinci teması olan “Erdemler” temasında üç okuma metnine yer
verilmiştir. Bunlar “Karanfiller ve Domates Suyu” , “Ninenin Kitabı” , “Baba, Bana Bir Şiir Bul”
metinleridir. Bu metinlerde yer alan etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerine göre incelenmesi
aşağıda verilmiştir.
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Tablo 2. “Karanfiller ve Domates Suyu” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme
Becerilerine Göre Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik
9. Etkinlik
10. Etkinlik
11. Etkinlik

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

Problem Çözme

ɣ

ɣ

Tablo 2 incelendiğinde “Karanfiller ve Domates Suyu” okuma metninde 11 etkinliğin yer aldığı ve bu
etkinliklerde eleştirel düşünmeye 1, yaratıcı düşünmeye 1 etkinlikte yer verildiği ancak yansıtıcı
düşünme ve problem çözme üst düzey düşünme becerilerine ise etkinliklerde yer verilmediği
görülmektedir.
Tablo 3. “Ninenin Kitabı” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre
Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik
9. Etkinlik
10. Etkinlik
11. Etkinlik

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme
ɣ

Problem Çözme

ɣ

ɣ

ɣ
ɣ

Tablo 3 incelendiğinde “Ninenin Kitabı” okuma metninde 11 etkinliğin yer aldığı ve bu etkinliklerde
yansıtıcı düşünmeye 2, eleştirel düşünmeye 2, yaratıcı düşünmeye 1 etkinlikte yer verildiği ancak
problem çözme üst düzey düşünme becerisine ise etkinliklerde yer verilmediği görülmektedir.
Tablo 4. “Baba, Bana Bir Şiir Bul” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine
Göre Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik
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Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme
ɣ

Problem Çözme
ɣ
ɣ

ɣ
ɣ
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Tablo 4 incelendiğinde “Baba, Bana Bir Şiir Bul” okuma metninde 8 etkinliğin yer aldığı ve bu
etkinliklerde yaratıcı düşünmeye 2, problem çözme becerisine 2, eleştirel düşünmeye 1 etkinlikte yer
verildiği ancak yansıtıcı düşünme üst düzey düşünme becerisine ise etkinliklerde yer verilmediği
görülmektedir.
2. Tema: Milli Mücadele ve Atatürk
7. sınıf Türkçe ders kitabının ikinci teması olan “Milli Mücadele ve Atatürk” temasında üç okuma
metnine yer verilmiştir. Bunlar “Atatürk ve Anıları” , “Koca Seyit” , “Bir Mustafa Kemal Vardı”
metinleridir. Bu metinlerde yer alan etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerine göre incelenmesi
aşağıda verilmiştir.
Tablo 5. “Atatürk ve Anıları” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre
Dağılımı

1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik
9. Etkinlik

Eleştirel
Düşünme
ɣ

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

Problem Çözme

ɣ

ɣ

Tablo 5 incelendiğinde “Atatürk ve Anıları” okuma metninde 9 etkinliğin yer aldığı ve bu etkinliklerde
yaratıcı düşünmeye 2, yansıtıcı düşünmeye 1, eleştirel düşünmeye 1 etkinlikte yer verildiği ancak
problem çözme üst düzey düşünme becerisine ise etkinliklerde hiç yer verilmediği görülmektedir.
Tablo 6. “Koca Seyit” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre
Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

Problem Çözme
ɣ

ɣ
ɣ

Tablo 6 incelendiğinde “Koca Seyit” okuma metninde 6 etkinliğin yer aldığı ve bu etkinliklerde eleştirel
düşünmeye 1, problem çözme becerisine 1, yaratıcı düşünmeye 1 etkinlikte yer verildiği ancak yansıtıcı
düşünme üst düzey düşünme becerisine ise etkinliklerde hiç yer verilmediği görülmektedir.
Tablo 7. “Bir Mustafa Kemal Vardı” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine
Göre Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
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Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

ɣ

ɣ

Problem Çözme
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Tablo 7 incelendiğinde “Bir Mustafa Kemal Vardı” okuma metninde 7 etkinliğin yer aldığı ve bu
etkinliklerde yansıtıcı düşünmeye 1, yaratıcı düşünmeye 1 etkinlikte yer verildiği ancak eleştirel
düşünme ve problem çözme üst düzey düşünme becerilerine ise etkinliklerde hiç yer verilmediği
görülmektedir.
3. Tema: Duygular
7. sınıf Türkçe ders kitabının üçüncü teması olan “Duygular” temasında üç okuma metnine yer
verilmiştir. Bunlar “Meşe ile Saz” , “Küçük Çocuk” , “Yıkmak Kolay” metinleridir. Bu metinlerde yer
alan etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerine göre incelenmesi aşağıda verilmiştir.
Tablo 8. “Meşe ile Saz” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre
Dağılımı

1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik

Eleştirel
Düşünme
ɣ

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

Problem Çözme

ɣ
ɣ

Tablo 8 incelendiğinde “Meşe ile Saz” okuma metninde 7 etkinliğin yer aldığı ve bu etkinliklerde
eleştirel düşünmeye 2, yaratıcı düşünmeye 1 etkinlikte yer verildiği ancak yansıtıcı düşünme ve problem
çözme üst düzey düşünme becerilerine etkinliklerde yer verilmediği görülmektedir.
Tablo 9. “Küçük Çocuk” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre
Dağılımı

1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik

Eleştirel
Düşünme

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

ɣ

ɣ

ɣ

Problem Çözme

ɣ

Tablo 9 incelendiğinde “Küçük Çocuk” okuma metninde 7 etkinliğin yer aldığı ve bu etkinliklerde
yaratıcı düşünmeye 2, eleştirel düşünmeye 1, yansıtıcı düşünmeye 1 etkinlikte yer verildiği ancak
problem çözme üst düzey düşünme becerisine etkinliklerde yer verilmediği görülmektedir.
Tablo 10. “Yıkmak Kolay” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre
Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik
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Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

Problem Çözme

ɣ
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Tablo 10 incelendiğinde “Yıkmak Kolay” okuma metninde 8 etkinliğin yer aldığı ve bu etkinliklerde
sadece problem çözme becerisine 1 etkinlikte yer verildiği ancak eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme
ve yansıtıcı düşünme becerilerine ise hiçbir etkinlikte yer verilmediği görülmektedir.
4. Tema: Milli Kültürümüz
7. sınıf Türkçe ders kitabının dördüncü teması olan “Milli Kültürümüz” temasında üç okuma metnine
yer verilmiştir. Bunlar “İstiklal Marşı’nın Kabulü” , “Büyük Mimar Koca Sinan” , “Yurt Türküsü”
metinleridir. Bu metinlerde yer alan etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerine göre incelenmesi
aşağıda verilmiştir.
Tablo 11. “İstiklal Marşı’nın Kabulü” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme
Becerilerine Göre Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

Problem Çözme

ɣ

Tablo 11 incelendiğinde “İstiklal Marşı’nın Kabulü” okuma metninde 8 etkinliğin yer aldığı ve bu
etkinliklerde sadece yansıtıcı düşünme becerisine 1 etkinlikte yer verildiği ancak eleştirel düşünme,
yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine hiçbir etkinlikte yer verilmediği görülmektedir.
Tablo 12. “Büyük Mimar Koca Sinan” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme
Becerilerine Göre Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik
9. Etkinlik

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

ɣ

ɣ

Problem Çözme

Tablo 12 incelendiğinde “Büyük Mimar Koca Sinan” okuma metninde 9 etkinliğin yer aldığı ve bu
etkinliklerde yansıtıcı düşünmeye 1, yaratıcı düşünmeye 1 etkinlikte yer verildiği ancak eleştirel
düşünme ve problem çözme becerilerine ise hiçbir etkinlikte yer verilmediği görülmektedir.
Tablo 13. “Yurt Türküsü” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre
Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
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Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

Problem Çözme
ɣ

ɣ
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Tablo 13 incelendiğinde “Yurt Türküsü” okuma metninde 5 etkinliğin yer aldığı ve bu etkinliklerde
eleştirel düşünmeye 1, problem çözme becerisine 1 etkinlikte yer verildiği ancak yansıtıcı düşünme ve
yaratıcı düşünme becerilerine ise hiçbir etkinlikte yer verilmediği görülmektedir.
5. Tema: Doğa ve Evren
7. sınıf Türkçe ders kitabının beşinci teması olan “Doğa ve Evren” temasında üç okuma metnine yer
verilmiştir. Bunlar “Küçük Yunus” , “Son Leylek” , “Güz” metinleridir. Bu metinlerde yer alan
etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerine göre incelenmesi aşağıda verilmiştir.
Tablo 14. “Küçük Yunus” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre
Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik
9. Etkinlik
10. Etkinlik

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

Problem Çözme

ɣ

ɣ

ɣ

ɣ
ɣ

Tablo 14 incelendiğinde “Küçük Yunus” okuma metninde 10 etkinliğin yer aldığı ve bu etkinliklerde
eleştirel düşünmeye 3, yaratıcı düşünmeye 1 ve problem çözme becerisine 1 etkinlikte yer verildiği
ancak yansıtıcı düşünme becerisine ise hiçbir etkinlikte yer verilmediği görülmektedir.
Tablo 15. “Son Leylek” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre
Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı Düşünme Problem Çözme

ɣ

Tablo 15 incelendiğinde “Son Leylek” okuma metninde 8 etkinliğin yer aldığı ve bu etkinliklerde
yaratıcı düşünmeye 1 etkinlikte yer verildiği ancak eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme ve problem
çözme becerilerine etkinliklerde yer verilmediği görülmektedir.
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Tablo 16. “Güz” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik

ɣ

Yansıtıcı
Düşünme

ɣ

Yaratıcı
Düşünme

Problem Çözme

ɣ

ɣ

ɣ
ɣ

Tablo 16 incelendiğinde “Güz” okuma metninde 8 etkinliğin yer aldığı ve bu etkinliklerde eleştirel
düşünmeye 1, yansıtıcı düşünmeye 1, yaratıcı düşünmeye 3, problem çözme becerisine 1 etkinlikte yer
verildiği görülmektedir.
6. Tema: Sanat
7. sınıf Türkçe ders kitabının altıncı teması olan “Sanat” temasında üç okuma metnine yer verilmiştir.
Bunlar “Anadolu Davulu” , “Sazıma” , “Karagöz ile Hacivat” metinleridir. Bu metinlerde yer alan
etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerine göre incelenmesi aşağıda verilmiştir.
Tablo 17. “Anadolu Davulu” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre
Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik
9. Etkinlik
10. Etkinlik

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

ɣ

Problem Çözme

ɣ

ɣ

ɣ

Tablo 17 incelendiğinde “Anadolu Davulu” okuma metninde 10 etkinliğin yer aldığı ve bu etkinliklerde
eleştirel düşünmeye 2, yaratıcı düşünmeye 1, problem çözme becerisine 1 etkinlikte yer verildiği ancak
yansıtıcı düşünme becerisine ise etkinliklerde yer verilmediği görülmektedir.
Tablo 18. “Sazıma” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre Dağılımı

1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik
9. Etkinlik
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Eleştirel
Düşünme

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

ɣ

ɣ

ɣ

Problem Çözme
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Tablo 18 incelendiğinde “Sazıma” okuma metninde 9 etkinliğin yer aldığı ve bu etkinliklerde eleştirel
düşünmeye 1, yansıtıcı düşünmeye 1, yaratıcı düşünmeye 1 etkinlikte yer verildiği ancak ve problem
çözme üst düzey düşünme becerisine ise etkinliklerde yer verilmediği görülmektedir.
Tablo 19. “Karagöz ile Hacivat” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine
Göre Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

Problem Çözme

ɣ
ɣ
ɣ

Tablo 19 incelendiğinde “Karagöz ile Hacivat” okuma metninde 8 etkinliğin yer aldığı ve bu
etkinliklerde eleştirel düşünmeye 1, yaratıcı düşünmeye 1, problem çözme becerisine 1 etkinlikte yer
verildiği ancak yansıtıcı düşünme becerisine ise etkinliklerde yer verilmediği görülmektedir.
7. Tema: Kişisel Gelişim
7. sınıf Türkçe ders kitabının yedinci teması olan “Kişisel Gelişim” temasında üç okuma metnine yer
verilmiştir. Bunlar “Ağaç ve Sen” , “Bazı İnsanlar” , “Karamsar ve İyimser Bakış Açısı” metinleridir.
Bu metinlerde yer alan etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerine göre incelenmesi aşağıda
verilmiştir.
Tablo 20. “Ağaç ve Sen” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre
Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik
9. Etkinlik

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme
ɣ

Problem Çözme

ɣ
ɣ

ɣ

Tablo 20 incelendiğinde “Ağaç ve Sen” okuma metninde 9 etkinliğin yer aldığı ve bu etkinliklerde
yaratıcı düşünmeye 3, problem çözme becerisine 1 etkinlikte yer verildiği ancak yansıtıcı düşünme ve
eleştirel düşünme becerilerine etkinliklerde yer verilmediği görülmektedir.
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Tablo 21. “Bazı İnsanlar” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre
Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik
9. Etkinlik
10. Etkinlik
11. Etkinlik
12. Etkinlik

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

ɣ

ɣ

ɣ

ɣ

Problem Çözme

ɣ
ɣ
ɣ

Tablo 21 incelendiğinde “Bazı İnsanlar” okuma metninde 12 etkinliğin yer aldığı ve bu etkinliklerde
eleştirel düşünme 3, yansıtıcı düşünmeye 2, yaratıcı düşünmeye 2 etkinlikte yer verildiği ancak problem
çözme üst düzey düşünme becerisine ise etkinliklerde yer verilmediği görülmektedir.
Tablo 22. “Karamsar ve İyimser Bakış Açısı” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme
Becerilerine Göre Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

Problem Çözme

ɣ
ɣ
ɣ

Tablo 22 incelendiğinde “Karamsar ve İyimser Bakış Açısı” okuma metninde 8 etkinliğin yer aldığı ve
bu etkinliklerde eleştirel düşünmeye 1, yaratıcı düşünmeye 1, problem çözme becerisine ise 1 etkinlikte
yer verildiği ancak yansıtıcı düşünme becerisine etkinliklerde yer verilmediği görülmektedir.
8. Tema: Bilim ve Teknoloji
7. sınıf Türkçe ders kitabının sekizinci teması olan “Bilim ve Teknoloji” temasında üç okuma metnine
yer verilmiştir. Bunlar “Ampulün İlk Yanışı” , “İbni Sina” , “Islıkla Haberleşenler” metinleridir. Bu
metinlerde yer alan etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerine göre incelenmesi aşağıda verilmiştir.
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Tablo 23. “Ampulün İlk Yanışı” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine
Göre Dağılımı

1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik

Eleştirel
Düşünme

Yansıtıcı
Düşünme

ɣ

ɣ

Yaratıcı
Düşünme

Problem Çözme

ɣ
ɣ

ɣ

ɣ

ɣ

Tablo 23 incelendiğinde “Ampulün İlk Yanışı” okuma metninde 8 etkinliğin yer aldığı ve bu
etkinliklerde eleştirel düşünmeye 2, yansıtıcı düşünmeye 2, yaratıcı düşünmeye 2, problem çözme
becerisine 1 etkinlikte yer verildiği görülmektedir.
Tablo 24. “İbni Sina” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik
8. Etkinlik
9. Etkinlik

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

Problem Çözme

ɣ
ɣ
ɣ

Tablo 24 incelendiğinde “İbni Sina” okuma metninde 9 etkinliğin yer aldığı ve bu etkinliklerde eleştirel
düşünmeye 1, yaratıcı düşünmeye 1, problem çözme becerisine 1 etkinlikte yer verildiği ancak yansıtıcı
düşünme becerisine ise etkinliklerde yer verilmediği görülmektedir.
Tablo 25. “Islıkla Haberleşenler” Metninde Yer Alan Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine
Göre Dağılımı
Eleştirel
Düşünme
1. Etkinlik
2. Etkinlik
3. Etkinlik
4. Etkinlik
5. Etkinlik
6. Etkinlik
7. Etkinlik

Yansıtıcı
Düşünme

Yaratıcı
Düşünme

ɣ

ɣ

Problem Çözme

ɣ
ɣ

Tablo 25 incelendiğinde “Islıkla Haberleşenler” okuma metninde 7 etkinliğin yer aldığı ve bu
etkinliklerde eleştirel düşünmeye 2, yansıtıcı düşünmeye 1, yaratıcı düşünmeye 1 etkinlikte yer verildiği
problem çözme becerisine ise etkinliklerde yer verilmediği görülmektedir.
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Tablo 26. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Toplam Etkinlik Sayısı ve Üst Düzey Düşünme Becerilerine
Göre Dağılımı (f)
Üst Düzey Düşünme Becerilerine Göre Dağılımı (f)
Toplam Etkinlik Eleştirel
Yansıtıcı
Yaratıcı Düşünme Problem Çözme
Sayısı
Düşünme
Düşünme
27
14
29
13
202
Tablo 26 incelendiğinde 7. sınıf Türkçe ders kitabında toplam 202 etkinlik olduğu görülmektedir. 7.
sınıf Türkçe ders kitabındaki etkinliklerde üst düzey düşünme becerilerine 83 defa yer verildiği tespit
edilmiştir. Bu beceriler arasında sırasıyla en fazla yaratıcı düşünme (29), eleştirel düşünme (27),
yansıtıcı düşünme (14) ve problem çözme becerisine (13) uygun etkinlik olduğu saptanmıştır.
Tablo 27. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Toplam Etkinliklerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine
Hitap Etme/Etmeme Durumu
Toplam Etkinlik
Sayısı
202
(%100)

Üst
Düzey
Düşünme
Becerisine
Hitap
Eden
Etkinlik Sayısı
59
(%29,20)

Üst
Düzey
Düşünme
Becerisine Hitap Etmeyen
Etkinlik Sayısı
143
(%70,79)

Tablo 27 incelendiğinde 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki 202 etkinlikten sadece 59 (%29,20) etkinliğin
üst düzey düşünme becerisine hitap ettiği, 143 (%70,79) etkinliğin ise hiçbir üst düzey düşünme
becerisine hitap etmediği görülmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
7. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerine hitap etme
durumunun amaçlandığı bu çalışmada çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Özgün Yayıncılık’a ait 7. sınıf
Türkçe ders kitabında 24 okuma metni ve bu metinlere bağlı 202 etkinlik bulunmaktadır.
Çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır:
- Çalışma kapsamında incelen kitaptaki etkinliklerin bazılarının birden fazla üst düzey düşünme
becerisine uygun olduğu bazı etkinliklerin ise herhangi bir üst düzey düşünme becerisine uygun
olmadığı saptanmıştır.
- Kitapta yer alan erdemler temasındaki 30 etkinlikten 12 etkinlik,
- Milli Mücadele ve Atatürk temasındaki 22 etkinlikten 8 etkinlik,
- Duygular temasındaki 22 etkinlikten 8 etkinlik,
- Milli Kültürümüz temasındaki 22 etkinlikten 5 etkinlik,
- Doğa ve Evren temasındaki 26 etkinlikten 12 etkinlik,
- Sanat temasındaki 27 etkinlikten 10 etkinlik,
- Kişisel Gelişim temasındaki 29 etkinlikten 14 etkinlik,
- Bilim ve Teknoloji temasındaki 24 etkinlikten 14 etkinlik üst düzey düşünme becerisine hitap
etmektedir.
- İlgili kitapta yer alan 202 etkinlikten sadece 59 (%29,20) etkinliğin üst düzey düşünme becerisine hitap
ettiği, 143 (%70,79) etkinliğin ise hiçbir üst düzey düşünme becerisine hitap etmediği tespit edilmiştir.
Bu bulgu ilgili ders kitabında yer alan etkinliklerin öğrencilerin üst düzey düşünme becerisine hitap
etme durumunun çok yetersiz olduğunu anlatmaktadır. Sarıkaya (2021) 8. sınıf Türkçe ders kitabında
yer alan etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerine hitap etme durumunu incelediği çalışmasında ilgili
ders kitabındaki etkinliklerin bu anlamda yetersiz olduğunu tespit etmiştir. Oysa Tekercioğlu (2019: 20)
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Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin çocuğu bilişsel anlamda düşünmeye sevk etmesi gerektiğini ifade
etmektedir. “Verimli, yapıcı ve yaratıcı kullanılmadığı takdirde, bireylerin üst düzey düşünme yetileri,
tekrar kazanılamayacak biçimde yitirilebilmektedir.” (Çakmak, 2010: 34)
7. sınıf Türkçe ders kitabındaki 202 etkinlikte üst düzey düşünme becerilerine 83 defa yer verildiği tespit
edilmiştir. Bu beceriler arasında sırasıyla en fazla yaratıcı düşünme (29), eleştirel düşünme (27),
yansıtıcı düşünme (14) ve problem çözme becerisine (13) uygun etkinlik olduğu saptanmıştır. Ders
kitabında yaratıcı düşünmeye yönelik etkinlik sayısının fazla olması olağan bir bulgu olarak
karşılanmalıdır. Zira Türkçe ders kitabındaki etkinliklerde öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerinin
açıklanmasının istenildiği etkinlik türleri fazladır. Erem (2015) çalışmasında yaratıcı düşünmeye dayalı
işlenen Türkçe derslerinin öğrencilerin gelişiminde etkili olduğunu tespit etmiştir.
Ders kitabında eleştirel düşünme becerisine hitap eden etkinlik sayısı 27’dir. Eleştirel ve analitik
düşünme becerisi gelişmiş bireylerin yetiştirilmesinin hedeflendiği eğitim sistemimizde bu sayının
yetersiz olduğu söylenebilir. Yıldırım (2013, 27) eleştirel düşünmeye atfedilen öneme rağmen; eleştirel
düşünme becerisinin kaynakları ve sonuçlarını irdeleyerek bu becerinin yetersizliklerini vurgulayan
araştırmacılar da olduğunu belirtmektedir.
Ders kitabında yansıtıcı düşünme becerisine hitap eden etkinlik sayısı 14’tür. Sarıkaya (2021) 8. sınıf
Türkçe ders kitabında yer alan etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerine hitap etme durumunu
incelediği çalışmasında ilgili ders kitabındaki etkinliklerin yansıtıcı düşünmeye hitap etme durumunun
yetersiz olduğunu tespit etmiştir. Oysa yapılan çalışmalar (Ersözlü ve Kazu, 2011; Uygun, 2012; Fwu,
Chen,Wei ve Wang, 2018) yansıtıcı düşünmeye dayalı etkinliklerin öğrencilerin akademik başarılarını
olumlu anlamda etkilediğini göstermektedir.
Ders kitabında problem çözme becerisine hitap eden etkinlik sayısı 13’tür. Sarıkaya (2021) 8. sınıf
Türkçe ders kitabında yer alan etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerine hitap etme durumunu
incelediği çalışmasında ilgili ders kitabındaki etkinliklerin problem çözme becerisine hitap etme
durumunun yetersiz olduğunu tespit etmiştir. Benzer sonuçlara Örge Yaşar (2013) ve Özatalay (2007)
da araştırmalarında ulaşmıştır. Sadece Türkçe ders kitaplarında değil Türkçe dersi öğretim
programlarında da benzer sorunun olduğu saptanmıştır. Nitekim Söylemez (2018) çalışmasında 2018
Türkçe Dersi Öğretim Programında problem çözme becerisiyle ilgili çok az sayıda kazanım olduğunu
tespit etmiştir.
Çalışma sonucunda alanyazında yapılan araştırmalar ışığında da Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin
üst düzey düşünme becerilerine daha fazla hitap edecek düzeyde hazırlanması gerektiği ve diğer sınıf
düzeylerindeki Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin de bu bağlamda incelenip bütüncül bir sonuca
ulaşılması gerektiği önerilmektedir.
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“KÜTÜPHANEYE DÜŞEN ÖKÜZ” İSİMLİ ESERİN ÇOCUK EDEBİYATINA
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ÖZET
Bu çalışmada, çocuk edebiyatı yazarlarından biri olan Üzeyir Gündüz’ün “Kütüphaneye Düşen Öküz”
isimli eserinin çocuk edebiyatı açısından uygunluğu incelenmiştir. Çalışma betimsel nitelikte bir olup
doküman incelemesi metodu esas alınarak gerçekleştirilmiştir. İlgili eser, Karatay (2011) tarafından
geliştirilen “Çocuk Kitaplarını Değerlendirme Ölçeği” bağlamında analiz edilmiştir. Bu ölçek “İçerik
Özellikleri” ve “Görsel Tasarım” alt başlıklarından oluşmaktadır. Ölçekte toplam 56 madde
bulunmaktadır. Ölçekte bir çocuk kitabının nitelikleri görsel tasarım ve içerik özellikleri bakımından iki
farklı biçimde değerlendirilebileceği gibi her iki özellik bir arada da değerlendirilebilir. Ölçekte
kitapların görsel tasarımı ile ilgili sahip olması gereken 23; içerik özellikleri ile ilgili sahip olması
gereken 34 ölçütle incelenmiştir. Her özelliğin yeterliliği ölçekte 1 (hayır), 3 (kısmen uygun) ve 5 (evet)
puan üzerinden puanlanmıştır. Ölçek, eşit aralıklı puanlama ölçeğidir. Buna göre ölçekte çocuk
kitaplarında bulunması gereken özelliklerin bulunma durumuna göre verilen puanların toplanıp madde
sayısına bölünmesinden elde edilen aritmetik ortalama eğer “1-2.9 puan” arasında çıkıyorsa, 3 puandan
düşük çıkıyorsa, incelenen kitabın çocuklara uygun olmadığı; “3-5 puan” arasında çıkıyorsa kitabın
çocuk edebiyatı ve/veya çocuklara uygun olduğu söylenebilir. Çalışma sonucunda Gündüz’ün
“Kütüphaneye Düşen Öküz” isimli eserinin çocuk edebiyatı açısından yararlanılması gereken bir kaynak
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Çocuk Kitapları, Kütüphaneye Düşen Öküz.
ABSTRACT
In this study, the work named “The Ox Falling into the Library” by Üzeyir Gündüz, one of the writers
in the children’s literature, was examined in terms of suitability for children’s literature. The study is a
descriptive study and was carried out based on the document analysis method. The work was analyzed
in the context of the “Children's Books Evaluation Scale” developed by Karatay (2011). This scale
consists of “Content Features” and “Visual Design” subheadings. There are a total of 56 items in the
scale. In the scale, the qualities of a children's book can be either evaluated in two different ways in
terms of visual design and content features, or both features can be evaluated together. In the scale, there
are 23 items related to the visual design of the books and 34 items related to the content features of the
books. . The adequacy of each feature was scored on the scale over 1 (no), 3 (partially appropriate) and
5 (yes) points. The scale is an evenly spaced scoring scale. Accordingly, if the arithmetic mean obtained
by adding the scores given according to the presence of the features that should be found in children's
books and dividing by the number of items in the scale is between “1-2.9 points”, that is, if it is lower
than 3 points, the examined book is not suitable for children; If it is between “3-5 points”, it can be said
that the book is suitable for children's literature and/or children. As a result of the study, it was concluded
that Gündüz's work named "The Ox Falling into the Library" is a source to be benefited from in terms
of children's literature.
Keywords: Children's Literature, Children's Books, The Ox Falling into the Library.
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GİRİŞ
Çocukların sığındığı limanların başında kitaplar gelmektedir. Bu yüzden onlar için eser yazılırken son
derece özenli ve dikkatli davranmak gerekir. Çocuklar için hazırlanan/yazılan eserlerde dikkat edilmesi
gereken durumlar vardır. Bir çocuk edebiyatı metni/eserinin hazırlanmasında görsel tasarım ve içerik
özelliklerine uygun hareket edilmesi gerekir. Karatay (2011) görsel tasarım bağlamında resimleme,
metin tasarımı, kapak, boyut ve cilt tasarımı, sayfa ve yazı tasarımı, içerik özellikleri bağlamında ise
edebi unsurlar, konu, karakter, kurgu, üslup ve iletiye dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Çocuklar için hazırlanan eserlerin görsel tasarım özellikleriyle ilgili aşağıda çeşitli bilgiler verilmiştir.
Resimleme: “Çocuk edebiyatı eserlerinin diğer edebî türlerden ayıran biçimsel özelliklerden birisi de bu
eserlerin içerdiği resimlerdir. Bu edebî eserlerde resimler sıradan bir görsel öge olmanın ötesinde
öğrencide estetik duyguyu uyandırmak ve bu zevkin oluşmasını sağlamak, metnin anlamını
tamamlamak veya pekiştirmek için kullanılır.” (Kaya, 2021).
Kapak: “Çocuk eserlerinin en önemli dış yapı unsurlarından birisi de kapaktır. Eser kapağının çocuğun
ilgisini çeken ve onu eserin dünyasına götüren ilk uyaran olması, ona ayrı bir önem verilmesi gereğini
ortaya çıkarmaktadır. Bundan ötürü kitap kapağının gelişigüzel değil; grafik tasarımcısı, ressam, çocuk
pedagogu ve psikoloğu gibi birçok uzmanın iş birliğiyle hazırlanması gerekmektedir.” (Kaya, 2021).
Boyut: Çocuk eserlerinin hacim ve ağırlık açısından kolay kullanıma uygun olması gerekir. Eserlerin
ağırlık ve hacminin çocuğun gelişim özelliklerine ve yaşına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Başka
bir ifadeyle eserler çocuğun kolaylıkla taşıyabileceği, çantasına ve sırasına uygun biçimde
yerleştirebileceği büyüklükte olmalıdır (Oğuzkan, 2000: 363; Kıbrıs, 2016: 39; Sarıkaya, 2019; Kaya,
2021).
Cilt: Çocuğa yönelik hazırlanan eserlerin çabuk dağılıp yıpranmaması için dikişsiz ve ciltsiz olmaması
gerekir (Kaya, 2021). Ayrıca Kıbrıs (2016: 40) çabuk dağılan, dikişsiz ve tek yaprak ciltlerin çocukların
kitap edinme ve kitaplık oluşturma alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilediğini belirtmektedir.
Kâğıt: Alanyazında yapılan araştırmalarda çocuk kitaplarının kâğıtlarının parlak olmaktan ziyade mat
ve sağlam olması ve eserlerde birinci veya ikinci hamur kâğıdın kullanılması gerektiği vurgulanmıştır
(Demiray, 1973: 38; Oğuzkan, 2000: 364; Güleryüz, 2002: 201; Nas, 2014: 67).
Harf/Punto: “Okumanın fizyolojik unsurlarından biri olduğu için çocukların yaşlarına ve gelişim
özelliklerine punto tercih edilmelidir.” (Kaya, 2021).
Sayfa Düzeni: Kitapki metnin kolay bir biçimde okunması için sayfa düzenin de iyi bir şekilde
hazırlanması gerekir. Nitelikli bir sayfa düzeni ile kitaptaki görsel ve yazılı unsurlar bir bütünlük
oluşturacağı için eser daha iyi kullanılabilir. Eserin hitap ettiği yaş grubuna göre sayfada yer alacak yazı
ve görsel unsurların dengeli olması da son derece önemlidir (Temizyürek vd., 2016; Kaya, 2021).
Çocuklar için hazırlanan eserlerin içerik özellikleriyle ilgili aşağıda çeşitli bilgiler verilmiştir.
Konu/Tema: “Çocuk kitaplarında tema ve konu ilişkisi güçlü kurulmalıdır. Konular akla yakın ve
inandırıcı olmalı, mantıklı bir olay örgüsü içinde gelişmeli, konu ve olaylar birbiriyle tutarlı bir şekilde
ilerlemelidir. Kitapta işlenen konularda din, dil ve cins ayrımcılığına dayalı önyargılar yerine aklın ve
bilimin üstünlüğü öne çıkarılmalıdır.” (Karatay, 2011: 97)
Karakter/Kahraman: Çocuk eserlerinde olayın başkişisi, olaya yön veren ve okuyucuyu olayın içine
çeken kişi eserlerde geçen kahramanlardır. Bu yüzden “çocuk kitaplarında, çocukların yeni yaşantılar
kazanmalarına olanak sağlayan en temel ögelerden biri de öykündükleri kahraman/ kahramanlar ve
onların nitelikleridir. Kahramanın yaşama bağlılığı, karşılaştığı sorunları çözmedeki kararlılığı, amaca
ulaşmada izlediği yöntemlerin niteliği ve bu eylemler bileşkesinin söz ve davranışlarla somutlanması,
çocukları da kahraman gibi duymaya, düşünmeye ve hareket etmeye istekli kılar.” (Sever, 2008: 77).
Kurgu/Olay: “En yalın tanımıyla olan ya da ortaya çıkan şeydir olay. Bunu öyküye, romana, oyuna giren
kişilerin birbirleriyle, kendileriyle, doğayla ya da çevreleriyle çatışması olarak da düşünebiliriz.”
(Özdemir, 2002:112). Eserlerdeki olay veya kurgu çocuğun düşünce ve hayal dünyasını geliştirici
nitelikte olmalıdır.
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Üslup: “Çocuk kitaplarında, gereksiz ve bayağı her sözcüğü anlatımın dışında bırakan bir üslup
yeğlenmelidir. Anlatımda "duruluk, akıcılık, açıklık, yakınlık, çeşitlilik ve kişisellik" etkili ve güzel bir
üslup yaratmanın temel koşulları olarak görülmelidir.” (Sever, 1995: 14-15). Karatay (2011: 104)
anlatımda anlaşılır, gündelik konuşma dilinin kullanılması ve yazarın dayatmacı bir anlatım biçimini
kullanmaması gerektiğini belirtmektedir.
İleti/Ana Düşünce: “Çocuk kitapları, vermeye çalıştıkları iletilerle çocukların yaratıcı düşünme,
problem çözme ile ilgili bilişsel becerileri kadar ahlaki ve kişilik gelişimlerine olumlu katkılar
sağlayarak onların sosyalleşmelerine yardımcı olmalıdır.” (Karatay, 2011: 107).
Yukarıda verilen bilgiler ışığında bu çalışmada amaç çocuk edebiyatı yazarlarından biri olan Üzeyir
Gündüz’ün “Kütüphaneye Düşen Öküz” isimli eserini çocuk edebiyatına uygunluğu açısından
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır:
1. “Kütüphaneye Düşen Öküz” isimli eser “görsel tasarım” açısından çocuk edebiyatına uygun mudur?
2. “Kütüphaneye Düşen Öküz” isimli eser “içerik özellikleri” açısından çocuk edebiyatına uygun
mudur?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden belge incelemesi kullanılmıştır. “Belge incelemesi,
araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan
ve diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte de kullanılabilen bir yöntemdir.” (Yıldırım ve Şimşek, 2011:
187).
Çalışma Nesnesi/Materyali
Çalışmada Üzeyir Gündüz tarafından kaleme alınmış “Kütüphaneye Düşen Öküz” isimli eser
incelenmiştir. Eser 2013 yılında Küçük Ev Yayınları tarafından basılmıştır. Eserin dış kapağında 7-9
yaş aralığındaki çocuklara hitap ettiği belirtilmiştir.
Veri Toplama Aracı
Çalışmada veriler Karatay (2011: 122) tarafından geliştirilen “Çocuk Kitaplarını Değerlendirme Ölçeği”
kullanılarak oluşturulmuştur. İlgili ölçeğin değerlendirilmesi yazar tarafından aşağıdaki şekilde ifade
edilmiştir:
Ölçek “İçerik Özellikleri” ve “Görsel Tasarım” alt başlıklarından oluşmaktadır. Ölçekte toplam 56
madde bulunmaktadır. Ölçekte bir çocuk kitabının nitelikleri görsel tasarım ve içerik özellikleri
bakımından iki farklı biçimde değerlendirilebileceği gibi her iki özellik bir arada da değerlendirilebilir.
Ölçekte kitapların görsel tasarımı ile ilgili sahip olması gereken 23; içerik özellikleri ile ilgili sahip
olması gereken 34 ölçütle incelenmiştir. Her özelliğin yeterliliği ölçekte 1 (hayır), 3 (kısmen uygun) ve
5 (evet) puan üzerinden puanlanmıştır. Ölçek, eşit aralıklı puanlama ölçeğidir. Buna göre ölçekte çocuk
kitaplarında bulunması gereken özelliklerin bulunma durumuna göre verilen puanların toplanıp madde
sayısına bölünmesinden elde edilen aritmetik ortalama eğer “1-2.9 puan” arasında çıkıyorsa, 3 puandan
düşük çıkıyorsa, incelenen kitabın çocuklara uygun olmadığı; “3-5 puan” arasında çıkıyorsa kitabın
çocuk edebiyatı ve/veya çocuklara uygun olduğu söylenebilir.
Çalışma kapsamında incelenen “Kütüphaneye Düşen Öküz” isimli eser de yukarıda ifade edilen
değerlendirme bağlamında incelenmiştir.
Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Araştırmada doküman incelemesi yöntemiyle elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile
çözümlenmiştir. Betimsel analiz toplanan verilerin önceden belirlenmiş temalara göre düzenlenip,
yorumlandığı veri analiz yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Toplanan veriler bu bağlamda
çözümlenmiştir. Ayrıca ihtiyaç duyulan her aşamada uzman görüşüne başvurulmuştur. İlgili uzmanların
Türkçe eğitimi ve çocuk edebiyatı alanında doktora yapmış olmalarına dikkat edilmiştir.
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BULGULAR
Çalışmada bulgular alt problemler bağlamında sunulmuştur.
Alt Problem 1’e Yönelik Bulgular

Madde
no

ÇOCUK
ÖLÇEĞİ

KİTAPLARINI

DEĞERLENDİRME
Hayır
(1)

Kısmen
Uygun
(3)

Evet
(5)

1. GÖRSEL TASARIM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17

18
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Kitabın dış tasarımı çocukların ilgisini çekecek
niteliktedir.
Kitabın kapağında hangi yaş düzeyine uygun olduğu
belirtilmiştir.
Kitap kapağındaki resimler, görseller metinde işlenen
konu, olay veya karakterlerle ilgilidir.
Kitabın kapağı [karton, mukavva, bez veya selefon gibi]
dayanıklı malzemeden yapılmıştır.
Kapağın dokusu; üzerindeki yazı, çizgi ve resimleri net
biçimde gösteriyor.
Kitap kapağı kolayca açılabiliyor, desteksiz durabiliyor ve
kitabın sayfaları kolay çevrilebiliyor.
Kitabın cildi sağlam, dayanıklı ve sayfalar dağılmıyor.
Kullanılan kâğıdın dokusu sağlam, sayfalar silinebilecek
niteliktedir.
Kullanılan kâğıt gözü yormayan matlıkta, renkleri
soldurmayan, mürekkebi dağıtmayan niteliktedir
Kâğıdın zemini ile yazının rengi birbiriyle zıtlık
oluşturacak şekilde tasarlanmıştır
Başlıklar ve vurgulanması gereken sözcükler koyu renkte,
metin orta koyuluktadır
Metin ve resimler sayfa üzerinde birbirine uygun
konumlandırılmış, kitap kolay okunabilir
Sayfaların kenar boşlukları en az 2 cm. ve satır
aralıklarındaki boşluklar en az 1.25 satır olarak
ayarlanmıştır.
Paragraflar ve bölümler arasında uygun (1.5-2cm)
boşluklar bırakılmıştır.
Cümle uzunlukları [2-7 yaş düzeyi için 3-5 kelime [20-30
karakter] (“1-3sınıf” için 6 kelime [35-40 karakter] “4-5
sınıf” için en fazla 10 kelime [60-70 karakter] çocuğun yaş
düzeyine uygundur.
Kitaptaki satır uzunlukları [1-5.sınıflar için 7-8 cm. daha
üst sınıflar için 9-11cm] çocukların gelişim düzeyine
uygundur.
Yazı karakterleri çocukların [6 yaş öğrenciler için 24-30;
7-9 yaş öğrenciler için 16-18; 9-12 yaş ve üstü öğrenciler
için 10-12 punto] gelişim düzeyine uygundur.
Resimler, çocuğun sanatsal gelişim özelliklerine [2-9 yaş
için parlak renkler ve esnek çizgiler; 9-12 yaş için
gerçeğine yakın resimler] uygun tasarlanmıştır
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19
20
21

22

Resimler çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını
harekete geçirecek niteliktedir.
Kitapta farklı anlamlara gelen çağrışımlar yapabilen [üç
boyutlu veya çok anlamlı] resimler kullanılmıştır.
Kitapta kullanılan resimler, metinde anlatılan durum ve
olay örtüşüyor, resimler, metni anlam bakımından
destekliyor.
Kitaptaki resim-metin oranı [2-7 yaş için kitabın 1/4’ü
yazı, 3/4’ü resim 7-9 yaş için 2/4’ü yazı, 2/4’ü resim, 9-12
yaş ve üstü için 3/4'ü yazı, 1/4'ü resim] yaş düzeylerine
uygundur.

ɣ
ɣ
ɣ
ɣ

“Kütüphaneye Düşen Öküz” İsimli Eserin Görsel Tasarım Açısından Değerlendirilmesi:
Ölçekte görsel tasarım başlığı 22 maddeden oluşmaktadır. Değerlendirmesi yapılan kitabın görsel
tasarımı ile ilgili ölçekte verilen puanların toplanıp madde sayısına bölünmesinden (102: 22=4,63) elde
edilen aritmetik ortalama (4.63)’tür ve “kısmen uygun (3)” puanın üstündedir. Yani “Kütüphaneye
Düşen Öküz” isimli eserin “Görsel Tasarım” açısından 7-9 yaş aralığındaki çocuklara uygun olduğu
söylenebilir.
Alt Problem 2’ye Yönelik Bulgular

Madde
no

ÇOCUK
ÖLÇEĞİ

KİTAPLARINI

DEĞERLENDİRME
Hayır
(1)

Kısmen
Uygun
(3)

Evet
(5)

2. İÇERİK ÖZELLİKLERİ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Kitapta çocuğun gelişim düzeyine uygun [2–7 yaş için
masal; 9–12 yaş için öykü] bir edebi tür işlenmiştir.
Kitapta çocuğun gelişim düzeyine uygun [6–9 yaş için aile,
insan, doğa ve hayvan sevgisi; 9–12 yaş için sevgi, tarihkahramanlık, macera, fantastik] konu işlenmiştir.
Kitabın kurgusu benzerlerinden farklı, orijinal ve yenidir.
Kitapta işlenen konu akla yakın ve inandırıcıdır.
Kitapta işlenen olay ve durumlarla ilgili bir giriş, ön
hazırlık yapılmıştır.
Kitapta işlenen olaylar neden sonuç ilişkisi, mantıklı bir
örgü içinde gelişmiş.
Kitapta sıralanan olaylar ve düşünceler birbiriyle
çelişmiyor, tutarlıdır.
Kitapta sıralanan olaylar veya düşünceler akıcı bir dille
işlenmiş, okuyucunun ilgisini canlı tutuyor.
Kitabın kurgusunda çatışmalar okuyucuda merak ve keşif
duygusu uyandırıyor.
Ana fikir, yanlış anlaşılmalara veya okuru ikilemde
bırakmayacak şekilde verilmiştir.
Kitapta din, dil ve cins ayrımcılığı ile ilgili önyargılara yer
verilmemiştir
Kitapta sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük, çalışkanlık,
doğruluk gibi evrensel ve ahlakî değerlere yer verilmiştir.
Kitapta farklı kültürlerden insanlara yer verilmiştir.
Kitapta mizah ve güldürü ögelerine yer verilmiştir
Kitapta aynı yaş düzeyinden karakterlere yer verilmiştir.
ɣ
Karakterlerin güçlü ve zayıf yönleri görülebilmektedir.
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Yazar anlatıda sıra dışı karakterler de işlemiştir.
Karakterlerin davranışları; yaşları ve geçmişleriyle
örtüşmektedir.
Hikâye içinde gelişen ve büyüyen karakterler vardır.
Yazar, karakter davranışlarının veya gelişimlerinin
nedenlerini belirtmiştir.
Yazar, karakterleri farklı anlatım teknikleri ile [düz
anlatımla, diyalogların içinde, başkalarının düşünceleri ile,
kendi düşüncesi ile, olayların içinde] okuyucuya tanıtıyor.
Kitapta işlenen zaman doğrusal ilerliyor, çocuğun
kronolojik zaman algısına (dün-bugün-yarın) uygundur.
Kitapta anlatılan olayların geçtiği çevre, yer çocuklar,
algılayabileceği düzeydedir.
Anlatımda kullanılan betimlemeler karakterlerin fiziksel
ve ruhsal özelliklerini yansıtır.
Anlatımda kullanılan betimlemeler metinde işlenen olayın
ve durumun zihinde canlanmasına katkıda bulunur.
Yazar kitapta öyküleyici anlatımın yanında betimleme,
karşılaştırma gibi farklı anlatım tekniklerinden
yaralanmıştır.
Yazar anlatımda farklı bakış açılarıyla [1. ve 3. ağızdan]
karakteri, olay ve durumları anlatmış.
Yazar çocukların gelişim düzeyine uygun, günlük hayatta
sık kullanılan açık ve anlaşılır sözcükler kullanmıştır.
Günlük hayatta sık kullanılmayan sözcük ve kavramlar
metin içinde açıklanıyor veya bağlamdan anlamı
çıkarılabiliyor.
Yazar anlatımda çocukların gelişim düzeyine uygun
[benzetme, kişileştirme, intak gibi] söz sanatlarını
kullanmıştır.
Yazar anlatımda çocukların gelişim düzeyine uygun
atasözü ve deyimler kullanmıştır.
Metin içi kafiyeli kullanımlara, ahenk oluşturan ses
benzerliklerine yer verilmiştir.
Yazarın kullandığı kurallı cümlelerin sayısı, devrik
cümlelerin sayısından fazladır.
Türkçede kullanımı yaygınlaşmamış yabancı sözcüklere
yer verilmemiştir.

ɣ
ɣ
ɣ
ɣ
ɣ
ɣ
ɣ
ɣ
ɣ
ɣ
ɣ
ɣ
ɣ
ɣ
ɣ
ɣ
ɣ
ɣ

“Kütüphaneye Düşen Öküz” İsimli Eserin İçerik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi:
Ölçekte içerik özellikleri başlığı 34 maddeden oluşmaktadır. Değerlendirmesi yapılan kitabın içerik
özellikleri ile ilgili ölçekte verilen puanların toplanıp madde sayısına bölünmesinden (160: 34=4,70)
elde edilen aritmetik ortalama (4.70)’tir ve “kısmen uygun (3)” puanın üstündedir. Yani “Kütüphaneye
Düşen Öküz” isimli eserin “İçerik Özellikleri” açısından 7-9 yaş aralığındaki çocuklara uygun olduğu
söylenebilir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Üzeyir Gündüz’ün “Kütüphaneye Düşen Öküz” isimli eserinin çocuk edebiyatına uygunluğu açısından
incelendiği bu çalışmada yazarın ilgili eseri çocukların gelişim alanlarını dikkate alarak yazdığı
söylenebilir.
Eserin “görsel tasarım” açısından çocuk edebiyatına ve çocuklara son derece uygun olduğu saptanmıştır.
Görsel tasarım söz konusu olduğunda akla ilk gelen unsur eserdeki resimler/resimlemelerdir. Bu açıdan
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resimlerin nitelikli olması son derece önemlidir. Zira “nitelikli resimler metnin iletisini tamamlar,
metinde sözcüklerle anlatılmayanları çizgi ve renklerin diliyle çocuğa aktarır; metnin kurgusuna koşut
çocuğu eğlendirir, düşündürür ve heyecanlandırır.” (Sever, 2000: 645). İlgili eserdeki
resim/resimlemelere bakıldığında çocuğu eğlendirip düşünmeye sevk ettiği anlaşılmaktadır. “Çocuk
kitaplarında resimlemede dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise görsel yazı veya görsel metin
uyumudur. Metin içinde herhangi bir sayfada yer alan bir görselin aynı sayfada verilen bilgilerle uyumlu
olması, örtüşmesi gerekir.” (Sarıkaya, 2019: 210). Bu bağlamda Yılmaz (2016: 64) yazı-resim uyumu
sayesinde resimlerin başlı başına bir öyküyü anlatabilecek özellikte olduğunu belirtmektedir. Söz
konusu eser bu açıdan incelendiğinde eserdeki resim-metin uyumunun son derece yerinde olduğu ve her
sayfadaki görselin o sayfadaki yazıyı anlattığı saptanmıştır. Ayrıca söz konusu eserde resimlerin
çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını harekete geçirecek nitelikte olduğu ve resimlerin metinde
anlatılan durum ve olay ile örtüştüğü, metni anlam bakımından desteklediği söylenebilir.
Görsel tasarım unsurlarından biri de kitapların kapağı ve kağıt kalitesidir. “Çocuk, ilgisini çeken kapak
vasıtasıyla ona karşı olumlu tutum geliştirebileceği gibi, sevmediği, beğenmediği bir kapak nedeniyle
de kitaba ve iletilerine karşı olumsuz duygular besleyebilir. Kitap kapaklarının çocuk ve kitap arasında
bir engel olmaması için onların mümkün mertebe ilgi çekici olması gerekir. Kitap kapağı ilgi çekici
olmasının yanı sıra işlevsel de olmalıdır.” (Yılmaz, 2016: 69-70). İlgili eserin kapağında hangi yaş
düzeyine uygun olduğu belirtilmiştir. Kitabın kapağı kolayca açılabilmekte ve kapağındaki resimler,
görseller metinde işlenen konu, olay veya karakterlerle ilgilidir. Eserin bu yönüyle işlevsel olduğu
söylenebilir. “Kitabın sayfalarının çabuk yırtılması, kâğıdın kalitesizliğinden ötürü arka sayfadaki
yazıların görülmesi, kâğıdın üzerindeki mürekkebin hemen dağılması ya da kâğıdın üzerine düşen ışığı
fazlasıyla yansıtması okuma için fiziksel engeller oluşturabilir. Bu nedenle çocuklara sunulacak
kitaplarda kâğıdın seçiminde özenli davranılmalı, büyük oranda 1. hamur ya da mat kuşe kâğıt
kullanılmalıdır. Yine sayfaların yırtılmasını engelleyebilmek adına özellikle çocuklar için çocuğun
sağlığına zarar vermeyecek cinsten bez veya plastikten bir sayfa düzenlemesi yapılmasına özen
gösterilmelidir.” (Güleç ve Geçgel 2006).
Eserin “içerik özellikleri” açısından çocuk edebiyatına ve çocuklara uygun olduğu saptanmıştır. “İçerik
kitabın ne söylediği, ne anlattığı ile ilgili bir konudur. Bazı durumlarda kitap biçimsel açıdan ne kadar
iyi tasarlanmış olursa olsun sağlam bir kurguya sahip değilse hedef kitleye ulaşmakta güçlük yaşayabilir.
Kitaplarda konu, tema, ileti ve karakter gibi birçok unsurun uyum içinde verilmesi gerekir.” (Yılmaz,
2016: 72).
Bir eserin içerik özelliği denildiğinde akla ilk gelen unsurlardan biri eserde işlenen konudur. Özdemir
(2002: 54) konunun “Gerçek dünyada ya da düş dünyasında yer bulan olay, olgu, düş, özlem, duygu ve
düşünce” olduğunu ifade etmektedir. Çalışmaya konu olan eserde konu çocuk gerçekliğini de yansıtacak
şekilde verilmiştir. Sert, kaba ve anlayışsız bir öküzün düştüğü bir çukurda başından geçen olayların
anlatıldığı eserde konular çocukların ilgisini çekecek durumdadır.
Karakterler/kahramanlar çocuk kitaplarının bir başka içerik unsurudur. “Çocuk kitaplarında kişi kadrosu
sınırlı tutulmalı, karakterler insan gerçekliğini sezdirmeli, karakterin geçirdiği değişim inandırıcı olmalı,
karakterlerin fiziksel ve ruhsal portreleri belirgin çizilmelidir.” (Sever, 2013). İlgili eserde de yazar kişi
kadrosunu sınırlı tutmuş ve insan gerçekliğini sezdirerek okuyucuya sunmuştur. Ayrıca yazar,
karakterleri farklı anlatım teknikleri ile okuyucuya tanıtmıştır.
Çocuk eserlerinde ileti kavramı son derece önemlidir. Çünkü yazar işlediği konuyu, aktarmak istediği
kavram ve değerleri iletiler aracılığıyla okura sunmaktadır. Bu açıdan ileti “Sanatçının ele aldığı konuyu
işlerken, çocuklara ulaştırmak için tasarladığı, sözcüklerle metnin dokusuna işlediği, duygu ve düşünce
örüntüsü” (Sever, 2013:133) olarak tanımlanabilir. İlgili eserde yazar karakterler aracılığıyla okura
birçok ileti sunmuştur. Temel iletinin -kitabın bireyin tüm gelişim alanlarını ve dünyasını etkilediği ve
bireyde zaman içerisinde birçok değişimi olumlu anlamda etkilediği- yanı sıra okurun da anlama gücüne
paralel olarak birçok yan ileti de barındırmaktadır.
Çocuk eserlerinin temel içerik özelliklerinden biri de dil ve anlatımdır. “Çocuk edebiyatı yapıtlarında
kullanılan dil, yaşına ve gelişim özelliklerine koşut olarak, çocuğu metnin oluşturulmasına ortak
edebildiği oranda başarılıdır” ( Sever, 2013: 132). İlgili eserde yazar çocukların anlamını kavramakta
zorlanabileceği kimi sözcükleri kullansa da eserin genelinde anlaşılmayacak sözcük sayısı azdır. Bunun
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yanı sıra eserde devrik yapılı cümleler olsa da kurallı yapılı cümle sayısı daha fazladır. Elde edilen bütün
bu bulgu ve yorumlar bağlamında söz konusu eserin çocuk edebiyatına uygun olduğu söylenebilir.
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ÖZET
Binalarda dikey taşıma işlemini gerçekleştiren asansörler klasik yapılarda dişli kutusu ve makine
dairesine sahiptirler. Klasik yapılar akustik gürültü, titreşim ve sık bakım ihtiyacı duyan sistemlerdir.
Doğrudan tahrikli asansör sistemleri ise dişli kutusuna ve ayrı bir makine dairesine ihtiyaç
duymamaktadır. Sabit mıknatıslı AA senkron motorlar yüksek güç yoğunluğu, yüksek verim ve geniş
hız aralığında kontrol seçeneği ile doğrudan tahrikli asansör uygulamalarında ön plana çıkmaktadırlar.
Bu çalışmada, 15 kW gücünde yüzey yerleştirmeli yüksek verimli sabit mıknatıslı senkron motorun
tasarımı ve optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Analitik tasarım aşamasını geçen motor modeli,
parametrik optimizasyon yöntemi kullanılarak optimize edilmiştir. Mıknatısın geometrik büyüklükleri
parametrik analizlerde değiştirilerek vuruntu torku, motor verimi ve maksimum çıkış gücü gibi
performans parametreleri incelenmiştir. Analizler sonucunda optimum kutup yayı/kutup adımı, kutup
yayı ofset değeri ve mıknatıs kalınlığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: AA senkron motor, sonlu elemanlar analizi, asansör uygulamaları, sürekli mıknatıs.
ABSTRACT
Elevators that perform vertical transport in buildings have gearboxes and machine rooms in classical
structures. Traditional systems require frequent maintenance and produce acoustic noise and vibration.
In contrast to this, direct drive elevators do not require a gearbox or a separate machine room. Permanent
magnet synchronous motors become a standout in direct drive elevator applications for their high power
density, high efficiency and controllability within a broad speed range. A 15 kW surface mounted high
efficiency permanent magnet synchronous motor has been designed and optimized in this research. In a
parametric analysis, the magnet's size have been altered, and performance factors such cogging torque,
motor efficiency, and maximum output power have been studied. As a result of the analyses, optimum
pole arc/pole pitch, pole arc offset value and magnet thickness have been determined.
Keywords: AC synchronous motor, finite element analysis, elevator applications, permanent magnet.
GİRİŞ
Asansörler, daha az enerji harcayarak insan ve yük taşımacılığında kullanılan dikey taşıma araçlarıdır.
Teknolojinin gelişimi ile birlikte hayat standartlarında meydana gelen yükselme ve hızlı şehirleşme ile
artan çok katlı binalarda insan ve yük taşıma için asansörün önemi artmıştır (Carter ve Selvaraj, 2013;
Shete ve diğerleri, 2017). Klasik asansör sistemleri dişli kutusu ve ayrı bir makine dairesine sahiptirler.
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Klasik sistemlerde yüksek akustik gürültü, periyodik bakım ve özel bir makine dairesi ihtiyacı bir
dezavantaj oluşturmaktadır (Cicalé ve diğerleri, 2012).
DA seri motorlar kolay kontrol imkânından dolayı asansör sistemlerinde tercih edilmiştir. Daha sonra
DA motorlarına nazaran daha az bakım gerektiren ve sağlam yapıya sahip olan asenkron motorlar
kullanılmaya başlanmıştır (Mahajan ve Nitin, 2018). Das ve arkadaşları bu motorlardan farklı olarak
FPGA kontrollü BLDC motor kullanan asansör sistemi önermişlerdir. Önerilen sistem üç katlı prototip
laboratuvar modeli yardımıyla test edilmiştir (Das ve diğerleri, 2015). Asansör uygulamasında
kullanılan farklı bir motor türü de senkron relüktans motordur. Bu motorlarda tork dalgalanması ve
gürültü problemi nispeten azdır (Li ve diğerleri, 2020). Ancak motorun kontrol zorluğu bir dezavantaj
oluşturmaktadır. Lee ve arkadaşları halatsız asansörler için çift taraflı uzun stator yapısına sahip sabit
mıknatıslı lineer senkron motorları kullanan optimal yapı önermişlerdir. Motorda, mıknatıs uçları ile
nüve dişleri arasındaki tutma kuvveti mıknatıs uzunluğu, mıknatıs grubunun kaydırılması ve oluk
açıklığı değiştirilerek optimize edilmiştir (Lee ve diğerleri, 2013). Farklı bir lineer motor uygulamasında
gemi asansörleri için lineer anahtarlamalı relüktans motor önerilmiştir. Önerilen motorun hareketli
parçasının hafif olması için demir nüve kullanılmamıştır. Böylelikle birim kütle başına itme kuvveti
arttırılmıştır (Lim ve diğerleri, 2005; Lim ve Krishnan, 2007; Lim ve diğerleri, 2008). Neto ve Pontes
çalışmalarında lineer asenkron motor kullanarak bir asansör prototip sistemi geliştirmişlerdir (Neto ve
Pontes, 2009). Klasik yapıların dışında asansör sistemlerinde oluksuz eksenel akılı kalıcı mıknatıslı
motorlar da önerilmiştir (Ficheux ve diğerleri, 2001).
Asansörün güvenilir bir şekilde çalışması yolcuların veya taşınan ürünün güvenliği açısından çok
önemlidir (Yang ve diğerleri, 2011). Malzeme ve elektronik teknolojisinde meydana gelen gelişmeler
ile sabit mıknatıslı senkron motorların (SMSM) kullanımı endüstriyel uygulamalarda artmıştır. Sabit
mıknatıslı senkron motorlar yüksek güç ve tork yoğunluğuna, yüksek verime, düşük akustik gürültüye
ve düşük tork dalgalanması sahiptirler. SMSM’nin kullanıldığı doğrudan tahrikli asansör sistemleri,
klasik sistemler ile karşılaştırıldıklarında aktarma organlarında meydana gelen kayıpların
kaldırılmasıyla sistem verimliliği önemli ölçüde artmaktadır (Ocak, 2019). SMSM kullanılan asansör
sistemlerinde dişli sisteminin kaldırılması ile toplam verimin arttıtılmasının yanı sıra düşük gürültü,
bakım kolaylığı ve yüksek güvenirlilik sağlanmaktadır. Bununla birlikte bu motorların kullanımı ile
makine dairesiz asansör sistemleri geliştirilmektedir. Literatürde yapılan çalışmalardan Wang ve
arkadaşları SMSM tasarımında iç rotor ve dış rotor yapısının etkisini incelemişlerdir. Rotorda üç farklı
mıknatıs yapısı (yüzey yerleştirmeli, rotora gömülü ve rotor yüzeyi altına yerleştirilen tip) çalışılmıştır
(Wang ve diğerleri, 2005).
Bu çalışmada, doğrudan tahrikli asansör sistemleri için 15 kW, 22 kutup yüzey yerleştirmeli sabit
mıknatıslı senkron motor tasarımı ve analizi geçekleştirilmiştir. Parametrik optimizasyon yöntemi
kullanılarak mıknatısın geometrik yapısı optimize edilmiştir.
SABİT MIKNATISLAR VE ÖNERİLEN SMSM
Elektrik makinalarında nüve kısmını oluşturan yumaşak manyetik malzeme, sargıyı oluşturan iletken,
sargı ve nüvenin yalıtımı amaçlı yalıtkan malzemeler ve bazı makinalarda sargının yerine sabit
mıknatıslar kullanılmaktadır. Sabit mıknatıs malzemeler manyetik devreye sürekli akı sağlama
yeteneğine sahiptirler. Demir, kobalt ve nikel alaşımı olan mıknatıslar büyük BH eğrisine, yüksek
giderici kuvvete ve yüksek kalıcı mıknatısıyete sahiptirler (Galioto ve diğerleri, 2014). Ferrit, Alnico,
SmCo ve özellikle NdFeB tipi nadir toprak mıknatıslar elektrikli araçlarda (Zhang ve diğerleri, 2022),
rüzgâr türbinlerinde (Huang ve diğerleri, 2022), havacılık sektörü (Hubik ve diğerleri, 2008) gibi birçok
endüstriyel uygulamada sıklıkla kullanılmaktadır.
Alnico mıknatıslar düşük giderici kuvvetlerinden dolayı kolay demanyetize olabilir ve çok sert kırılgan
bir yapıya sahiptirler. Ancak bu tip mıknatısların sıcaklık kararlığı oldukça yüksektir. Ferrit mıknatıslar
düşük maliyet imkânı sunmasına rağmen düşük manyetik akı yoğunluğu ve manyetik alan şiddetinin
maksimum enerji çarpımına (BHmax) sahiptirler. NdFeB tipi mıknatıslar ise diğer mıknatıslara göre
yüksek BHmax değerine sahiptir. BHmax değerinin yüksek olması aynı hacimde daha yüksek güç elde
edilmesini sağlamaktadır. Aynı güç elde edilmek istendiğinde düşük BHmax değerine sahip mıknatısın
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tercih edilirse mıknatısın boyutunun arttırılması gerekecektir. Tüm bu avantajlarına rağmen bu mıknatıs
tipi yüksek sıcaklıkda kullanıma uygun değildir (Dalcalı,2019; Dalcalı ve Ocak, 2018).
SMSM’ler yüksek verim, yüksek güç ve tork yoğunluğu ve düşük tork dalgalanmasına sahip olan
motorlardır. Çalışmaya konu olan motorun özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. SMSM’nin özelikleri

Parametre

Birim Değer

Anma gücü
Kutup sayısı
Stator dış çapı
Rotor dış çapı
Paket uzunluğu
Oluk sayısı
Stator / Rotor malzemesi
Mıknatıs malzemesi

kW
mm
mm
mm

15
22
335
214
310
39
M19
N42

Motorun 3 boyutlu görünümü ve sonlu elemanlar analizinde kullanılan mesh yapısı Şekil 1’de
verilmiştir.

Şekil 1. Tasarlanan motor modeli ve ağ yapısı
SMSM’NİN ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU
Elektromanyetik problemlerin sayısal analizi için Sonlu Elemanlar Metodu (SEM) başarılı bir şekilde
kullanılmaktadır. Elektrik makinlarının tasarımı birçok disiplini ilgilendiren birbiri ile ilişkili
problemlerin birlikte çözümü ile mümkündür. SEM ile elektrik makinalarının performansı yüksek
doğrulukta ve güvenilir bir şekilde elde edilmektedir. Bu yöntemle makinanın manyetik akı yoğunluğu,
tork değişimi ve diğer çıktıları izlenebilir. Tasarlanan asansör motorun SEM ile analizi gerçekleştirilerek
elde edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Anma yükünde ve yüksüz generatör performansı

Değer

Parametre
Stator dişi /boyunduruğu akı yoğunluğu (T)
Rotor boyunduruğu akı yoğunluğu (T)
Vuruntu Torku (mNm)
Nominal
Çıkış gücü (W)
Verim (%)
yüklü
Nominal hız (rpm)
Yüksüz

1.85

Mag B (T)

1,75 / 0,7
0,52
34,41
15008
89,1
185

0

Şekil 2. Manyetik akı yoğunluğu dağılımı
Son yıllarda kullanımı artan nadir toprak malzemelerin en büyük dezavantajı tedarik ve fiyat
istikrarsızlığıdır. Sabit mıknatıs kullanılan elektik makinalarında maliyetin en önemli bileşeni
mıknatıstır. Bu nedenle tasarımcıların elektirik makinalarında istenilen verimde belirlenen gücü
sağlayan makinayı mümkün olan en az mıknatıs kullanımı ile elde etmesi beklenir. Mıknatıs kullanımını
azaltmaya yönelik optimizasyonlar motorun maliyetini azaltmaktadır. Çalışmanın bu kısmında
parametrik çözüm metodu kullanarak motorun mıknatıs geometrisi değiştirilerek performans üzerindeki
etkileri incelenecektir. Bu yöntemde mıknatısın fiziksel bir parametresi sabit bir değer yerine değişken
bir parametre olarak tanımlanır. Değişkene ait alt ve üst limitler ve çözüm adımları istenilen hassasiyette
belirlenir. Alt ve üst limitler fiziksel kısıtlamalara uyularak belirlenebilir. Çözüm adımının hassasiyeti
hem analiz süresi hemde uygulama safhasındaki toleranslar dikkate alınarak belirlenmelidir. Mıknatısa
ait tanımlanan parametreler Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 3. Belirlenen limitler
Değişken
Kutup yay ofseti
Kutup yayı / kutup adımı
Mıknatıs kalınlığı

Alt-üst limitler
0 mm – 80 mm
0,7 – 1
4 mm – 6mm

Hassasiyet
2 mm
0,1
0, 2 mm

Belirlenen şartlara göre toplam 3444 adet farklı yapı oluşmuştur. Motorun bu değişkenlere göre vuruntu
torku, verimi, toplam kullanılan mıknatıs miktarı ve güç değeri elde edilmiştir. Analizler sonucunda
verim ve güç değerinin maksimum olması beklenirken mıknatıs miktarı ve motorda titreşime neden olan
vuruntu torkunun minimum olması istenmektedir. İlk aşamada mıknatıs kalınlığının belirlenen
parametreler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sadece mıknatıs kanlınlığının etkisinin araştırılması
amacıyla ofset değeri sabit 0 mm ve kutup yayı / kutup adımı oranı ise sabit 0,7 olarak alınmıştır. Şekil
3’de mıknatıs kalınlığının belirlenen parametreler üzerindeki etkisi verilmiştir.

Şekil 3. Mıknatıs kalınlığının çıkış parametreleri üzerine etkisi
Mıknatıs kalınlığının değişimi ile maksimum çıkış gücü ve verim değeri artmıştır. Buna karşım hem
kullanılan mıknatıs miktarı hemde vuruntu torkunun değerinde artış gözlenmiştir. Motorun kutup
sayısının yüksek olması vuruntu torku değerinin düşük olmasına öncülük etmiştir. Verimde meydana
gelen çok küçük bir iyileşmeye rağmen kullanılan mıknatıs miktarında çok fazla artış olmuştur.
İkinci aşamada, ofset değerinin etkisinin araştırılması amacıyla mıknatıs kanlınlığı sabit 4 mm ve kutup
yayı / kutup adımı oranı ise sabit 0,7 olarak alınmıştır. Şekil 4’de ofset değişiminin etkisi verilmiştir.
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Şekil 4. Ofsetin çıkış parametreleri üzerine etkisi
Kutup yay ofsetinin artması ile mıknatısların kenarında meydana gelen basıklık değeri artmak
dolayısıyla da kullanılan toplam mıknatıs miktarı beklendiği gibi azalmaktadır. Azalan mıknatıs miktarı
ile hem maksimum çıkış gücü hemde verim değeri azalmıaktadır. Vuruntu torkunun en düşük değeri ise
kutup yay ofseti 48 mm iken 1,46 mNm olarak belirlenmiştir. Son aşamada, kutup yayı / kutup adımı
oranının etkisinin araştırılması amacıyla mıknatıs kanlınlığı sabit 4 mm ve kutup yay ofseti sabit 0 olarak
alınmıştır. Şekil 5’de ofset değişiminin etkisi verilmiştir.

Şekil 5. Kutup yayı / kutup adımı oranının çıkış parametreleri üzerine etkisi
Kutup yayı / kutup adımı oranının artması ile mıknatıslar arasındaki boşluk azalmaktadır. Dolayısıyla
beklendiği üzere oran arttıkça kullanılan mıknatıs miktarı, maksimum çıkış gücü ve verim değeri
artmıştır. Oran 1 değerini aldığında vuruntu torku değeri diğer tüm analizlere oranla yüksek çıkmıştır.
Ancak büyüklük olarak değerlendirildiğinde vuruntu torku, kutup sayısı ve oluk sayısı
kombinasyonunun bir avantajı olarak düşük değerdedir.
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SONUÇLAR
Çalışmada, dişli kutusuz asansör sistemleri için içten rotorlu, yüzey yerleştirmeli, 22 kutuplu, 15 kW
gücünde bir SMSM’ın tasarımı ve elektromanyetik analizi gerçekleştirilmiştir. Parametrik çözüm
metodu kullanılarak, mıknatıs geometrisinin değişiminin maksimum çıkış gücü, verim, toplam mıknatıs
miktarı ve vuruntu torkuna olan etkisi elde edilmiştir. Mıknatıs kalınlığının artması verimde sınırlı bir
artış sağlamasına rağmen toplam kullanılan mıknatıs miktarında ciddi bir artışa neden olmaktadır. Bu
durumda motorun maliyetinin en önemli bileşeni olan mıknatıs maliyetini arttırmaktadır. Kutup yay
ofsetinin artması kullanılan mıknatıs miktarını azaltacağından hem maksimum çıkış gücü hemde
verimin azalması ile sonuçlanmaktadır. Kutup yayının kutup adımına oranının artması ile kullanılan
mıknatıs miktarı dolaysıyla verim ve maksimum çıkış gücü de artış göstermiştir.
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ÖZET
Binalarda dikey taşıma işlemini gerçekleştiren asansörler klasik yapılarda dişli kutusu ve makine
dairesine sahiptirler. Klasik yapılar akustik gürültü, titreşim ve sık bakım ihtiyacı duyan sistemlerdir.
Doğrudan tahrikli asansör sistemleri ise dişli kutusuna ve ayrı bir makine dairesine ihtiyaç
duymamaktadır. Sabit mıknatıslı AA senkron motorlar yüksek güç yoğunluğu, yüksek verim ve geniş
hız aralığında kontrol seçeneği ile doğrudan tahrikli asansör uygulamalarında ön plana çıkmaktadırlar.
Bu çalışmada, 15 kW gücünde yüzey yerleştirmeli yüksek verimli sabit mıknatıslı senkron motorun
tasarımı ve optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Analitik tasarım aşamasını geçen motor modeli,
parametrik optimizasyon yöntemi kullanılarak optimize edilmiştir. Mıknatısın geometrik büyüklükleri
parametrik analizlerde değiştirilerek vuruntu torku, motor verimi ve maksimum çıkış gücü gibi
performans parametreleri incelenmiştir. Analizler sonucunda optimum kutup yayı/kutup adımı, kutup
yayı ofset değeri ve mıknatıs kalınlığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: AA senkron motor, sonlu elemanlar analizi, asansör uygulamaları, sürekli mıknatıs.
ABSTRACT
Elevators that perform vertical transport in buildings have gearboxes and machine rooms in classical
structures. Traditional systems require frequent maintenance and produce acoustic noise and vibration.
In contrast to this, direct drive elevators do not require a gearbox or a separate machine room. Permanent
magnet synchronous motors become a standout in direct drive elevator applications for their high power
density, high efficiency and controllability within a broad speed range. A 15 kW surface mounted high
efficiency permanent magnet synchronous motor has been designed and optimized in this research. In a
parametric analysis, the magnet's size have been altered, and performance factors such cogging torque,
motor efficiency, and maximum output power have been studied. As a result of the analyses, optimum
pole arc/pole pitch, pole arc offset value and magnet thickness have been determined.
Keywords: AC synchronous motor, finite element analysis, elevator applications, permanent magnet.
GİRİŞ
Asansörler, daha az enerji harcayarak insan ve yük taşımacılığında kullanılan dikey taşıma araçlarıdır.
Teknolojinin gelişimi ile birlikte hayat standartlarında meydana gelen yükselme ve hızlı şehirleşme ile
artan çok katlı binalarda insan ve yük taşıma için asansörün önemi artmıştır (Carter ve Selvaraj, 2013;
Shete ve diğerleri, 2017). Klasik asansör sistemleri dişli kutusu ve ayrı bir makine dairesine sahiptirler.

323

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
Klasik sistemlerde yüksek akustik gürültü, periyodik bakım ve özel bir makine dairesi ihtiyacı bir
dezavantaj oluşturmaktadır (Cicalé ve diğerleri, 2012).
DA seri motorlar kolay kontrol imkânından dolayı asansör sistemlerinde tercih edilmiştir. Daha sonra
DA motorlarına nazaran daha az bakım gerektiren ve sağlam yapıya sahip olan asenkron motorlar
kullanılmaya başlanmıştır (Mahajan ve Nitin, 2018). Das ve arkadaşları bu motorlardan farklı olarak
FPGA kontrollü BLDC motor kullanan asansör sistemi önermişlerdir. Önerilen sistem üç katlı prototip
laboratuvar modeli yardımıyla test edilmiştir (Das ve diğerleri, 2015). Asansör uygulamasında
kullanılan farklı bir motor türü de senkron relüktans motordur. Bu motorlarda tork dalgalanması ve
gürültü problemi nispeten azdır (Li ve diğerleri, 2020). Ancak motorun kontrol zorluğu bir dezavantaj
oluşturmaktadır. Lee ve arkadaşları halatsız asansörler için çift taraflı uzun stator yapısına sahip sabit
mıknatıslı lineer senkron motorları kullanan optimal yapı önermişlerdir. Motorda, mıknatıs uçları ile
nüve dişleri arasındaki tutma kuvveti mıknatıs uzunluğu, mıknatıs grubunun kaydırılması ve oluk
açıklığı değiştirilerek optimize edilmiştir (Lee ve diğerleri, 2013). Farklı bir lineer motor uygulamasında
gemi asansörleri için lineer anahtarlamalı relüktans motor önerilmiştir. Önerilen motorun hareketli
parçasının hafif olması için demir nüve kullanılmamıştır. Böylelikle birim kütle başına itme kuvveti
arttırılmıştır (Lim ve diğerleri, 2005; Lim ve Krishnan, 2007; Lim ve diğerleri, 2008). Neto ve Pontes
çalışmalarında lineer asenkron motor kullanarak bir asansör prototip sistemi geliştirmişlerdir (Neto ve
Pontes, 2009). Klasik yapıların dışında asansör sistemlerinde oluksuz eksenel akılı kalıcı mıknatıslı
motorlar da önerilmiştir (Ficheux ve diğerleri, 2001).
Asansörün güvenilir bir şekilde çalışması yolcuların veya taşınan ürünün güvenliği açısından çok
önemlidir (Yang ve diğerleri, 2011). Malzeme ve elektronik teknolojisinde meydana gelen gelişmeler
ile sabit mıknatıslı senkron motorların (SMSM) kullanımı endüstriyel uygulamalarda artmıştır. Sabit
mıknatıslı senkron motorlar yüksek güç ve tork yoğunluğuna, yüksek verime, düşük akustik gürültüye
ve düşük tork dalgalanması sahiptirler. SMSM’nin kullanıldığı doğrudan tahrikli asansör sistemleri,
klasik sistemler ile karşılaştırıldıklarında aktarma organlarında meydana gelen kayıpların
kaldırılmasıyla sistem verimliliği önemli ölçüde artmaktadır (Ocak, 2019). SMSM kullanılan asansör
sistemlerinde dişli sisteminin kaldırılması ile toplam verimin arttırılmasının yanı sıra düşük gürültü,
bakım kolaylığı ve yüksek güvenirlilik sağlanmaktadır. Bununla birlikte bu motorların kullanımı ile
makine dairesiz asansör sistemleri geliştirilmektedir. Literatürde yapılan çalışmalardan Wang ve
arkadaşları SMSM tasarımında iç rotor ve dış rotor yapısının etkisini incelemişlerdir. Rotorda üç farklı
mıknatıs yapısı (yüzey yerleştirmeli, rotora gömülü ve rotor yüzeyi altına yerleştirilen tip) çalışılmıştır
(Wang ve diğerleri, 2005).
Bu çalışmada, doğrudan tahrikli asansör sistemleri için 15 kW, 22 kutup yüzey yerleştirmeli sabit
mıknatıslı senkron motor tasarımı ve analizi geçekleştirilmiştir. Parametrik optimizasyon yöntemi
kullanılarak mıknatısın geometrik yapısı optimize edilmiştir.
SABİT MIKNATISLAR VE ÖNERİLEN SMSM
Elektrik makinalarında nüve kısmını oluşturan yumuşak manyetik malzeme, sargıyı oluşturan iletken,
sargı ve nüvenin yalıtımı amaçlı yalıtkan malzemeler ve bazı makinalarda sargının yerine sabit
mıknatıslar kullanılmaktadır. Sabit mıknatıs malzemeler manyetik devreye sürekli akı sağlama
yeteneğine sahiptirler. Demir, kobalt ve nikel alaşımı olan mıknatıslar büyük BH eğrisine, yüksek
giderici kuvvete ve yüksek kalıcı mıknatısiyete sahiptirler (Galioto ve diğerleri, 2014). Ferit, Alnico,
SmCo ve özellikle NdFeB tipi nadir toprak mıknatıslar elektrikli araçlarda (Zhang ve diğerleri, 2022),
rüzgâr türbinlerinde (Huang ve diğerleri, 2022), havacılık sektörü (Hubik ve diğerleri, 2008) gibi birçok
endüstriyel uygulamada sıklıkla kullanılmaktadır.
Alnico mıknatıslar düşük giderici kuvvetlerinden dolayı kolay demanyetize olabilir ve çok sert kırılgan
bir yapıya sahiptirler. Ancak bu tip mıknatısların sıcaklık kararlığı oldukça yüksektir. Ferit mıknatıslar
düşük maliyet imkânı sunmasına rağmen düşük manyetik akı yoğunluğu ve manyetik alan şiddetinin
maksimum enerji çarpımına (BHmax) sahiptirler. NdFeB tipi mıknatıslar ise diğer mıknatıslara göre
yüksek BHmax değerine sahiptir. BHmax değerinin yüksek olması aynı hacimde daha yüksek güç elde
edilmesini sağlamaktadır. Aynı güç elde edilmek istendiğinde düşük BH max değerine sahip mıknatısın
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tercih edilirse mıknatısın boyutunun arttırılması gerekecektir. Tüm bu avantajlarına rağmen bu mıknatıs
tipi yüksek sıcaklıkta kullanıma uygun değildir (Dalcalı,2019; Dalcalı ve Ocak, 2018).
SMSM’ler yüksek verim, yüksek güç ve tork yoğunluğu ve düşük tork dalgalanmasına sahip olan
motorlardır. Çalışmaya konu olan motorun özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. SMSM’nin özelikleri

Parametre

Birim Değer

Anma gücü
Kutup sayısı
Stator dış çapı
Rotor dış çapı
Paket uzunluğu
Oluk sayısı
Stator / Rotor malzemesi
Mıknatıs malzemesi

kW
mm
mm
mm

15
22
335
214
310
39
M19
N42

Motorun 3 boyutlu görünümü ve sonlu elemanlar analizinde kullanılan mesh yapısı Şekil 1’de
verilmiştir.

Şekil 1. Tasarlanan motor modeli ve ağ yapısı
SMSM’NİN ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU
Elektromanyetik problemlerin sayısal analizi için Sonlu Elemanlar Metodu (SEM) başarılı bir şekilde
kullanılmaktadır. Elektrik makinalarının tasarımı birçok disiplini ilgilendiren birbiri ile ilişkili
problemlerin birlikte çözümü ile mümkündür. SEM ile elektrik makinalarının performansı yüksek
doğrulukta ve güvenilir bir şekilde elde edilmektedir. Bu yöntemle makinanın manyetik akı yoğunluğu,
tork değişimi ve diğer çıktıları izlenebilir. Tasarlanan asansör motorun SEM ile analizi gerçekleştirilerek
elde edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Anma yükünde ve yüksüz motor performansı

Değer

Parametre
Stator dişi /boyunduruğu akı yoğunluğu (T)
Rotor boyunduruğu akı yoğunluğu (T)
Vuruntu Torku (mNm)
Nominal
Çıkış gücü (W)
Verim (%)
yüklü
Nominal hız (rpm)
Yüksüz

1.85

Mag B (T)

1,75 / 0,7
0,52
34,41
15008
89,1
185

0

Şekil 2. Manyetik akı yoğunluğu dağılımı
Son yıllarda kullanımı artan nadir toprak malzemelerin en büyük dezavantajı tedarik ve fiyat
istikrarsızlığıdır. Sabit mıknatıs kullanılan elektik makinalarında maliyetin en önemli bileşeni
mıknatıstır. Bu nedenle tasarımcıların elektrik makinalarında istenilen verimde belirlenen gücü sağlayan
makinayı mümkün olan en az mıknatıs kullanımı ile elde etmesi beklenir. Mıknatıs kullanımını
azaltmaya yönelik optimizasyonlar motorun maliyetini azaltmaktadır. Çalışmanın bu kısmında
parametrik çözüm metodu kullanarak motorun mıknatıs geometrisi değiştirilerek performans üzerindeki
etkileri incelenecektir. Bu yöntemde mıknatısın fiziksel bir parametresi sabit bir değer yerine değişken
bir parametre olarak tanımlanır. Değişkene ait alt ve üst limitler ve çözüm adımları istenilen hassasiyette
belirlenir. Alt ve üst limitler fiziksel kısıtlamalara uyularak belirlenebilir. Çözüm adımının hassasiyeti
hem analiz süresi hem de uygulama safhasındaki toleranslar dikkate alınarak belirlenmelidir. Mıknatısa
ait tanımlanan parametreler Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 3. Belirlenen limitler
Değişken

Alt-üst limitler

Hassasiyet

Kutup yay ofseti

0 mm – 80 mm

2 mm

Kutup yayı / kutup adımı

0,7 – 1

0,1

Mıknatıs kalınlığı

4 mm – 6mm

0, 2 mm

Belirlenen şartlara göre toplam 3444 adet farklı yapı oluşmuştur. Motorun bu değişkenlere göre vuruntu
torku, verimi, toplam kullanılan mıknatıs miktarı ve güç değeri elde edilmiştir. Analizler sonucunda
verim ve güç değerinin maksimum olması beklenirken mıknatıs miktarı ve motorda titreşime neden olan
vuruntu torkunun minimum olması istenmektedir. İlk aşamada mıknatıs kalınlığının belirlenen
parametreler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sadece mıknatıs kalınlığının etkisinin araştırılması
amacıyla ofset değeri sabit 0 mm ve kutup yayı / kutup adımı oranı ise sabit 0,7 olarak alınmıştır. Şekil
3’de mıknatıs kalınlığının belirlenen parametreler üzerindeki etkisi verilmiştir.

Şekil 3. Mıknatıs kalınlığının çıkış parametreleri üzerine etkisi
Mıknatıs kalınlığının değişimi ile maksimum çıkış gücü ve verim değeri artmıştır. Buna karşım hem
kullanılan mıknatıs miktarı hem de vuruntu torkunun değerinde artış gözlenmiştir. Motorun kutup
sayısının yüksek olması vuruntu torku değerinin düşük olmasına öncülük etmiştir. Verimde meydana
gelen çok küçük bir iyileşmeye rağmen kullanılan mıknatıs miktarında çok fazla artış olmuştur.
İkinci aşamada, ofset değerinin etkisinin araştırılması amacıyla mıknatıs kalınlığı sabit 4 mm ve kutup
yayı / kutup adımı oranı ise sabit 0,7 olarak alınmıştır. Şekil 4’de ofset değişiminin etkisi verilmiştir.
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Şekil 4. Ofsetin çıkış parametreleri üzerine etkisi
Kutup yay ofsetinin artması ile mıknatısların kenarında meydana gelen basıklık değeri artmak
dolayısıyla da kullanılan toplam mıknatıs miktarı beklendiği gibi azalmaktadır. Azalan mıknatıs miktarı
ile hem maksimum çıkış gücü hem de verim değeri azalmaktadır. Vuruntu torkunun en düşük değeri ise
kutup yay ofseti 48 mm iken 1,46 mNm olarak belirlenmiştir. Son aşamada, kutup yayı / kutup adımı
oranının etkisinin araştırılması amacıyla mıknatıs kalınlığı sabit 4 mm ve kutup yay ofseti sabit 0 olarak
alınmıştır. Şekil 5’de ofset değişiminin etkisi verilmiştir.

Şekil 5. Kutup yayı / kutup adımı oranının çıkış parametreleri üzerine etkisi
Kutup yayı / kutup adımı oranının artması ile mıknatıslar arasındaki boşluk azalmaktadır. Dolayısıyla
beklendiği üzere oran arttıkça kullanılan mıknatıs miktarı, maksimum çıkış gücü ve verim değeri
artmıştır. Oran 1 değerini aldığında vuruntu torku değeri diğer tüm analizlere oranla yüksek çıkmıştır.
Ancak büyüklük olarak değerlendirildiğinde vuruntu torku, kutup sayısı ve oluk sayısı
kombinasyonunun bir avantajı olarak düşük değerdedir.
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SONUÇLAR
Çalışmada, dişli kutusuz asansör sistemleri için içten rotorlu, yüzey yerleştirmeli, 22 kutuplu, 15 kW
gücünde bir SMSM’ın tasarımı ve elektromanyetik analizi gerçekleştirilmiştir. Parametrik çözüm
metodu kullanılarak, mıknatıs geometrisinin değişiminin maksimum çıkış gücü, verim, toplam mıknatıs
miktarı ve vuruntu torkuna olan etkisi elde edilmiştir. Mıknatıs kalınlığının artması verimde sınırlı bir
artış sağlamasına rağmen toplam kullanılan mıknatıs miktarında ciddi bir artışa neden olmaktadır. Bu
durumda motorun maliyetinin en önemli bileşeni olan mıknatıs maliyetini arttırmaktadır. Kutup yay
ofsetinin artması kullanılan mıknatıs miktarını azaltacağından hem maksimum çıkış gücü hem de
verimin azalması ile sonuçlanmaktadır. Kutup yayının kutup adımına oranının artması ile kullanılan
mıknatıs miktarı dolaysıyla verim ve maksimum çıkış gücü de artış göstermiştir.
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ÖZET
Bu araştırma, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin üniversiteye devam ederken okul uzatmalarının
nedenlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma metodu olarak nitel araştırma metodu
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu üniversitede öğrenim gören 6’sı erkek 5’i kız olmak üzere
toplam 11 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak dört sorudan oluşan yarı yapılanmış
görüşme formu kullanılmıştr. Görüşme formu hazırlanırken literatür taraması yapılarak sorular
oluşturulmuş ve uzman görüşleri alınarak sorulara son şekli verilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme
formundan elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen
bulgulara göre katılımcılar, genel olarak üniversiteyi ya da bölümü tercih etme nedenleri ile ilgili elde
edilen en yüksek frekanslı bulgu, yakın arkadaşların etkisiyle tercih edildiğidir. Katılımcıların okul
uzatma nedenleri ile ilgili elde edilen en yüksek frekanslı bulgu, bölümün yabancı dil ağırlıklı eğitimi
olması bulgusuna ulaşılmıştır. Bölüm uzatmaları kendileri üzerinde ne tür bir etki yarattı sorusu ile ilgili
elde edilen en yüksek frekanslı bulgu, pişmanlık, hayal kırıklığı ve psikolojik olarak kendilerini kötü
hissetme bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcıların okul uzatmalarının aileleri üzerindeki etkisi ile ilgili elde
edilen en yüksek frekanslı bulgu, özellikle maddi anlamda sorun olması bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul Uzatma, Devamsızlık, Yurtdışı Eğitimi, Yabancı Öğrenciler
ABSTRACT
This research was conducted in order to examine the reasons why students studying at the university
have school extensions while attending the university. The qualitative research method was used as the
research method. The study group of the research consists of 11 students, 6 boys and 5 girls, studying
at the university. A semi-structured interview form consisting of four questions was used as a data
collection tool. During the preparation of the interview form, questions were created by conducting a
literature review and expert opinions were taken and the final form of the questions was given. The data
obtained from this semi-structured interview form were analyzed using the content analysis technique.
According to the findings of the study, the highest frequency finding obtained by the participants
regarding the reasons for choosing a university or department in general is that they were preferred by
the influence of their close friends. The highest frequency finding obtained by the participants about the
reasons for the school extension is that the foreign language education they have received in the
department is insufficient. It was found that the highest frequency findings obtained regarding the
question of what kind of effect the departmental extensions had on them were regret, disappointment
and feeling psychologically bad. The highest frequency of findings obtained regarding the effect of
school extension on the families of the participants was found to be a problem, especially in a material
sense.
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GİRİŞ
Eğitim bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel ve
bireysel boyutları aynı zamanda içinde bulundurabilen ancak tanımının yapılması oldukça zor bir
kavramdır. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme
meydana getirme sürecidir. Bu kapsamda değerlendirecek olursak çalışmamızı eğitime sosyal bir
süreçtir diyebiliriz. Yüksek öğretim ise ortaöğretimden sonra en az dört yıllık bir eğitimin alındığı
üniversitelerde verilen eğitimdir. Bireyi mesleki hayata hazırlar. Bilginin sınırlarını zorlayarak bireyin
kendini geliştirmesini sağlar. Bu bağlamda üniversite eğitimini kendini geliştirmeyi amaç edinen her
birey alabilir. Herhangi bir yaş şartı aranmayan kurumlardır.
Eğitim öğretim sürecinde ailenin payı göz ardı edilemez. Aileden alınan maddi ve manevi destek ile
birey kendini bir üst dereceye hazırlar. Ogburn (1963)’a göre, ailenin işlevleri; neslin devamını
sağlamak, ekonomik gereksinmeleri karşılamak, statü sağlamak, çocuklara eğitim vermek, dini bilgi ve
inançlarını kazandırmak, boş zamanı değerlendirecek etkinlikler gerçekleştirmek, aile üyelerinin
birbirini kollamaları, karşılıklı sevgi ortamı meydana getirme ve cinsel doyumu sağlamak için meşru
ortam oluşturma gibi işlevlerdir. Onun, ailenin işlevlerini, daha bütüncül bir yaklaşımla ele aldığı
görülmektedir. Yücel ve diğ. , (2012)’a göre aile öğrenci için sosyal bir değişkendir ve ailede olup biten
her şey öğrenciyi olumlu veya olumsuz etkilemektedir.
Üniversite eğitiminde en öncelikli problemlerden birisi başarı ile doğru orantıda ilerleyen devamsızlık
sorunudur. Ortaöğretimdeki aile baskısından kurtulan gençler şehir ya da yurtdışında okuyorsa bu
bağımsızlığı biraz abartabilirler. Ancak hepsi kişisel sebepler değildir tabiki ekonomik sebeplerden de
okula devam olmayabilir. Burada, Öğrenci devamsızlığı genel olarak, günlük hayatta okulu asmak,
okulu kırmak, okuldan kaçmak gibi farklı şekillerde ifade edilse de alanyazında, geçerli bir mazereti
olmadan okulda bulunmama ya da özürlü veya özürsüz olarak öğrencinin okula gelmeme durumu
(Önder, 2017, s. 361) olarak tanımlanmaktadır. Altınkurt’a göre (2008, s. 130) devamsızlık, hem fiziksel
hem psikolojik hem de toplumsal birçok faktörden kaynaklanabilen ve öğrencilerin akademik başarısını
olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülen istenmeyen bir öğrenci davranışıdır. Altınkurt (2008)
devamsızlık nedenlerine ilişkin boyutları, yöneticilerden kaynaklanan nedenler, öğretmenlerden
kaynaklanan nedenler, aileden kaynaklanan nedenler, çevreden kaynaklanan nedenler, akademik
kaygıdan kaynaklanan nedenler ve bireysel nedenler şeklinde boyutlandırmıştır. Akademik başarı ile
okula devamsızlık arasındaki ilişkilerde de devamsızlık ile okul başarısı arasında küçük düzeyde
ilişkilerin olduğu görülmüştür (Scarpa, 1978). Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinin eğitime, bilime özel
bir önem verdikleri görünmektedir. Okula devamsızlık okullarda genel bir sorun olma özelliği
kazanmaktadır. Eğitimciler, psikologlar ve psikiyatristler için devamsızlık önemli sorun olarak kabul
edilmektedir (Nair, 2010). Devamsızlık okul türlerine göre farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.
Bu durum üniversite öğrencileri arasında da farklılık gösterebilir.
Toplumlar eğitim düzeyinin artmasıyla verimlilik arasında bağ kurmakta, bireyin yaşadığı topluma,
aldığı eğitim ölçüsünde katkıda bulunduğuna inanılmaktadır (Çakmak;2008:33). Günümüz için “bilgi
çağı” ifadesi sıklıkla kullanılmaktadır. Bilgi çağı, bilginin temel kaynak olduğu, bilgi üretimi ve
iletişiminin yaygınlaştığı, bilgi çalışanlarının çoğunlukta olduğu, sürekli öğrenme ve bilgilenmenin şart
hale geldiği yeni bir toplumsal ve ekonomik dönemdir (Elibol; 2004:1). Eğitim süreci, bireylerin
potansiyellerini en üst düzeye çıkararak çevreyle uyum sağlayabilmelerini, eğitimde bireyleri etkin
kılmayı amaçlamaktadır. Bireylerin teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmeleri için modern
teknolojik araçları kullanmayı öğrenmesi hatta günümüzde kişilerin özyeterlik inançlarını etkileyen
eğitim inançlarını anlamak bir zorunluluk haline gelmiştir (Doğan ve Çoban, 2009; Er,2020). Ancak
ülkelerin siyasi durumları, ekonomik güçleri eğitime ayırdıkları bütçeyi göz ardı edemeyiz. Tarihimize
baktığımızda Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yükseköğrenim birkaç büyük merkezde
bulunan üst düzey medreselerce yerine getirilmekte; öğrencilerin barınma, iaşe, kitap, para gibi
ihtiyaçları, oluşturulan “Külliyeler” aracılığıyla çözümlenmekteydi. İlkokuldan doktoraya kadar devlet
öğrencilerine burs imkanı tanımaktadır günümüzde ise.. İlkokul, ortaokul ve lise için ‘’VGM’’ Vakıflar
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Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve
ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.Yüksek öğretim için ise ayrıca ‘’KYK’’burs
olanakları vardır. Eğitimi bir tüketim malı olarak ele alabiliriz. Bu bağlamda eğitim harcamaları insan
gereksinimlerini karşılayan özelliği bakımından tüketim harcamaları olarak kabul edilmektedir (Tezcan,
1996: 92).
Eğitim alanına hiçbir ilgi göstermeyen veya bu alanla ilgili hiçbir düzenlemede bulunmayan bir devlet
günümüzde düşünülememektedir. Bunun temel sebebi eğitimin topluma, ekonomiye, insanlığa büyük
katkılarıdır. Özelikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin bazılarında eğitim-gelir kısır döngüsü
görülmektedir. Bu döngüyü şu şekilde tarif edebiliriz. Düşük gelir (yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği
vs.)-> Düşük Eğitim Harcaması (Devlet veya Aile bütçesinden düşük pay ayrılması)-> Yetersiz
(Mesleki veya teknik) Eğitim -> Düşük verimlilik (vasıfsız işgücü) -> (Düşük ücretle iş bulma) Düşük
Gelir şeklindedir (Erari;2002:9)
Eğitimi kesintiye uğratan en önemli etmenlerden birisi tüm dünyayı etkisi altına alan pandemic sürecidir.
COVID-19’dan (EBR, 2020); Dünya ölçeğinde 1.5 milyardan fazla öğrenci, 63 milyon öğretmen,
karantina, kilitlenme ve okulun kapatılmasından etkilenen çok sayıda eğitim destek personeli ile eğitim
topluluğu olumsuz olarak etkilenmiştir. Çoğu ülkede, bilgisayar, internet ve diğer çevrimiçi
platformların eksikliği, bazı ülkelerde erişim ve fırsatı sınırlayan olağanüstü veri maliyeti nedeniyle
dijital sınıflar hala mümkün olamamıştır. Dijital kullanılabilirliği, yetkinlikleri ve kültürü olan
öğrenciler bile öğretmenler, diğer eğitim personeli ve öğrencilerle değerli etkileşimi ve sosyal
ilişkilerden mahrum kalmıştır. Kriz sırasındaki alternatif eğitim biçimleri, öğrencilerin fiziksel
varlığının yerini alamayan geçici tedbirler olarak kalmıştır.
Amaç: Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin üniversiteye devam ederken okul uzatmalarının
nedenlerini incelemek

YÖNTEM
Araştırma Modeli
Araştırma nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada üniversitelerde bölüm uzatan
yabancı öğrencilerin, bölüm uzatma nedenleri üzerine on bir öğrenci ile görüşme sağlanmıştır. Nitel
araştırma yöntemi ile okul uzatan öğrencilerin neden okul uzattıkları, okula ilişkin görüşleri, üniversite
okurken yaşamış oldukları sıkıntılar, ailelerinin tepkileri, kendi psikolojik sorunları da yer almaktadır.
Çalışma Grubu
Görüşme 5 kadın 6 erkek olmak üzere toplam 11 öğrenci ile yapılmıştır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma kapsamında nitel verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Görüşme formunda her bir alt amaca yönelik olarak birer soru toplam dört soru yer almıştır.
Katılımcılardan verilerin toplanması aşamasında; izin verilmesi durumunda ses kaydı alınmış, alternatif
olarak ise bilgisayardan düzenlemesi yapılmış ve birebir yazıya aktarılmıştır. Görüşme yoluyla
deneyimler, tutumlar, niyetler, yorumlar gibi doğrudan gözlenemeyen durumlar anlaşılmaya çalışılır
(Yıldırım ve Şimşek, 2000, s.92). Bu çalışmada veriler, katılımcılarla yapılan bireysel görüşmelerden
yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Katılımcılarla yüz yüze yapılacak görüşme
sorularını oluşturmak için öncelikle araştırmanın alt problemleri incelendi. Daha sonra her problem için
ihtiyaç duyulan bilgi türüne göre araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme soruları
oluşturuldu.
BULGULAR
Katılımcıların ‘‘Kırgızistan’da bir üniversite tercih etmene neden olan şey nedir? ’’ sorusuna vermiş
oldukları cevapların analizi tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo1: Katılımcıların genel olarak üniversiteyi tercih etme nedenleri:
Katılımcılar
K1, K5, K6, K7, K8, Tercih edilen bölüm etkiledi
K9, K10, K11
K3, K5, K6, K10
Arkadaş tavsiyesi üzerine

N
8

%
40

4

20

K1, K2, K7

Yabancı dil öğrenimi

3

15

K1, K9

Farklı kültürleri tanımak

2

10

K2

İş bulmada daha etkili olduğu için yurt dışını tercihi

1

5

K4

Kendini kanıtlamak

1

5

K10

Yaşadığım ülkeden uzaklaşmak

1

5

20

100

Tablo 1 incelendiği zaman katılımcıların büyük çoğunluğu, 8 (%40)’i istedikleri bölümün bu
üniversitede bulunmasından dolayı bu üniversiteyi seçtiklerini ifade etmişlerdir. ‘’Kırgızitan’da da
konuşulan dil Rusça olduğu için Rus dili tercihi yaparak buraya geldim’’ K1. ‘’Ben de böyle bir
düşündüm hangi bölüm olabilir Kırgızistan gibi bir ülkede? Türkoloji olur dedim. Lehçeleri falan
öğrenirim diye düşündüm ve geldim’’ K5. ‘’Ben de o zaman hangi bölümü okusam diye düşünüyordum.
Türkiye’de İktisadi İdari Bilimlerden bir bölüm seçecektim ‘’ K6. ‘’Orta Asyadan daha iyi bir yerde
Türkoloji okunamazdı benim için bu yüzden‘’ K7. ‘’ Türkiye’de benim istediğim Bilgisayar mühendisliği
bölümü puanları çok yüksek puanlar istiyordu ve Manas benim için uygun bir tercihti’’ K8.’’ Lise
eğitimimde edebiyat hocamdan dolayı aslında. Türkoloji bölümü okumak istedim. Yani o bana edebiyatı
sevdirdi’’ K9.’’ Bölümüm hakkında onlardan bilgi aldım, üniversite hakkında bilgi aldım bu şekilde
orada başladım’’ K10. ‘’Yemek yapmayı sevdiğim için o bölümü seçtim’’ K11.
Tablo 1 incelendiği zaman bazı katılımcılar 4 (%20) arkadaş tavsiyesiyle üniversiteyi tercih ettiğini ifade
etmiştir. ‘‘En yakın arkadaşım. O benden önce geldi ve burasını çok meth etti. Ondan sonra ben de
gelmeye karar verdim. Çok memnunum Manas’tan çok güzel bir okul’’ K3. ‘‘Türkiye’de okuyordum
arkadaşım çağırdı. Kırgızistan diye bir yer var, gel istersen ben burada okuyorum dedi’’ K5. ‘’ Sonra
liseden o yakın arkadaşım bana tavsiye etti. Ben de okulu araştırınca hem devlet üniversitesi hem denklik
problemi olmaması hem de yurt olanağının olmasıyla birlikte tercih ettim’’ K6.
Tablo 1 incelendiği zaman bazı katılımcılar ise 3 (%15) üniversiteyi bulunduğu konum ve yurtdışı
olmasından dolayı yabancı dil avantajndan tercih ettiklerini ifade etmektedirler.. ‘’Bu bölümü seçmemin
en büyük etkenlerinden biri genellikle influencerleri (sosyal medya pazarlaması) takip ettiğimden
kaynaklanıyor. Beymen gibi mağazalara çalışmak istiyordum çünkü daha çok onlarda dile ihtiyaç
olduğu için böyle anlaşmalar yapılıyor ve hani yurdışında daha çok etkili olmak istedim daha doğrusu
o yüzden seçtim’’ K2. ‘’Üniversiteyi birinci seçme nedenim yabancı dil öğrenimiydi ve Orta Asyadan
daha iyi bir yerde Türkoloji okunamazdı benim için bu yüzden daha çok dil öğrenmek’’ K7.
Tablo 1 incelendiği zaman bazı katılımcılar farklı kültürleri tanımak için yurt dışında bir üniversiteyi
tercih ettiğini ifade etmiştir 2 (%10). ‘‘Farklı insanlarla tanışmak hoşuma gidiyordu. Farklı kültürleri
tanımak, yeni diller öğrenmek, dillerin kökenleriyle ilgili araştırmlar yapmak hoşuma gidiyordu o
yüzden de zaten yurtdışı tecrübem olsun istiyordum’’ K1. ‘’ Küçüklüğümden beri Asya’yı eski Türk
kültürlerini hep merak ederdim yani onların yaşayış tarzlarını vs. bu yüzden dolayı’’ K9.
Tablo 1 incelendiği zaman katılımcılardan biri de üniversite eğitimi alarak kendini yaşamış olduğu
çevreye kabul ettirebileceğini düşünerek seçimde bulundığunu ifade etmektedir şu cümlelerle 1 (%5).
‘’ Ben çok kapalı bir yerden geldim. Çok küçük. Ya 30 haneli köyden çıkıp geldim. Ben öyle söyleyeyim.
Benim yaşadığım yerde kız çocukları çok okumaz. Ve hani çok değişik bir şehir becerebileceğimi
göstermek istemiştim herkese aslında, yapabileceğimi. Çünkü şeydi buraya geldiğimde Türkçe bile
konuşamıyordum yörük şivesi ile konuşuyordum. Sonradan Türkçe’yi bile burada öğrendim diyebilirim.
(bir köyden geldin buraya, sonra ama birilerine bir şeyleri kanıtlamak için geldin.) Evet. Hem kendime
hem herkese’’ K4.
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Tablo 1 incelendiği zaman katılımcılardan biri ise yaşadığı çevreden uzaklaşmak için bu üniversiteyi
tercih ettiğini şu cümleleri ile ifade etmekte 1 (%5). ‘’ Öncelikli sebebim Türkiyeden uzaklaşmaktı’’
K10.
Katılımcıların ‘‘Üniversitede bölüm uzatma nedenleriniz nelerdir?’’ sorusuna vermiş oldukları
cevapların analizi tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Katılımcıların okul uzatma nedenleri:
Katılımcılar
K1, K3, K4, K5, Maddi sıkıntılar
K6, K8, K10
K1, K2, K3, K6,
Yabancı dil bilgisinin yetersizliği

N
7

%
31,8

4

18,1

K1, K2, K3, K4,

Online eğitim etkisi

4

18,1

K1, K7

Öğretmenlerimizin tutumlar

2

9

K8, K10

Ailevi sorunlar

2

9

K3, K9

Seçmeli derslerle ilgili yeterli bilgi verilmemesi

2

9

K11

Sorumsuzluk

1

4,5

22

100

Tablo 2 incelendiği zaman katılımcıların büyük çoğunluğu, 7 (%31,8)’si bölüm uzatmalarının en büyük
sebebinin ekonomik nedenler olduğunu belirtti. Açıklamalar şu doğrultuda: ‘’Bölüm uzatma en başta
maddi sıkıntıları oluşturuyordu çünkü yani aileden çok fazla destek alan biri değildim zaten yine
kendilerince onlar da yardımcı olmaya çalışıyorlardı ama pek aileye yük olmak istemediğim için zaten
18, 17-18 yaşımdan beri kendim sürekli çalışıyorum. KYK’m geliyordu ve şimdi bölüm uzattığım için
okul bitmeden KYK kesiliyor üzerine bir de son zamanlardaki Tl – SOM değer değişmesi, üzerine
Türkiye’de üniversiteye başlayan kardeşim falan derken maddi en fazla etkisi maddi oldu’’ K1. ‘’ İlk
olarak bence kur farkı. Çünkü öğrenciler maddi açıdan kendilerini yetersiz bulabilirler. ... O yüzden
dönemimi uzatma kararı aldım artı ekonomik sorunlar vardı‘’ K3. ‘’ Sonra zaten kur düştü. Kur 4’e
düşünce mecburen bırakmak zorunda kaldım. ‘’ (-Eklemek istediğin bir şey var mıydı?) Kur böyle
olmasaydı okulu bırakmazdım’’ K4. ‘’ Ailemi maddi duruma soktu. Kendini toparlaması biraz zor
zaman aldı’’ K5. ‘’Kendi birikim yaparak okuyordum üniversiteyi. İşte yazın çalışıp okul zamanında da
o çalıştığım para ile geçimimi sağlıyordum. Hiçbir şekilde ekonomik desteğim yoktu. Başlarda bu şey
bana engel olmayacak gibi gözüküyordu ama sonradan engel olmaya başladı’’ K8. ‘’Neden uzattığım
konusu biraz maddiyatla ilgiliydi’’ K10.
Tablo 2 incelendiği zaman bazı katılımcılar okul uzatma nedenlerine hazırlıkta almış oldukları dil
eğitiminin yetersiz olması diye belirtmişlerdir. 4 (%18,1) ‘’… yani buraya gelen Türkler hazırlık yılında
aldıkları eğitim aslında fakültedeki Rusça için yeterli bir eğitim olmuyor. Yani faküldedeki bir çok derste
zorlanıyoruz ya da işte hocaların bize biraz daha kolaylık sağlamasıyla dersleri geçebilyoruz’’ K1. ‘’
Üniversitede yetersizlik açısından tam yetersizlik de denilemez aslında hocalarında kabahati yoktu ama
hazırlık dönemi en azından benim bölümüm için biraz yetersiz kalıyor çünkü, Rus dili edebiyatı, bizim
pro rektörün de seminer verdiğinde söylediği bir şeydi, yanlış hatırlamıyorsam –ben yedi senede
öğrendim Rusçayı demişti. Yani biz bir sene bir ya hazırlıkta sadece bir sene Rus dili edebiyatı, Rusça
eğitimi alıyoruz onun yanında bir de Kırgızca eğitimi oluyor yani o Rusçayı bir senede fakültede yetecek
düzeyde öğrenmek çok aşırı çaba gerektiriyor. Kendini sadece dersin haricinde de sürekli Rusçayla
ilgilenmen gerekiyor ve ilk bu ülkeye ilk geldiğin sene biraz da ülkeyi tanıyım, dışarıyı tanıyım, gezeyim
tozayım düşüncesine de girersen yani sürekli her yerde Rusça kullandığın sürece belki çok atılgan
olursan olabilir‘’ K1. ‘’Çünkü, hani bir bölüm seçtiğinde iyice öğrenipte okumak yani mezun olmak
istersin. Çok bilgi eksikliği olduğundan dolayı ara vermek istedim. Biraz bilgi eksikliği oluyordu. Ve
onun üstüne yeni bilgiler ekleniyordu daha çok birikiyordu’’ K2. ‘’...bu sayede kendimi
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geliştirebileceğimi gördüm. Yani okul çok vaktimi alıyordu kendimi geliştiremiyordum ve gerçekten
kendimi yetersiz hissediyordum dil konusunda’’ K3. ‘’... uluslararası ilişkiler bölümünün ingilizce
dersleri çok fazla ağırdı ve benim ingilizcem bu konuda yetersizdi. Hem bu sürede uzattım hem de
inglizce kursuna gidip ingilizcemi ilerletmek istedim, bu uzattığım süre boyunca ingilizce odaklı çalıştım
sadece’’ K6.
Tablo 2 incelendiğinde bazı katılımcıların ise okul uzatma nedenlerine pandemi süreci ve eğitimin
online olması diye belirtmişlerdir. 4 (%18,1) ‘’.Bir tane online dersten kredili bir online dersten
uzattığım bir dönem vardı’’ K1. ‘’... yani pandemiden sonra yani açıkçası çok zaten öğrenememiştik
pandemi döneminde o yüzden ara vermek istedim’’ K2. ‘’ ( - Aldığın hazırlıkta ki eğitim yeterli oldu
mu peki bölümüne, hangi bölüm okuyordun?) Ben uluslararası ilişkiler, online olduğu için yeterli
olmadı’’ K3. ‘’Korona oldu geri gittim. Yine böyle her şey karman çorman oldu. Sonra geri geldim yine
her şey karman çorman oldu. Üstüne bir de benim yarım yarım olunca derslere odaklanamaz oldum.
Dağıldım’’ K4.
Öğrencilerin öğrenmelerinin kesintiye uğramaması için okul dışı öğrenme imkânları araştırılmış, bu
çerçevede okullar giderek çevrimiçi eğitime dönüşmüş ancak öğrenciler arasındaki dijital uçurumun
fazla olduğu tespit edilmiştir. Okul sistemlerinin bu boşluğu gidermek için ne yapması gerektiği
araştırılmaktadır (Reville, 2020). Pandemi evde eğitimi adeta zorunlu hale getirmiştir. Evde eğitim
sadece ebeveynlerin üretkenliği için değil, aynı zamanda çocukların sosyal yaşamı ve öğrenmesi için de
büyük bir şok yaratmıştır. Çevrimiçi öğretim, denenmemiş ve benzeri görülmemiş bir yoğunlukta
uygulanır hale gelmiştir (Burgess ve Sievertsen, 2020).
Tablo 2 incelendiğinde bazı katılımcılar okul uzatma nedenleri olarak öğretmenlerin tutumları diye ifade
etmiştir 2 (%9): ‘’ Hocaların ilk baştaki yaklaşımı biraz düşürdü. (motivasyon) ondan sonra da kendimi
toparlamam biraz zaman aldığı için uzattık yani, örneğin mesela ilk derdimizde hoca ilk dersine geldi
kendini tanıttı. Sonra bizim kendimizi tanıtmamızı istedi ondan sonra – bu sene de benim için zor bir
sene olacak çünkü sınıfta Türkler var dedi. Sonradan anladık ki asılında hoca da kendince haklıymış,
yani buraya gelen Türkler hazırlık yılında aldıkları eğitim aslında fakültedeki Rusça için yeterli bir
eğitim olmuyor. Yani faküldedeki bir çok derste zorlanıyoruz ya da işte hocaların bize biraz daha
kolaylık sağlamasıyla dersleri geçebilyoruz ama tabi hocanın ilk başta böyle bir yaklaşım sergilemesi
motivasyon düşüklüğü yaratıyor. Ondan sonra da toparlamak biraz zorlayabiliyor. Bundan dolayı bir
okul uzatması oldu, bir dönem uzatması olmuştur. Ya bu sebeplerden dolayıda işte, ya bu hocanın
dersine hiç gitmeyelim şimdi falan derken bir süre sonra okula isteklik azalıyor’’ K1. ‘’Aynı zamanda
hocalarımızın yani öğretmenlerimizin tutumları’’ K7.
Tablo 2 incelendiğinde bazı katılımcılar ise okul uzatma nedenlerini ailevi sorunlar diye ifade etmiştir
2 (%9): ‘’ Ailevi sorunlar olsun geçimsizlik olsun. Ve bunlar benim ister istemez derslerini de etkiledi,
kendimi, derslere yoğunlaşmamı da etkiledi çünkü bir sorun mevcut olduğunda kendimi bu şekilde
derslere veremiyorum yapım gereği’’ K8. ‘’Ailemdeki sıkıntılar, sıkıntıları çözebileceğimi
düşünüyordum. En azından maddi kısmını çözebileceğimi düşünüyordum’ K10.
Tablo 2 incelendiğinde bazı katılımcılar ise okul uzatma nedenleri olarak üniversitede verilen seçmeli
dersler konusunda yeterince bilgilendirme yapılmaması yüzünden okulu uzattıklarını ifade etmektedirler
2 (%9): ‘’Çünkü üçüncü sınıftayken ben okulumun uzama durumu gerçekleşti ve dördüncü sınıftayken
daha önce gerçekleşmemiş. Manas Üniversitesinde yarım dönemde mezun olabilmenin yollarını
arayarak ve gerçekten yarım dönem mezunu olacak şekilde seçmeli dersten dolayı uzamış olan okulumu
yarım dönemde bitirdim.’’ K7. ‘’Uzatmamın nedeni, seçmeli dersler yüzünden. İki tane seçmeli ders
eksik kalmıştı. Bu yüzden uzattım. Yani aslında dört buçuk yılda bitirdim’’ K9.
Katılımcıların ‘‘Üniversitede bölüm uzatmaları kendileri üzerinde nasıl bir etki yarattı?’’ sorusuna
vermiş oldukları cevapların analizi tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3: Katılımcıların bölüm uzatmaları kendileri üzerinde nasıl bir etki yarattı:
Katılımcılar
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K1, K2, K3, K4, K5, K6, Bölüm uzatmam beni psikolojik olarak bunalttı
K7, K8, K10, K11

10

37

K1, K2, K3, K6, K9, Kendimi geliştirmek için bir fırsattı
K10
K1, K5, K9,
Bir maddi olarak sıkıntı oluşuyor

6

22,2

3

11,1

K6, K11,

Hayata geç başlamanın yarattığı rahatsızlık

2

7,4

K8, K10

Başarısızlık hissi yaşattı

2

7,4

K9, K10

Sosyalleşmeyi etkiledi

2

7,4

K1, K8

Aile baskısına maruz kalması

2

7,4

27

100

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların 10 (%37)’u okul uzatmalarının kendilerini psikolojik olarak
olumsuz etkilediğini belirtmektedirler. ‘’ Onun haricinde psikolojik olarak çok da bir takılmıyorum yani
sonuçta hepsi iyi veya kötü hayatımda yaşadığım her şey benim için bir tecrübe. Belki böyle olması
gerekiyordu. Bir maddi olarak sıkıntı oluşuyor, onlar da halledilir ya çok önemi bir şey değil’’ K1.
‘’Açıkçası biraz pişman da oldum… Yani bu bölümle aslında çok da uyuşmadığımı farkettim ben’’ K2.
‘’ Kendimi daha çok toparlayacağımı düşünüyorum bölüm uzattığım için. Belki gelecek dönemde
kendimi daha yaralı hissedebileceğim daha çok anlayabileceğim bazı konuları. Çünkü kendimi
geliştiriyorum bu dönemde’’ K3. ‘’Hayal kırıklığı!’’ K4. ‘’ Bölüm uzatmam beni psikolojik olarak
bunalttı’’ K5. ‘’Tabiki hayata bir sene geç başlamış oldum iş hayatına bir sene geç atılmış oldum. Kendi
dönemimdeki arkadaşlarım mezun olup bitirdi ama ben hala okulu okuyo devam etmek zorunda kaldım.
Bu açıdan kötü oldu. Kendimi daha fazla sıkıp derslerime daha devamlı bir şekilde gitseydim aslında
yapabileceğim derslerdi bu yüzden kendime çok kızdım. Aslında bir yandan ingilizcemin gelişmesi iyi
oldu ama dediğim gibi olmasaydı benim için daha iyi olacaktı’’ K6. ‘’ Okulu uzatmanın bana etkisi
psikolojik olarak özellikle çok yoğun bir şekilde oldu. Tamamen psikolojik olarak beni mahvetmişti’’
K7. ‘’ Psikolojik olarak da baya bi çöküş yaşadım hani. Kafayı sıyırdığım dönemler oldu. Hani intiharı
bile düşündüğüm dönemler oldu. Sürekli düşün, düşün, düşün kafamı beynimi patlatıyordum, ne
yapacağımı bilemiyordum ama zamana bırakıyordum artık yani’’ K8. ‘’ Uzattığımda psikolojik olarak
ilk karşılaştığım şey kendi arkadaşlarıma yetişememe durumuydu yani onlar önde olduğu için biraz hem
konuya ilgim kalmıyor ya da dersler de karışabiliyor hem de kendini başarısız hissediyorsun ki onların
gözünde de sen başarısız birisin’’ K10. ‘’ Bende pek bir etki yaratmadı ama hayata bi geç başlama tarzı
kaygı durumları söz konusu oldu’’ K11.
Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların 6 (%22,2)’sı okul uzatmalarının kendilerini geliştirmek için bir
fırsat olduğunu bu süreçte kendilerini geliştirebilmeye vakit olduğunu belirtmişlerdir. ‘’Şuan hem aklımı
daha iyi toparlayabidim hem biraz da farkındalık oldu’’ K2. ‘’ Kendimi daha çok toparlayacağımı
düşünüyorum bölüm uzattığım için. Çünkü kendimi geliştiriyorum bu dönemde’’ K3. ‘’ Aslında bir
yandan ingilizcemin gelişmesi iyi oldu ama dediğim gibi olmasaydı benim için daha iyi olacaktı’’ K6.
‘’ Sonradan alıştım. Daha güzel oldu daha çok arkadaşım oldu’’ K9. ‘’ Ama alttan ders aldığım sınıfla
çok daha iyiydim’’ K10.
Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların yine ekonomik olarak sıkıntı yaşadıklarını bu süreçte de maddi
zorluklarla karşılaştıklarını belirtmektedirler. 3 (%11,1) ‘’ Bir maddi olarak sıkıntı oluşuyor, onlar da
halledilir ya çok önemi bir şey değil’’ K1. ‘’ Ailemi maddi duruma soktu’’ K5. ‘’ Geçim derdi vs’’ K9.
Katılımcıların ‘‘Üniversiteyi uzatmalarnın aileleri üzerinde nasıl bir etki yarattı?’’ sorusuna vermiş
oldukları cevapların analizi tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4: Katılımcıların bölüm uzatmalarnın aileleri üzerindeki etkisi:
Katılımcılar

337

N

%

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
K5, K6, K7, K8, K10
K2, K3, K9, K10
K1, K8, K10
K4, K11

Ekonomik olarak zorlandılar
Sürekli desteklediler
Çevrenin aileyi etkilemesi
Haberlerinin olmaması

5
4
3
2
14

35,7
28,5
21,4
14,2
100

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğu okul uzatmalarında ailelerinin ekonomik olarak
zorlandığını bildirmişlerdir. 5 (%35,7) ‘’ Ekonomik bir durum çünkü herkesin ailesinin durumu çok iyi
olmayabilir. Bundan dolayı biraz yıprandılar’’ K5. ‘’Bölüm uzatmamın ailemin üzerinde tabiki etkileri
oldu. Tabiki özellikle maddi anlamda bana bir sene daha fazla para göndermek zorunda kaldılar. Bu
konudan hem dediğim gibi ailemin maddi yönden zora sokmuş oldum hem de hala benim okula devam
etmem yüzünden onlar da hani beni bekleyip iş hayatıma atılmamı beklediler. Hem bu konudan da onlar
için hem maddi hem manevi sorun oldu’’ K6. ‘’ Bu durumun ailem üzerindeki etkisi hem maddi hem
manevi şekilde çok zor oldu. Çok yüksek tutarlarda bir uçak bileti alıyorsunuz, orada kalıyorsunuz
oradaki konaklamanız, ailenizin yükü değil sizin yükünüz ailenizin üzerinde ve orada bir hayat devam
ettirmeye çalışıyorsunuz bundan dolayı tamamen onlarda psikolojik olarak aynı zamanda maddi olarak
benimle beraber hatta benden daha çok etkilenmişlerdi’’ K7.‘’ Tabi maddi olarak sıkıntı yaşandı o
zamanlar hatırlıyorum. Öyle onlar için çok büyük bir sıkıntı olmadı onlar için’’ K10.
Tablo 4’ten anlaşılacağı üzre alınan en yüksek frekanslı cevaplardan birisi ise ailelerin bu başarısızlık
durumunu önce olumsuz karşılasalar da sonra elden gelecek bir şey olmadığı için desteklemişlerdir
katılımcıların belirttiklerine göre. 4 (%28,5) ‘’Açıkçası ailem her zaman destekliyordu yani her kararımı
destekliyordu. Öncesinde yani haber verdim okulu dondurmak istiyorum diye yani ailem de direkt kabul
etti zaten hani bu bölüm zaten kendim okuyacağım için hiçbir sıkıntı yaratmadılar. Hani sadece çok iyi
düşün çünkü hani yıl kaybın olur dediler. Onun dışında hiçbir şey söylemediler’’ K2. ‘’Ailem başta çok
karşı çıktı bu duruma ama bana iyi geleceğini düşündükleri için de beni haklı buldular, yanımda
oldular’’ K3. ‘’Tabi ailem de biraz üzüldü ama onlarda olabilir dediler. Çok fazla yüklenmediler. Gayet
anlayışlı bir şekilde karşıladılar’’ K9. ‘’ Ailem konusu ise beklentiler her zaman başarı üzerine olduğu
için başarısızlığın gelmesi insanları olumsuz etkileyebilyor ama başkaları aile dışı insanlar senin
başarının ya da başarısızlığının sebebi ile ilgilenmezken ailen bunlara önem veriyor bende öyle oldu en
azından bu konuda şanslıydım. Onlara ifade edebildim, neden uzattığımı nasıl geliştiğini, anlatabildim’’
K10.
Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların okul uzatmalarının aileleri üzerindeki etkilerine bakıldığında
çevrenin de çok etkisi olduğu görülmektedir. 3 (%21,4)‘’ Anne tarafı işte, anne tarafının öyle bir huyu
olduğu için, - ne yaptı bizim oğlan? Falan çünkü anne tarafında okumuş olan bir örnek var o da şuan
Marmara tarfında bir bankada bölge müdürü mü olarak geçiyor oradaki o bankanın oradaki şubelerini
denetleyen bir konumda. Okumuş olarak en belirgin örnek anne tarafında bir tek o var o yüzden herkes
işte – bizimki de böyle olsun modunda işte bizim herkes okusun böyle olsun düşüncesine sahip olduğu
için, çok önceden de buraya gelirken Türkiye’ye göç ederken zorluk yaşadıkları için okumaya aşırı önem
veriyorlar. O yüzden bir anne tarafında var o durum, onun haricinde baba tarafı zaten kendi
halindeler’’ K1. ‘’Ve bu beni ailem gözünde çevrem gözünde baya bi geriye attı. Ailemin bana saygı
duymamasına zaten sahiplenmiyorlardı ve tamamiyle bağlarını kopardılar. Hani biz seni okuttuk sen
okumadın gibisinden ki hiçbirinin hiçbir şekilde bana ailem kardeşim dışında desteği olmadı. Zaten
kendi elimden geldiğince de destek istemiyordum. Ama gel gelelim ki herkes kendi, bu başarısızlıktan
pay değil de beni suçlamaya başladılar. Ama okuduğum zamanlarda biz okuttuk biz şey yaptık lafları
dönerken başarısız olduğumda herkes bana sırtını döndü. Annem, kardeşim, kız kardeşlerim dışında.
Bu baya bi kötü oldu’’ K8. ‘’ Ama başkaları aile dışı insanlar senin başarının ya da başarısızlığının
sebebi ile ilgilenmezken ailen bunlara önem veriyor’’ K10.
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Bu araştırmada, okul ve bölüm uzatan, bu sorunu yaşayan, okulunu bitirmiş, kalmış, bölüm değiştirmiş,
devam etmeyen, başka üniversiteye geçiş yapan öğrencilerin neden bölüm uzattıkları konusundaki
görüşleri belirlenmiş. Bazı katılımcılar üniversite ile ilgili olumlu görüşlere sahipken bazı öğrenciler
yaşamışoldukları bu sorunun kendileri ile ilgili olduğunu bildirmiştir.
Katılımcıların genel olarak üniversiteyi tercih etme nedenleri olarak, tercih edilen bölümden
etkilenmesi, arkadaş tavsiyesi üzerine üniversiteyi tercih etmesi, yabancı dil öğreniminin bulunan
coğrafyada daha etkin rol oynaması, farklı kültürleri tanımaya elverişli olması, yurt dışınının iş bulmada
daha etkili olduğununun düşünülmesi, kendini aileye, çevreye ve kendine kanıtlama çabası ve yaşadığı
ülkeden uzaklaşmak gibi başlıklar sıralanmıştır.
Öğrenci tercihlerini etkileyen faktörler konusunda literatürde, Kramp ve Heinlein (1981), Chapman
(1981), Hooley ve Lynch (1981), Kallio (1995), Joseph ve Joseph (2000), Soutar ve Turner (2002), Hoyt
ve Brown (2003), Veloutsou, Paton, Lewis (2004), Domino, v.d. (2006) ve Yamamato (2006) gibi
araştırmacılar tarafından yapılan araştırmalar incelenmiştir. Bu araştırmalarda ortaya çıkan faktörler
genel anlamda aşağıdaki başlıklar altındadır: akademik itibar, üniversitenin konumu, eğitim kalitesi,
tercih edilen bölümün mevcudiyeti, fakültenin kalitesi, maliyetler, itibarlı bir bölümde okumak, finansal
yardım, mezunların iş bulma oranı, verilen derslerin çeşitliliği, kurumun büyüklüğü, öğrenciyi
çevreleyen topluluk, yüksek lisans programlarının mevcudiyeti, öğrencilerin iş bulma imkânları,
sınıfların büyüklüğü, sosyal hayatın kalitesi, müfredat dışı programların varlığı, yüksek lisans
programlarına başvuru, personel hizmetlerinin dostane oluşu, itibarı yüksek diğer kurumlarla
bağlantıların mevcudiyeti, kabul şartları, kampüs olanaklarının çekiciliği gibi maddeler sıralanmıştır.
González, Mesanza ve Mariel’e (2011) göre eğitsel geçmiş, gidilen ülkede konuşulan dil, hedef
üniversitenin niteliği, iklim vb. etkenler öğrencilerin yurt dışı eğitim tercihinde etkilidir.
Araştırmacıların yapmış olduğu bu çalışma bizim araştırma sonuçlarımızı da desteklemektedir.
Rosenzweig (2006)’a göre öğrencilerin yurt dışında eğitim görme arzusunun altında hedef ülkeye
temelli göç etme yatar. Öğrenciler, hedef ülkeye eğitim yoluyla göç ederek orijin ülkenin kötü ekonomik
koşullarından kaçar ve orijin ülkedeki eğitime yapılan yatırımın dönüşünün düşüklüğünden kurtulmuş
olur (Levatino, 2017). Rosenzweig’in yapmış olduğu araştırma bizim araştırma sonucumuzu
desteklememektedir. Bu Rosenzweig’in çalışma grubu veya örneklem grubu ile ilgili bir durum olabilir.
Bizim yaptığımız araştırma bulgusunda ise böyle bir bulsuya rastlanmamıştır.
Katılımcıların genel olarak bölüm uzatma nedenleri olarak, ilk sırada maddi sıkıntılar, yabancı dil
bilgisinin yetersizliği, pandemi sürecinde online eğitimin etkisi, öğretmenlerin olumsuz tutumları, ailevi
sorunlar, seçmeli derslerle ilgili yeterli bilgi verilmemesi ve sorumsuzluk sıralanmıştır.
Öğrencinin öğretmenleriyle olan ilişkinin niteliği akademik başarıda ve de okulu bırakmada belirleyici
bir role sahiptir. Örneğin öğretmenler tarafından kurallara yeterince önem verilmemesi, sınıf kurallarının
belirsiz olması ya da hiç olmaması ya da sınıf kurallarının sürekliliğin olmaması akademik başarısızlık
ve okulu bırakma riskini artırmaktadır (Fortin, Marcotte, Potvin ve Royer, 2006). Okulu bırakan
öğrenciler ise, öğretmenlerini destekleyici olmayan, baskıcı ve kendilerine karşı ilgisiz olarak
algıladıklarını, dahası okulu bırakmalarında öğretmenleriyle olan kötü iletişimin önemli bir yeri
olduğunu, öğretmenlerin saygısız, adaletsiz ve ilgisiz tavırlarının rahatsız edici olduğunu iletmişlerdir
(Fine, 1986).
Aile geliri çocuğun okula gidip gitmediği veya ne kadar gideceğini belirleyen etkili faktörlerden biridir.
Ailenin çocuğun eğitimi için yapacağı harcamalar genel olarak; kişisel, kültürel, kurumsal, sosyo
demografik ve ekonomik ailesel değişkenlerle doğrudan ilişkilidir (European Commission, 2005). Aile
geliri çocuğun eğitimini doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Doğrudan etkileri okul ücretleri,
kitap, üniforma ve taşıma ücretlerini kapsamaktadır. Dolaylı etkileri ise gelişmiş bölgelerde ikamet
etme, iyi akran grubu içinde yer alma ve iyi eğitim veren okullara gidebilme olanağı sağlamaktadır
(World Bank, 2002; Admassie, 2003; European Commission, 2005).
Pandemi süreci de eğitim-öğretim sürecinde öğrenciyi en fazla etkileyen durumlardan birisidir. Son iki
yılda ne kadar ilerleme kat etse de bu duruma hazır olmamamız ve eğitimin bir süre durması sonra
alternatif çözümler getirilmesi de okul uzatma sebepleri içine girmektedir. Pandeminin eğitim sektörüne
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belki de en önemli etkilerinden biri okulların kapatılmasına yol açmasıdır. Ne var ki okul kapanması
öğrenme kaybına, artan okul bırakmaya ve yüksek eşitsizliğe yol açacaktır ve açmıştır. Salgın ekonomik
şok, haneye zarar verdiği için eğitim arztalebini baskılayarak hasarı ağırlaştırmış ve ağırlaştırmaya
devam edecektir. Sonuçta bunların insan sermayesi birikiminde, kalkınma beklentisinde ve refah
seviyesinde uzun süreli zararı olacağı açıktır (WBR, 2020).
Katılımcıların bölüm uzatmalarının kendileri üzerindeki etkileri nelerdir sorusuna genel olarak,
pisikolojik olarak bunalttığı, olumlu olarak kendilerini geliştirmek için bir fırsat olduğu, maddi olarak
sıkıntı oluşturduğu, hayata geç başlamanın vermiş olduğu rahatsızlık duygusu, başarısızlık hissi verdiği,
sosyalleşmeyi olumlu yönde etkilediği ve aile baskısına maruz kalındığı gibi başlıklar altında nedenler
sıralanmıştır.
Ortaokul öğrencilerinin başarısızlık nedenlerini makalelerinde inceleyen Murat Tuncer ve Ferdi
Bahadır’ın yapmış olduğu bu araştırma bizim araştırma sonuçlarımızı da desteklemektedir. Sığrı ve
Gürbüz (2011) ise sorumluluk ve açıklığın akademik başarıyı sırasıyla en iyi yordayan değişkenler
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yıldırım (2000) öğretmen ve aile desteğinin öğrencilerin akademik
başarılarını etkilediğini belirterek bu araştırma ile benzer sonuçlar paylaşmıştır. Bu bulgu ve görüşlerin
aksine, akademik başarıya yönelik değişkenleri meta-analiz yöntemiyle değerlendiren Sarıer (2016)
sosyo-ekonomik durum, öz-yeterlik ve motivasyonun en etkili değişkenler olduğunu rapor etmiştir. Alan
yazında başarısızlık olgusunun süreğen bir durum olduğunu belirten çalışmalara da rastlanmıştır. Bu
anlamda Dam (2008) öğrencinin bir önceki öğrenim kademesindeki başarı durumunun bir sonrakini
etkilediğini ifade etmiştir. Benzer şekilde Kaya (2011) araştırmasında ilköğretimde başarısız olduğu
halde liseye geçen öğrencilerin büyük sorun oluşturduğu bulgusuna yer vermiştir. Diğer taraftan
öğrencilerin başarısızlıklarını bir dış etkene bağlamamaları başarısızlık sorununun aşılması açısından
önemli bir durum olarak gösterilebilir.
Katılımcıların bölüm uzatmalarının aileleri üzerindeki etkileri nelerdir sorusuna, ekonomik olarak
zorlandıkları, sürekli destekledikleri, çevrenin aileyi olumsuz etkilediği ve bazı katılımcıların bölüm
uzattıklarından ailelerinin haberinin olmaması cevapları alınmıştır.
Yeni veriler ve bulgular, okulu bırakmış öğrencilerin ailelerinin ortalama %70’inin “düşük ekonomik
statüde” olduğunu göstermektedir. Örneğin siyahî (Afrikalı) öğrenciler üzerine yapılan bir araştırmada
okulu bırakmış öğrencilerin çoğunun ailesinin fakir olduğu görülmüştür. Okulu bırakanların büyük
çoğunluğu, yetersiz olan ekonomik kaynaklarını artırmak için çalışmakta, bu durum öğrencilerin stres
seviyelerini arttırmakta ve sonuç olarak dikkatlerini eğitimden uzaklaştırmaktadır (Letseka & Maile,
2008). Sponder (1990) ve Cuomo (1991) ise ebeveyn bakım ve desteğinin olmayışının okulu bırakmada
önemli bir faktör olduğuna işaret eder.
Bu araştırma kapsamında, elde edilen verilerin analizi sonucunda, üniversitede öğrenim gören
öğrencilerin eğitimleri sırasında karşılaşmış oldukları problemler yüzünden okulu uzatma, yarıda
bırakma, başka üniversiteye geçiş yapma şeklinde devam etmektedir. Bu problemlerin başında
ekonomik sebepler, maddi yetersizlik gelmektedir. Öğrenci masraflarını karşılayamaz düzeye
geldiğinde aileden de destek alınmadığı için ya da yetersiz maddi yardım, öğrenci ya okulu bırakma
eğilimine girmektedir ya da bir işte çalışarak geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Ancak görüldüğü üzre
çalışan öğrenciler de okula gerekli ilgiyi gösteremedikleri için devamsızlık eğilimindedirler.
Devamsızlık beraberinde uyum sağlayamamayı ve akademik olarak geride kalmayı beraberinde
getirmektedir. Başarı ile eşit orandadır devam sorunu. Ailelerin eğitim düzeyi de başarıya etki eden
etmenlerdendir. Ancak ünüversiteden kaynaklı sorunlara bakıldığında, öğretmenden kaynaklı
problemler, bilgi eksikliği, rehberlik yetersizliği, oryantasyon gelebilir.
KAYNAKÇA
Balcı,
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ÖZET
Küresel sermaye hareketlerindeki serbestleşmenin etkisiyle birlikte doğrudan yabancı yatırımlar (DYY)
ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerinde olumlu etkiler meydana getirebilmektedir.
Özellikle yeterli sermaye veya ulusal tasarruf düzeyine sahip olmayan gelişmekte olan ülkeler için DYY
ekonomik büyüme sürecinde güvenilir ve önemli bir dış finansman kaynağı haline gelmiştir. Diğer
yandan, özellikle daha etkin ve yeterli bir lojistik sektörünün varlığı firmaların daha kısa zamanda en az
maliyetle taşıma giderlerine katlanması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ülkelerin daha güçlü ve
gelişmiş bir lojistik ağına sahip olması hem operasyonel hem de maliyet açısından yabancı sermaye
akışını gerçekleştirecek olan yatırımcıların dikkat ettikleri unsurların başında gelmektedir. Bu bağlamda
firmaların daha üretken ve verimli olmalarına olanak sağlayacak olan bu lojistik yapı, DYY’lerin ülkeye
yönelimi konusunda cezbedici bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Literatürde yapılan bir çok
ampirik çalışma gelişmiş lojistik ağına sahip olan ekonomilerin DYY’yi daha çok çekme eğiliminde
olduğunu ortaya koymaktadır. DYY’lerin sermaye temini ve ekonomik büyüme sürecinde üstlendiği
önemli rol dikkate alındığında bu çalışmanın amacını DYY ve lojistik sektörü arasındaki ilişkinin
Türkiye ekonomisi için araştırılması oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada DYY ile
lojistik sektörü için bir gösterge olarak çalışmalarda sıklıkla kullanılan karayolu, demiryolu ve havayolu
aracılığıyla taşınan toplam yük miktarları arasındaki nedensel ilişkiler 1970-2019 dönemi dikkate
alınarak Toda-Yamamoto nedensellik testi ile araştırılmıştır. Toda-Yamamoto nedensellik testi
sonuçlarından elde edilen bulgular karayolu lojistiğinden ve demir yolu lojistiğinden DYY’ye doğru tek
yönlü bir nedensellik ilişkisinin mevcut olduğunu göstermiştir. Bulgularda havayolu lojistiği ile DYY
arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Söz konusu sonuçlar DYY ve lojistik
sektörü arasındaki etkileşimin varlığını ortaya koyması bağlamında Türkiye ekonomisi için önem arz
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Lojistik, Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu
Taşımacılığı, Havayolu Taşımacılığı, Toda-Yamamoto Nedensellik, Türkiye
ABSTRACT
With the effect of liberalization in global capital movements, foreign direct investments (FDI) can have
positive effects on the economic growth and development processes of countries. FDI has become a
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reliable and important source of external financing in the economic growth process, especially for
developing countries that do not have sufficient capital or national savings. On the other hand, the
existence of a more efficient and sufficient logistics sector means that companies bear the transportation
expenses in a shorter time with the fewest cost. Therefore, the fact that countries have a stronger and
more developed logistics network is one of the factors that investors pay attention to, who will realize
the flow of foreign capital in terms of both operational and cost. In this context, this logistics structure,
which will enable companies to be more productive and efficient, is considered as an attractive factor
for the orientation of FDIs to the country. Many empirical studies in the literature reveal that economies
with developed logistics networks tend to attract more FDI. Considering the important role FDIs, the
aim of this study is to investigate the relationship between FDI and logistics sector for the Turkish
economy. For this purpose, the causal relationships between FDI and the total amount of freight
transported by road, rail and air, which are frequently used in the studies as an indicator for the logistics
sector, have been investigated with the Toda-Yamamoto causality test for the period 1970-2019.
Findings from the results of the Toda-Yamamoto causality test showed that there is a one-way causality
relationship both from road logistics and rail logistics to FDI. No causal relationship between airway
logistics and FDI has been found in the findings. These results are important for the Turkish economy
in terms of revealing the existence of the interaction between FDI and the logistics sector.
Keywords: Foreign Direct Investment, Logistics, Road Transportation, Rail Transportation, Airline
Transportation, Toda-Yamamoto Causality, Turkey.
GİRİŞ
Sermaye hareketlerinin serbestleşmesinin bir sonucu olarak DYY’ler gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin ilgi odağı haline gelmiştir. Ekonomik büyüme sürecinde ihtiyaç duyulan sermaye ihtiyacının
temininde DYY’lerin önemli bir finansman kaynağı olarak görüldüğü söylenebilir. DYY aracılığıyla
ithal edilen sermaye özellikle ulusal tasarruf düzeyi düşük olan ülkeler için cezbedici olmaktadır. Bu
bağlamda, DYY girişlerinin ev sahibi ülkede yatırımları artırmak suretiyle ekonomik büyümeyi olumlu
etkileyeceği yönünde kuvvetli bir görüş bulunmaktadır. Bununla birlikte DYY ekonomide verimlilik ve
rekabet artışı, bilgi ve teknoloji transferi gibi katma değerler de meydana getirerek ekonomik büyümeyi
teşvik etmektedir.
Lojistik sektörü stoklama, depolama ve taşıma faaliyetlerini kapsamakla birlikte, bu faaliyetler
içerisinde en büyük payın taşıma sektörüne ait olduğu görülmektedir. Müşteri taleplerinin zamanında
karşılanması açısından önemi gittikçe artan lojistik sektörünün, ekonomik faaliyetlerin merkezine
yerleştiği ve ekonomik büyüme, verimlilik, rekabet ve dış ticaret yanında DYY girişini etkileyen
faktörlerden biri haline geldiği söylenebilir (Çekerol ve Nalçakan, 2011: 323-324). Özellikle daha etkin
ve yeterli bir lojistik sektörünün varlığı firmaların daha kısa zamanda en az maliyetle taşıma giderlerine
katlanması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ülkelerin daha güçlü ve gelişmiş bir lojistik ağına sahip
olması hem operasyonel hem de maliyet açısından yabancı sermaye akışını gerçekleştirecek olan
yatırımcıların dikkat ettikleri unsurların başında gelmektedir.
Küreselleşmenin bir sonucu olarak dünya piyasaları birbiriyle bütünleşmiş ve ürün ve hizmetler benzer
üretim teknikleriyle üretilmeye başlanmıştır. Bu noktada uluslararası rekabet açısından lojistik
faaliyetler içinde taşımacılık yetenekleri ve imkânlarının belirleyici olduğu söylenebilir. Bir başka
ifadeyle ulaştırma ve lojistik sektörü mal ve hizmetlerin zamanında ve ekonomik biçimde
ulaştırılmasında sağladığı başarı ülkelerin uluslararası arenada rakiplerin önüne geçmesinde belirleyici
olacaktır (Çekerol ve Nalçakan, 2011: 324). Bu bağlamda, hem firmaların daha üretken ve verimli
olmalarına olanak sağlaması hem de mal ve hizmetlerin zamanında ulaşımının sağlanması açısından
lojistik sektörü, DYY’lerin ülkeye yönelimi konusunda cezbedici bir unsur olarak
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı DYY ve lojistik sektörü arasındaki ilişkinin
incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda söz konusu değişkenler arasındaki ilişki Türkiye özelinde 19702019 dönemi için Toda- Yamamoto nedensellik testiyle araştırılmıştır.
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LİTERATÜR
DYY ile lojistik sektörü arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar 2000’li yıllar itibariyle literatürde yerini
almaya başlamıştır. İlgili yazında lojistik performans ve DYY arasındaki ilişkinin incelendiği
çalışmaların yanı sıra, söz konusu ilişkinin ele alınmasında lojistik sektörünün genellikle ulaştırma
altyapısı ve bilgi ve iletişim teknolojileri değişkenleri ile temsil edildiği görülmektedir. Bu bağlamda
ulaştırma altyapısı, bilgi ve iletişim teknolojileri ile DYY arasındaki ilişkiyi inceleyen geniş bir literatür
bulunmaktadır. Buna karşın, lojistik sektörünün ekonomik faaliyetler açısından artan önemine rağmen
lojistik sektöründeki gelişmeleri temsil eden karayolu, demiryolu ve havayolu aracılığıyla taşınan
toplam yük miktarları ve DYY arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sınırlı sayıda olduğu
söylenebilir. Konuya ilişkin literatürün bir özeti Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Literatür Özeti
Yazar
Ülke
Gholami vd. (2003) 23 ülke

Khadaroo
ve
Seetanah (2010)
Khadaroo
ve
Seetanah (2010)
Saidi ve Hamami
(2011)
Barzelaghi
(2012)

vd.

Pradhan vd. (2013)

Shah (2014)

Demiral vd. (2015)
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Dönem/Yöntem
1976-1999
Panel
nedensellik
analizi

Bulgular
Gelişmiş ülkelerde bilgi
ve
iletişim
teknolojilerinden DYY
doğru
tek
yönlü
nedensellik, gelişmekte
olan
ülkelerde
ise
DYY’den
bilgi
ve
iletişim teknolojilerine
doğru
tek
yönlü
nedensellik
bulunmaktadır.
20 Afrika ülkesi
1986-2000
Ulaştırma
altyapısının
Panel veri analizi
DYY girişi üzerindeki
etkisi pozitiftir
Morityus
1960-2004
Uzun ve kısa dönemde
ARDL
ulaştırma DYY girişini
pozitif etkilemektedir.
8 Gelişmekte olan 2000-2009
Ulaştırma altyapısı ve
Akdeniz
ülkesi Panel veri analizi
lojistik DYY girişini
(türkiye de var)
olumlu etkilemektedir
İran
1974-2007
Uzun dönemde ulaştırma
Johansen- Juselius eş altyapısı DYY girişlerini
bütünleşme
olumlu etkilemektedir.
Buna
karşın
kısa
dönemde bir etki söz
konusu değildir.
Hindistan
1970-2012
Ulaştırma altyapısı ve
ARDL, VECM
DYY uzun dönemde
birlikte
hareket
etmektedir.
VECM
modeline
göre
söz
konusu değişkenler çift
yönlü nedensel ilişki
içermektedir
90 gelişmekte olan 1980-2007
Bilgi
ve
iletişim
ülke
Panel veri analizi
teknolojileri altyapısının
DYY üzerindeki etkisi
olumludur
9 Balkan ülkesi
2000-2012
Lojistik
hizmetlerdeki
Çekim modeli
gelişme söz konusu
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ülkelere DYY çekme
konusunda olumlu katkı
sağlamaktadır
1990-2014
Ulaştırma ile bilgi ve
Koyuncu ve Ünver 187 ülke
Panel veri analizi
iletişim
teknolojileri
(2016)
DYY girişini pozitif
etkilemektedir
1970-2013
Ulaştırma ve iletişim
Wekesa vd. (2016) Kenya
Çoklu
regresyon altyapısında
meydana
gelen gelişmeler DYY
analizi
girişini artırmaktadır
1994-2018
Ulaştırma altyapısı ve
Azolibe vd. (2020) Nijerya
Johansen
eş DYY uzun dönemde
bütünleşme, ECM
ilişkilidir. Kısa dönemde
değişkenler arasındaki
ilişki pozitiftir
2006-2017
Lojistik performans ve
Luttermann
ve 20 Asya ülkesi
Panel veri analizi
DYY arasındaki ilişki
Kotzab (2020)
pozitiftir
46
Gelişmekte
olan
2000-2016
Ulaştırma ve lojistik
Saidi vd. (2020)
ülke
Panel veri analizi
altyapısı ülkeye DYY
girişine olumlu katkı
sağlamaktadır
2000-2016
Ulaştırma altyapısı, bilgi
Samir ve Mefteh 63 ülke
Dinamik panel veri ve iletişim teknolojileri
(2020)
altyapısı ve DYY uzun
analizi
dönemde
ilişkilidir.
Ulaştırma altyapısı ile
bilgi
ve
iletişim
teknolojileri
altyapısındaki artış DYY
girişini
artırmaktadır.
Ayrıca DYY girişi ve
ulaştırma altyapısı ile
DYY girişi ve bilgi ve
iletişim
teknolojileri
altyapısı arasında çift
yönlü
nedensellik,
ulaştırma altyapısından
bilgi
ve
iletişim
teknolojileri altyapısına
doğru
tek
yönlü
nedensellik
söz
konusudur.
31 Asya ülkesi
2007-2017
Lojistik performans ve
Soh vd. (2021)
Panel veri analizi
DYY arasındaki ilişki
pozitiftir
Literatürdeki çalışmaların ampirik bulguları değerlendirildiğinde lojistik performans, ulaştırma altyapısı
ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin ülkelere yönelik DYY girişi üzerinde olumlu etki meydana getirdiği
görülmektedir. Dolayısıyla ülkelerin lojistik sektöründe gerçekleştireceği iyileştirmelerin ve
ilerlemelerin o ülkenin ekonomisine yansımalarının olumlu olacağı söylenebilir. Ancak literatürde
karayolu, demiryolu ve havayolu aracılığıyla taşınan toplam yük miktarları ve DYY arasındaki ilişkinin

345

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
yeterince ele alınmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışma literatürde söz konusu boşluğa katkı
yapmayı amaçlamaktadır.
VERİ SETİ
Türkiye’de lojistik sektörü ile DYY arasındaki ilişkiyi araştıran bu çalışmada 1970-2019 dönemi dikkate
alınmıştır. Yıllık veri setinden yararlanılan analizde, literatürden farklı olarak lojistik sektöründeki
gelişmeleri temsilen karayolu, demiryolu ve havayolu aracılığıyla taşınan toplam yük miktarları
değişkenleri kullanılmıştır. Bu değişkenler arasındaki nedensel ilişkiler Toda-Yamamoto (1995) (TY)
nedensellik testi yaklaşımı ile Eviews 10 paket programı kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır.
Analizde kullanılan değişkenler ve bu değişkenlere ait açıklamalar Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Değişkenlere Yönelik Açıklamalar
Değişkenler
DYY

Açıklama
Veri Kaynağı
Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (Ödemeler World Bank
Dengesi, ABD doları)

H

Havayolu aracılığıyla taşınan toplam yük miktarı

K

Karayolu aracılığıyla taşınan toplam yük miktarı

T

Demiryolu aracılığıyla taşınan toplam yük miktarı

OECD

Tablo 2’de yer alan değişkenler logaritmik dönüşüme tabi tutulduktan sonra analize dahil edilmiştir.
EKONOMETRİK YÖNTEM
Türkiye için DYY ile lojistik sektörü arasındaki ilişkilerin nedensellik yaklaşımı yardımıyla araştırıldığı
bu çalışmada, TY nedensellik sınamaları Denklem (1) ve Denklem (2)’de yer alan ikili VAR sistemi
üzerinden gerçekleştirilmiştir.
k

k+dmax

k+dmax

k

y= α0 + � γ1i 𝑦𝑦t-i + � γ2i 𝑦𝑦t-i + � β1i 𝑥𝑥t-i + � β2i 𝑥𝑥t-i +ε2t

(1)

𝑥𝑥t = β0 + � µ1i 𝑥𝑥t-i + � µ2i 𝑥𝑥t-i + � α1i 𝑦𝑦t-i + � α2i 𝑦𝑦t-i +ε3t

(2)

i=1
k

i=1

i=k+1

i=1

k+dmax

i=k+1

k

i=1

i=k+1

k+dmax

i=k+1

VAR modelinde yer alan k; bilgi kriterleri ile belirlenen uygun gecikme uzunluğu ve dmax; değişkenlere
uygulanan birim kök testi ile tespit edilen maksimum bütünleşme derecesini göstermektedir. TY
nedensellik testinde uygun gecikme uzunluğu ve maksimum bütünleşme derecesi belirlendikten sonra
değişkenlerin düzey değerleri ile VAR(k+dmax) sistemi kurularak nedensellik sınamasına geçilmektedir.
Nedensellik sınaması VAR(k+dmax) sistemindeki k gecikmeli VAR modeli katsayılarına MWALD testi
uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Denklem (1)’de H0 temel hipotezi, β1i=0 (x, y’nin nedeni değildir),
Denklem (2)’de 𝛼𝛼1i=0 (y, x’in nedeni değildir) şeklinde kurularak değiştirilmiş Wald (MWALD)
sınaması ile test edilmektedir. Buna göre H0 temel hipotezi reddedilirse nedensellik ilişkisinin varlığına
karar verilir.
EKONOMETRİK BULGULAR
DYY ile lojistik sektörünü temsilen kullanılan T, H ve K değişkenleri arasındaki TY nedensellik ilişkisi
sınamasının hemen öncesinde değişkenlere ait dmax seviyesinin belirlenmesi adına Genişletilmiş DickeyFuller (ADF) birim kök testi uygulanmış ve ADF birim kök testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.

346

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
Tablo 3. ADF Birim Kök Test Sonuçları
Değişkenler
Sabitli
Sabitli-Trendli
-0.777
-2.448
DYY
-10.003a
-9.888a
ΔDYY
0.204
-2.285
H
a
-7.950
-7.934a
ΔH
-1.911
-1.537
K
-5.732a
-6.033a
ΔK
-0.769
-2.860
T
a
-6.471
-6.574a
ΔT
Not: Δ, fark operatörünü, a ve b, %1 ve %5 anlamlılık seviyesini göstermektedir.
Tablo 3’den görüldüğü üzere DYY, H, K ve T değişkenlerinin tamamının birinci farkında durağan
olduğu sunucuna ulaşılmıştır. Değişkenlerin durağanlık özelliklerinin belirlenmesinin hemen akabinde,
DYY ile lojistik sektörü değişkenleri arasındaki TY nedensellik ilişkisi sınamaları, lojistik sektörü
göstergeleri olarak kullanılan H,K ve T değişkenleri ile oluşturulan ikili VAR sistemi üzerinden
gerçekleştirilmiştir. DYY ile H, DYY ile K ve DYY ile T arasında kurulan ikili VAR sistemlerini
gecikme uzunluğu Akaike (AIC), Schwarz (SC) ve Hannan-Quinn (HQ) bilgi kriterlerinden
faydalanılarak belirlenmiş ve ilgili VAR sisteminin k değeri Tablo 4’te sunulmuştur. Ayrıca her bir ikili
VAR sisteminin diagnostik testleri olan otokorelasyon ve değişen varyans testleri gerçekleştirilmiş ve
modellerde ilgili ekonometrik problemlere rastlanılmadığı görülmüştür. VAR sistemlerinin ters
köklerinin birim çember içerisinde yer aldığı ve VAR sistemlerinin istikrar koşulunu sağladığı
belirlenmiştir. VAR sistemlerinin istikrar koşulunu sağladıkları tespit edildikten sonra Toda-Yamamoto
nedensellik analizi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Toda ve Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları
DYY ile H, VAR(2) k=1, dmax=1
χ2 İstatistiği
H0 Hipotezi
0.440
H↛DYY
0.123
DYY↛H
DYY ile K, VAR(2) k=1, dmax=1
χ2 İstatistiği
H0 Hipotezi
4.620
K↛DYY
2.417
DYY↛K
DYY ile T, VAR(3) k=2, dmax=1
χ2 İstatistiği
H0 Hipotezi
1.533
T↛DYY
15.344
DYY↛T

Prob.
0.506
0.725

Karar
Nedensellik
İlişkisi
mevcut değildir.

Prob.
0.099
0.298

Karar

Prob.
0.674
0.001

Karar
DYYT

KDYY

Tablo 4’de yer alan sonuçlar irdelendiğinde K↛DYY’ye ve DYY↛T’ye doğru nedensellik olmadığı
şeklinde kurulan H0 boş hipotezi reddedilmiş ve K’dan DYY’ye ve DYY’den T’ye doğru tek yönlü bir
nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Havayolu aracılığıyla taşınan toplam yük miktarı ile
DYY arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi mevcut değildir.
SONUÇ
Ekonomik küreselleşmenin giderek arttığı bir ortamda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin
daha fazla DYY girişi sağlamaya yönelik yeni politikalar üreterek bu konuda rekabet halinde oldukları
görülmektedir. Bu rekabetin temel nedeni ise DYY’ lerin ekonomik büyüme ve kalkınmada sağladığı
katkı ve önemli bir lokomotif konumunda olmasıdır. Yabancı yatırımcıların bir ülkeye yatırım
yapmasını etkileyen birçok ekonomik ve sosyal faktörün yanına, günümüzde lojistik ve ulaştırmanın
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eklendiği söylenebilir. Bir başka ifadeyle, yabancı yatırımcılar yatırım yapacakları ülkede sağlanan
teşvikler, ekonomik ve politik istikrar gibi faktörleri göz önünde bulundurmaktadırlar. Bunların yanında,
özellikle küresel rekabet bağlamında, yabancı yatırımcıların yatırım kararı almalarında mal ve
hizmetlerin zamanında ve ekonomik şekilde ulaşımının sağlanması açısından lojistik ve taşımacılık
sektörü de belirleyici rol oynamaktadır.
Bu çalışmada DYY ve lojistik sektörü arasındaki ilişki Türkiye örneği için 1970-2019 dönemi itibariyle
Toda-Yamamoto nedensellik testi yaklaşımıyla araştırılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, karayolu
aracılığıyla taşınan toplam yük miktarından DYY’ye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin
bulunduğunun yanı sıra, DYY’den demiryolu aracılığıyla taşınan yük miktarına doğru da tek yönlü bir
nedensellik ilişkisinin mevcut olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye’de taşımacılık sektöründe karayolu
ile taşımacılığın sahip olduğu üstünlük bağlamında bu bulgu önem arz etmektedir. Ayrıca, demiryolu
taşımacılığı için elde edilen bir diğer bulgu ise taşımacılık açısından karayolu ile karşılaştırıldığında
azımsanmayacak avantajları olan demiryolu ile taşımacılığının da üzerinde durulması gerektiğini işaret
etmektedir. Son alarak, gerçekleştirilen nedensellik sınaması havayolu aracılığıyla taşınan toplam yük
miktarı ile DYY arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı sonucunu göstermiştir.
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ÖZET
Bir elektrik güç ağında otomatik gerilim regülatörü (OGR), bu ağa bağlı alıcıların sağlıklı çalışmasına
olanak tanıyacak sabit gerilimi sağlayabilmesi için iyi gibi dinamik tepkiye sahip olmalıdır. Ek olarak
OGR, güç kalitesi, şebeke güvenliği ve güvenirliğini ciddi derecede etkileyen bir sistemdir. OGR
sistemin performasını iyileştirmek ilgi uyandırdığı için bu çalışmada son zamanlarda ortaya çıkan etkili
yusufçuk arama algoritması (YAA) ile daha makul performans kriteri, OGR’de kurulu PID denetleyici
parametrelerinin daha iyi değerlerinin elde edilmesinde kullanılmışlardır. Önerilen yaklaşımın
üstünlüğünü vurgulamak amacıyla benzer OGR sistemi için saygın dergilerde yayımlanan bir dizi
çalışmalarla karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırmalarda geçici yanıt analizi ve kök yer
analizi kullanılmıştır. Karşılaştırma sonuçları YAA tabanlı PID denetleyicinin önceki muadillerine göre
daha iyi gerilim tepkisi verdiğini göstermiştir, öyle ki sistem çıkışı verilen basamak referansa daha kısa
sürede ve çok küçük bir aşımla oturmaktadır. Bu yanıt ile OGR kontrol uygulamasının daha iyi kararlılık
derecesiyle kontrol edilebildiği anlaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Otomatik gerilim regülatörü, PID denetleyici, çok amaçlı optimizasyon, yusufçuk
arama algoritması, performans kriteri, geçici yanıt analizi, kararlılık analizi.
ABSTRACT
In an electric power network, automatic voltage regulator (AVR) should have good dynamic response
to ensure a constant voltage for healthy operation of equipment connected with this power network.
Besides, it is a system that significantly influences the power quality, grid security and reliability as
well. Since it is great interest to improve the performance of an AVR system, in this study recently
proposed powerful dragonfly search algorithm (DSA) and a more reasonable performance criterion are
used to find out better parameters for the PID controller installed in an AVR. To emphasize on the
superiority of our proposal, comparisons are made with a number of studies published in prestigious
journals for the identical AVR system. In the comparisons, transient response analysis and root locus
analysis are implemented. Comparative analysis results demonstrate that DSA optimized PID controller
yields a better voltage response profile than its earlier counterparts in a sense that the system output
settles to the given step reference in shorter time and with very mild overshoot. Such response is found
to make it possible to control the studied control application with better stability margin.
Keywords: Automatic voltage regulator, PID controller, multi-objective optimization, dragonfly search
algorithm, performance criterion, transient response analysis, stability analysis

350

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
INTRODUCTION
As the name emphasizes, an automatic voltage regulator (AVR) is a device that is mainly used for
automatically maintaining the terminal voltages of large synchronous generators at a specified voltage
level in electric power grids [1]. Therefore, it holds an important role in attenuating the system voltage
variation under abnormal conditions such as load fluctuation and faulty conditions which corresponds
to power quality, grid security and grid reliability, being one of the main control problems for an electric
power system [2]. On the other hand, ensuring the constancy of the rated voltage level in a power station
is important with regard to the performance and life span of the equipments connected to this power
station since they are designed to work efficiently for a particular voltage level. Moreover, as reactive
power flow is significantly affected by the bus voltages, AVR system makes it possible to suppress real
line losses of transmission lines in consequence of reactive currents by controlling the system voltage
level.
An uncontrolled AVR has severe transient regime presenting high oscillations and a notable deviation
in steady-state. In order to avoid such unwanted regimes and improve the behavior of AVR system, a
suitable controller is required with its parameters tuned appropriately. There are various control theories
suggested in academia during the past decades. However, most of them are usually not suitable for the
control system community because they are complex hard to be understood and demand the tuning of
several parameters sensitive to controlled plant dynamics. We observe the wide acceptance of
proportional integral (PI)- and proportional integral derivative (PID)-type controllers in industry [3, 4].
The reason of this acceptability can be attributed to its simple structure, easy implementation effort, and
robust performance over a wide range of operating scenarios [5, 6]. Nonetheless, it has been fairly
difficult to tune PID controller gains suitably owing to the fact that many real world industrial plants
often face problems such as time delays, high order and saturation phenomena. For these reasons, it is
encouraged to boost the capabilities of PID controllers by incorporating new features to make them cope
with the above complicated situations.
When the literature is investigated, it is seen that many artificial intelligence-based optimization
algorithms have been recently given much interest by the researchers in the hope of achieving high
efficient PID controlled-AVR system by searching the optimal controller parameters. In 2009, artificial
bee colony (ABC) algorithm is suggested in [2] for a self-tuning PID controller for the AVR system and
its application results are compared with those based on particle swarm optimization (PSO) and
differential evolution (DE) algorithm through different kinds of analysis techniques. It is shown that the
ABC has a better tuning capability than the other approaches and thereby it leads to an increase in system
performance. Researches in the concerned field are still in progress for offering new powerful algorithms
in solving the tuning problem of PID parameters in a more efficient sense. For instance, in 2016, a PID
controller equipped with a first-order low pass filter in the derivative path is considered in [3] and its
gains as well as the low-pass filter parameters are optimized using teaching-learning based optimization
(TLBO) algorithm. According to the findings, good results are achieved in comparison with other
indicated studies as far as time-domain specifications of the response are concerned. However, to the
knowledge of this work’s authors, the proposed AVR system does not have a desirable stability margin.
In 2018, a first attempt of applying stochastic fractal search (SFS) algorithm to the efficient design of
an AVR system is performed in [1]. Using integral of time-weighted-squared-error (ITSE) criterion as
objective function, the controller gains are optimized and their performance are widely illustrated with
the state-of-the-art techniques, where the same objective function is used. At the end of the study, AVR
system tuned by SFS is found to exhibit better dynamic response profile than the existing techniques.
Since the minimum value of ITSE is achieved, it is claimed that the designed controller gains are made
far closer to the optimal ones. However, minimizing the value of ITSE leads to improvement in the time
response characteristics at the cost of possible deterioration in the frequency-domain performance of the
system response. Chaotic PSO (CPSO) and global neighborhood algorithm (GNA) are applied to tuning
problem of PID gains for an AVR system in [7, 8], where a comparison with standard PSO is also
presented. The results based on transient response analysis show that CPSO and GNA perform better
than the original PSO. A disadvantage of these studies is that they fail to establish a proper validation
for their proposals because there is no other published study used in the paper for comparison
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Dragonfly search algorithm (DSA) is a new nature-inspired optimization algorithm, recently proposed
by [9], which mitigates the identified characteristics of the individual and social intelligence of fancy
insects called dragonflies (Odonata). Swarming behavior of dragonflies are found interesting and rare
in that they swarm for only two aims: hunting and migration. Hunting is called static (feeding) swarm
and migration is called dynamic (migratory) swarm which can be considered as the foundation blocks
of DSA. In static swarm, dragonflies are divided into small groups and fly within a small area to hunt
other flying preys. The salient properties of this sort of swarm are local movements and sudden changes
in the flying path. For dynamic swarms, a great number of dragonflies are assumed and they let the
swarm migrate in one direction over long distances.
In this work, a design method which optimizes the gains of a PID controller installed in a practical AVR
system is suggested via the DSA algorithm. At the end of the optimization, obtained controller
parameters are compared with the ones offered by the reported algorithms such as ABC [2] and TLBO
[3] for the identical AVR system. For the sake of performance evaluation amongst the controllers, an
investigation of the system behavior during transient-state is first realized using transient response
analysis. In order to further demonstrate the effectiveness of our proposal from the stability point of
view, root locus analysis is subsequently performed. The simulation results reveal that the used DSA
algorithm is promising and an encouraging optimization tool in finding better controller parameters in
the presence of an AVR system. Consequently, the proposed approach results in better performance for
the concerned control application in terms of peak overshoot, settling time, steady-state error and
stability margin in comparison with other state-of-the-art benchmark techniques.

ELEMENTS OF A PID-CONTROLLED AVR SYSTEM
PID Controller
PID controller has understandable structure and provides robust control performance regardless of
uncertainties in model parameter variation and external disturbances [10]. In addition, it requires the
tuning of only three parameters, thereby enabling people have relatively less degree of freedom to design
PID controller. In Laplace mode, the transfer function of a PID controller is expressed by the following
s-domain equation.
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑠𝑠) = 𝐾𝐾𝑃𝑃 +

𝐾𝐾𝐼𝐼
𝑠𝑠

+ 𝑠𝑠𝐾𝐾𝐷𝐷

(1)

The three parameters of this controller in Eq. 1 are proportional gain (𝐾𝐾𝑃𝑃 ), integral gain (𝐾𝐾𝐼𝐼 ), and
derivative gain (𝐾𝐾𝐷𝐷 ). In order to have a PID controller with satisfactory and robust control performance
against a wide range of operating conditions, its design parameters are needed to be tuned appropriately.
Conventionally, such tuning process is done by trial and error method depending upon the operator prior
experience and plant’s behavior.
Mathematical Model of an AVR System
An AVR is a system that regulates the terminal voltage of a synchronous generator at a rated constant
voltage level by controlling the machine excitation current. In addition to its inherent cost advantage,
excitation control of a synchronous alternator is one of the most significant factors to enhance power
system stability and security as well as the quality of produced electrical power [1]. Sensor, amplifier,
exciter and generator are the main components in an AVR model as seen in Fig. 1(a). By representing
each component with a gain 𝐾𝐾 and major time constant 𝜏𝜏 in a linearized manner, the complete transfer
function block diagram of the AVR system can be given as in Fig. 1(b). Note that the transfer function
of the AVR system is derived on the basis of the ratio of the incremental change in terminal voltage
∆𝑉𝑉𝑡𝑡 (𝑠𝑠) to that in reference voltage input ∆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑠𝑠) [2].
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Figure 1. (a) AVR model (b) Complete transfer function block diagram of the AVR system
The typical limits of the parameters used in these transfer functions as well as their chosen values in this
paper are tabulated in Table 1. The chosen parameter values are equal to those in [2, 3], which are
considered for comparison purposes.
Table 1. Typical limits and chosen values of the parameters used in the AVR system
Component
Amplifier
Exciter
Generator
Sensor

Parameter limits
10 ≤ 𝐾𝐾𝑎𝑎 ≤ 40, 0.02 ≤ 𝑇𝑇𝑎𝑎 ≤ 0.1
1 ≤ 𝐾𝐾𝑒𝑒 ≤ 10, 0.4 ≤ 𝑇𝑇𝑒𝑒 ≤ 1.0
0.7 ≤ 𝐾𝐾𝑔𝑔 ≤ 1.0, 1.0 ≤ 𝑇𝑇𝑔𝑔 ≤ 2.0
0.001 ≤ 𝑇𝑇𝑠𝑠 ≤ 0.06

Chosen parameter values
𝐾𝐾𝑎𝑎 = 10, 𝑇𝑇𝑎𝑎 = 0.1
𝐾𝐾𝑒𝑒 = 1, 𝑇𝑇𝑒𝑒 = 0.4
𝐾𝐾𝑔𝑔 = 1,
𝑇𝑇𝑔𝑔 = 1
𝐾𝐾𝑠𝑠 = 1, 𝑇𝑇𝑠𝑠 = 0.01

Thus, using the above parameters, the transfer function of the entire AVR system can be represented as,
∆𝑉𝑉𝑡𝑡 (𝑠𝑠)
∆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑠𝑠)

=

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑠𝑠)∙𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑠𝑠)∙𝑇𝑇𝑇𝑇𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 (𝑠𝑠)

1+𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟 (𝑠𝑠)∙𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑠𝑠)∙𝑇𝑇𝑇𝑇𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 (𝑠𝑠)∙𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑠𝑠)

=

0.1𝑠𝑠+10
0.0004𝑠𝑠4 +0.0454𝑠𝑠3 +0.555𝑠𝑠2 +1.51𝑠𝑠+11

(2)

Thanks to Eq. 2, it is now possible to obtain the unit step response of the studied uncontrolled AVR
system as shown in Fig. 2.
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Figure 2. Unit step response of the studied AVR system without controller
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From Fig. 2, it is clear that the uncontrolled system is stable, but presents high oscillatory behavior
during transient-state and a remarkable deviation from the rated value of 1 p.u at stead-state. In an
electrical power system where operating voltages are in the range of kV, this kind of response is
unacceptable and not allowed at all. As a result, a suitable controller must be installed in the closed-loop
AVR system in order to improve the system performance at both transient-state and steady-state.
OPTIMIZATIN OF PID CONTROLLER USING DSA
Inspired from the powerful search performance of DSA, it is applied to the design of PID controller in
an AVR system. DSA has been recently proposed by Seyedali et al. as an alternative and effective
optimizer to solve some optimization problems that could not be solved by other available algorithms
[9]. It is a bioinspired metaheuristic search technique based on the computer programming of identified
individual and swarm intelligence of a fancy insect called dragonfly. As seen in Fig. 3, dragonflies have
a long thin body with two pairs of large transparent wings that sprawl sideways. This structure allow
them to fly fast and hunt other small insects.

Figure 3. Photography of a dragonfly
Position update of the individuals in swarms is done by five factors such as (1) separation, (2) alignment,
(3) cohesion, (4) attraction to food, and (5) distraction from enemy. The following describes each of
these behaviors mathematically.
Separation
The separation is computed by Eq. 3.
𝑆𝑆𝑖𝑖 = − ∑𝑁𝑁
𝑗𝑗=1 𝑋𝑋 − 𝑋𝑋𝑗𝑗

(3)

where 𝑋𝑋 is the position of the current individual, 𝑋𝑋𝑗𝑗 speaks for the jth individual in the neighborhood
and 𝑁𝑁 is the count of neighboring individuals.
Alignment

Alignment can be computed by the following expression.
𝐴𝐴𝑖𝑖 =

∑𝑁𝑁
𝑗𝑗=1 𝑉𝑉𝑗𝑗

(4)

𝑁𝑁

where 𝑉𝑉𝑗𝑗 shows the velocity of jth neighboring individual.
Cohesion

Cohesion is represented as follows.
𝐶𝐶𝑖𝑖 =

∑𝑁𝑁
𝑗𝑗=1 𝑋𝑋𝑗𝑗
𝑁𝑁

− 𝑋𝑋

(5)

Attraction towards food source
This behavior is mathematically given by Eq. 6 with 𝑋𝑋 + being the position of a food source.
𝐹𝐹𝑖𝑖 = 𝑋𝑋 + − 𝑋𝑋

(6)

Distraction from enemy
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Mathematical concept for such a distraction outwards from an enemy is presented in Eq. 7 with 𝑋𝑋 −
being the position of the enemy.
𝐸𝐸𝑖𝑖 = 𝑋𝑋 − + 𝑋𝑋

(7)

∆𝑋𝑋𝑡𝑡+1 = (𝑠𝑠𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝑎𝑎𝐴𝐴𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝐹𝐹𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝐸𝐸𝑖𝑖 ) + 𝑤𝑤∆𝑋𝑋𝑡𝑡

(8)

In DSA, the behavior of dragonflies is considered dependent on the weighted combination of these five
types of attitudes. To update the position of dragonflies and mimic their movements in a search space,
two vectors, namely step (∆𝑋𝑋) and position (𝑋𝑋), are generated. The former is developed analogous to
the velocity vector in PSO. The step vector is liable for the movement direction of dragonflies and
represented by

where 𝑠𝑠, 𝑎𝑎, 𝑐𝑐, 𝑓𝑓 and 𝑒𝑒 are the weights of the corresponding behaviors, 𝑖𝑖 is for the ith individual, 𝑤𝑤 is the
inertia weight, and 𝑡𝑡 is the current iteration.

After calculating the step vector, the position vector is calculated as in Eq. 9.
𝑋𝑋𝑡𝑡+1 = 𝑋𝑋𝑡𝑡 + ∆𝑋𝑋𝑡𝑡+1

(9)

To enhance the randomness, stochasticity and explorative behavior of the artificial dragonflies once no
neighboring solutions exist, a random walk (Lévy flight) is employed in DSA using the following
expression.
𝑋𝑋𝑡𝑡+1 = 𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝐿𝐿évy(𝑑𝑑) ∙ 𝑋𝑋𝑡𝑡

(10)

𝐿𝐿évy(𝑥𝑥) = 0.01 ∙

(11)

where 𝑡𝑡 is the current iteration, 𝑑𝑑 is the dimension of the position vector, and Lévy flight is:
𝑟𝑟1 ∙𝜎𝜎
1

�
|𝑟𝑟2 | 𝛽𝛽

In Eq. 11, 𝑟𝑟1 and 𝑟𝑟2 are random numbers in the range [0, 1], 𝛽𝛽 is a constant, and 𝜎𝜎 is derived using the
following formula.
𝜎𝜎 = �

𝜋𝜋𝜋𝜋
𝛤𝛤(1+𝛽𝛽)∙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠� �
2
𝛽𝛽−1
�
�
1+𝛽𝛽
𝛤𝛤(
)∙𝛽𝛽∙2 2
2

�

1�
𝛽𝛽

(12)

where 𝛤𝛤(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥 − 1)!.

For convenience, the pseudocode representation of DSA is depicted in Algorithm 1.
Algorithm 1: Pseudocode representation of DSA
Initialize a population with a number of random dragonflies 𝑋𝑋𝑖𝑖 (𝑖𝑖 = 1, 2, . . , 𝑛𝑛)
Initialize step vectors ∆𝑋𝑋𝑖𝑖 (𝑖𝑖 = 1, 2, . . , 𝑛𝑛)
while termination criteria not satisfied

Compute the fitness values of all dragonflies
Update the positions of food source 𝑋𝑋 + and enemy 𝑋𝑋 −
Update tunable parameters 𝑠𝑠, 𝑎𝑎, 𝑐𝑐, 𝑓𝑓, 𝑒𝑒, 𝑤𝑤

Compute 𝑆𝑆, 𝐴𝐴, 𝐶𝐶, 𝐹𝐹, 𝐸𝐸 using Eqs. 3-7

Update neighborhood radius

if a dragonfly has at least one dragonfly in the neighborhood
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Compute velocity vector by Eq. 8
Update position vector by Eq. 9
else
Update position vector by Eq. 10
end
Assess the new positions and correct if violating the variable boundaries
end
Save the best dragonfly for use in simulations
As we have three controller parameters 𝐾𝐾𝑃𝑃 , 𝐾𝐾𝐼𝐼 and 𝐾𝐾𝐷𝐷 for optimization, each set of controller parameters
composes an individual in the DSA algorithm by a vector 𝐾𝐾 = [𝐾𝐾𝑃𝑃 , 𝐾𝐾𝐼𝐼 , 𝐾𝐾𝐷𝐷 ]. In order to acquire a
quantitative measure regarding how well each individual performs, the following cost function is defined
and used in this article, which involves some time response performance parameters. Better control
performance corresponds to these parameters when they are minimum following a step input
perturbation.
𝑡𝑡

𝐽𝐽 = 𝛼𝛼 ∫0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡|𝑒𝑒(𝑡𝑡)|𝑑𝑑𝑑𝑑 + (1 − 𝛼𝛼)𝑇𝑇𝑠𝑠

(13)

The first term on the right side of Eq. (3) is integral time of absolute error (ITAE) index based on
simulation time 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 , and 𝑇𝑇𝑠𝑠 are settling time obtained from the transient response. 𝛼𝛼 is the weighting
factor, which is set to 0.3 in the present work. The concerned AVR design problem has been tried to be
solved by formulating it as a constrained optimization problem subject to the following constraints of
PID controller gains bounds:
Minimize 𝐽𝐽
Subject to:

𝐾𝐾𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝐾𝐾𝑃𝑃∗ ≤ 𝐾𝐾𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐾𝐾𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝐾𝐾𝐼𝐼∗ ≤ 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �
𝐾𝐾𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝐾𝐾𝐷𝐷∗ ≤ 𝐾𝐾𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(14)

where the superscripts 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 and 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 are the minimum and maximum bounds of the respective controller
parameter. In the study, in order to render a fair comparison with the indicated techniques in literature,
all the gains are similarly assumed in the range [0.2, 2.0]. As a result, we conclude that the set of
controller parameters 𝐾𝐾𝑃𝑃∗ , 𝐾𝐾𝐼𝐼∗ and 𝐾𝐾𝐷𝐷∗ yielding the smallest value of 𝐽𝐽 is considered as optimal expected
to exhibit desired level of system response.
SIMULATION RESULTS

In this section, two different analysis techniques are considered in order to explore the effectiveness and
superiority of proposed DSA-tuned PID controller compared with those tuned by ABC [2] and TLBO
[3] algorithms. The AVR model and DSA algorithm are developed in Matlab/M-File 8.5.0 (R2015a)
program by coding in .m file, which is installed on a computer with an Intel core (TM) i5 processor
3.3GHz and 8GB memory. In DSA, the population size (number of search agents) is 25 and the number
of iterations is tuned to 100. Optimization process with DSA is repeated 10 times and the final best
solution over 10 runs is set as the controller parameters used in simulations. For illustration, the ten
random runs by DSA are depicted in Fig. 4. It is clear from Fig. 4 that DSA generally converges to a
point around 0.27 for 8 out of the 10 runs, whereas it is able to achieve a better solution near 0.21 for
the 1th and 8th runs. Thus, this solution is assumed to have optimal PID controller parameters.
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Figure 4. Convergence curves of DSA for the ten random runs
One of the major observations of the present study for analyzing the voltage response curve is given in
Fig. 5, where the incremental change of terminal voltage response of the proposed PID-controlled AVR
system to the step input perturbation is shown in a superimposed manner with those yielded by the other
approaches. The dashed vertical lines are for signifying settling times. It is apparent from Fig. 5 that our
proposal is the pioneer in achieving better unit step response, since it leads to a response that settles to
the reference faster than other existing techniques after a very mild overshoot. Besides, the steady-state
error observed for the proposed approach is much smaller than for other published studies.
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Figure 5. Comparative response profiles of the incremental change in terminal voltage
A comparison of the optimized controller parameters, as well as their respective time domain
performance characteristics such as maximum overshoot, settling time, rise time and steady-state error
computed from Fig. 5 is shown in Table 2 for DSA, ABC and TLBO algorithms, where the results of
attention are indicated by bold numbers in their respective sections. From this table, it can be inferred
that PID controller parameters found by the DSA concept and cost function 𝐽𝐽 are different from those
offered by the other approaches. This difference results in better transient time performance parameters
with regard to minimum overshoot, shorter settling time and less steady-state error as shown in Table 2.
It is also evident from Table 2 that the response using the TLBO-based PID controller does not have an
overshoot. Though such a response seems desirable at first glance, it may not offer a good stability
margin, as will be demonstrated.
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Table 2. Optimized PID controller parameters and transient performance of AVR system with different
approaches
Algorith
m
DSA
ABC [2]
TLBO [3]

𝐾𝐾𝑃𝑃

0.6330
1.6524
0.5302

𝐾𝐾𝐼𝐼

𝐾𝐾𝐷𝐷

0.4393
0.4083
0.4001

0.2000
0.3654
0.1787

Maximum
overshoots
1.02
1.250
−

Settling times
(5% band)
0.426
0.920
0.523

Rise
times
0.310
0.156
0.372

Steadystate
7E−4
0.0258
0.006

In order to examine the results from the perspective of stability concern, root locus analysis is applied
to the AVR system controlled by the proposed controller and the respective root locus curve is given in
Fig. 6.
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Figure 6. Root locus curve of the studied system
The closed-loop poles and their respective damping ratios are also computed and provided in Table 3 in
comparison with the results based on the reported studies. This table shows that all closed-loop poles
are on the left s-plane, meaning that all the AVR systems under consideration are stable. It is to be
highlighted that the sum of damping ratio of the system poles should be high for better stability margin.
In this sense, our proposal has the best stability margin with the biggest damping ratio, which followed
by ABC- and TLBO-based AVR systems.
Table 3. Comparative closed-loop poles and their damping ratios related to root locus analysis
Algorithm
DSA

ABC [2]

TLBO [3]

Closed-loop pole
−101
−1.04
−1.97
−4.97±5.37i
−100.98
−4.74
−0.25
−3.75±8.40i
−100
−1.33±0.43i
−5.17±4.92i

Damping ratio
1
1
1
0.679
1
1
1
0.40
1
0.951
0.724

CONCLUSIONS
In this research, DSA is applied to procure the optimal PID controller parameters in an AVR application.
Besides, a more reasonable performance criterion beneficial to both time domain and frequency domain
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performance is proposed and used during the optimization. For the purpose of validation, the results
obtained are compared with those offered by other state-of-the-art techniques for the identical AVR
system by using two analysis techniques such as transient response analysis and root locus analysis. All
the analysis results demonstrate that DSA is an effective optimizing tool for the PID-controlled AVR
application. As per the findings obtained from transient response analysis, it is found that settling time,
peak overshoot and steady-state error of the incremental change of terminal voltage profile are
improved. These improvements lead to an AVR system to be controlled with the increased degree of
stability as approved by the root locus stability criterion.
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PARA TEORİLERİ AÇISINDAN KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
VE DİJİTAL PARA
EVALUATION OF CRYPTO CURRENCY IN TERMS OF MONEY THEORIES AND DIGITAL
MONEY
Dr. Öğretim Üyesi Ayşen BAKKALOĞLU
Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü, Sarıyer İstanbul.
ORCID NO: 0000-0002-2500-146X

ÖZET
Para ve dengesine dair belirleyiciler arasındaki ilişki, çoğu makroekonomik davranış teorisinde temel
bir yapı taşıdır. Para talebi, para politikasının oluşturulmasında kritik bir bileşendir ve para için istikrarlı
bir talep fonksiyonu, uzun zamandır parasal politikanın yürütülmesinde kullanılması için bir ön koşul
olarak algılanmıştır. Bu sebeple para ile ilgili gerçekleşen gelişmeler, oluşan yeni bakış açıları politika
yapıcılar için de büyük bir önem arz etmektedir. Birçok fonksiyonu olan paraya dair öne sürülen
teorilerin çerçevesinin dışına çıkıldığında, bu durum politika yapıcılar açısından tedirgin edici ve üzerine
düşünülmesi gereken konular halini almaktadır.
Çağımızda gelişen teknolojiyle birlikte hayatın hemen her alanında teknolojik buluşlar, birçok günlük
yaşam unsurunu ikame etmeye başlamıştır. Bu yeniliklerden biri hatta belki de en önemlisi parayla ilgili
gerçekleşen gelişmelerdir. Yaşamın dijitalleşmesiyle birlikte paranın da dijital bir hal alması iktisadi
faaliyetler noktasında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Para konusundaki dijitalleşmenin de
günümüzde “kripto para birimleri” çerçevesinde gelişmesi hatta zaman zaman “kripto para” kavramının
kullanılmaya başlaması kripto para birimlerinin paranın fonksiyonlarından hangilerine sahip olduğunun
anlaşılması ile mümkün olacaktır.
Bunun yanı sıra yaşanan gelişmelere de kayıtsız kalınmasının mümkün olmadığı günümüz küreselleşen
dünyasında iktisadi yaşamın gereği olarak ülkelerin “dijital para” birimlerini gündemlerine almaları söz
konusu olmaktadır. Günümüzde yaşanmakta olan “kripto salgınının” ve olumsuz sonuçlarının önüne
geçilebilmesi adına kripto para birimlerine olan bakış açısının para teorileri kapsamında
değerlendirilmesi sonrasında, ülkelerin merkez bankalarının gündemlerinde olan “dijital para”
kavramının kripto salgınının önüne geçeceği düşünülmektedir. Bu amaçla ve bakış açısıyla hazırlanan
bu çalışmanın da dijital para kavramının kripto para birimlerinden ayırılması ve konuyla ilgili ileride
yürütülecek çalışmalara bakış açısı kazandırması beklenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kripto Para Birimi, Para Teorileri, Kripto Salgını, Dijital Para
ABSTRACT
The relationship between the determinants of money and its equilibrium is a building block in most
theories of macroeconomic behavior. The demand for money is a critical component in the establishment
of monetary policy, and a stable demand function for money has long been perceived as a prerequisite
for its use in the conduct of monetary policy. For this reason, developments in money and new
perspectives are of great importance for policy makers. Upon going out of the theoretical frameworks
having been put forward about money, which holds many functions, it becomes not solely unsettling but
also of consideration for policy makers. In addition, it stands out as a subject that needs to be considered.
Having a major impact in daily life, the technological inventions have become a major substitution in
miscellaneous aspects in the everyday chores. One of these innovations, perhaps the most important, is
the developments in money. With the digitalization of life, the digitalization of money is of great
importance in terms of economic activities. The development of digitalization in money within the

360

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
framework of "cryptocurrencies" and even the use of the concept of "crypto money" from time to time
will be possible by understanding what functions of money cryptocurrencies possess.
In addition to this, in the globalizing world, where it is not possible to be indifferent to the developments
experienced today, as a necessity of economic life, “digital money” becomes involved in the countries’
agendas. In order to prevent the current “crypto outbreak” and its negative consequences, having a part
on the agenda of cental banks worldwide, the concept of “digital money” has been considered as a way
of preventing the crypto outbreak after the evaluation of the perspective on cryptocurrencies within the
scope of monetary theories. It is expected that this study, which is prepared with the mentioned purpose
and perspective, will separate the concept of digital money from cryptocurrencies and provide a
perspective for future studies on the subject.
Keywords: Cryptocurrency, Money Theories, Crypto Outbreak, Digital Money
GİRİŞ
Günümüzde ortak kabul gören bakış açısına göre kapitalist veya piyasa ekonomisindeki; para kazanmak
para harcamak, para biriktirmek gibi bütün ekonomik faaliyetler tamamen parayla ilgilidir. Bilişim
teknolojisindeki son değişikliklerin “nakitsiz toplum” veya “sanal para” tartışmalarına yol açtığı da
önemli bir gerçektir. Bununla birlikte, bunun paranın özelliklerinden ve fonksiyonlarından ziyade bir
biçim değişikliği olduğu oldukça açıktır. Nakitsiz bir toplum tarafından ima edilen tek şey, kâğıt
parçalarını ve küçük metal diskleri kullanmayan bir ödeme teknolojisini inşa etmenin mümkün
olduğudur. Bununla birlikte, nakitsiz toplum, "parasız" değildir. Gerçekten de geleneksel anlamda
“ödeme yapmak” mümkün olmasaydı, kapitalizm altında yeni teknoloji hiç tanıtılmazdı. Bu nedenle
ödeme yapılan bu aracın gerçek dünyada genel kabul gören ve devletler nezdinde itibara sahip bir araç
olması beklenmelidir.
Gelişen teknoloji sayesinde ortaya çıkan ve her geçen gün daha da gelişen bu nakitsiz toplumda dijital
para (e-para) ihtiyacının ne denli üst düzeyde olduğu görülmektedir. Ancak özellikle blok zinciri
teknolojisi ile güvenli olduğu düşünülen ve değerleri oldukça izafi olan kripto para birimlerinin
(kriptolar), paranın yerini alacağı yönünde düşünceler oluşmaktadır. Günümüzde “kripto para”
kavramının kullanılmaya başlaması kriptoların paranın fonksiyonlarından hangilerine sahip olduğunun
anlaşılması ile mümkün olacaktır.
Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda paranın özelliklerini ve fonksiyonlarını koruyarak
gerçekleştirmekte olduğu biçimsel dönüşümle birlikte “sanal” olan kriptoların yerine “dijitale”
dönüşmüş olan paranın daha iyi anlaşılması gerekmektedir.
PARA VE PARANIN ÖZELLİKLERİ VE FONKSİYONLARI
Para, genel kabul gören tanımı itibariyle; ekonomik değişim aracı olarak kabul edilen bir metadır (Innes,
2004). Öte yandan para, değer ve fiyat belirleme aracıdır. Para birimleri ise kişiden kişiye ve ülkeden
ülkeye değişkenlik göstermekle birlikte ulusal ve uluslararası piyasalarda dolaşarak ticareti kolaylaştırır
ve zenginliğin başlıca ölçüsüdür (Keynes, 1914).
Bütün iktisadi ekollerin para ile ilgili farklı görüşleri olsa da bunlar genel de paranın talebi ve arzı ile
ilgili konularda farklılaşmaktadır. Paranın özünde yatan özellikleri ve fonksiyonları noktasında genel
kabul gören birtakım unsurlar bulunmaktadır. Çalışmanın konusunu oluşturan kriptoların “ne
olduğunun” anlaşılması için bu unsurların çok iyi anlaşılması gerekmektedir.
Paranın Özellikleri
Paranın özellikleriyle ilgili olarak doktrinde üzerinde ortak görüş bulunan unsurlar aşağıda sıralanmıştır.
Dayanıklı olması: Para olarak değerlendirilen ve ödeme aracı olarak kullanılan öğelerin dolaşım
sırasında fiziksel olarak kolaylıkla bozulmayarak çok miktarda alışveriş işleminde kullanılabilir
düzeyde olmasına imkân tanıması gerekmektedir (Hülsmann, 2008).
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Taşınabilir olması: Bu özelliği paranın kullanım kolaylığını temsil etmektedir. Bu özelliğiyle paranın
gerek taşınmasında gerekse farklı ödeme noktalarına taşınmasında kolaylık ön plana çıkmaktadır.
Bunun mümkün olmaması durumunda paranın yaygın bir kullanım alanına sahip olmaması söz konusu
olacaktır (Von Mises, 1953; Menger, 2009).
Bölünebilir olması: Bu özelliği sayesinde ticari faaliyetler sırasında ortaya çıkacak bütün işlemlerde
kolaylıkla bölünmesi ve farklı fiyatlamaların sonuçlandırılabilmesini mümkün kılmaktadır (Von Mises,
1953; Hülsmann, 2008; Menger, 2009).
Homojen olması: Ödemeler konusunda düzenli bir işleyişin sağlanabilmesi adına para olarak dolaşımda
bulunan öğelerin her birinin aynı maddi değere sahip olması gerekliliği bulunmaktadır. Bu sayede
alışveriş sırasında bireylerin yaptıkları ödeme veya aldıkları bedellerle ilgili soru işaretleri
oluşmayacaktır (Hülsmann, 2008).
Sınırlı olması: Çıkarılan merkez bankası tarafından belirli bir sınırda piyasaya sürülmesi ve bunun belli
olmasıdır.
Kabul edilir olması: İktisadi faaliyetlerde devlet güvencesi altında kabul edilir ve geçerli olmasıdır.
Paranın Fonksiyonları
Para, fonksiyonları itibariyle; bir değişim aracı, bir hesap birimi, bir değer saklama aracı ve bir vadeli
ödeme standardıdır. Ticari faaliyetlerde yapılan işlemlerde alınan mal veya hizmet karşılığında bir
değişim aracı olarak görev yapar. Mal veya hizmetlerin fiyatlarının belirlenmesinde, hesaplanmasında
ve listelenmesinde bir hesap birimi olarak belirleyicidir. Birikimlerin, değerli objelerin değerlerinin
korunmasında belirleyicidir, arz ve talep doğrultusundaki değişimleri bünyesinde barındırır (Menger,
2009). Son olarak para, geleceğe dair yapılan vadeli işlemlerde bir standart olarak değer belirleyicidir
ve alınan mal veya hizmete dair gelecekte yapılacak ödemeler için değer koruyucudur (White, 1989).
Paranın Çeşitleri
Dünyada 4 çeşit para vardır. Bunlar; kâğıt para, ticari para, itibari para, emtia/mal parasıdır (McLeay
vd., 2014).
Kâğıt para değeri doğal değerine dayanmayan, ancak yönetim organı tarafından yetkili bir karara
dayanan paradır. Hükümetler bunu yasal ödeme aracı olarak ilan eder ve daha sonra her yerde geçerli
bir ödeme şekli olarak kabul edilir (McLeay vd., 2014).
Ticari para, mal ve hizmet satın almak için, bireysel ya da kurumsal fark etmeksizin doğrudan, nakdi,
çekle veya alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla bir bankaya karşı yapılan taleptir. Banka tarafından
borç yaratılan bir para birimidir. Bunda, bankanın “sahip olduğu” paranın yalnızca belirli bir yüzdesi
içinde tutulur. Diğer yüzde başkalarına kredi şeklinde verilir, bunu yaparken banka müşterilerden alınan
faiz ve ücretlerden daha fazla para kazanır (Congdon, 2005).
İtibari para, kâğıt para gibi, kendi değerine sahip değildir. Kâğıt paranın aksine, bir emtia tarafından
desteklenir. Bir emtia parası olarak, bir banka kasasında tutulan değerli metaller ile takas edilebilir.
Örneğin, altınla dolu bir sandık yerine sertifika taşımak daha kolaydır (Howells, 1995).
İtibari para biriminden farklı olarak, emtia parasının değeri içseldir; değeri, yapıldığı metadan gelir. Para
yok edilirse, yerine konamaz. Aynı zamanda muhtemelen en eski para şeklidir. Bu mallar mübadele
aracı olarak kullanılır ve kıymetlerini maddelerin azlığından alırlar. Bu tür paranın kullanımı, mal ve
hizmetlerin benzerleriyle değiş tokuş edildiği takas sistemini kullanmaya benzer. Takas sisteminden
farklı olarak, emtia parasının kullanılması, mal ve hizmetlerin değerini karşılaştırmanıza izin veren bir
hesap birimi olarak işlev görür (McLeay vd., 2014).
MODERN ÇAĞDA PARANIN DÖNÜŞÜMÜ
Dünyayı sarsan ve onu büyük bir hızla dönüştürmeyi vaat eden tüm değişikliklerden belki de hiçbiri,
paranın anlamının ve kullanımının devrimci dönüşümünden daha temel değildir. Jack Weatherford'un
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açıkça belirttiği gibi, paranın üçüncü devriminin başlangıcını şimdiden görmek mümkündür
(Weatherford, 2009). İlki, yaklaşık üç bin yıl önce Lidya'da madeni paraların icadıyla başlamış ve
orijinal açık ve serbest piyasa sistemiyle sonuçlanmıştır (Cameron, 1999). İkinci devrim İtalyan
Rönesansı sırasında meydana gelmiş, sonunda ulusal bankalar sistemini ve günlük ticaret için kullanılan
kâğıt parayı yaratmıştır (Cameron, 1999). Günümüzde ise yirmi birinci yüzyılın eşiğinde, parasal tarihte
başka bir çağdan geçmekteyiz. Paranın yeni formu, uluslararası politik ekonomideki ve ticari
işletmelerin organizasyonundaki radikal değişikliklerden sorumlu olacaktır.
Yaşanan bu dönüşüm sürecinde, parayla ilgili belki de en önemli konu paranın sahip olacağı yeni dijital
formdur. Ancak bu konuda son yüzyılda ortaya çıkan kriptoların büyük bir kafa karışıklığına yol açtığı
düşünülmektedir. Sanal para birimi olarak değerlendirilen (European Central Bank, 2012) bu varlıklar
değerlerini gerçek bir varlığa veya siyasi iktidarın aldığı karardan almamaktadırlar. Bunun da ötesinde
özellikle takip edilemez olmaları sebebiyle dünya hükümetleri tarafından çoğunlukla mesafeli durulan
ve önlem alınası olarak değerlendirilen bir yapıları bulunmaktadır (Bustillos, 2013).
Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda kriptoların anlaşılması ve değerlendirilmesi adına
çalışmanın bu bölümünde ilgili detaylara yer verilmiştir.
Kripto Para Birimleri
Kripto para birimleri, önemli ölçüde dikkat çeken yeni bir olgudur. Bir yandan, potansiyeli tam olarak
anlaşılmayan, temelde yeni bir teknolojiye dayanmaktadır. Öte yandan, en azından mevcut haliyle, diğer
daha geleneksel varlıklarla benzer işlevlerin yalnızca bir kısmını yerine getirir. Genel anlamda akademik
ilgi, kripto para birimlerinin teorik modellerini geliştirmeye odaklanmıştır. Kripto para birimleri üzerine
teorik literatür, kripto para birimlerinin değerlemesinde potansiyel olarak önemli olan bir dizi faktör
önermiştir.
Bir grup çalışmada, kriptoların benimsenmesinin ağ etkisini vurgulayan modeller oluşturduğunu ve ağ
etkisinin pozitif dışsallığının neden olduğu fiyat dinamiklerini vurgulamaktadır (Pagnotta ve Buraschi
2018; Biais vd., 2018; Cong, Li ve Wang 2019). Bir diğer görüş ise, kriptoların üretim tarafına
odaklanmakta ve kripto para birimi fiyatlarının evriminin marjinal üretim maliyetiyle bağlantılı
olduğunu vurgulamaya çalışmaktadır (Cong, He ve Li 2018; Sockin ve Xiong 2019). Sınırlı sayıda
oluşunun da paranın sahip olması gereken özelliklerden olması ile ilişkilendirerek kriptoların para
olduğunu savunmaktadırlar. Üçüncü ilgi alanı ve görüşe bakıldığında ise, kripto para birimi fiyatlarının
hareketlerini itibari paraya benzeterek geleneksel varlık sınıflarının hareketleri ile ilişkilendirmeye
çalışmaktadır (Athey vd., 2016; Schilling ve Uhlig 2019; Jermann 2018).
Bunun yanı sıra, kripto para birimlerinin ampirik düzenlilikleri hakkında da gelişmekte olan bir literatür
bulunmaktadır. Borri (2019), her bir kripto para biriminin kripto piyasasında maruz kaldığı tehditleri
ortaya koymaktadır. Makarov ve Schoar (2020), kripto para piyasalarının borsalar arasında potansiyel
arbitraj fırsatları ortaya çıkardığı yönünde çalışmalar yapmıştır. Griffin ve Shams (2020), Bitcoin
fiyatlarıyla ilgili sergilenen manipülatif hareketle ilgili noktalara dikkat çekmişlerdir.
Kripto Para Birimleri Neden Değerlidir?
Para değerlidir çünkü hemen hemen tüm insanlar bunu hizmet almak ve satmak için kullandığımız aracı
olduğu konusunda hemfikirdir (White, 1989). Bir banknot, aslında aynı boyutta ve yazılı olan bir kâğıt
parçasından daha değerli değildir. Ama yine de bir kâğıt parçasından çok daha değerli şeyleri satın
alabilir (McLeay vd., 2014). Bu iki şeyden kaynaklanır; para biriminde ortak güven ve az bulunurluk.
Az bulunurluk sadece sınırlı miktarda olmasıyla ilgilidir, yani sınırlı bir euro ve dolar üretimi olduğu
anlamına gelir. Ancak Kriptolarda değerli olma noktasında genel kabul gören tek bir nokta vardır. Bu
da sınırlı sayıda olmasıdır. Örneğin Bitcoin'in sahip olduğu tek gerçek değer, 21 milyon Bitcoin'in sınırlı
sayıda olmasıdır (Cong, He ve Li 2018; Sockin ve Xiong 2019).
Bu noktada kriptorların, paranın özelliklerinden ve fonksiyonlarından hangilerini taşıdıklarının da ayrıca
değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Kriptolar Paranın Özelliklerinden ve Fonksiyonlarından Hangilerine Sahiptir
Daha önceki bölümlerde paranın genel kabul gören işlevlerinden ve özelliklerinden bahsedilmiştir. Bu
bölümde ise kriptoların bu unsurlardan hangilerini taşıdığı incelenmiştir.
Paranın dayanıklı olması yönündeki özelliği gerçek bir varlık olmadığından kriptolar özelinde
değerlendirilememektedir. Taşınabilir olması özelliği de yine kriptoların gerçek bir varlık
olmamasından ötürü bahsedilmesi mümkün olmayan bir diğer konudur. Homojen bir yapıya ise sahip
değildir. Homojen bir yapıdan söz edilmesi mümkün de değildir. Değeri sürekli değişken durumdadır.
Kabul edilir olması ise paranın en önemli özelliğidir. Paranın geçerliliği tartışmaya açık olmamalıdır.
Ancak kriptoların kabul edilir durumda olduğu yani geçerli olduğu iktisadi faaliyet noktaları oldukça
sınırlı sayıdadır. Bu sebeple kabul edilebilir olarak değerlendirilemez.
Kriptoların paranın özelliklerinden nadir olarak sahip olduğu bir özelliği ise bölünebilir olmasıdır. Farklı
birimlerde bölünebilir durumdadır. İkinci özellik ise sınırlı olmasıdır. Kriptolar konusunda genel kabul
gören tek özellik sınırlı sayıda olmalarıdır.
Kriptoların paranın fonksiyonlarına benzer fonksiyonlarının olup olmadığına bakıldığında ise paranın
fonksiyonlarına tam anlamıyla sahip olmadıkları görülmektedir. Değişim aracı olma özelliğinde bazı
kurumların dönem dönem kriptolarla ilgili atılımları göze çarpsa da kriptoların genel kabul gören bir
değişim aracı olmadığı açıktır. Hesap birimi olma noktasında ise değişim aracı olma noktasında olduğu
gibi yine genel olarak kabul görmüş bir hesap birimi olma durumu yoktur. Değer saklama aracı olması
ise en kritik noktalardan biridir. Değer saklama aracı olarak görülmesiyle birlikte büyük bir kripto
salgınına ve büyük maddi kayıplara sebep olmuştur. Manipülasyona oldukça açık ve resmi güvence
altında olmaması değer saklama aracı olma özelliğine sahip olmasını engellemektedir. Manipülasyona
açık yapısı sebebiyle bir malın veya hizmetin alımında gelecekte yapılması planlanan ödemelerde
kullanılmasının mümkün olmaması vadeli ödeme standardı olmasını da engellemektedir.
Kriptoların Manipülasyona Açık Yapısı ve Kripto Salgını
Kriptolar sanal varlıklar olmaları, siyasi otoritelerin güvencesi altında olmamaları ve bilinçsiz erişime
oldukça açık olmaları sebebiyle manipülatif hareketlere oldukça açık durumdadırlar (Griffin ve Shams
2020). İletişimin, bilgiye erişimin ve paylaşımın bu denli kolay olduğu bir dönemde popüler bireyler
tarafından atılan adımlar bir anda milyonlarca insanın ilgisini çekebilmektedir. Bunun gibi bir olay 2021
yılının Ocak ayında Twitter’da yaşanmıştır. Tesla kurucusu ve CEO’su Elon Musk, 29 Ocak 2021
tarihinde Twitter hesabındın “hakkında” kısmına #bitcoin şeklinde bir etiket eklemiştir.

Şekil 1 Elon Musk Twitter Hesabının 29 Ocak 2021 Tarihli Görünümü
Kaynak: www.twitter.com
Elon Musk tarafından yapılan bu hamle sonrasında kendisini takip eden birçok kullanıcı ilgili olsun ya
da olmasın kripto piyasalarına yönelmiş, büyük vizyon sahibi olarak görülen bir girişimcinin ve hatta
dünyanın en zengin bireylerinden birinin bu paylaşımını FOMO (fear of missing opportunity-fırsatı
kaçırma korkusu) olarak algılamış, yatırımlarını bu piyasaya aktarmaya başlamışlardır.

364

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey

Şekil 2 Elon Musk'ın Twitter Hamlesi Sonrasında Bitcoin Fiyatlarındaki Değişim
Kaynak: www.binance.com
Yaşanan bu gelişme sonrasında kripto piyasalarında 32bin dolar düzeyinde bir fiyata sahip olan Bitcoin
fiyatları kısa sürede 38bin dolar düzeyine yükselmiştir. Suni olan bu yükseliş kısa süre sonra
yatırımcıların bekleneni elde edememeleri sonucunda düşüş trendine dönüşmüştür.
Bir diğer manipülatif olayda ise yine başrolde Elon Musk bulunmaktadır. Musk 2021 yılının Şubat ayına
gelindiğinde, art arda dogecoin isimli kriptoya destek verici paylaşımlarda bulunmuştur.

Şekil 3 Elon Musk'ın Dogecoin Destekleyici Paylaşımları
Kaynak: www.twitter.com
Elon Musk tarafından yapılan bu paylaşım yüzbinlerce retweet almış milyonlarca takipçisi yanında
büyük bir hızla milyarlarca insan tarafından görülmüştür. Bunu yine bir önceki hamlesinde olduğu gibi
algılayan yatırımcılar dogecoin’e olan ilgilerini artırmışlardır.
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Şekil 4 Dogecoin'in Elon Musk'ın Paylaşımı Sonrasındaki Fiyat Grafiği
Kaynak: www.binance.com
Bu paylaşımlar sonrasında artan ilgi ile birlikte 0,009 dolar dolaylarında olan dogecoin fiyatları bir anda
%1000 yükselerek 0,087 dolar düzeylerine çıkmıştır. Kısa süre sonra da bu artış %50 oranında bir
düşüşle birlikte tersine dönmüştür.

Şekil 5 Elon Musk'ın Bitcoin Paylaşımı
Kaynak. www.twitter.com
Aynı yıl içerisinde tarihler 13 Mayıs 2021’i gösterdiğinde Musk bu kez aylarca vermiş olduğu desteğin
ötesinde bir hareket sergilemiştir. Tesla satışlarında Bitcoin kullanılmayacağını duyurmuştur. Yapılan
bu paylaşımda çevreci bir yaklaşım sergilenmiş ve kripto severler tarafından bu durum çok olumlanmış
olsa da Musk bu hamlesiyle milyonlarca doların buharlaşmasının tetikleyicisi olmuştur.
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Şekil 6 Bitcoin Mayıs 2021 Fiyat Grafiği
Kaynak: www.binance.com
Söz konusu paylaşım öncesinde 60bin dolar düzeyinde seyreden Bitcoin fiyatları günler içerisinde 28bin
dolara kadar gerilemiştir.
Bilinçsiz talep oluşmasıyla ortaya çıkan kripto salgını sonrasında büyük maddi kayıplar ortaya çıkmıştır.
Normal talep dışında, yatırımcının bu salgın sonucunda bu tür varlıklara yönelmesi kriptoların değerini
anormal yükseltmektedir. Vatandaşın da bu varlıkları adeta hızlı para kazanma aracı gibi görmesiyle
sanal bir yükseliş yaratılmaktadır. Bu piyasalara aktarılan paralar çekilmeye başlanınca da hızlı bir değer
kaybı yaşanmaktadır Bütün bu gelişmeler yaşanırken kripto piyasasının manipülasyona ne ölçüde açık
olduğu da görülmüştür.
Bunların yanı sıra ülke hükümetlerince de kriptolarla ilgili kısıtlama kararları alınmıştır. Bunların
temelinde ise kayıt dışına akan para ve suç eylemlerinde kullanılması durumunda takibinin mümkün
olmaması gibi nedenler yatmaktadır. Kripto paraların vergilendirilmesi, hesap sahiplerinin açıklanması
talepleri gündemde olan bir konudur. Bunlar gerçekleştiğinde kripto para birimlerinin çok büyük değer
kayıpları yaşama olasılığı yüksek görülmektedir.
Suç Eylemlerinde Kriptoların Kullanımı
Kripto para birimlerinin dünya genelinde suç eylemlerinde kullanıldığına ilişkin birçok bilgi
bulunmaktadır. Kripto kullanarak kara para aklamak için kullanılan birçok yöntem vardır (Soltani,
2016). Bunlardan biri ve en sık kullanılanı, tam miktarı tek bir cüzdan figürü ile yeniden birleştirmeden
önce, tamburların veya bitcoin karıştırıcılarının çeşitli anonim kullanıcı adresleri arasında gezinerek kirli
bitcoinleri temizlediği iddia edilen bitcoin karıştırmadır (Bonneau vd., 2014; de Balthasar ve
Hernandez-Castro, 2017).
Bankacılık faaliyetlerinde izlerinin silinmesi mümkün olmayan böylesi eylemler kripto piyasalarında
izleri takip edilemeden yapılabilmektedir. Bu gibi eylemleri kolaylaştırması devletlerin kriptolara karşı
mesafe ve önlem almalarına neden olmaktadır. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde Çin Halk Cumhriyeti
Merkez Bankası kriptoların ve bunlarla yapılan işlemlerin yasa dışı olduğunu duyurmuştur
(www.loc.gov).
Dijital Para
Dijital (elektronik) para, “ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik
olarak saklanan, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için
kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme
aracı olarak kabul edilen parasal değerdir.” olarak tanımlamıştır (Öztürk ve Koç, 2006).
Dijital paranın sanal varlıklar olan kriptolarla karıştırılması sık düşülen bir yanılgı olsa da bu ayırım
aslında otoritelerce net biçimde yapılmıştır. Avrupa Merkez Bankası’nın sanal para olarak
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değerlendirdiği kriptolarla ilgili tanımı şu şekildedir. “Herhangi bir merkez bankası, kredi kuruluşu ya
da e-para kuruluşu tarafından ihraç edilmemiş ve bazı durumlarda paraya alternatif olarak kullanılabilen
varlığın sanal temsili”. Ayrıca; Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı 2013'te sanal parayı "Belli
ortamlarda para gibi işleyen ama gerçek paranın bütün özelliklerini taşımayan bir değişim aracı"
şeklinde tanımlamıştır. Sanal varlıklar olan kriptolar bir merkeze veya bir kuruluşa bağlı değildir. Dijital
para ise bir ödeme kuruluşuna bağlı ve bir otoritenin güvencesi altındadır (Auer, Cornelli ve Frost,
2020).
Günümüzde kriptoların savunulmasında en büyük argüman olan hızlı işlem yapabilme, kolay erişim ve
işlem yapabilme gibi konular dijitalleşen bankacılık ortamlarıyla dijital fonların aktarımı sayesinde
mümkün olabilmektedir (Nakamoto, 2008). Günümüzde bir diğer önemli ihtiyaç olan güvenilirlik ve
otoriteye bağlılık neticesinde sağlanacak güvenilirlik ise kriptolarda günümüzde erişilmesi mümkün
olmayan unsurlardır. Dijital paranın resmi otoritelerce takip edilebilir olması da suç eylemlerinde
kullanılmalarına engel teşkil edecek bir diğer önemli noktadır. Bu amaçlarla dünyada birçok ülkede
olduğu gibi Türkiye’de de Dijital Türk Lirası projesi başlatılmış durumdadır (TCMB, 2021).
SONUÇ
Gelişen teknoloji sayesinde ulaşılan yeniliklerin etkileri hayatın içerisinde kullanılma sıklıklarıyla doğru
orantılıdır. Bazı teknolojik yeniliklerden sınırlı sayıda insan haberdar olup kullanmaya başlarken,
bazılarını bütün dünya kısa sürede tanımakta ve kısa sürede uyum sağlamaktadır. Para konusundaki
yenilikler de paranın günlük hayatın vazgeçilmez unsurlarından olması sebebiyle bütün dünyayı
ilgilendirmekte ve hızla içselleştirilmektedir. Paraya ilişkin gelişmelerin özellikle blok zinciri
teknolojisinin gelişmesiyle birlikte sanal varlıklar olan kriptolar çerçevesinde değerlendirilmesi ise
konunun özellikle popüler mecralarda sıklıkla gündeme getirilmesindendir.
Kriptoların, paranın taşıması gereken özelliklerin birçoğunu taşımadığı açıktır. Yalnızca bölünebilme
ve sınırlı sayıda olma özelliği taşıyan kriptolar diğer önemli özelliklere sahip olmamaları sebebiyle
oldukça tartışmaya açık durumdadır. Tartışmaya bu denli açık olmaları ise onları sürekli karşılaştığımız
manipülatif hareketlere açık hale getirmektedir. Manipülasyona bu denli açık durumda olan kriptoların
bir değer saklama aracı olamayacağı açıktır. Aynı şekilde fonksiyonları itibariyle yer yer para gibi
değerlendirilse de bunların genel kabul görür halde olmaması ve hükümetlerin güvencesinde olmaması
yetersizliğini bir kez daha ortaya koymaktadır.
Kriptoların en cezbedici yönlerinden biri olan hızlı ve sınırsız işlem yapılabilme özelliği dijital para ile
de karşılanabilen bir durumdur. Yıllar içerisinde günler süren para transferleri günümüzde bankalar hatta
ülkeler arasında bile saniyeler içerisinde tamamlanabilir hale gelmiştir. Bu noktada ortaya konulan
argüman olan işlem limitleri de güvenlik konuları sebebiyle göz ardı edilmemesi gereken bir konudur.
Ancak yine de bu konuda bankalararası sitemlerin geliştirilmesi gerektiği gerçeği de göz ardı
edilmemelidir.
Değer saklama fonksiyonuna sahip olmayan kriptolara olan ilginin temel nedeni hızlı para kazanma
aracı olarak görülmesi ve bunun da bir kripto salgınına sebep olmasıdır. Bu bakış açısı ile
değerlendirildiğinde manipülasyona bu kadar açık olan sanal varlıkların görsel ve sosyal medyada
sürekli pompalanması onların neredeyse yatırım aracı olarak görülmesine neden olmaktadır.
Öte yandan kriptoların takibinin mümkün olmaması kayıt dışı ekonomide özellikle kara paranın
dolaşımına sebep olabilmektedir. Suç eylemlerinde kullanımlarını kolaylaştıran bu durum sıkı önlemler
alınması gerektiğini ve alternatifleri olarak dijital para kullanımının yaygınlaşması ihtiyacının aciliyetini
artırmaktadır. Merkez bankaları tarafından yürütülen dijital para uygulamalarının geliştirilmesiyle ve
kriptolarla ilgili önlemlerin artırılmasıyla birlikte, bu tür eylemlerin önüne geçilmeli ve kripto salgınının
sonlandırılması sağlanmalıdır.
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ÖZET
Neo klasik iktisat insanı her daim rasyonel kararlar alan bir canlı olarak incelerken, davranışsal iktisat
bu anlayışa karşı çıkar. Davranışsal iktisat insanın ekonomik kararlarını incelerken her daim rasyonel
olmadığını söyler ve psikoloji biliminden yararlanır. Bu çalışmada tüketicilerin satın alma kararları ve
satın alma kararlarını etkileyen motivasyon modelleri açıklanmış ve örneklendirilmiştir. Bu modeller
ışığında tüketici davranışlarının her zaman rasyonel olamadığı anlaşılmaktadır. Bireyler ekonomik
kararlar alırken duygular, reklamlar, sosyal çevre, ve ürüne karşı tutum gibi pek çok farklı etkenden
etkilenmektedir. Çalışmada incelenen motivasyon modelleri sonucu firmaların tüketicileri etkilemek
için izleyebilecekleri reklam fikirlerine de yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Neo Klasik İktisat, Davranışsal İktisat, Tüketici Davranışları
ABSTRACT
While neoclassical economics examines human beings as a living creature that always makes rational
decisions, behavioral economics opposes this understanding. Behavioral economics says that people are
not always rational when examining their economic decisions and makes use of psychology. In this
study, consumers' purchasing decisions and motivation models that affect their purchasing decisions are
explained and exemplified. In the light of these models, it is understood that consumer behavior is not
always rational. While making economic decisions, individuals are affected by many different factors
such as emotions, advertisements, social environment, and attitude towards the product. As a result of
the motivation models examined in the study, the advertising ideas that the companies can follow to
influence the consumers are also included.
Keywords: Neo Classical Economics, Behavioral Economics, Consumer Behavior.
GİRİŞ
İktisat bilimi bireylerin ekonomik kararlarını inceleyen bir sosyal bilimdir. Farklı davranış sergileyen
insanları analiz eden iktisat bilimi, bu davranışları pozitif bilimlerle açıklanabilir hale getirmek için
genellenebilir varsayımlar oluşturmuştur. Neo- klasik iktisat ekolü veri zamanda kaynakların dağılımı,
marjinalizm, rasyonellik, faydacılık, yöntemsel bireycilik ve genel denge varsayımlarına
dayanmaktadır. (Demirel ve Artan, 2016)
Veri zamanda kaynakların kullanımı varsayımı kaynakları etkin kullanmayı ifade etmektedir. Faydacılık
varsayımı, insanın acıdan kaçarak hazza yönelmesini ifade eder. Marjinalist anlayışa göre tüketilen mal
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miktarı arttıkça tüketilen son miktardan elde edilen fayda azalır. Yöntemsel bireyselcilik kavramı
toplumsal olguların bireyin eylemlerine indirgenebileceğini söyler. (Demirel ve Artan, 2016)
Tüm bu varsayımlara bakıldığında hepsinin ortak yönü rasyonalizmdir. Yani neo klasik iktisat rasyonel
temeller üzerinden analiz yapmaktadır. Neo klasik iktisat varsayımlarına göre; birey kendisi için en
faydalı olana gitmek için en uygun olan yolu seçer. Neo klasik iktisat, kabul ettiği varsayımlara
dayanarak standart bir insan olan “homo economicus” modelini geliştirmiştir. (Demirel ve Artan, 2016)
“Home economicus”, en yüksek faydaya ulaşmak için en ideal yolu kullanan, duygularını ve
sosyalitesini geri plana atan bireyi temsil etmektedir. “Home economicus” kavramı ile iktisat bilimi,
sosyal bilimlerden uzaklaşarak pozitif bilimlere yaklaşmıştır. Ancak bu varsayım gerçek hayatı
yansıtmadığı yönünde eleştirilere maruz kalmıştır.
İktisat ve Psikoloji
Neo klasik iktisadın rasyonellik temelli varsayımları ve analizleri, insanın karmaşık karar verme
mekanizmasını açıklamada ve gerçek hayata genellemede yetersiz kalması sebebiyle, iktisat bilimi,
insan davranışlarını inceleyen psikoloji bilimini kullanmaya başlamıştır. Psikoloji biliminden
yararlanarak iktisadi kararların incelenmeye başlanması ile davranışsal ekonomi ekolü ortaya çıkmıştır.
H. Simon’un 1955 yılında yayınlanan “A Behavioral Model of Rational Choice” adlı çalışması
davranışsal iktisat alanında önemli bir adımdır. Simon makalesinde, geleneksel iktisattaki “homo
economicus” varsayımının değişikliğe ihtiyacı olduğunu söyler. Simon’a göre küresel rasyonellik
mümkün değildir çünkü insanın kendi bilgi ve yetenekleri rasyonelliği sınırlayacaktır. Simon, ‘evrensel’
rasyonellik modelleri ile değil ‘sınırlı’ akılcılık modelleri ile ilgilemiştir. (Can, 2012)
Tibor Scitovsky, 1973 yılında yapmış olduğu çalışmasında motivasyon kavramına vurgu yapmış ve
motivasyonun tüketici davranışına etki ettiğini söylemiştir. (Can, 2012)
Zamanla iktisat biliminin farklı disiplinler ile birlikte yaptığı çalışmalar artmıştır. 2000’li yıllara
gelindiğinde iktisat, psikoloji ve sosyoloji ilişkisi daha fazla iktisatçı tarafından ele alınmaya
başlanmıştır. Bu iktisatçılar arasında George A. Akerlof ve Rachel E. Kranton’da bulunmaktadır.
Akerlof ve Kranton “Economics and Identity” adlı makalesinde ekonomik kararları etkileyen en
faktörler arasında sosyal farklılığa vurgu yapmıştır. (Can, 2012)
Kısaca davranışsal iktisat; insanın saf rasyonellik üzerin kurulan varsayımlar üzerinden incelenmesine
yapılan eleştiriler sonucunda ortaya çıkmıştır. Davranışsal iktisat bireyin karar verme sürecini,
duyguları, motivasyonu, kültür çevre ve öğrenme etkisini dikkate alarak inceler. Bu incelemeleri
yaparken psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi gibi alanlarla etkileşim içinde çalışır.
TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE SATIN ALMA MODELLERİ
Tüketici satın alma davranışını farklı alanlarda ve karmaşıklıkta modelleyen araştırmacılar vardır. Basit
modeller; ekonomik model, psikolojik model, pavlovian öğrenme modeli ve sosyolojik modeldir.
Ekonomik model: Tüketici kendisi için en yüksel fayda ilkesini takip ederek en az miktar maliyet ile en
yüksek yararı elde edeceği ürünü almaya yönelir. Psikolojik model: Maslow’un en yüksek ihtiyaç
hiyerarşisine yönelik satın alma davranışı. Pavlovian öğrenme modeli: Tüketicilerin daha önceki
deneyimleri ve öğretileri sonucu satın alma davranışı sergilemesi. Sosyolojik öğrenme modeli: Kişinin
sosyal normlar ve sosyal istenirlik yönünde satın alma davranışını göstermesi. (Voramontri, 2019)
Zamanla bu basit satın alma davranış modellerinden daha karmaşık satın alma modelleri geliştirilmiştir.
Nicosia modeline (1966) göre, karar verme sürecinde dört basamak vardır; tüketici tutumu, bilgi arama
ve değerlendirme, satın alma eylemi ve sonrasında geri bildirim. Howard ve Sheth (1969) modelinde de
tüketici satın alma kararı için dört farklı set vardır. Değişkenler: girdiler, algısal öğrenme yapıları;
çıktılar: tüketici davranışı, satın alma kararı, dışsal faktörler: sosyal ve psikolojik etkenler ve pazarlama
yöntemleri. Ekb modeline göre tüketicilerin karar verme süreci beş ardışık aşamadan oluşur: ihtiyaç
tanıma, bilgi arama, alternatif değerlendirme, satın alma (seçim) ve her biri bireysel özelliklerden
etkilenen sonuçlar (satın alma sonrası), çevresel etkiler ve psikolojik süreçler. (Voramontri ve Klieb,
2019)
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Adım 0- İhtiyaç Tanıma:
İhtiyaç tanıma alıcı karar sürecinin ilk adımıdır. İç uyaranlar (açlık, susuzluk vb.) ya da dış uyaranlar
(reklamlar, sosyal etkisi vb.) tüketici de bir satın alma isteği uyandırır. Bu adım tüketiciler için satın
alma eylemini tetikleyen ilk adım olur. (Voramontri ve Klieb, 2019)
Adım 1- Bilgi Arama :
Tüketici, ihtiyacını tanıdıktan sonra ihtiyacı ile ilgili bilgi araştırması yapar. Tüketiciler genellikle satın
alacağı ürün ilgili yeterince iç bilgiye sahip değildir. Bu sebeple ürün ile ilgili dış kaynaklardan bilgi
edinme yoluna gider. Bilgi arama işleminde tüketiciler kullanıcı deneyimlerinden, reklamlardan ve
sosyal medyadan etkilenmektedir. (Voramontri ve Klieb, 2019)
Adım 2- Alternatif Değerlendirme:
Adım 1 ve adım 2 ayrı basamaklar olsa da iç içe geçmiş basamaklardır. Tüketici almak istediği ürün ile
ilgili alternatif ürünleri değerlendirir. Performans ve fiyat karşılaştırması yapar. Yapılan karşılaştırma
sonucu seçenekler daraltılır. Ürünü alma kararı sadece bu karşılaştırma sonucu olmaz. Tüketicinin
tutumları da devreye girer. (Voramontri ve Klieb, 2019)
Adım 3- Satın Alma Kararı
Satın alma kararı, hangi ürünün seçileceğine ilişkin karar vermeyi ifade eder. Satın alma kararı
niyetlerden, çevresel ve bireysel durumlardan etkilenmektedir. Ayrıca karar vermeyi ürünün satın
alındığı zaman, ürün hakkında sahip olunan bilgi, perakende ortamı, ürün mevcudiyeti, bireyin ürüne
karşı tutumu etkiler. Tüketici bu gibi durumlar sebebiyle satın alma kararını yeniden gözden geçirmek
durumunda kalabilir. (Voramontri ve Klieb, 2019)
Adım 4- Satın Alma Sonrası Aşama
Tüketici aldığı ürünün performansını beklentisi ve memnuniyetine göre değerlendirir. Ürün beklentinin
altında olması, beklentiyi karşılaması ve beklentinin üzerinde olması şeklinde memnuniyet durumu
değişebilir. Tüketiciler ürünü alma aşamasında harcadıkları zamana ve para karşısında ürünün buna
değip değmeyeceği konusunda bilişsel uyuşmazlığa düşebilirler. Ürünü aldıktan sonraki memnuniyet
sadece ürünü satın alma aşamasının bir sonucu değildir. Satın alma kararının tüm basamaklarının bir
sonucudur. (Voramontri ve Klieb, 2019)
Tüketici Davranışı – Satın Alma Kararı ve Motivasyon
Yukarıda tüketicilerin satın alma kararları ve süreçleri ile ilgili geliştirilen modellere yer verilmiştir. Bu
karar verme sürecinde etkili olan en temel faktörlerden biri motivasyondur. Bu kısımda tüketici
davranışları altında yatan motivasyon kaynakları hakkında geliştirilen modellerden bahsedeceğim.
Motivasyon sadece satın alma davranışını değil tüm davranışları etkileyen en önemli faktördür. Günlük
hayatta motivasyon kavramını sık kullanıyor olmamız motivasyon terimini anlamından
uzaklaştırmaktadır. Amerikan Psikoloji Derneği sözlüğünde motivasyon “Davranışa amaç veya yön
veren ve insanlarda bilinçli veya bilinçsiz bir düzeyde işleyen itici güç.” (APA, 2020) olarak
tanımlanmaktadır. Motivasyon davranışın altında yatan fiziksel ihtiyaçlar (açlık, susuzluk, uyku vb.) ve
sosyal ihtiyaçlar (rekabet, takdir edilme, saygınlık, kişisel ihtiyaçlar vb.) olarak ikiye ayrılır. Motivasyon
kavramının tanımına baktığımızda sadece tüketici davranışları değil tüm davranışların altında yatan bir
motivasyon kaynağını olduğunu görmekteyiz. İnsan davranışlarını incelediğimizde kişiyi bir davranışa
iten temel fiziksel ihtiyaçlar önemli bir yere sahip olsa da, ikincil güdüler dediğimiz sosyal ihtiyaçlarda
oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Bu ikincil ihtiyaçlar sonucu oluşan güdülenme ile birey
rasyonellikten uzaklaşabilmektedir.
İki temel güdülenme kaynağını ekonomik kararlarımıza da uyarlamaktayız. Bu kaynaklarda ilki: kişinin
ihtiyacına yönelik bir güdüdür. Yani kişinin ihtiyacını gidermeye, konforunu arttırmaya yönelik bir
güdülenmedir. (Haghshenas, Abedi ve Ghorbani, 2013)
Kişinin ürünü almaya yönelik bir davranışta bulunması için tüketicinin ihtiyacı ve ürün performansı
örtüşmelidir. Bu tür bir güdülenme genelde kişinin rasyonel davranışlar sergilemesi ile sonuçlanır. Diğer
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motivasyon kaynağı ise kişinin duyguları, planları, sosyal statüsü gibi ikincil güdülenme kaynaklarıdır.
İnsanlar ikincil güdülenme kaynaklarına yönelik hareket ettiğinde rasyonellikten sapabilmektedir.
Örneğin cep telefonu almak isteyen bir kişinin; önceki deneyimlerinden yola çıkarak yaptığı ihtiyaç
analizi sonucunda ihtiyacını karşılayan bir cep telefonu modeli alması birincil motivasyon kaynağına
göre hareket ettiğini gösterir ve rasyonel kabul edilebilir. Ancak kişi reklamların etkisi altında kalarak
ya da sosyal statüsü göstergesi olarak ihtiyacından daha üst model bir cep telefonu almaya yönelik bir
davranış da sergileyebilir.
Tüketicilerin karar verme sürecini etkileyen içsel ve dışsal etkenler markalar tarafından öğrenilmekte ve
çeşitli pazarlama stratejileri geliştirilmektedir. Tüketicilerin davranış çok fazla değişkenden etkilendiği
için bireylerin karar verme mekanizmalarını genellemek mümkün değildir. Ancak zaman içinde yapılan
çalışmalar ile tüketicilerin karar verme mekanizmalarını açıklayan modeller oluşturulmuştur. Bu
modellerde psikoloji literatüründe yer alan motivasyon, öğrenme, algı, inanç ve tutum gibi temel
kavramlara da yer verilmeye başlanmıştır. Burada önemli olan nokta her birey için davranışı tetikleyen
güdünün farklılık göstermesidir. Bu sebeple farklı modeller motivasyonu farklı şekilde ele almıştır.
Tüketici Davranışlarını Etkileyen Motivasyon Modelleri
Maslow’un İhtiyaçlar Kuramı: Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre kişilerin ihtiyaçları; fizyolojik,
güvenlik, aidiyet, saygınlık ve kendini gerçekleştirme. Bu kuram temel alarak oluşturulan reklamlar
ürünler ile bu beş ihtiyacı karşılamaya yönelik özelliklere vurgu yapmaktadır. (Küçükcivil, 2019)
Örneğin inşaat firmaları ev reklamların bireyin güvenlik ihtiyacını vurgulan reklamlar yaparak kişileri
bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik motive edici bir güç kullanmaya çalışır. Kültürel ögeler ve aile
ortamının kullanıldığı reklamlar bireylerin aidiyet ihtiyacını kullanarak o ürüne yakınlık duymasını
amaçlamaktadır. Reklamlarda büyük kitleler tarafından güven duyulan ve sevilen ünlü kişilerin
oynatılması da bireylerin saygınlık ihtiyacına yönelik bir stratejidir. Kişi farkında olmadan o ürün ve
saygı duyulan kişi arasında bir ilişki kurar ve ürünü saygınlık ile özdeşleştirir. Tüm bağlantılar tüketici
davranışlarını etkiler ve ürünü satın almayı kolaylaştırır.
Çevre Kuramı: Skinner bireyin motive eden motivlerin çevre olduğunu söyler. Skinner’a göre kişi
çevreden aldığı olumlu ya da olumsuz tepkilere göre hareket eder. (Küçükcivil, 2019) Bu kurama göre
kişi çevresinden aldığı olumlu tepkiler sonucunda davranışı devam ettirmeye yönelik tutumlarda
bulunur. Bu kurama dayanarak tüketicilerin ürün almaya yönelik davranışını etkilemek için
çevrelerinden aldığı olumlu tepkileri iyi analiz etmek gerekmektedir. Bu analizi yapmak geleneksel
reklamcılık için zor olsa da, modern reklamcılık sosyal medya aracılığı bunu kolaylıkla yapabilir.
Tüketicinin takip ettiği kişilerin ürün tercihleri ve yaşantısı tüketici için birer davranış pekiştirici görevi
görebilmektedir. Son yıllarda firmaların en sık başvurduğu reklam stratejisi olan “ıncfluencer” çevreden
gelen bir davranış pekiştirici olarak düşünülebilir. İnsanların ıncfluencer ile etkileşimi reklamlarda yer
alan ünlülere kıyasla daha kolaydır. Bu kolaylık sayesinde insanlar, ıncfluencerın kullandığı ürünü
alarak o refah seviyesine erişebileceğini düşünmektedir. Aynı zamanda ıncfluencerlardan gelen bu
ürünü kullanmalısın mesajı kişi için dışarıdan gelen olumlu bir tepkidir ve davranışı motive edici bir
güçtür. İlerleyen yıllarda sosyal medya kullanılarak tüketicilerin davranışlarını analiz etmek ve
etkilemek daha kolaylaşacaktır.
McGuire’ın Psikolojik Motiv Kuramı: Bu kurama göre davranışı güdüleyen motivler iç ve dış olarak
ikiye ayrılır. İç motivler kişinin bilgisine ve ihtiyaçlarına yönelik motivlerdir. İç motivler genelde
tutarlıdır ve nedensellik ilkesine göre çalışır. Dış motivler ise kişinin çevresi ile etkileşiminden doğan
ihtiyaçlara yönelik motivlerdir. (Küçükcivil, 2019) Dış motivelere; kimlik arayışı, statü göstergesi, güç
arayışı gibi ihtiyaçları örnek gösterebiliriz. Diğer kuramlarda gördüğümüz kişinin motivleri temel
ihtiyaç ve sosyal ihtiyaç olarak ayrılmaktadır. Bireyin iç motivler sonucu sergilediği davranışlar tutarlı
ve nedensellik içerdiği için iç motivasyon kaynaklarına yönelik pazarlama yöntemleri kısıtlı kalacaktır.
İyi bir satış pazarlama stratejisi için bireyin dış motivasyon kaynaklarına yönelik çalışmalar
yapılmalıdır. Örneğin, alıcı kitlesi ergenlik döneminde olan bireyler olan bir ürünü pazarlarken
bağımsızlık ve farklılık üzerine vurgu yapan reklamlar kullanılmalıdır. Ergenlik dönemimdeki bir birey
farklılığını ortaya koyarak bağımsız olduğunu çevresine göstermek ister. Bu güdü kullanılarak
pazarlanan ürün ergenlik dönemindeki birey için çekici hale gelecektir.
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McClelland’ın Motivasyon (Etkileşim) Kuramı: McCelland motivasyom etkileşim kuramında kişiyi
davranışa iten üç ihtiyaç olduğunu söyler. Bu üç ihtiyaç başarı, güç ve birlikte olma ihtiyacıdır. Kurama
göre motivasyonların çoğu sosyaldir, öğrenilebilir ve duygular güdüleri harekete geçirici bir enerjiye
sahiptir. (Küçükcivil, 2019) Bu kurama göre kişiyi hareket geçirmek için mantıklı sebeplerden çok
duyguları kullanmak etkili olacaktır. İnsanları harekete geçirme konusunda mantığın çok etkili
olmadığına günlük hayattan örnekler verilebilir. Üniversite sınavına girecek ve ders çalışmayan bir
öğrenciye, iyi bir üniversite kazanması için ders çalışması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Bu gayet
mantıklı bir söylemdir. Ancak bunu söylediğiniz de muhtemelen öğrencinin çalışma düzeninde bir
değişiklik olamayacaktır. Öğrenciyi harekete geçirmek için onu heyecanlandırmalı belki biraz da
kaygılandırmalısınız. Onda ders çalışması gerektiğine dair bir duygu oluşturduğunuzda harekete
geçmesi kolaylaşacaktır
Yukarıda bahsedilen kuramları özetlemem gerekirse. İnsanların bir davranışa yeltenmesi için
motivasyona ihtiyacı vardır. Bu motivasyon kaynakları kişiden kişiye göre değişmekle birlikte ortak
motivasyon kaynaklarımız vardır. Bunları kısaca fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar olarak ayırabiliriz.
Ekonomik kararlar ve reklamcılık alanında bu kaynakları ele alırsak psikolojik ihtiyaçlar önemli bir yere
sahiptir. İyi bir pazarlama stratejisi için insanların psikolojik ihtiyaçlarına yönelik duygu oluşturacak,
güç kazandıracak, sosyal statüyü vurgulayacak satış pazarlama yöntemleri geliştirilmelidir.
SONUÇ
İktisat ve psikoloji biliminin ilerlemesi ile bireylerin ekonomik kararlarında her zaman rasyonel
olmadığı anlaşılmaktadır. Ürün satın alımı üzerinden bireyin rasyonelliğini incelemek gerekirse, birey
ihtiyacı olan bir ürünü en az maliyetle en fazla yarar elde edeceği şekilde almalı. Ancak insanlar sıklıkla
ihtiyacı olamayan ürünleri satın almaya yönelik davranışlar sergilemektedir. Bu davranışın altında yatan
motivasyon kaynaklarına baktığımızda çoğunlukla ikincil motivasyon güdülerden kaynaklanmaktadır.
İkincil motivasyon kaynakları insanların temel fiziksel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik güdüler değildir.
Daha çok sosyal ihtiyaçlarına yönelik güdülerdir ve çevreden kolaylıkla etkilenmektedir. Bu sebeple
firmalar ürünlerini pazarlayabilmek için tüketicilerin ikincil ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar
yapmalıdır. Bu analizlerin sonucuna göre reklam ve pazarlama politikası belirlenmelidir. Tüketicilerin
yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durumuna ve kişisel özelliklerine göre satın alma motivasyonları
değişiklik göstermektedir. Bu sebeple saha çalışması yaparak ürüne talep gösteren kişilerin ihtiyaç ve
motivasyon analizi detaylı olarak yapılmalıdır. Bu analizler yapılırken farklı motivasyon modellerinden
yararlanmakta fayda vardır çünkü farklı motivasyon modelleri bireylerin farklı ihtiyaçlarını baz
almaktadır. Bu sebeple, çalışmada farklı motivasyon modelleri açıklanmış ve örneklendirilmiştir.
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ÖZET
Millî Mücadele devam ederken Ankara Ulus’ta 10 Ocak 1920’de Hâkimiyet-i Milliye gazetesi çıkarılır.
Gazete bizzat Mustafa Kemal’in direktifleriyle kurulur ve neşriyata devam eder. Gazetede cephe
havadisleri günü gününe verilirken bir yandan da halkın Millî Mücadele’ye olan inancı ve desteği gazete
sütunlarında yer alır. Gazetedeki köşe yazılarının birçoğunun Mustafa Kemal’e ait olduğu
görülmektedir. Hâkimiyet-i Milliye’de hemen her sayıda işgallerin sürmesi, muharebeler ve Yunan
vahşetleri ele alınmıştır. Atatürk, özellikle Yunanlıların Anadolu’da yaptıkları zulümleri Türk ve dünya
kamuoyuna duyurarak işgallerin iç yüzünü gözler önüne sermek ve halkı işgale karşı uyarmak istemiştir.
İşgaller devam ederken Batılı ülkeler, işgalin meşruluğunu savunan ve halka medeniyet getireceklerini
belirten yazıları uçaklarla Anadolu’nun hemen her yerine dağıtmaya başlamışlardır. İşgallerin böylesine
sistematik ve programlı yürütüldüğü yıllarda Hâkimiyet-i Milliye gazetesi Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin tek resmi yayın organı olarak sütunlarında yukarıda zikrettiğimiz konuların yanında
törenlere de yer vermiştir. Bu yazılarda özellikle Ankara’da yapılan resmî törenler halka anlatılmış ve
Millî Mücadele devam ederken ve sonrasında halkın moralinin ve zafere olan inancının diri tutulması
amaçlanmıştır. Bu törenlerin halk tarafından coşkuyla izlenmesi, devlet ricalinin törenlere katılışı gazete
sütunlarında yer almıştır. Bu vesileyle Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin neşriyatı vasıtasıyla Millî
Mücadele yılları zaferle taçlanmış ve Türkiye Cumhuriyetinin fikrî temelleri bu yıllarda atılmıştır.
Osmanlı harfleriyle neşrolunan gazete nüshaları bugün hâlâ yakın tarihimizin en önemli vesikalarından
biri olarak arşiv raflarında beklemektedir. Milli Mücadelemizi anlayabilmek için Hâkimiyet-i Milliye
nüshalarına müracaat edilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, Millî Mücadele ve resmi törenler
ABSTRACT
While the National Struggle was going on, the newspaper Hâkimiyet-i Milliye was published in Ankara
Ulus on January 10, 1920. The newspaper was established by the directives of Mustafa Kemal himself
and continued to be published. While the news of the front is given daily in the newspaper, the belief
and support of the people for the National Struggle are also included in the newspaper columns. It is
seen that most of the columns in the newspaper belong to Mustafa Kemal. In Hâkimiyet-i Milliye, the
continuation of occupations, battles and Greek atrocities were discussed in almost every issue. Atatürk
wanted to reveal the inner face of the occupations and warn the people against the occupation by
announcing the atrocities committed by the Greeks in Anatolia to the Turkish and world public opinion.
While the occupations were continuing, Western countries started to distribute the articles defending the
legitimacy of the occupation and stating that they would bring civilization to the people almost all over
Anatolia by airplanes. In the years when the invasions were carried out in such a systematic and
programmed manner, the newspaper Hâkimiyet-i Milliye, as the only official publication of the Turkish
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Grand National Assembly, included ceremonies in its columns in addition to the above-mentioned
issues. In these articles, the official ceremonies held in Ankara were explained to the public and it was
aimed to keep the morale of the people and their belief in victory alive during and after the National
Struggle. Watching these ceremonies with enthusiasm by the public and the participation of state
dignitaries in the ceremonies took place in the newspaper columns. On this occasion, through the
publication of the Hâkimiyet-i Milliye newspaper, the years of the National Struggle were crowned with
victory and the intellectual foundations of the Republic of Turkey were laid in these years. Newspaper
copies published in Ottoman letters are still waiting on archive shelves as one of the most important
documents of our recent history. In order to understand our National Struggle, copies of Hakimiyet-i
Milliye should be consulted.
Keywords: The Newspaper of Hâkimiyet-i Milliye, National Struggle and official ceremonies
GİRİŞ
10 Ocak 1920’de Hâkimiyet-i Milliye gazetesi Atatürk tarafından bizzat çıkarılmış ve yazıların büyük
bölümü kendisi tarafından kaleme alınmıştır. Atatürk, bu gazetede Millî Mücadele yılları boyunca
makaleler yazmıştır. Bu makalelerde hemen her konudaki görüşlerini belirtmiştir. Bunun yanında resmi
törenler de gazete nüshalarında yerini almıştır. O yıllarda yapılan bu törenler bizzat Mustafa Kemal
tarafından takip edilmiş ve gazete vasıtasıyla halka duyurulmuştur.
Hâkimiyet-i Milliye’de Resmî Törenler
Millî Mücadele devam ederken kazanılan zaferler halka moral vermiş ve heyecanlı zafer kutlamalarını
beraberinde getirmiştir. Zafere ve sevince susamış olan kitleler Mehmetçiğin kazandığı her
muharebeden sonra sokaklara çıkıp meydanlarda toplanmış ve zaferi kutlamışlardır. Halk, kendini
askerle aynileştirerek askerin her zaferini kendi zaferi saymıştır. Türk milleti, ordu ile öylesine bir
olmuştur ki askerin en küçük bir ihtiyacını kendi ihtiyacından öncelikli görmüştür. Türk varlığının en
son kalesi olan Anadolu düşman eline geçmesin diye halk, ortaya mallarını ve canlarını koymuştur.
Kazanılan muharebeler de öylesine coşkulu kutlanmıştır ki sokaklarda herkes kendini el ele, kol kola
bulmuştur:
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(Ankara Dün Heyecanlı Bir Zafer Günü Yaşadı, Hâkimiyet-i Milliye, 3 Nisan 1337 / Pazar, Numara
149, Sayfa 1, Sütun 2-3-4)
“Dün Ankara bir zafer günü yaşadı. İkinci İnönü Meydan Muharebesi’ni kazanan ordumuzun ve bu
orduya maddeten ve manen destek olan milletin yaşadığı ne coşkulu ne heyecanlı bir gündü. Mektepliler,
esnaf cemiyetleri, halk toplandı. Alay tekbirlerle Büyük Millet Meclisi önüne geldi. Herkesin gözünde
zaferin verdiği neşe ve saadet okunuyordu.” 1
Yaşanan zaferler halkta moral ve heyecan oluşturmuştur. Zaferlerin ardından gelen her sevinç yeni bir
zaferin daha doğrusu istiklâlimizin ve tam bağımsızlığımızın bir teminatı olmuştur. Halk, birçok ilde
zafer kutlamaları yaparak heyecanlı nutuklar söylemiş, böylelikle Türk toplumu Gazi Mustafa Kemal’e
her gün biraz daha bağlanmıştır. Her zafer kutlamasının ardından halk, düşmanı kovacağına dair ahd
etmiştir. Gazetede bu tür haberlere sıkça rastlamaktayız:

(Bütün Anadolu Ayakta, Hâkimiyet-i Milliye, 26 Ağustos 1337 / Cuma, Numara 273, Sayfa 2, Sütun 1-2
)
“Hayat-ı istiklâlimizi mahve çalışan ve sevgili Anadolu’muzu pâ-yı kahrı altında ezmek isteyen hunhar
düşmanın Anavatanımızdan çıkarılması için bütün halk yekvücut olmuştur, bütün Anadolu ayaktadır.
Ve istiklâl-i millî temin edilene kadar da oturmayacaktır.” 2
Anadolu insanının bu zafer heyecanı ve isteği neticesiz kalmamış ve ardından yeni zaferleri de
beraberinde getirmiştir. Zaferlerin devamı ancak orduya yeni katılımlarla mümkün olmuştur. Türk
ordusu yıllardır yapılan savaşlardan dolayı bitkin bir hâle düşmüştür. Ancak her geçen gün orduya yeni
katılımlar olmuş ve özellikle camilerde vatan müdafaası hakkında etkili vaazlar verilmiştir. Ankara’da
silah altına alınacaklar için büyük şenlikler yapılmış ve bu kutlamalar davul, zurna eşliğinde adeta bir
bayram edasıyla yapılmıştır. Ayrıca yeni kazanılan Sakarya Zaferi de bu şenliklere ayrı bir neşe
katmıştır:

İmzasız, Ankara Dün Heyecanlı Bir Zafer Günü Yaşadı, Hâkimiyet-i Milliye, 3 Nisan 1337 / Pazar, Numara 149, Sayfa 1,
Sütun 2-3-4
2 İmzasız, Bütün Anadolu Ayakta, Hâkimiyet-i Milliye, 26 Ağustos 1337 / Cuma, Numara 273, Sayfa 2, Sütun 1-2
1
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(Ankara’nın Dünkü Müstesna Manzarası, Hâkimiyet-i Milliye, 10 Eylül 1337 / Cumartesi, Numara 288,
Sayfa 1, Sütun 1-2)
“Ankara yeni silahaltına çağrılan hemşerilerinin şerefine dün pek ulvi ve muhterem bir gün hazırladı.
Türk’ün bu kadar can düşmanı olan Yunanlıları önüne katacak olan bu gazilerimiz namazgâhta
Rablerine sığınarak dua ettiler. Ordumuzun muvaffakiyeti sabahtan beri Ankara semalarını inleten
davul ve kudüm seslerine ayrı bir kudret ilave ediyor gibiydi. Bütün şehir davulların ve askerî
mızıkaların arkasına takılmıştı. Çarşının her tarafında büyük küçük bayraklar sallanarak kalplerde
ümid ve sürur husule getiriyordu. Hacı Bayram Veli hazretlerinin cami’-i şerif ve türbesine gidilerek
belediyece iki kurban kesildi. Sancak-ı Şerifler kaldırılarak binlerce halktan mürekkep bir halkın
omuzlarında en dinî vecdler içinde namazgâha doğru götürüldü. Namazgâhta Şer’iye Vekili Fehmî
Efendi Hazretleriyle Afgan Sefiri, Vali ve birçok zevat bulunuyordu. Namazgâhta cihadın kudsiyetinden,
ve fezâilinden bahsedilen bir vaaz verildi.” 3
Zaferler art arda gelmeye başlayınca yurdun dört bir yanından gelen telgrafların sayısı da gittikçe
artmıştır. Telgraflarda vatan müdafaası için her türlü desteğe hazır olunduğu söylenerek fedakârlığın her
türlüsüne amade olduklarını kamuoyuna gazete vasıtasıyla ilan etmişlerdir. Bu ilanlar dosta güven,
düşmana ise korku vermeyi amaçlamıştır:

Anadolu’da Müzâhirât, Hâkimiyet-i Milliye, 13 Eylül 1337 / Salı, Numara 291, Sayfa 2, Sütun 3-4)

(

3 İmzasız, Ankara’nın Dünkü Müstesna Manzarası, Hâkimiyet-i Milliye, 10 Eylül 1337 / Cumartesi, Numara 288, Sayfa 1,
Sütun 1-2

380

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
“Hürriyet ve istiklâlimize nâil olma arzumuzun istihsâli için ve vatanımızın istiklâlini gözleri görmeyen
ve kulakları işitmeyen basiretsiz insanlara göstermek için her türlü fedakârlığa hazır olduğumuzu ve
ordunun her türlü emrine âmâde olduğumuzu efkâr-ı umûmiyeye ilâna karar verdik.” 4
Hassa’dan çekilen bu telgraftan onlarcası her gün gazetede neşredilerek halkın ne derecede fedakâr ve
istiklâl-i millî için azimli oldukları ilân edilmiştir. Anadolu basınına önderlik yapan Hâkimiyet-i Milliye
böylelikle efkâr-ı umumiye diye tavsif edilen kamuoyunu bilinçlendirerek zafer kutlamalarını
yayımlarken bile Anadolu’nun millî birlik ve beraberliğine bir nevi tercüman olmuştur. Sakarya Zaferi
bilindiği gibi Yunan ordusunun geriye doğru çekilişinin ve büyük zaferin en ciddi safhasıdır. Eğer
düşman, Sakarya’da bizi yenseydi Ankara’daki Millî Meclis bile taşınıp başka bir ile taşınacak ve
ardından çözülmeler başlayacaktı. Böylesine kritik bir süreçte Sakarya’dan zaferle çıkmamız Türk
halkında tarifi imkânsız bir sevinç oluşturmuştur. Halk, sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar
eğlenmiş ve fener alayları düzenlenmiştir. Herkes, yeni zaferlerin birbirini takip edeceğine gönülden
inandığı için zafer kutlamaları sabaha kadar devam etmiştir:

Ankara’da Zafer Şenlikleri, Hâkimiyet-i Milliye, 14 Eylül 1337 / Çarşamba, Numara 292, Sayfa 2,
Sütun 1-2)
(

“Bütün Ankara akşama kadar sevinç haberleriyle çalkalandı. Öğleden sonra ise mızıka, davul ve kudüm
sesleri bütün halkın sevinç avazeleri Ankara ufuklarında akisler yapıyordu. Sabahın ilk saatinden
akşama kadar bu sesler devam etti. Gece fener alayları bu manzarayı itmam eyledi.” 5
Sakarya Zaferi sadece Ankara’da değil Anadolu’nun değişik şehirlerinde de coşkuyla kutlanmıştır.
Ordumuzun kesin zaferinden haberdar olan halk, evlerinde duramamış ya meydanlara koşup davullarla
eğlenmiş ya da camileri doldurup dualar etmiştir. Zonguldak’tan Gölpazarı’ndan, Karaköse’den ve
Adapazarı’ndan aynı gün çekilen telgraflar halkın ortak duygularını yansıtması bakımından o günün
koşullarında önem arz etmektedir:

4
5

İmzasız, Anadolu’da Müzâhirât, Hâkimiyet-i Milliye, 13 Eylül 1337 / Salı, Numara 291, Sayfa 2, Sütun 3-4
İmzasız, Ankara’da Zafer Şenlikleri, Hâkimiyet-i Milliye, 14 Eylül 1337 / Çarşamba, Numara 292, Sayfa 2, Sütun 1-2
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Anadolu’da Sakarya Zaferi, Hâkimiyet-i Milliye, 15 Eylül 1337 / Perşembe, Numara 293, Sayfa 1, Sütun
5-6)
(

“Zonguldak: 13 Eylül (Muhabir-i mahsusamızın telgrafıdır) Büyük ordumuzun büyük zaferine muttali
olan Zonguldak halkı bugün bir umman gibi taşarak Allah’a hamd ederken bütün âlem-i İslâm’ın
kanayan kalplerine şifa-bahş olan zafer müjdelerini temin eden büyük Türk ordusuna, Büyük Millet
Meclisi’ne minnet ve şükran hislerinin ilânını kıymetdâr Başkumandanımızdan niyaz ve istirham
ediyoruz.” 6
İstirham ve niyazla biten bu haberde âlem-i İslâm’ın ve Büyük ordumuzun büyük zaferine diye başlayan
cümlelerle Zonguldak’ta yapılan törenlerden övgüyle bahsedilmiştir.
SONUÇ
Hâkimiyet-i Milliye’de hemen her sayıda işgallerin sürmesi, muharebeler ve Yunan vahşetleri ele
alınmıştır. Atatürk, özellikle Yunanlıların Anadolu’da yaptıkları zulümleri Türk ve dünya kamuoyuna
duyurarak işgallerin iç yüzünü gözler önüne sermek ve halkı işgale karşı uyarmak istemiştir. İşgaller
devam ederken Batılı ülkeler, işgalin meşruluğunu savunan ve halka medeniyet getireceklerini vadeden
yazıları uçaklarla Anadolu’nun hemen her yerine dağıtmaya başlamışlardır. İşte bu süreçte Hâkimiyet-i
Milliye’de yer alan çeşitli yazılarla ve bu çalışmada ele aldığımız tören haberleriyle bir nebze de olsa
halka ümit ve Millî Mücadele azmi verilmiş ve bu sayede Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesi fikri
planda gazete vasıtasıyla sürdürülmüştür.
KAYNAKLAR
Ankara Dün Heyecanlı Bir Zafer Günü Yaşadı, Hâkimiyet-i Milliye, 3 Nisan 1337 / Pazar, Numara 149,
Sayfa 1, Sütun 2-3-4
Bütün Anadolu Ayakta, Hâkimiyet-i Milliye, 26 Ağustos 1337 / Cuma, Numara 273, Sayfa 2, Sütun 12
Ankara’nın Dünkü Müstesna Manzarası, Hâkimiyet-i Milliye, 10 Eylül 1337 / Cumartesi, Numara 288,
Sayfa 1, Sütun 1-2
Anadolu’da Müzâhirât, Hâkimiyet-i Milliye, 13 Eylül 1337 / Salı, Numara 291, Sayfa 2, Sütun 3-4
Ankara’da Zafer Şenlikleri, Hâkimiyet-i Milliye, 14 Eylül 1337 / Çarşamba, Numara 292, Sayfa 2, Sütun
1-2

6

İmzasız, Anadolu’da Sakarya Zaferi, Hâkimiyet-i Milliye, 15 Eylül 1337 / Perşembe, Numara 293, Sayfa 1, Sütun 5-6
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STUDY ON GaAsN NANO-STRUCTURE MODEL VIA DFT COMPUTATIONAL METHOD:
A GEOMETRIC OPTIMIZATION AND MOLECULAR DYNAMIC PROCESS
GaAsN NANO YAPI MODELİ ÜZERİNE DFT HESAPLAMA YÖNTEMİ İLE ÇALIŞMA:
GEOMETRİK OPTİMİZASYON VE MOLEKÜLER DİNAMİK SÜRECİ
Ebru TANBOĞA KORKMAZ
Bitlis Eren University, Faculty of Arts&Sciences, Physics Department, Bitlis.
ORCID NO: 0000-0001-6204-5448
Doç. Dr. Fatih Ahmet ÇELİK
Bitlis Eren University, Faculty of Arts&Sciences, Physics Department, Bitlis.
ORCID NO: 0000-0001-7860-5550

ÖZET
Bu GaAsN, malzeme bilimindeki çeşitli uygulamaları ve fiziksel özellikleri nedeniyle çok dikkat çeken
bir alaşımdır. Çalışmada GaAsN' ye ait elektronik bant yapısı, genişletilmiş sıkı bağlama modeline
dayalı yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) kullanılarak hesaplanmıştır. Tutarlı yük olmaksızın
genişletilmiş yoğunluklu fonksiyonel sıkı bağlama (NonSCC-GFN1-xTB), geometrik optimizasyon ve
moleküler dinamik (MD) simülasyon sürecini anlamak için GaAsN model sistemini araştırmak için
benimsenmiştir. Bu bulguların GaAsN'nin modelleme yaklaşımının geliştirilmesinde önemli bir etkisi
olması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Simülasyon ve modelleme, Genişletilmiş yoğunluklu fonksiyonel sıkı bağlama,
Metaller ve alaşımlar, GaAsN.
ABSTRACT
GaAsN alloy has received much attention due to its physical properties and several applications in
materials science. We have presented the electronic band structure of GaAsN has been calculated by
using density functional theory (DFT) based on extended tight-binding model. Extended density
functional tight-binding without self-consistent charge (NonSCC-GFN1-xTB), is adopted to investigate
of GaAsN model system for understanding the geometric optimization and molecular dynamic (MD)
simulation process. These findings will have a significant impact on the development of modelling
approach of GaAsN.
Keywords: Simulation and modelling, Extended density functional tight-binding, Metals and alloys,
GaAsN.

INTRODUCTION
It is a well-known fact that, Gallium arsenide nitride (GaAsN) is an attractive semiconductor heterostructure because of its remarkable electronic behaviors [1-4]. Recent studies revealed that the band gap
dramatically decreases with adding of nitrogen (N) to GaAs crystal [5-8]. This strong effect of band gap
on the N incorporation provides an important material in optoelectronic devices manufacture. In general,
hetero-structures can be produced as low dimensional electronic systems, for example, quantum dots
and nanocluster [6, 9]. Hence, GaAsN is synthesized as nanomaterials including nano-atomic cluster for
different applications. On the other hand, GaAs with N exhibits a metastable crystal growth mechanism
as a function of different growth parameters. In addition, the effect of thermal energy on the annealing
process for GaAsN has been investigated with experimental measures [10-12]. But, the experimental
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studies have different difficulties in understanding of these behaviors at nano-scale of GaAsN and many
features of this material are not revealed despite its advantages [13].
These difficulties can be overcome by using computational methods [14]. Particularly, these methods
enable understanding the characterization of nanostructure, such as nano-cluster, nano-rod and nanowire
under different physical conditions [15]. Density functional theory (DFT)-based calculations has been
performed to understand the various physical properties of materials [16-18]. Especially, tight-binding
(DFTB) method is not required large amounts of empirical parameters [19]. In them, extended tightbinding (GFN1-xTB) supplies higher accuracy for all combination of periodic table than semi-empirical
approaches [20]. Furthermore, molecular dynamics (MD) simulations with tight-binding Hamiltonian
approximations play a crucial role for material design and applications [21, 22]. These simulation
techniques have become an important tool in the study of structural, phase transformation process,
thermal properties as a function of temperature and time.
In this paper, this study firstly, is dedicated to investigating the band structure of GaAsN0.25 by using
extended tight-binding based on DFT calculations. We have also examined the geometric optimization
and molecular dynamics process of bulk GaAsN model by using NonSCC-GFN1-xTB. Finally, the
structural development of model GaAsN system is analyzed by MD method at ambient temperatures.
The results reveal that the N atoms tend to bond with GaAs molecules during the optimization process.
The pair interactions without a self-consistency charge may lead to transformation into nanocluster from
the nano-rod system.

MATERIAL AND METHOD
GFN1-xTB FORMALISM
Density-functional theory (DFT) proposed by Kohn and Sham (KS) [23] is an effective method for the
examination of physical properties of different systems such as molecules, clusters and materials [23,
24]. On the other hand, density functional tight binding (DFTB) could provide a connection between
first-principles calculations and empirical tight-binding methods [25].
DFTB method based on KS-DFT energy using pre-computed interactions of pairs is a function of the
electron density. These pair interactions are tabulated in Slater-Koster files which use an optimized
minimum valence orbital [26]. GFN1-xTB is known as a new extended tight binding method introduced
by Grimme et al [27].
The total GFN-xTB energy expression consists of electronic (el), atom pairwise repulsion (rep),
dispersion (disp), and halogen-bonding (XB) terms:
𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐸𝐸𝑋𝑋𝑋𝑋

(1)

The electronic energy Eel is given by
1
2

1
3

𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒 = ∑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜.
𝑛𝑛𝑖𝑖 ⟨𝜑𝜑𝑖𝑖 |𝐻𝐻0|𝜑𝜑𝑖𝑖 ⟩ + ∑𝐴𝐴,𝐵𝐵 ∑𝑙𝑙(𝐴𝐴) ∑𝑙𝑙`(𝐵𝐵) 𝑝𝑝𝑙𝑙𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑙𝑙𝐵𝐵 𝛾𝛾𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑙𝑙𝑙𝑙` + ∑𝐴𝐴 𝜏𝜏𝐴𝐴 𝑞𝑞𝐴𝐴3 − 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑖𝑖

(2)

Where ψi are the valence molecular orbitals with occupation numbers ni and H0 is the zero-order
Hamiltonian. TelSel is the electronic free energy term [27].
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RESULTS AND DISCUSSION
Firstly, the geometry of the GaAsN unit cell is optimized using NonSCC-GFN1-xTB and the unit cell
contains four Ga and As atoms (gray and green colors) with one N atom (blue color) as shown in Fig.
1.

Fig. 1. Geometry optimized unit cell of GaAsN0.25.
In our work, secondly, we have created a model GaAsN and investigated the geometric optimization
and MD process using NonSCC-GFN1-xTB. For this purpose, a bulk model has been built by crystal
builder option in ADF.

Fig. 2. The atomic configuration of model GaAsN (blue atoms: N, orange atoms: As and gray atoms:
Ga).
Fig. 2 shows the model GaAsN system in the simulation box at different perspectives with the use of
OVITO visualization and analysis software [28].
The GaAs crystal structure was built as T2d-F-43m space group with 144 atoms and N atoms were
distributed randomly to upper and top side of GaAs in the simulation box with 4 nm length. Fig. 3 shows
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some geometric optimization parameters of the GaAsN with the recorded frame number (optimization
steps).

Fig. 3. The energy curves during the geometric optimization process.
As seen from figure, the total energy is minimized because the system is more stable state than the
beginning structure. Fig. 4 shows the distances between Ga/As and N atoms during the optimization
process.

Fig. 4. Interatomic distances of selected Ga-N and N-N during the geometric optimization process.
The atomic distances increases until frame number of 100 and then a sudden decrease occurs with the
increasing of optimization step. After 500 frame number, the distances are more stable at given values.
On the other hand, while the GaAsN system is close to the initial structure at frame number 100, the
system exhibits a cluster type structure at frame number 1000. The N atoms tend to bond with Ga and
As atoms with increasing optimization process. This result can be explained with bonding character of
N due to its higher electronegativity.
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Fig. 5. Snapshot of atoms in GaAsN model system a) beginning structure b) frame number 100 and c)
final optimization.
Fig. 5 shows the atomic configurations at the initial stage and 100 and 1000 frame numbers. As seen
from figure, the GaAs crystal transforms into a nanocluster like structure and the N atoms agglomerate
on the upper and top surface of GaAs at the final optimization.
The MD calculations are performed in this study using the Amsterdam Density Functional (ADF)
software (version 2020.104) associated with NonSCC-GFN1-xTB for a version of GFN1-xTB without
a self-consistency charge [29-31]. The temperature is increased linearly with the Berendsen [32]
thermostat method under NPT ensemble to 350 K from 300 K within 1.75 ps. The atomic distribution
in the simulation box is visualized by OVITO the Open visualization tool [28]. Fig. 6 displays the
variation of simulation process corresponding to frame number. We can say that the energy does not
stable during the MD process.

Fig. 6. The total energy and temperatures during the molecular dynamics process of the system.
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CONCLUSIONS
In summary, we used the extended tight-binding without a self-consistency charge method which is
based on density functional theory (DFT) to calculate the electronic properties of GaAsN. A molecular
dynamics study based on DFT calculations a version of NonSCC-GFN1-xTB of the model GaAsN
nanostructure. The geometric optimization was actualized by tight-binding DFT method. The total
energy as a function of temperature during the heating process was determined by using MD method.
Electronic results of GaAsN were in good agreement with other theoretical values. The authors have
believed that the extended tight-binding without a self-consistency charge enables the accuracy results
for GaAsN.
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INVESTIGATION of ENERGY and CO2 REDUCTION POTENTIAL of UNDERFLOOR
COOLING SYSTEM INTEGRATED INTO GEOTHERMAL HEAT PUMP
JEOTERMAL ISI POMPASINA ENTEGRE YERDEN SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ ve CO2
AZALTIM POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ
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Tekirdağ Namık Kemal University, Çorlu Vocational School, Machinery Program,
Çorlu, Tekirdağ.
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ABSTRACT
Nowadays, the decrease in carbon-based energy resources, the rapid increase in the demand for energy
and the environmental problems caused by the unconscious use of existing energy resources make it
inevitable to use energy resources more effectively and efficiently. For this reason, in this study, in
which the parameters that ensure that the energy consumption of the cooling system of a house is as low
as possible, the use of a ground source heat pump system and integrated floor cooling system in the
summer season of a 90 m2 floor area (experimental area) was investigated. It is aimed to reduce the total
energy consumption by choosing the system operating in a low-temperature regime by switching on less
energy consumption of the used geothermal heat pump compressor. Using the experimental studies
energy analysis results were applied to the system. According to the results obtained, the system's energy
efficiency was found to be 81.45% during the cooling process. In addition, as a result of the uncertainty
analysis performed to determine the accuracy of the experimental data, it was observed that the greatest
uncertainty in the measurements was in temperature measurements with ± 1.03 - ± 1.91 oC values and
the second-largest uncertainty ratio in the system was in flow measurements of 0.87 m3/h fluids. In
addition, the examined system was compared with a conventional cooling system in terms of CO2
equivalent emission values, and it was determined that it has the potential to reduce approximately 32
tons of CO2 equivalent emissions during the cooling season. As a result, it has been concluded that this
system, which will be used in space cooling, is very effective in reducing energy consumption and
greenhouse gas emissions.
Keywords: Geothermal Heat Pump, Floor Cooling, Thermodynamic Analysis, Energy Analysis, CO2
Equivalent Emissions.

ÖZET
Günümüzde, karbon kökenli enerji kaynaklarının azalması, enerjiye olan talebinin hızlı artışı ve var olan
enerji kaynaklarının bilinçsizce kullanılmasının oluşturduğu çevresel sorunlar, enerji kaynaklarının daha
etkin ve verimli kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu sebeple, bir konutun soğutma sisteminin
enerji tüketiminin mümkün olduğunca düşük olmasını sağlayan parametrelerin belirlenmeye çalışıldığı
bu çalışmada, 90 m2 taban alana sahip bir mahalin (deney alanı) toprak kaynaklı ısı pompası sistemi ile
entegre yerden soğutma sisteminin yaz sezonundaki kullanımı incelenmiştir. Enerji kullanımının
mümkün olduğunca düşük olmasını sağlayan parametrelerinin belirlenmesinde, düşük sıcaklık
rejiminde çalışan sistem seçilerek, kullanılan jeotermal ısı pompası kompresörünün daha az devreye
girerek toplam enerji tüketiminin azaltılması hedeflenmiştir. Yapılan deneysel çalışmaların
sonuçlarından yararlanılarak, sisteme enerji, analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, soğutma
sürecinde, sistemin enerji verimliliği % 81,45 olarak bulunmuştur. Ayrıca deneysel verilerin
doğruluğunun tespit edilmesi için gerçekleştirilen belirsizlik analizi sonucunda, ölçümlerdeki en büyük
belirsizliğin ± 1,03 - ± 1.91 oC değerleri ile sıcaklık ölçümlerinde, sistemdeki en büyük ikinci belirsizlik
oranının ise 0,87 m3/h değerindeki akışkanların debi ölçümlerinde gerçekleştiği görülmüştür. Ayrıca
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incelenen sistem, karbondioksit eşdeğeri emisyon değerleri açısından geleneksel bir soğutma sistemi ile
karşılaştırılmış ve soğutma mevsimi boyunca yaklaşık 32 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonu azaltma
potansiyeline sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, mahal soğutmasında kullanılacak olan bu
sistemin, gerek enerji tüketimini azaltmada gerekse sera gazları emisyonlarını düşürmede oldukça etkili
olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Jeotermal ısı pompası, Yerden soğutma, Termodinamik analiz, Enerji analizi, CO2
eşdeğer emisyon azaltımı.
INTRODUCTION
Nowadays, factors such as the decrease of carbon-based energy sources, rapid increase in energy
demand and environmental problems caused by the unconscious use of existing energy sources make it
inevitable to use energy sources more effectively and efficiently. In addition to meeting the current
energy demand, efficiency enhancement studies of existing systems should also be carried out. At the
same time, minimizing the damage to the environment during energy production and consumption
should be the priority. Because of this, alternative technologies that can be used, in particular with
renewable energy sources, should be developed, and studies should be conducted to ensure the usability
of these systems in industry and daily life (Akbulut 2012; Ünal 2014). An important part of global
energy consumption can be domestic heating and cooling systems. Efficient energy use, including waste
heat recovery and renewable energy applications, will greatly help reduce carbon dioxide emissions and
global warming. A heat pump system can contribute to this purpose and provide more thermal energy
than the electrical energy required to run the system. In this regard, heat pumps are more advantageous
than traditional heating and cooling systems than many applications in terms of their high efficiency
(Dincer and Rosen 2007). In these systems, thermal comfort can be provided at a lower air temperature
in the heating state and at a higher air temperature in the cooling state (Okamoto et al. 2009).
When the studies in the literature are examined, it is possible to encounter many studies on radiant
cooling systems and geothermal heat pumps. It is necessary to give information about some of these
studies, Stetiu (1999), conducted a study that numerically models radiant and forced convection cooling
systems in different regions to determine the energy and peak power gain of radiant cooling systems in
commercial buildings in the USA. With this study, it was determined that 30% of the energy
consumption and 27% of the peak power need could be saved. Imanari et al. (1999), made a comparison
of radiant panels placed on the ceiling with the traditional air conditioning system in terms of thermal
comfort, energy consumption and cost. They simulated typical office rooms on the third, fourth and fifth
floors of a six-story building in the Tokyo area. They determined that by using a radiant ceiling panel
system on one of the three floors of the simulated building, energy consumption could be reduced by
10%, and the estimated payback period of the system would be 1 to 17 years, depending on the market
price of the radiant ceiling panel. Zhang et al. (2017), conducted an experimental study on the heating
properties and control strategies of the ground source heat pump and radiant floor heating system for
the office building. They stated that the ambient temperature could be kept above 18 oC even within two
days when the system was closed. Kıncay and Temir (2002), investigate the heat loss and heat gain
values of a villa and have made sizing calculations for both heating and cooling with VGSHP. They
determined that the initial investment cost of the VGSHP system is 6% higher than that of the ASHP
system, 43% lower operating costs and 19% less total annual cost. Esen et al. (2007), examined the
energy and exergy efficiencies of the GSHP system using horizontal type ground source heat exchangers
embedded in depths of 1m and 2m. They determined the exergetic efficiency of the systems as 53.1%
and 56.3%, respectively. Lohani and Schmidt (2010), compared conventional systems with GSHP and
ASHP systems in terms of energy and exergy efficiencies. The results of the energy and exergy flow
analysis revealed that the ground source heat pump heating system is better than the air source heat
pump heating system and the traditional heating system.
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MATERIAL and METHOD
In this study, the data obtained from the experimental studies conducted for the cooling season (01 June
- 30 September 2021) of the radiant floor cooling system integrated with the geothermal heat pump used
in the experimental area determined in Silivri district of province İstanbul located in the north-west
Turkey's were used. The area used for the experiment is a floor area 90 m2 part of a dwelling. In addition,
this air conditioning system is used for greenhouse heating in the winter season. Benefit from the
experimental data, energy analysis were applied to the system. The general scheme of the system used
is given in Figure 1.
In the system given in Figure 1, the heat (Q̇ FC ), drawn from the space in the floor cooling panel circuit
is transmitted to the accumulation tank circuit (Q̇ A ). The heat (Q̇ H ) transferred from the accumulation
tank to the evaporator of the heat pump gasifies the heat transfer fluid. The temperature and pressure of
the gaseous heat transfer fluid are increased by compression in the compressor and the fluid is conveyed
to the condenser of the heat pump. Here, the ground circuit draws (Q̇ G ) the heat (Q̇ L ) that occurs when
condensation takes place. Afterwards, the refrigerant passes through the throttling valve and the cycle
continues.

Figure 1. General scheme of the system
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As seen in Figure 1, the system consists of three circuits. These are the underground circuit, heat pump
circuit and floor cooling circuit. Geothermal heat pump has been used to meet the cooling requirement
of the space. Catalogue of the geothermal heat pump used was presented in Table 1.
Table 2. Catalogue data of geothermal heat pump
Model
10°- 35°

Heating Capacity
Electricity consumption
Ampere
30°- 7°
Cooling Capacity
Electricity consumption
Ampere
Max. Output Temperature
Water Flow
Water Connection
Cooler Liquid
Electric Power
Compressor Type

Geothermal Heat Pump
12.10 kW
2.69 kW
5.40 A
10.00 kW
2.23 kW
4.7 A
60 °C
2.17 m³/h
1 1/4"
R410A
380/3/50 V/P/Hz
Scroll Type

The variable parameters measured in the experiments and analyzed are temperature, pressure and flow
values. Experimental data were recorded shortly with the Expert Logger 200 branded data logger device.
The relevant node points are given in the system flow charts in this context. Moreover, the measurement
instruments used, their brands and sensitivities are presented in Table 2.
Table 2. Measuring instruments and their sensitivities
Measurement tool
Tempsens / T Type Thermocouple

Measuring place
Sensitivity
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Tin, Tout, ±0.25 - 0.5% oC
Tat, Tg, Tfc
Testo 810 / Digital Thermometer Surface temperature of the floor ±2.0 oC
(Infrared)
covering
Testo 511 / Absolute Pressure Meter
Air pressure
Delta OHM HD 2301 / Thermo- Air temperature
Hygrometer

±0.003 bar
0.1% oC

HP475ACIR / K Type Probe

±0.3 oC, ±3%RH

Air temperature and humidity

Vf-Ect / Pressure Transmitter / (0- 2, 3, 7, 10
40bar)
Vf-Qtld / Turbine Type Flowmeter
7, 10
Testo 770-3 / Current Meter
Electricity Grid
Expert Logger 200 / Data Logger

Temperature, Pressure, Flow

±0.5% mbar
±0.5% m3/h
±1.0% V, ± 1.5%
A
0.02%

Also, the cost table of the system and the equipment used in the experiments were presented in Table 3.
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Table 3. Costs of system equipment

Component
Compressor
Evaporator
Throttling Valve
Condenser
Floor Cooling Panels
Underground Heat Exchanger
Accumulation Tank
Pump 1
Pump 2
Heat Pomp

Initial
Investment
Cost ($)

System
Lifecycle
(Year)

2200
1200
200
1200
4800
1000
500
350
350
8000

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Electricity
and
Maintenance
Cost ($)
150
150
50
150
500
170
100
150
20
20

Seasonal
Working
Hours (h)
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

Assumptions
• The systems examined are real and conform to the continuous flow open system model.
• The materials are homogeneous and their standard features are taken from the literature. The
immeasurable features of the devices were taken from the catalogue data of the devices. Since the
underground heat exchanger is considered to be insulated with the soil, heat loss was therefore neglected
(Q̇ loss,UHE = 0). Losses in pumps, compressor and accumulation tank had taken into
account(Ė loss,p1 , Ė loss,p2 ≠ 0), �Q̇ loss,comp ≠ 0�, (Q̇ loss,AT ≠ 0). It is assumed that there is no enthalpy
loss in the throttling valve (h3 = h4).

• Underground and floor cooling system, water was used as the heat carrier fluid and R410A is used as
the cooling fluid in the heat pump circuit. The thermophysical properties of the water are taken from the
EES program and the properties of the R410A from the SOLKANE and REFPROP Version 10 package
programs.
• In the calculations, the specific heating temperature of the water was 4.186 kJ/kg and in the energy
analysis, the environmental reference values were taken as T0 = 0.01 °C and P0= 1 bar.
• For the underground circuit, an excavation was carried out in 2 m deep, approximately 20 m long and
5 m wide. The ground heat exchanger (UHE), formed from polyethylene pipes resistant to high operating
pressure, is supplied as 100 m tube coils.
• 4 coil pipes were used to create a 350 m long heat exchanger and these pipes were placed horizontally
at a depth of 2 m with a gap of 40 cm between them.
• Accumulation tank is 100 Lt Capacity and made of stainless steel.
• Radiant panels capable of cooling and heating are used in the floor cooling circuit. Floor cooling panels
are made of polyethylene material. 16 mm diameter 700 m and 20 mm diameter 25 m pipe was used for
the ground cooling circuit.
•
Energy Analysis
The equations used for the whole system and its components are given in Table 4.
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Table 4. Equations of systems and units
Unit

Energy Balance
Unit
Q̇ FC + Ẇ p1 + Ẇ comp
+ Ẇ p2 = Q̇ G + Q̇ L,sys
COPC,sys
Q̇ FC
=
Ẇ p1 + Ẇ comp + Ẇ p2
Ẇ p1 + Ė 6
= Q̇ G + Q̇ L,UGC +Ė 5
ηC,UGC
Q̇ G
=
Ẇ p1 + Ė 6 − Ė 5
Ė 6 + Ẇ p1
= Ė 7 + Ė L,p1
Ė 7 − Ė 6
ηp1 =
Ẇ p1
Ė 7
= Q̇ G + Ė 5 + Q̇ L,UHE
Q̇ G
ηC,UHE =
Ė 7 − Ė 5
Ė 2 + Ė 5
= Ė 3 + Ė 6 + Q̇ L,CON
Ė 6 − Ė 5
ηC,CON =
Ė 2 − Ė 3

Ė 5 + Ẇ comp + Ė 11 =
Ė 6 +Ė 8 + Q̇ L,HPC
ηC,HPC
Ė 6 − Ė 5
=
Ẇ comp + Ė 11 − Ė 8
Ė 1 + Ẇ comp
= Ė 2 + Q̇ L,comp
Ė 2 − Ė 1
ηC,comp =
Ẇ comp

Energy Balance
Ė 4 + Ė 11
= Ė 8 + Ė 1 + Q̇ L,EVA
Ė 1 − Ė 4
ηC,EVA =
Ė 11 − Ė 8
Ė 8 + Ẇ p2 + Q̇ FC
= Ė 11 + Q̇ L,FCC
ηc,FCC
Q̇ FC
=
Ė 11 − Ė 8 + Ẇ p2
Ė 9 + Ẇ p2
= Ė 10 + Ė L,p2
Ė 10 − Ė 9
ηp2 =
Ẇ p2
Ė 8 = Ė 9 + Q̇ L,AT
Ė 8
ηc,AT =
Ė 9

Ė 10 + Q̇ FC
= Ė 11 + Q̇ L,FCC
Q̇ FC
ηc,FCC =
Ė 11 − Ė 10

Ė 3 = Ė 4 + Q̇ L,TV
Ė 4
ηC,TV =
Ė 3

Uncertainty Analysis
It is thought that two main factors affect the accuracy of experimental studies. The first is the errors
originating from the person performing the experiments (manufactured factors), and the second is the
errors caused by the experimental set and the measurement tools. Although the first type of error can be
prevented by experienced people doing the experiments or the number of repetitions, it is difficult to
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identify and prevent the second type of error (Akpınar, 2006). The second type of error usually depends
on device selection, device calibration, ambient conditions, observation format, and reading results. The
second type of error also is divided into 3 as errors arising from the manufacture of tools and equipment,
constant errors, the cause of which is often undetectable, and random errors due to electronic oscillations
of experimental devices (Holman, 1971).
For such reasons, the accuracy of the experiments needs to be proved (Editorial, 1994). The error
analysis in this study was calculated using Equation 1, based on the following assumptions, using
experimental devices placed in the locations shown in Figure 1 and the sensitivity values presented in
Table 2.
The following assumptions were taken into account in experimental error analysis.
1- The experimental system is a system that is installed by the standards and operates under real
operating conditions.
2- The calibration of the measuring devices used in the experiments is up-to-date and correct.
3- The measuring devices have no manufacturing defects.
4- The identified errors include constant and random errors.
According to the definitions mentioned above, the expression that gives the total error that may occur
in the measurement of the experiments can be calculated using Equation (1) according to Kline and
McClintock.
2
∂R
w �
∂x1 1

WR = ��

2
∂R
w �
∂x2 2

+�

2 1/2
∂R
wn � �
∂xn

+ ⋯�

(1)

Here, R, x1, x2, … xn is a given function of the independent variables, w1, w2, …, wn are the uncertainty
of the independent variables.
Investigation of Potential of Reduction in Carbon Dioxide Equivalent Emissions via Energy
Efficiency

One of the important approaches in reducing CO2 emissions is increasing the energy efficiency of the
systems (Akan and Akan 2018). In calculating the amount of CO2 emissions caused by energy resources,
the Equation (Eq.2) expressed in the Intergovernmental Panel on Climate Change (Akan and Akan 2018;
IPPC 2020) was used.
EmissionsGHG (E) = Fuel Consumption (FC) x Emission Factor (EF)

(2)

Here, E is the emission of a given GHG by type of fuel (kg GHG), FC is the amount of fuel combusted
(TJ), and EF is the default emission factor GHG by type of fuel (kg gas/TJ) (Akan and Akan 2018). In
addition, the electrical energy emission factor consumed can be accepted as 1.0097 kg CO2 / kWh
(Brander et al. 2020).
To investigate the potential of reduction in carbon dioxide equivalent emissions, it is assumed that the
compartment with 90 m2 floor area chosen as the experimental area is cooled by a conventional type
electric split air conditioner. Accepting that the split air conditioner and the geothermal heat pump
system studied in this study operate at nominal power, the electrical powers of these systems are
compared. In calculating the cooling load of the split air conditioner, the equality has given in Equation
(3), which is accepted by the European Heating-Cooling Air Conditioning Association (REHVA) (Bulut
2020), was used.
BTU
�
h

Q cooling load �

BTU

= Floor space (m2 )x Zone coefficient � 2 � + (n − 4) x 600 �
hm
BTU
)
hW

(Lighting power − 500) (W) x 3.4 (

BTU
�+
h

(3)

Here, the region coefficient is 500 (BTU/Wh) for the Marmara region and "n" is the number of people
in the room.
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RESULTS AND DISCUSSIONS
In this section, the energy analysis of the whole system examined has been made using the related
equations. In addition, the uncertainty rate of the experiments has been calculated and it has been
investigated how much carbon emission reduction potential of the system compared to a conventional
cooling system. The examined system is divided into 3 circuits and 9 components. The equations
required for each control volume are presented in Table 4.
Examining the Energy Analysis of the System
To determine the energy analysis of the system, the thermodynamic properties and energy values of the
fluids at the node points of each component were given in Table 5. SOLKANE and REFPROP for
refrigerant R410A, EES program and Thermodynamic tables for water were used to obtain these
properties.
Table 5. Determined values of node points
Point No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Phase
Gas
Liquid
Wet Steam
Gas
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid

𝒎𝒎̇ [kg/s]
0.048
0.048
0.048
0.048
0.520
0.520
0.520
0.330
0.330
0.330
0.330

P(Bar)
10
18
18
10
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

T [°C]
14.52
47.58
26.88
7.41
22.42
26.49
26.51
16.36
16.64
16.67
23.32

h [kJ/kg]
431.760
451.430
242.990
242.990
94.081
111.210
111.290
69.227
69.991
70.142
97.984

s [kJ/kgK]
1.821
1.834
1.147
1.148
0.331
0.388
0.388
0.244
0.247
0.248
0.345

𝐄𝐄̇ [kW]
20.724
21.669
11.664
11.664
48.922
57.829
57.871
22.845
23.097
23.147
32.335

Using the equations given in Table 4 and the properties of the node points given in Table 5, the calculated
energy values at each component's input and output points (Fig.1) were presented in Table 6.
Table 6. Average energy values of the system and its units.
Unit
𝐄𝐄̇𝐢𝐢 [kW]
System
10.305
Compressor
22.159
Condenser
70.591
Evaporator
43.998
Throttling Valve
11.664
Pump 1
57.889
Underground
Heat 57.871
Exchanger
Pump 2
23.157
Accumulation Tank
22.845
Floor Cooling Panels
31.897

𝐄𝐄̇𝐞𝐞 [kW]
8.949
21.669
69.493
43.569
11.664
57.871
57.871

𝐄𝐄̇𝐋𝐋 [kW]
1.356
0.491
1.098
0.429
0.000
0.018
0.000

𝐄𝐄̇𝐟𝐟 [kW]
10.743
1.435
10.005
9.490
11.664
0.060
8.949

𝐄𝐄̇𝐩𝐩 [kW]
8.750
0.944
8.907
9.061
11.664
0.042
8.949

EI [%]
81.45
65.80
89.03
95.48
100.00
69.33
100.00

23.147
23.097
32.335

0.010
-0.252
-0.438

0.060
23.097
9.188

0.050
22.845
8.750

83.05
98.91
95.23

Table 6 shows the energy analysis values for each component. It has been determined that the energy
loss occurring throughout the system is 1.356 kW. The evaporator and condenser are steel plate heat
exchangers. It was determined that 1.098 kW energy loss and 89.03% energy efficiency in the condenser
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were realized, the energy loss of the scroll type compressor used in the system was 0.491 kW, and the
energy efficiency was 65.80%. In addition, the energy loss of the evaporator was 0.429 kW, and the
energy efficiency was 95.48%. According to these values, it was determined that the most energy loss
in the system occurs in the condenser (Fig. 2).

System components

FCP
AT
P2
UHE
P1
TV
EVA
CON
COMP
-0,500

-0,300

-0,100

0,100

0,300
0,500
Energy loss(kW)

0,700

0,900

1,100

1,300

Figure 2. Energy loss values of system components
From the experimental measurements, it was determined that the electrical power consumed by the
compressor was on average 1.435 kW, and the electrical power consumed by the whole system was on
average 1.565 kW. Also, in Table 6, it can be seen that heat gain occurs in the accumulation tank and
floor cooling panels. It has been determined that the accumulation tank, which has the task of keeping
the water at the temperature required for the underfloor cooling circuit always ready, operates with
98.91% efficiency. Since the underground heat exchanger and throttle valve operate without loss, no
heat loss was observed in these components. The energy loss values of the circulation pumps in the
system have 0.018 and 0.010 kW, respectively, and were found to be very low. The energy analysis
evaluations obtained for the cooling season of the system are presented in Figure 3.

Energy ratio transferred to ground
Energy ratio drawn from evaporator
COPc,sys

Energy Analysis
Values (kW)

12,00

7,00
6,80
6,60
6,40
6,20
6,00
5,80
5,60
5,40
5,20
5,00

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
JUNE

JULY

AUGUST

COP Analysis
Values

Wcomp
Energy ratio discharged from condenser
Energy ratio drawn from test area
COPc,hp

SEPTEMBER

Cooling Season Months

Figure 3. Energy analysis evaluation in the cooling process of the system
Examining the Uncertainty Analysis of the System
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In the uncertainty analysis of the experiments, possible fixed and random errors in the experiments were
taken into account according to the assumptions given above, and the total error rate of each parameter
was reached by using Equation 1. The results obtained are presented in Table 7.
Table 7. Total errors that may occur in experiments
Error Constituents Parameters
Probable Errors in Temperature Measurement
Probable Errors in Pressure Measurement
Probable Errors due to Flow Measurement
Probable Errors in Electricity Grid Voltage Measurement
Probable Errors in Electricity Grid Current Measurement
Probable Errors in the Humidity Measurement
Probable Errors in the Time Measurement
Other Errors

Total Error
±1.03 - ±1.91
±0.51
±0.87
±0.015
±0.03
±0.042
±0.14
±0.1 - ±0.2

Unit
o
C
mbar
m3/h
V
A
RH
s
%

As a result of the uncertainty analysis, it was determined that the biggest uncertainty in the
measurements occurred in temperature measurements with values of ± 1.03 - ± 1.91 oC. Also, it was
observed that the second biggest uncertainty rate in the system was realized in flow rate measurements
of fluids with a value of 0.87 m3/h.
Examining the Potential of Reduction in CO2 Equivalent Emissions via Energy Efficiency
As mentioned in the section above, it is assumed that a conventional type split air conditioner is used to
cool the 90 m2 area determined to investigate the systems' carbon dioxide emission reduction potential.
In calculating this air conditioner's capacity, the formula given in Equation (3) was used. In addition, it
was assumed that the lighting requirement of the experimental area was 500W and the number of people
in the place was four. In this case, the capacity of the split air conditioner has been calculated as 45000
BTU/h (13.19 kW).
Both systems were accepted to operate at nominal power values, 24 hours a day and during the whole
cooling season (120 days) to determine the carbon dioxide equivalent emission reduction potential. In
this case, the potential to reduce the carbon dioxide emissions determined according to Equation (2)
with the total electrical consumption of both systems during the cooling season is given in Table 8.
Table 8. Comparison of systems
System

Electrical
(kW)

Geothermal Heat Pump 2.23
Conventional Split Air 13.19
Conditioner

Power Total
Electrical Carbon
Consumption (kW) Equivalent
(kg)
6422.4
6484.69
37987.2

Dioxide
Emission

38355.68

According to the calculations, it was determined that during the cooling season, if a geothermal heat
pump is used instead of a split air conditioner for cooling the place, the emission of approximately 32
tons of Carbon Dioxide equivalent emission will be prevented.
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CONCLUSIONS
The results obtained as a result of the study are presented below.
1- It has been determined that the working conditions of the system are affected by the outside
temperature.
2- It was determined that the system's energy efficiency is 81.45%.
3- The COP value of the entire system is 5.87.
In this respect, it is thought that the first processes to be applied to increase system efficiency should be
done in the compressor. For this reason, system efficiency can be increased by increasing the operating
temperature range of the heat pump and by choosing frequency-controlled compressors. Also, the
system examined has been compared with a conventional cooling system in terms of carbon dioxide
equivalent emission values, and it has been determined that it has the potential to reduce approximately
32 tons of carbon dioxide equivalent emission during the cooling season.
As a result, it was concluded that this system examined was very effective in reducing energy
consumption and greenhouse gas emissions. It was also highly available for the studied region.
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ÖZET
Gıdaların raf ömrünün uzun olması, sağlık koşullarına uygun muhafazası ve bu sayede ürün israflarının
azaltılabilmesi, üzerinde çalışılması gereken önemli konulardandır. Soğuk zincir olarak adlandırılan
yapı çok kapsamlı olup içerisinde birçok soğutucu çeşidi bulundurmaktadır. Süpermarketlerde yaygın
olarak bulunan endüstriyel teşhir tipi soğutucular soğuk zincirin bir halkasını oluşturmaktadır. Açık tip
endüstriyel teşhir soğutucuları ise sıcak ortam havasıyla olumsuz etkileşimleri nedeniyle fazla miktarda
elektrik enerjisi tüketmektedirler. Bu nedenle, enerji verimli bir teşhir soğutucu tasarımı önemli bir
araştırma konusudur. Bu tip soğutucularda yaygın olarak, şartlandırılmış ortam (kabin içi) ve çevreleyen
ortam (kabin dışı) arasındaki havanın ısı ve nem transferini azaltmak için hava perdeleri
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ticari bir Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kodu ile dikey, açık
tip bir teşhir soğutucu modellenmiş ve farklı üfleme hava hızlarının mevcut hava perdesi performansına
etkilerinin sayısal analizi yapılmıştır. Bu gerçekleştirilen analizler ile dört farklı durumun kabin içi hava
sıcaklığı ve soğutma yükleri karşılaştırılmıştır. Farklı hava hızlarında yapılan analizler sonucunda
275,91 K ile en iyi kabin içi hava sıcaklığına ve 1,67 m/s üfleme hava hızı ile Durum-3 göstermiş ve bu
durumun soğutma yükü ise 1466 W olarak bulunmuştur. En düşük soğutma yükü 1421 W ve hava hızı
1,5 m/s olan Durum-2 bulunmuştur. Durum-2’nin kabin içi hava sıcaklığı ise 280 K’dir. Yapılan
analizler neticesinde soğutma yükü ve kabin içi hava sıcaklığı karşılaştırmalarına dayanılarak en iyi
performansın Durum-3 olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgular akış, soğutma yükü ve sıcaklık
açısından tasarımcılara ışık tutacaktır.
Anahtar kelimeler: Endüstriyel teşhir tipi soğutucu, Enerji verimliliği, HAD, Hava perdesi
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ABSTRACT
It is important to work on the long shelf life of foods, their preservation in accordance with health
conditions, and thus reducing product wastage. The structure called the cold chain is rather
comprehensive and contains many types of coolers. Industrial display coolers, which are commonly
used in supermarkets, form a ring of the cold chain. Open type industrial display coolers, on the other
hand, consume large amounts of electrical energy due to their negative interactions with the hot ambient
air. Therefore, design of an energy efficient display cooler seems an important research topic. Air
curtains are commonly used in this type of coolers to reduce the heat and moisture transfer of the air
between the conditioned environment (inside the cabin) and the surrounding environment (outside the
cabin). In this study, a vertical, open type display cooler has been modeled through a commerical
Computational Fluid Dynamics (CFD) code, and various blowing air velocity effects on the current air
curtain performance have been numerically analyzed. Through these analyzes, the cabin air temperature
and cooling loads for four different situations were compared. As a result of the analyzes carried out at
different air velocities, the best indoor air temperature of 275,91 K was determined at the blowing air
velocity of 1,67 m/s, and the cooling load of this situation was found to be 1466 W. The lowest cooling
load of 1421 W at the air velocity of 1,5 m/s was found under Case-2. The cabin air temperature for
Case-2 was 280 K. As a result of the analyzes made, it is seen that the best performance has been Case3 considering comparison of the cooling load and the air temperature in the cabin. The findings obtained
will provide more informations to designers in terms of flow, cooling load, and temperature.
Keywords: Refrigerated display cabinets, Energy efficiency, CFD, Air curtain
GİRİŞ
Gıdaların raf ömrünün uzun olması, sağlık koşullarına uygun muhafazası ve bu sayede ürün israflarının
azaltılabilmesi, üzerinde çalışılması gereken önemli konulardandır. Soğuk zincir olarak adlandırılan
yapı çok kapsamlı olup içerisinde birçok soğutucu çeşidi bulundurmaktadır. Süpermarketlerde yaygın
olarak bulunan endüstriyel teşhir tipi soğutucular soğuk zincirin bir halkasını oluşturmaktadır.
Açık tip endüstriyel teşhir tipi soğutucularda hava perdelerinde verimlilik önemli bir araştırma konusu
olup, literatürde bu konuda yer alan çalışmalara bakıldığında, Rossetti ve ark. (2015), açık tip yatay
teşhir soğutucusunun hava akışını sayısal olarak modellemişler ve doğrulamışlardır. Yapılan çalışmada
HAD kullanılarak sayısal modelleme oluşturulmuştur. Bu modelleme ile parçacık görüntü hızı (PGH)
ölçülerek deneysel veriler karşılaştırılmıştır. Evaporatör, eşdeğer direnç yaklaşımı kullanılarak
modellenmiştir. Elde edilen sonuçlarda evaporatör hacminin içinde türbülanslı akıştan laminer akışa
geçişin modellenmesinin, evaporatörde doğru bir iz tanımı için kritik olduğunu kanıtlamışlardır. Giriş
sınırının ve evaporatör hacminin doğru kurulumunun büyük önem taşıdığını belirtmişlerdir [1].
Gaspar ve ark. (2008), yaptıkları çalışmada açık bir soğutucu kabinde ısıl sürüklenmenin üç boyutlu
HAD modeli ve analizi üzerinde çalışmışlardır. Çalışma boyunca hava perdesi kabin uzunluğu boyunca
ısıl sürüklenme ve hava perdesinin aerodinamik performansı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak hava
perdesinin yüksekliği arttıkça termal sürüklenmenin de hava perdesi ve duvarlar boyunca arttığı ve hava
perdesinin aerodinamik performansının azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca momentumun azalmasıyla hava
perdesinin kararlılığının da azaldığı görülmüştür. Bu koşulların soğutucu kabin içindeki homojen
olmayan hava sıcaklığı dağılımını ve ürünlerin sıcaklık değişimlerini etkilediği gözlemlenmiştir [2].
Cârlescu ve ark. (2008), soğutma kabininde boşaltma havası çıkışındaki hava perdesinin hız ve sıcaklık
dağılımlarını HAD modeli ile incelemişlerdir. Analiz sonucunda simülasyon ve deneyler arasındaki
ilişki doğrulanmıştır [3].
Sun ve ark. (2017), açık tip dikey teşhir soğutucularda hava yönlendirme şeritlerinin olduğu ve olmadığı
durumları HAD ile modellemişler ve sonuçları karşılaştırmışlardır. Tek katmanlı hava perdelerine ek
olarak soğutucu raflarının ön yüzlerinde hava yönlendirme şeritlerinin kullanımının paket sıcaklığına ve
soğutma kapasitesine etkisi analiz edilmiş ve bu model sayesinde daha güçlü hava perdesi elde edilerek
ortamdaki sıcak havanın kabin içine girmesi büyük oranda engellenmiştir. Bu sayede paket sıcaklıkları
4,7°C’den -0,2°C’ye düşmüş ve soğutulmuş gıdayı muhafaza etmek için gerekli soğutma kapasitesi %34
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oranında azalma sağlanmıştır [4]. Roşca ve ark. (2017), dört raflı dikey bir soğutma kabini için yaptıkları
HAD analizi ile hava perdesinden olan sızmaların kabinin alt tarafında özellikle sol ve sağ düzlemlerinde
daha çok ve üstle alt raflar arasındaki sıcaklık farkının 6ºC olduğu gözlemlenmiştir [5].
Foster ve ark. (2005), çok katlı bir soğutucu kabinin performansının iyileştirilmesi için HAD
simülasyonları üzerine çalışmışlardır. Evaporatörün konumunu ve boyutunu değiştirerek ölü
boşluklarda girdap oluşumunu engellemişlerdir. Hava perdesinin genişliği, açısı ve hız tahmini için
yapılan diğer HAD model ile kabinde değişiklikler yaparak testler tekrarlandığında yapılan
iyileştirmelerle ortalama güç tüketimi 1.37 kW’dan 1.29 kW’a ve 4 °C'nin üzerinde herhangi bir zaman
geçiren test paketi sayısı 12'den 1'e düşürülmüştür [6].
Hadawey ve ark. (2012), dikey soğutma kabinlerinin optimizasyonu için hava perdesinin genişliği, hızı,
çıkışındaki boşaltma açısı, kabindeki üst rafın hava perdesi çıkışına göre konumu gibi parametreleri
araştırmışlardır. Yapılan analizler sonucunda üst raf ile hava perdesi arasındaki mesafenin en aza
indirilmesinin ve hava perdesi genişliğinin 90-110 mm arasında tutulmasının en iyi performansı
sağladığı gözlemlenmiştir. Hava perdesi boşaltma açısının 5° ile 10° arasında olması en iyi korumayı
(çevreden) sağlarken, boşaltma ızgarası kullanımı soğutma yükünden %4 tasarruf sağlamıştır [7].
Cortella (2002), yatay ve dikey tip teşhir soğutucularında kabin içindeki hava akış modelinin ve gıda
sıcaklığının tahmini için HAD analizleri yapmıştır. Yapılan modeller sonucunda en sıcak paket dönüş
havasına yakın olan paketler olduğu görülmüştür. Paketlerde en düşük yük sıcaklığa soğutma
periyodunun sonunda ulaşılır. Sonraki 30 dakikalık defrost sırasında, soğutma döngüsünün durması ve
defrost sürecinden gelen ek ısı yükü nedeniyle paket sıcaklıklarının 2,5–3,5 °C arttığını belirtmiştir [8].
Bu çalışmada, HAD programı ile dikey açık tip bir teşhir soğutucu modellenmiş ve farklı üfleme hava
hızlarının mevcut hava perdesi performansına etkilerinin sayısal analizi yapılmıştır.
TEORİK ANALİZ
Endüstriyel teşhir tipi soğutucularda kullanılan mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ve
ekipmanları aşağıda verilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi
Çevrim ekipmanlarının kapasitelerini hesaplamak için aşağıdaki eşitlikler kullanılır [9]. Sistemdeki
evaporatör ve kondenser kapasitesi eşitlik 1 ve 2 ile hesaplanmaktadır.
𝑄𝑄̇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑚𝑚̇(ℎ1 − ℎ4 )
𝑄𝑄̇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑚𝑚̇(ℎ2 − ℎ3 )

(1)
(2)

Sistemdeki kompresörün gücü ve soğutma performans katsayısı (COP);
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𝑊𝑊̇𝑘𝑘 = 𝑚𝑚̇(ℎ2 − ℎ1 )
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆 =

(3)

𝑄𝑄̇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑊𝑊̇𝑘𝑘

(4)

eşitlikleri ile hesaplanır [9].
Hız alanını belirlemek için süreklilik denklemi [10];
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

=0

(5)

Teşhir tipi soğutucu ve ortam havası arasındaki sıcaklık dağılım denklemi [7];
ρ𝐶𝐶𝑝𝑝 �𝑢𝑢

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑣𝑣

kullanılmıştır.

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑤𝑤

𝜕𝜕𝜕𝜕
�
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −�

𝜕𝜕
𝜕𝜕
𝜕𝜕
(𝑞𝑞𝑥𝑥 ) + �𝑞𝑞𝑦𝑦 � + (𝑞𝑞𝑧𝑧 )�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑞𝑞 ′′

(6)

MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada, hava akış analiz problemini çözmek için hesaplamalı akışkanlar dinamiğindeki nümerik
metodlar kullanılmıştır. Çözümlemeler Fluent programıyla yapılmıştır. Fluent ticari yazılımıyla NavierStokes denklemlerini kullanarak akış ve sıcaklık dağılımları hesaplanmıştır. Çözümlemede iki boyutlu
geometri oluşturularak akış hacmi tasarlanmıştır. Sınır koşulları olarak, kabin içerisinde evaporatör ve
fan modellenmiştir. Mahal hava sıcaklığı 25 °C ve hızı 0.2 m/s olarak tanımlanmıştır. Çözüm ağı dörtgen
olarak belirlenerek 58000 çözüm ağı elemanı oluşturulmuştur. Oluşturulan çözüm ağı kalitesinin
çarpıklık (skewness) maksimum değeri 0.75, orthogonal quality minimum değeri 0.37 olarak
hesaplanarak oluşturulan çözüm ağının kabul edilebilir aralıklarda olduğu belirlenmiştir.
Bu çözümlemede k-ε türbülans modeli deneysel sonuçlara yakın değerler verdiği için tercih edilmiştir.
Radyasyon modeli yüzeyden yüzeye (S2S) olarak aktif edilmiştir. Süreklilik, momentum ve enerji
denklemleri 2 boyutlu düzlemde zamana bağlı ve sıkıştırılamaz akış olarak çözülmüştür. Çözümlemeler
yakınsama kriterini sağlayarak sonlandırılmıştır.
BULGULAR
Aşağıda Çizelge 1’de hava perdesine etki eden parametreler: dönüş hava hızı, hava debisi, hava çıkış
sıcaklığı, hava giriş sıcaklığı, kabin içi hava sıcaklığı ve soğutma yükü olarak verilmiştir.
Çizelge 1. Modellenen 4 farklı durum için HAD sonuçları
Dönüş
Durum hızı
m/s
1
2
3
4

406

1,45
1,5
1,68
1,98

hava Hava
debisi
m3/h
407
421
471
555

Kabin içi
giriş
Hava çıkış Hava
Soğutma
hava
sıcaklığı
sıcaklığı
yükü
sıcaklığı
K
K
W
K
273,56
283,79
285,43
1502
273,85
283,21
280
1421
273
281,62
275,91
1466
273,65
281,58
277,5
1590
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Yapılan analizler neticesinde 4 farklı durum için sıcaklık ve hız değerlerine ait HAD sonuçları
görülmektedir (Şekil 2-5).

Şekil 2. Durum 1 için HAD analiz sonuçları

Şekil 3. Durum 2 için HAD analiz sonuçları
En düşük soğutma yükü 1421 W ve hava hızı 1,5 m/s olan Durum 2 şartlarında ortaya konmuştur. Durum
2’nin kabin içi hava sıcaklığı ise 280 K’dir.

Şekil 4. Durum 3 için HAD analiz sonuçları
275,91 K ile en iyi kabin içi hava sıcaklığına ve 1,67 m/s üfleme hava hızı ile Durum 3 göstermiş ve bu
durumda soğutma yükü ise 1466 W olarak bulunmuştur.
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Şekil 5. Durum 4 için HAD analiz sonuçları
Durum 4’te dönüş havası hızı arttığında kabin içi hava sıcaklığının Durum 3’e göre yükseldiği
görülmüştür.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışma kapsamında, özellikle perakende satış yapan süpermarketlerde kullanılan açık tip dikey
teşhir soğutucularda hava perdesi performansına etki eden parametrelerin ortaya konması için nümerik
analiz yapılmıştır. Hava perdelerinin cihazın bulunduğu ortamdaki sıcak havanın bünyesindeki duyulur
ve gizli ısıyı büyük oranda engellemesi yönü ile hava perdesinin soğutma performansına etkileri
incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmada 4 farklı durumun soğutma sistemindeki etkileri araştırılmış ve
nümerik sonuçları karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler neticesinde soğutma yükü ve kabin içi hava
sıcaklığı karşılaştırmalarına dayanılarak en iyi performansın Durum 3 şartlarında olduğu görülmüştür.
Durum 3 şartlarında kabin içi sıcaklık değerlerinin istenen düzeyde ve böylece ürün sıcaklıklarının
istenilen aralıkta tutulmasını sağlanmış olacaktır.
Elde edilen bulgular akış, soğutma yükü ve sıcaklık açısından tasarımcılara ışık tutacaktır. Deneysel
çalışmalar yapılarak da HAD çalışmasından elde edilen sonuçların test değerlerine uygunluğu tespit
edilebilir.
TEŞEKKÜR
Yazarlar, çalışmaya vermiş oldukları desteklerinden dolayı Nurdil Teknik Soğutma A.Ş’ye ve
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ÖZET
Günümüzde enerji kaynakları hızla tüketilirken, soğutma sistemlerinde akıllı teknolojilerle enerji
tüketiminin düşürülmesi ve enerji verimliliği sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar büyük önem
taşımaktadır. Bu sistemlerde kullanılan fanlar yüksek enerji tüketimine sahiptir. Bu yüzden fanların
doğru seçilmesi ve enerjinin verimli yönetilmesi gerekmektedir. Soğutma sisteminde fanlar, kondenser
ve evaporatörde cebri hava akışı sağlamaktadır. Ayrıca fanlar kondenserde yoğuşma, evaporatörde
buharlaşma işleminin gerçekleşebilmesine yardımcı olmaktadır. Kondenser yüzeyinde zaman içinde
kirlenme gerçekleşir ve bu kirlilik kondenserin kanatçıklarında birikerek bir tabaka oluşturur. Bu tabaka
hava geçişini engelleyerek kondenserde hava fark basıncını yükseltir ve kondenserin ısı atmasını
zorlaştırır. Kondenser fanları kompresör ile eş zamanlı çalışmakta ve kompresör devreden çıktığında
belirli süre ters yönde çalışarak, kirlenen kondenser yüzeyini temizlemektedir. Bu süreçler sabit bir
döngü ve hızda gerçekleştirildiğinden, fanlar, kompresör her devreden çıktığında aynı hız ve süre
boyunca ters yönde çalışır. Bu uygulama alanlarında fanlar sabit bir kontrol algoritması ile
yönetilmemektedir. Bu çalışmada kondenser kirliliğinin kontrol edilmesine yönelik akıllı fan yönetim
algoritması tasarlanmıştır. Tasarlanan algoritmada kondenser çıkışındaki soğutucu akışkan sıcaklığı
referans alınarak fan devri değişken hızlı olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda algoritma, kondenserin
hava fark basınç değeri ile fanın ters yönde çalıştığı durumda çalışma süresini belirlemektedir. Önerilen
akıllı fan yönetim algoritması ile kondenser yüzey kirliliği hassas bir şekilde kontrol altına alınarak
enerji verimliliği sağlanabilir.
Anahtar kelimeler: Akıllı Fan Yönetim Algoritması, Değişken Devirli Fan, Endüstriyel Soğutma,
Kondenser Yüzey Kirliliği
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ABSTRACT
Today, while energy resources are consumed rapidly, studies on reducing energy consumption and
providing energy efficiency with smart technologies in cooling systems are of great importance. The
fans used in these systems have high energy consumption. Therefore, it is necessary to choose the fans
correctly and to manage the energy efficiently. Fans provide forced air flow in the condenser and
evaporator in the cooling system. In addition, fans help to achieve condensation in the condenser and
evaporation in the evaporator. Pollution occurs in the condenser surface over time and this pollution
accumulates on the fins of condenser, forming a layer. This layer blocks the air flow, increasing the air
differential pressure loss in the condenser and making it difficult for the condenser to rejection of heat.
Condenser fans work simultaneously with the compressor and when the compressor is off for a certain
period of time, the fans work on the reverse for cleaning the polluted condenser surface. Because these
processes are performed at a fixed cycle and speed, the fans work in reverse for the same speed and
duration each time the compressor closed. Fans are not controlled by a fixed control algorithm in these
applications. In this study, a smart fan management algorithm is designed to control pollution on
condenser surface. In the designed algorithm, the fan speed was determined as variable speed by taking
the refrigerant temperature at the condenser outlet as a reference. In addition, the algorithm determines
the reverse of fan operating time with the air differential pressure loss of the condenser. The pollution
on condenser surface can be precisely controlled and energy efficiency can be achieved with the smart
fan management algorithm.
Keywords: Smart Fan Management Algorithm, Variable Speed Fan, Industrial Cooling, Pollution on
Condenser Surface
GİRİŞ
Günümüzde artan nüfus ve çeşitli sektörlerin büyüme etkisi ile enerji tüketimi de hızla artmaktadır.
Enerji tüketimine sektör bazında bakıldığında soğutma sistemlerinde yüksek miktarlarda enerji tüketimi
göze çarpmaktadır. Bu sistemlerde akıllı teknolojiler ile enerji tüketiminin düşürülmesi ve enerji
verimliliği sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar önem taşımaktadır. Soğutma sisteminde fanlar,
kondenser ve evaporatörde cebri hava akışı sağlamaktadır. Ayrıca fanlar kondenserde yoğuşma,
evaporatörde buharlaşma işleminin gerçekleşebilmesine yardımcı olmaktadır. Kondenser yüzeyinde
zaman içinde kirlenme gerçekleşir ve bu kirlilik kondenserin kanatçıklarında birikerek bir tabaka
oluşturur. Bu tabaka hava geçişini engelleyerek kondenserde hava fark basıncını yükseltir ve
kondenserin ısı atmasını zorlaştırır. Bu durum soğutma sisteminin bütününü negatif yönde
etkilemektedir ancak kondenser fanlarının yönetilmesi ile bahsedilen problemin önüne geçilmesi
mümkündür.
Literatürde yer alan değişken devirli fanların enerji verimliliği ve kondenserlerin kirliliği ile ilgili
çalışmalar incelenmiştir.
Yu ve ark. (2007), değişken hızlı kondenser fan kontrollü hava soğutmalı santrifüj soğutma gruplarının
kısmi yük performansını tespit etmek için gelişmiş bir termodinamik model kullanmışlardır. Çeşitli yük
ve ortam koşullarında çalışan mevcut bir soğutma grubunun çalışma verileri kullanılarak
doğrulanmıştır. En yüksek soğutma performans katsayısı’nın (COP), dış ortam sıcaklığına ve tam
yükten ziyade yoğuşma sıcaklığını kontrol etme algoritmasına bağlı olarak 0.71-0.84'lük bir kısmi yükte
meydana geldiği belirlenmiştir [1]. Siegel ve ark. (2003), ısı değiştirici yüzeyinde partikül birikimini
modellemek için bir çalışma yapmışlardır. Yüksek hava hızının, kanat kenarlarına, borulara çarpma ve
hava türbülansı ile artan birikime yol açtığını, daha düşük hızların ise, yerçekimi yerleşimi ile artan
birikime neden olduğunu göstermişlerdir [2].
Ocak ve ark. (2021), endüstriyel bir soğutucuda farklı tip fanların kullanılması durumunda fanların
soğutma sisteminin enerji tüketimi üzerindeki etkilerinin araştırmışlardır. Birinci sistemde elektronik
komütasyonlu motor (EKM) ve ikinci sistemde gölge kutuplu asenkron motor (GKAM) fanlar
kullanılarak arasındaki verimlilik karakteristiğinin karşılaştırmasını yapmışlardır. Deneyler sonucunda
tasarlanan sistemlerde tüketilen enerji birinci sistem için 51.71 kWh iken, ikinci sistem için bu değer
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54.22 kWh olarak ölçülmüştür. Birinci sistemdeki fanın daha az enerji tüketmesinin yanı sıra ısı transferi
açısından daha verimli olduğu görülmüştür [3]. Koşan ve ark. (2021), endüstriyel soğutucularda
kompresör kontrol tekniğinin enerji tüketimine etkilerini incelemişlerdir. Yapılan çalışmada sabit devirli
kompresör ve değişken devirli kompresör yapıları ve kontrol teknikleri araştırılmıştır. Değişken hızlı
motorlarla çalıştırılan sistemlerde enerji verimliliği sağlanmaktadır. Kullanılacak kontrol
algoritmalarının yapay sinir ağları ve diğer akıllı algoritmalar ile oluşturulması, sistem girdilerinin daha
verimli takip edilmesi ve kararlılığın sağlanması açısından faydalı olacağını belirtmişlerdir [4].
Yu ve ark. (2007), hava soğutmalı santrifüjlü bir soğutucu için kondenser fan kontrolünü
araştırmışlardır. Sabit hızlı kondenser fanlarının, yoğuşma sıcaklığını tam olarak kontrol etmek için
yetersiz kaldığını belirtmişler ve COP' deki yüzdelik artışın dış ortam sıcaklığının düşmesiyle ters
orantılı olarak arttığını göstermişlerdir. Soğutucunun COP değerini artırmak için, kondenser fanlarına
değişken hız kontrolü uygulanmalı ve ayar noktasının yoğuşma sıcaklığı, dış ortam sıcaklığına ve
soğutucu yüküne göre ayarlanması gerektiğini belirtmişlerdir [5]. Mahdi ve ark. (2019), soğutma
sistemlerinde optimum sayıda kondenser fanına dayalı kısmi yük işletiminde COP’yi optimize etmek
için bir model geliştirmişlerdir. Soğutma gruplarının güçleri 703 kW, 1266 kW ve 1758 kW olup, fan
sayısı 1 ila 6 arasında değişmiştir. Ortam sıcaklığı 30 ila 50 °C ve kısmi yük 0.25 ila 1 arasında
değişmektedir. Bu model sayesinde ortalama 5.6 GWh/yıl enerjisi tasarrufu olduğu tespit edilmiştir.
Kondenser fanlarının sayısının optimizasyonu ile emisyon azatlımı sağlanabildiğini göstermişlerdir [6].
Yukarıda verilmiş literatür çalışmalarında kondenserdeki yüzey kirliliği incelenmiştir. Bu çalışmada,
soğutma sistemlerinde enerji verimliliği sağlamak için kondenser fanı akıllı bir algoritma tasarlanarak
yönetilmiştir. Kondenser verimliliğini etkileyen parametrelerden birisi olan yüzey kirliliği, bu çalışmada
geliştirilen algoritma ile kontrol altına alınmıştır. Aynı zamanda değişken devirli fan kontrolü ile de
enerji tasarrufu sağlanması ve soğutma performansının artırılması amaçlanmıştır.
TEORİK ANALİZ
Mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ve sistem elemanları Şekil 1’de verilmiştir.

1- Kompresör
2- Kondenser
3- Kondenser Fanları
4- Dryer

5- Kılcal Boru
6- Evaporatör
7- Evaporatör Fanları

Şekil 1. Mekanik Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimi
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Kompresörün güç girişi, eşitlik (1) kullanılarak hesaplanır [7]:
𝑊𝑊̇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶. = 𝑚𝑚̇(ℎ2 − ℎ1 ) = 𝐼𝐼 𝑉𝑉 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐Ɵ

(1)

Kondenser kapasitesi eşitlik (2), soğutma tesir katsayısı (COP) eşitlik (3) ile hesaplanır [7]:
𝑄𝑄̇𝐶𝐶 = 𝑚𝑚̇(ℎ2 − ℎ3 )

(2)

𝑄𝑄̇ 𝑒𝑒

(3)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑊𝑊̇𝑐𝑐

Toplam ısıl direnç eşitlik (4) ile hesaplanır [8]:
R= 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑦𝑦ü𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 + 𝑅𝑅0

(4)

Hava debisi fan devri ile doğru orantılı, güç tüketimi ise fan devrinin küpü ile doğru orantılıdır.
𝑄𝑄2
𝑄𝑄1

𝑊𝑊2
𝑊𝑊1

𝑁𝑁

= 𝑁𝑁2

(5)

1

𝑁𝑁

3

= �𝑁𝑁2 �
1

(6)

3.MATERYAL VE METHOD
Bu çalışmada, kondenser kirliliğinin kontrol altına alındığı ve kondenser fanının değişken devirli
yönetildiği yeni bir akıllı yönetim sistemi geliştirilmiştir. Tasarlanan algoritmada kullanılan
ekipmanların kapasiteleri ve algoritmada kullanılan soğutma sisteminin sınır şartları Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Ekipman Parametreleri
Ekipmanlar
Yoğuşma Sıcaklığı
Buharlaşma Sıcaklığı
Evaporatör (Buharlaştırıcı)
Kompresör
Kondenser (Yoğuşturucu)
Aşırı Soğutma

Parametreler
45 °C
-10 °C
2000 W
790 W
2790 W
5 °C

200 mm kanat genişliğine sahip fan kullanılan sistemde, statik basıncın 16 Pa olması durumunda Tablo
2‘deki fan özellikleri fan kanunlarıyla hesaplanmıştır.
Tablo 2. Farklı hız değerleri için parametreler
HIZ (devir / dakika)
1300 d/d
1550 d/d
1800 d/d

413

DEBİ (𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒉𝒉)
300
357
415

Güç (W)
6
10
16
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Şekil 2. Hava soğutmalı kondenserde hava akışı
Bu çalışmada hava soğutmalı bir kondenser için;
•
•

soğutucu akışkan kondenser çıkış sıcaklığı (𝑇𝑇𝑠𝑠 ),
kondenser çıkış havası sıcaklığı (𝑇𝑇çℎ ),

•

kondenser giriş havası sıcaklığı (𝑇𝑇𝑔𝑔ℎ ),

•

kompresör devrede olma durumuna göre “Açık” komutu

•

temiz kondenser fark basıncı 𝛥𝛥𝛥𝛥 ,

•

•

kondenser giriş ve çıkış havası sıcaklığı farkı için belirlenen sıcaklık set değeri (𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )

kondenser kontrol fark basıncı 𝛥𝛥𝑃𝑃𝑘𝑘 ,

kullanılarak Şekil 3’de verilen algoritma geliştirilmiştir.
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Şekil 3. Akıllı Fan Yönetim Algoritması
Tasarlanan algoritmada ilk olarak soğutucu akışkanın kondenserden çıkış sıcaklığına göre fan devri
Şekil 4’e göre oransal olarak kontrol edilecektir. Devir kontrolü yapılırken soğutucu akışkan sıcaklığı
istenen değerlerde ise fanlar minimum veya nominal hızda çalıştırılırken, soğutucu akışkan 40 °C’nin
üzerinde ise fan maksimum devirde çalıştırılır. Bu yöntemle 5 °C aşırı soğutma fanlar ile garanti altına
alınması hedeflenir. Eğer maksimum devirde soğutucu akışkan sıcaklığı istenen sıcaklık farkının %15
altında ise uyarı verilir.
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Kompresörün devreden çıktığı durumda hava akışının olduğu durumdaki kondenser fark basıncı kontrol
edilir. Sistemdeki fark basınç kondenser yüzeyinin temiz olduğu durumdaki fark basınç değerinin
%10’unu geçmişse fan ters yönde ve nominal devirde Şekil 5 ile belirlenen değişken sürelerde
çalıştırılır. Böylece kondenserdeki kirlilik oranının azaltılması planlanmıştır. Eğer kondenser fark
basıncı %15’i aşmışsa bunlara ek olarak "Kondenser kontrol edilmeli" uyarısı verilir. Kompresör tekrar
devreye girdiğinde ise algoritma başa döner.

2000

1800

1800

1800

1800
1550

1600
1300

Fan HIZ (d/d)

1400
1200

1000

1000

800

800
600
400
200

Şekil
4.

0

0
0

30

32

36
38
Soğutucu Akışkan Sıcaklığı (°C)

40

42

44

Soğutucu Akışkan - Fan Hızı Grafiği

4,5

Fanın Ters Çalışma Süresi (d)

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

ΔP

0,1ΔP

0,11ΔP

0,12ΔP

0,13ΔP

0,14ΔP

0,15ΔP

Kondenser Kontrol Fark Basıncı (𝛥𝛥𝑃𝑃𝑘𝑘, Pa)

Şekil 5. Fanın Ters Çalışma Süresi – Kondenser Kontrol Fark Basıncı Grafiği
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SONUÇLAR
Bu çalışmada kondenser kirliliğinin kontrol edilmesine yönelik akıllı fan yönetim algoritması
tasarlanmıştır. Tasarlanan algoritmada kondenser çıkışındaki soğutucu akışkan sıcaklığı referans
alınarak fan devri değişken hızlı olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda algoritma, kondenserin hava fark
basınç değeri ile fanın ters yönde çalıştığı durumda çalışma süresini belirlemektedir.
Kondenserin yüzey kirliliği ve fanların enerji tüketimi tasarlanan akıllı fan yönetim algoritması ile
kontrol altına alınmıştır.
Fanların değişken devirli yönetilmesi ile aşırı soğutma 5°C değerinde tutulmuş, bu sayede sistemin
soğutma kapasitesinde artış gerçekleşecektir. Soğutma kapasitesi 2075 W’a yükseltilmiştir. Bu değerin
elde edilebilmesi için fan gücü 6 W arttırılmıştır. Aşırı soğutma yapıldığında ise sistem COP’si %3,55
oranında artış göstermiştir.
Önerilen akıllı fan yönetim algoritması ile kondenser yüzey kirliliği dolayısıyla kondenser verimi hassas
bir şekilde kontrol edilerek enerji verimliliği sağlanabilir.
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ÖZET
Güç sisteminde üretilen elektriğin frekansının değişen tüketime göre ayarlanması işlemine YFK
denilmektedir. YFK güç sistem tasarımı ve operasyonunda oldukça önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada
iki alanlı çok kaynaklı bir güç sisteminde yük frekans kontrolü (YFK) ele alınmıştır. İkincil denetleyici
olarak eklemeli bulanık PI denetleyici tasarlanmış ve önerilmiştir. Denetleyiciden en iyi performansı
elde etmek amacıyla denetleyici parametreleri etkin ve gürbüz yapısıyla bilinen simbiyotik organizmalar
arama algoritması (SOAA) ile ayarlanmıştır. Benzetimi gerçekleştirilen güç sistemi
MATLAB/Simulink ortamında modellenmiş, optimizasyon tekniği ise MATLAB/M-file ortamında
kodlanmıştır. Çalışmanın literatüre katkısının ispatı için elde edilen sonuçlar saygın dergilerde
yayımlanan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçlarına göre önerilen denetleyicinin frekans
ve bağlantı hattı güç değişim eğrilerindeki salınım, oturma zamanı, maksimum negatif aşım ve
maksimum pozitif aşım gibi zaman alanı göstergeleri bakımından diğer yaklaşımlardan daha iyi
performans sergilediği gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: yük frekans kontrolü, iki alanlı çok kaynaklı güç sistemi, eklemeli PI denetleyici,
simbiyotik organizmalar algorithması, optimizasyon
ABSTRACT
In a power system, the process of adjusting frequency of the electricity generated in accordance with the
changing consumption is called load frequency control (LFC). LFC is quite important in power system
design and operation. Therefore, in this study, LFC in a two-area multi-source pmwer system is
adressed. As secondary controller, cascade fuzzy PI controller is designed and proposed. To maximize
the performance of this controller, controller parameters are tuned by symbiotic organisms search (SOS)
algorithm that is famous for its effectiveness and robustness. The power system simulated are modeled
in MATLAB/Simulins environment and the optimizer is coded in MATLAB/M-file platform. In order
to affirm the contribution of the work, the collected results are compared with the results published in
prestigious journals. As per the comparative results, the proposed approach controller is found to exhibit
better performance than other approaches in terms of time domain indicators such as oscillations, settling
time, maximum undershoot and maximum overshoot in the frequency and tie-line pmwer deviations.
Keywords: load frequency control, two-area multi-source pmwer system, cascade fuzzy PI controller,
symbiotic organisms search algorithm, optimization
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GİRİŞ
Güç sistemlerini optimum çalışma durumunda tutmak için sistemlerin kontrol edilmesi gerekmektedir.
Bütün elektrik enerjisi üretim merkezleri birbirine ve sisteme senkronize şekilde bağlı olduğu için her
bir sistem aynı frekansa sahiptir. Bundan dolayı güç sistemlerinin verimli ve kararlı çalışabilmesi için
frekans sabit kalmalıdır. Güç sistemlerinin sabit frekansta çalışabilmesi güç dengesi ile mümkündür [1].
Güç dengesinde üretilen aktif güç toplamı, sistemdeki kayıp ve iletim hatları üzerinden geçen güç
toplamına eşit olmalıdır. Frekansı etkileyen en önemli parametrelerden biri aktif güçtür. Kastedilen güç
dengesi, aslında aktif güç dengesini sağlayarak olacaktır. Üretilen enerji fazla ise frekans değeri
artacaktır. Tüketilen enerji fazla ise bu kez frekans değeri azalacaktır. Tüketilen enerjinin karmaşık ve
sürekli değiştiği günümüz dünyasında üretilen ve tüketilen güç arasındaki dengeyi sağlayabilmek için
etkin ve hızlı cevap üretebilecek bir denetime ihtiyaç vardır.
İki veya daha fazla bölgenin birbirlerine bağlı/enterkonnekte güç sistemlerinde sistem frekansında
meydana gelen değişimlerin kontrol edilmesi ve iletim hatlarındaki yüklenmelerin belirlenen değerler
içinde kalacak şekilde generatörlerin aktif güç çıkışlarının ayarlanması yük frekans kontrolü (YFK) veya
otomatik üretim kontrolü (OÜK) olarak adlandırılır [2]. Dolayısıyla YFK’nin görevi sistemde yük
talebinin değişmesi durumunda veya meydana gelen herhangi bir bozucu etki anında veya parametre
belirsizliklerinde sistem frekansını önceden belirlenmiş nominal seviyede tutmak ve farklı enerji üretim
tesisleri arasındaki güç akışını kontrol etmektir [3]. Bu sayede üretilen gücün kalitesi artarak güç
sisteminin güvenliği, güvenirliği ve kararlılığı iyileştirilmiş olacaktır.
Literatürde YFK ile ilgili çok çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda denetleyici
parametrelerinin optimizasyonu sürecinde aday çözümlerin uygunluğunu/kalitesini değerlendirmek için
genelde dört amaç fonksiyonunun kullanıldığı göze çarpmaktadır. Bunlar; zaman ağırlıklı mutlak
hatanın integrali (Integral Time-Weighted Absolute Error (ITAE)), hata karelerinin integrali (Integral
Squared Error (ISE)), zaman ağırlıklı hata karelerinin integrali (Integral Time-Weighted Squared Error
(ITSE)) ve mutlak hatanın integrali (Integral Absolute Error (IAE)) olarak sayılabilir. Bu hedef
fonksiyonları içerisinde ITAE’nin minimizasyonu sistem cevabında yerleşme zamanı ve aşım
bakımından iyileşme sağlamaktadır [4].
Bazı çalışmalarda ITAE amaç fonksiyonu kullanılarak bakteriyel besin arama algoritması (BBAA) [5],
hibrit bakteriyel besin arama algoritması-parçacık sürü optimizasyonu (hBBAA-PSO) [6] ve
diferansiyel gelişim algoritması (DGA) [7] ile klasik PI denetleyici parametreleri elde edilmiştir. Hibrit
stokastik fraktal arama algoritması-desen arama tekniği (hSFAA-DA) [8] ve DGA [9, 10] ile ITAE amaç
fonksiyonu kullanılarak PID denetleyici parametreleri elde edilmiştir. Bir başka etkili çalışmada
geliştirilmiş stokastik fraktal arama algoritması PID denetleyici parametrelerinin en uygun değerlerinin
bulunmasında kullanılmıştır [11]. Bu çalışmada ITAE amaç fonksiyonundan farklı olarak daha makul
yeni bir amaç fonksiyonu önerilmiştir. [12] ve [13] numaralı çalışmalarda öğretme-öğrenmeye dayalı
optimizasyon algoritması (ÖÖOA) ile ITAE amaç fonksiyonu yardımıyla PID ve iki serbestlik dereceli
PID (2SD PID) denetleyici parametreleri elde edilmiştir. [14]’de hibrit parçacık sürü optimizasyonudesen arama (hPSO-DA) tekniği ile ITAE amaç fonksiyonu kullanılarak bulanık PI denetleyici
parametreleri elde edilmiştir. Bir başka çalışmada çılgınlığa dayalı parçacık sürüsü optimizasyonu
(CRAZY-PSO) ile ISE ve ITSE amaç fonksiyonları yardımıyla PI denetleyici parametreleri elde
edilmiştir [15]. [16]’da ise geliştirilmiş gri kurt optimizasyon (GGKO) algoritması kullanılarak ITAE
amaç fonksiyonu ile PI, PID ve eklemeli PI-PD denetleyici parametrelerinin en uygun değerleri
bulunmuştur. Bu algoritmaların birbirlerine göre üstünlükleri olduğu gibi dezavantajları da vardır. Bu
üstünlükler ve dezavantajlar, uygulanan probleme göre de değişmektedir. Çözülmek istenen probleme
uygun optimizasyon tekniği seçildiği takdirde, problemin çözülmesi daha hızlı olacaktır ve daha doğru
sonuçlar elde edilecektir. Ayrıca literatür çalışmalarında elde edilen sonuçların optimum sonuçlar
olduğu kesin değildir ve amaç fonksiyonu değerinin azaltılabildiği ölçüde sistem performansı daha da
iyileştirilebilir.
Bu çalışmada iki alanlı çok kaynaklı bir güç sistemi düşünülmüş ve bu sistemin YFK performansını
iyileştirmek için eklemeli bulanık PI denetleyici tasarlanmış ve önerilmiştir. Denetleyici
parametrelerinin optimizasyonu için güçlü yapısı ile bilinen simbiyotik organizmalar arama algoritması
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(SOAA) tercih edilmiştir. Benzetimi gerçekleştirilen güç sistemi MATLAB/Simulink ortamında
modellenmiş, optimizasyon tekniği ise MATLAB/M-file ortamında kodlanmıştır. Önerilen yaklaşımın
performansının kanıtı için elde edilen sonuçlar saygın dergilerde yayımlanan sonuçlarla
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçlarına göre tasarlanan denetleyicinin frekans ve bağlantı hattı güç
değişim eğrilerindeki salınım, oturma zamanı, maksimum negatif aşım ve maksimum pozitif aşım gibi
zaman alanı göstergeleri bakımından diğer yaklaşımlardan daha iyi performans sergilediği gözlenmiştir.
İKİ ALANLI ÇOK KAYNAKLI GÜÇ SİSTEMİNİN TRANSFER FONKSİYONU MODELİ
Bu bölümde iki bölgeli çok kaynaklı güç sisteminin benzetim çalışmalarında kullanılan dinamik modeli
verilmiştir. Şekil 1’te bu modelin YFK tasarımı ve analizi için yaygın olarak kullanılan transfer
fonksiyonu modeli görülmektedir. Bu sistem iki ayrı çok kaynaklı bölgenin birbirlerine AA bağlantı
hattı ile bağlanmasıyla oluşturulur. Her bölge termal ünite, hidro ünite ve gaz ünitesi olmak üzere üç
farklı üniteye sahiptir. Sistemdeki her kontrol bölgesinin 5 girişi 2 çıkışı bulunmaktadır. Örneğin; 1.
bölgenin girişleri denetleyici çıkışları UT, UH ve UG, yük değişimi ∆PD1 ve iki bölge arasındaki bağlantı
hattı güç değişimi ∆Ptie ’dir. Çıkışlar ise frekans değişimi ∆𝑓𝑓1 ve bölge kontrol hatasıdır (BKH1).
𝐵𝐵

1. BÖLGE
Eklemeli bulanık
PI denetleyici-1

UT

1
𝑅𝑅

1
𝑅𝑅

1
𝑅𝑅

Ara-ısıtma Türbinli Termal Güç Ünitesi
1
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑔𝑔 + 1

𝑠𝑠𝐾𝐾𝑟𝑟 𝑇𝑇𝑟𝑟 + 1
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑟𝑟 + 1

1
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑡𝑡 + 1

𝐾𝐾𝑇𝑇

−𝑠𝑠𝑇𝑇𝜕𝜕 + 1
0.5𝑠𝑠𝑇𝑇𝜕𝜕 + 1

𝐾𝐾𝐻𝐻

1
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑜𝑜𝑑𝑑 + 1

𝐾𝐾𝐺𝐺

ΔPD1

Governorlu Hidro Güç Ünitesi

BKH1

Eklemeli Bulanık
PI Denetleyici-2

UH

Eklemeli Bulanık
PI Denetleyici-3

UG

1
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑔𝑔ℎ + 1

𝑠𝑠𝑇𝑇𝑟𝑟𝑠𝑠 + 1
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑟𝑟ℎ + 1

𝐾𝐾𝑟𝑟𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑟𝑟𝑠𝑠 + 1

Governorlu Gaz Türbini Güç Ünitesi
1
𝑠𝑠𝑏𝑏𝑔𝑔 + 𝑐𝑐𝑔𝑔

𝑠𝑠𝑋𝑋𝑜𝑜 + 1
𝑠𝑠𝑌𝑌𝑜𝑜 + 1

𝑠𝑠𝑇𝑇𝑜𝑜𝑟𝑟 + 1
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑟𝑟 + 1

ΔPtie

2𝜋𝑇𝑇12
𝑠𝑠

2. BÖLGE

BKH2

Eklemeli Bulanık
PI Denetleyici-I

UT

Eklemeli Bulanık
PI Denetleyici-2

UH

Eklemeli Bulanık
PI Denetleyici-3

UG

1
𝑅𝑅

1
𝑅𝑅

1
𝑅𝑅

Ara-ısıtma Türbinli Termal Güç Ünitesi
1
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑔𝑔 + 1

𝑠𝑠𝐾𝐾𝑟𝑟 𝑇𝑇𝑟𝑟 + 1
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑟𝑟 + 1

1
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑡𝑡 + 1

𝐾𝐾𝑇𝑇

−𝑠𝑠𝑇𝑇𝜕𝜕 + 1
0.5𝑠𝑠𝑇𝑇𝜕𝜕 + 1

𝐾𝐾𝐻𝐻

1
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑜𝑜𝑑𝑑 + 1

𝐾𝐾𝐺𝐺

Governorlu Hidro Güç Ünitesi

1

𝑠𝑠𝑇𝑇𝑔𝑔ℎ + 1

𝑠𝑠𝑇𝑇𝑟𝑟𝑠𝑠 + 1
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑟𝑟ℎ + 1

Governorlu Gaz Türbini Güç Ünitesi
𝐵𝐵

Δf1

1
𝑠𝑠𝑏𝑏𝑔𝑔 + 𝑐𝑐𝑔𝑔

𝑠𝑠𝑋𝑋𝑜𝑜 + 1
𝑠𝑠𝑌𝑌𝑜𝑜 + 1

𝑠𝑠𝑇𝑇𝑜𝑜𝑟𝑟 + 1
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑟𝑟 + 1

𝐾𝐾𝑟𝑟𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑟𝑟𝑠𝑠 + 1

Δf2

ΔPD2

Şekil 1. İki alanlı çok kaynaklı güç sistemi modeli
BKH şu şekilde hesaplanır;
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵1 = −𝐵𝐵∆𝑓𝑓1 − ∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵2 = −𝐵𝐵∆𝑓𝑓2 + ∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

(1)

Her ünitenin üretilen güce katkı miktarı KT , KH ve KG sabitleriyle belirlenmektedir. 𝐵𝐵 frekans yönelim
faktörüdür. Termal ünite için sistem parametreleri şu şekildedir: R hız regülatör sabiti, KT ünitenin
katılım faktörü, Tsg hız regülatörü süresi, Kr ara-ısıtma kazancı, Tr ara-ısıtma zaman sabiti ve Tt buhar
türbini zaman sabitidir. Hidro ünite için sistem parametreleri şu şekildedir: KH ünitenin katılım faktörü,
Tgh hidro-türbin hız regülatörünün ana servo zaman sabiti, Trs hidro türbin hız regülatörünün sıfırlama
süresi, Trh geçici düşüş zaman sabiti ve Tw cebri borudaki suyun nominal başlangıç zamanıdır. Gaz

420

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
ünitesi için sistem parametreleri şu şekildedir: KG ünitenin katılım faktörü, cg gaz türbini valfi
konumlandırıcısı, 𝑏𝑏𝑔𝑔 valf konumlandırıcının gaz türbini sabiti, Xc ve Yc sırasıyla gaz türbini hız
regülatörünün sağlama ve gecikme süresi sabiti, Tcr gaz türbininin yanma reaksiyonu zaman gecikmesi,
Tf yakıt zaman sabiti ve Tcd kompresör deşarj hacmi zaman sabitidir. Benzetim çalışmalarında kullanılan
parametre değerleri şu şekilde ayarlanmıştır: 𝑓𝑓= 60 Hz, 𝐵𝐵= 0.4312 p.u MW/Hz, 𝑅𝑅= 2.4 Hz/p.u, 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 =
0.08 s, 𝐾𝐾𝑟𝑟 = 0.3, 𝑇𝑇𝑟𝑟 = 10 s, 𝑇𝑇𝑡𝑡 = 0.3 s, 𝑇𝑇𝑔𝑔ℎ = 0.2 s, 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟 = 5 s, 𝑇𝑇𝑟𝑟ℎ = 28.75 s, 𝑇𝑇𝑤𝑤 = 1 s, 𝑏𝑏𝑔𝑔 = 0.05 s, 𝑐𝑐𝑔𝑔 = 1, 𝑋𝑋𝑐𝑐 =
0.6 s, 𝑌𝑌𝑐𝑐 = 1 s, 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0.01 s, 𝑇𝑇𝑓𝑓 = 0.23 s, 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0.2 s, 𝐾𝐾𝑇𝑇 = 0.543478 p.u, 𝐾𝐾𝐻𝐻 = 0.326084 p.u, 𝐾𝐾𝐺𝐺 = 0.130438
p.u, 𝐾𝐾𝑝𝑝𝑝𝑝 = 68.9566 Hz/p.u, 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝 = 11.49 s, 𝑇𝑇12 = 0.0433 p.u MW/rad.
SİMBİYOTİK ORGANİZMALAR ARAMA ALGORİTMASI

Simbiyotik organizmalar arama algoritması (SOAA) Cheng ve Prayoga tarafından geliştirilen yeni,
etkili ve güçlü yapıya sahip metasezgisel bir optimizasyon tekniğidir [17]. Popülasyon tabanlı, doğadan
ilham alan SOAA’da çözüm kümesi ekosistem olarak adlandırılır ve ekosistemdeki her bir çözüme
organizma adı verilir. Ekosistemdeki iki organizma arasındaki biyolojik etkileşim taklit edilerek yeni
çözümler üretilir. Bir organizmanın ekosistemde hayatta kalabilmek için diğer organizmalarla kurduğu
simbiyotik ilişkiler sırayla ortak yaşam (mutualism), fayda (commensalism) ve asalaklık (parasitism)
olarak verilmektedir [17-19].
Ortak yaşam fazı; karşılıklı yarar sağlanan iki farklı organizmanın simbiyotik ilişkisini gösterir. Bu fazın
çalışma mantığı Eş. 2 ve Eş. 3’de verilmiştir. 𝑋𝑋𝑖𝑖 , ekosistemdeki organizma, 𝑋𝑋𝑗𝑗 ise 𝑋𝑋𝑖𝑖 ile etkileşime
girecek ekosistemden rastgele seçilen bir başka organizmadır. 𝐵𝐵𝐵𝐵1 ve 𝐵𝐵𝐵𝐵2 fayda faktörleri, Xbest ise
ekosistemde adaptasyon derecesi en yüksek olan en iyi bireydir.
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(0,1) × (𝑋𝑋𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝐵𝐵𝐵𝐵1 )

(2)

𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑋𝑋𝑗𝑗 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(0,1) × (𝑋𝑋𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝐵𝐵𝐵𝐵2 )

(3)

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(−1,1) × �𝑋𝑋𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑋𝑋𝑗𝑗 �

(4)

Fayda fazı; iki farklı organizmadan birinin yarar sağladığı, diğerinin ise etkilenmediği simbiyotik ilişkiyi
gösterir. Bu fazın çalışması Eş. 4 ile tanımlanmıştır.
Son olarak asalaklık fazı organizmalardan birinin yarar diğerinin zarar gördüğü simbiyotik ilişkidir. [17]
no’lu kaynaktaki blok diyagramı kullanılarak SOAA, MATLAB/M-file ortamında kodlanmıştır.

ÖNERİLEN DENETLEYİCİ YAPISI VE OPTİMİZASYONU
Önerilen denetleyici yapısı Şekil 2’de görülmetedir. Burada bulanık mantık denetleyici ile PI denetim
organının ard arda, eklemeli şekilde bağlandığı görülmektedir. Başka bir deyişle bulanık mantık
denetleyicinin çıkışı u, PI denetleyicinin giriş sinyali olarak görev yapmaktadır. BKH sinyali tasarlanan
denetleyici ile işlendikten sonra güç sistemi için gerekli referans sinyal ∆𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 üretilmektedir. Bulanık
mantık denetleyicinin girişlerinde herhangi bir kazanç kullanılmamıştır. PI denetleyicinin oransal 𝐾𝐾𝑝𝑝 ve
integral 𝐾𝐾𝑖𝑖 parametreleri denetleyicinin çıkışında kazanç olarak görev yapmaktadırlar. Eklemeli bulanık
PI denetleyiciden maksimum performansı elde edebilmek için denetleyici parametreleri 𝐾𝐾𝑝𝑝 ve 𝐾𝐾𝑖𝑖 ’nin en
iyi şekilde ayarlanması gerekir. Bu çalışmada bu parametreler deneme-yanılma yoluyla değil, SOAA ile
optimal şekilde ayarlanmaya çalışılmıştır.
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Bulanık
Mantık
Denetleyici

PI Denetleyici
Kp

u

BKH

1
s

Ki

Δu
Δt

+

+
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Mux

Şekil 2. Eklemeli bulanık PI denetleyicinin yapısı
Bulanık mantık denetleyicinin 2 girişi ve 1 çıkışı için 7 adet üyelik fonksiyonu tanımı yapılmıştır. Üyelik
işlevlerinde kullanılan dilsel etiketler şu şekilde tanımlanır; NB: negatif büyük, NO: negatif orta, NK:
negatif küçük, S: sıfır, PK: pozitif küçük, PO: pozitif orta and PB: pozitif büyük. Tüm üyelik
fonksiyonları üçgen formundadır ve Şekil 3’te görüldüğü gibi [−1,1]’da tanımlanmışlardır.
µ
NB

NO

NK

S

PK

1

PB

PO

0.5
ACE (pu)
ACE derivative (pu)
u (pu)

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Şekil 3. Tanımlanan üçgen üyelik işlevleri
Girişler için 7 üyelik fonksiyonu olduğundan tanımlanması gereken bulanık kural sayısı 7 × 7 =
49’dur. Kurallar uzman bilgisi ve benzetim çalışmalarında elde edilen sonuçlara göre en iyi Tablo 1’deki
gibi tanımlanmışlardır.
Tablo 1. Bulanık mantık denetleyicide kullanılan kural tablosu
𝑢𝑢

N
B
N
O
N
B K
K
S
H

PK
PO
PB

BKH türevi
N
N
N
B
O
K
N
N
N
B
B
B
N
N
N
B
O
O
N
N
N
B
O
K
N
N
N
O
O
K
N
N
S
O
K
N
S
PK
K
S
PK PO

S

PK

PO

PB

N
O
N
O
N
K

N
O
N
K

N
K

S

S

PK

S

PK

PO

S

PK

PO

PO

PK

PK

PO

PB

PO

PO

PO

PB

PO

PB

PB

PB

Çıkarım motorunda Mamdani’nin min-max kuralı işletilmiş ve durulama sürecinde bulanık mantık
denetleyicinin gerçek/keskin çıkışı olan u değeri, çıkıştaki bulanık kümenin ağırlık merkezi
hesaplanarak elde edilmiştir.
Optimizasyon işlemlerinde probleme özgü çalışan tek kısım amaç fonksiyonudur ve bu fonksiyonun
tanımı elde edilen sonuçların amaca uygunluğunu önemli derece etkiler. Giriş kısmında belirtildiği gibi
dört tür amaç fonksiyonu vardır. Bunlar IAE, ISE, ITSE ve ITAE performans kriterleridir. Bu
fonksiyonlarının matematiksel ifadeleri sırasıyla Eş. 5, Eş. 6, Eş. 7 ve Eş. 8’de verilmiştir. Bu
eşitliklerde; 𝑡𝑡 zamanı, 𝑇𝑇 benzetim süresini, ∆𝑓𝑓1 ve ∆𝑓𝑓2 bölgelerdeki frekans değişimlerini ve ∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 iki
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bölgeyi birbirine bağlayan iletim hattındaki güç değişimini göstermektedir. YFK çalışmalarında
ITAE’nin diğer integral tabanlı hata kriterlerine göre daha iyi sonuçlar ürettiği görülmüştür [20, 21].
𝑇𝑇

IAE=∫0 (|∆𝑓𝑓1 | + |∆𝑓𝑓2 | + |∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 |). 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇

ISE=∫0 [(∆𝑓𝑓1 )2 + (∆𝑓𝑓2 )2 + (∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 )2 ]. 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇

ITSE=∫0 [(∆𝑓𝑓1 )2 + (∆𝑓𝑓2 )2 + (∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 )2 ]. 𝑡𝑡. 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇

ITAE=∫0 (|∆𝑓𝑓1 | + |∆𝑓𝑓2 | + |∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 |). 𝑡𝑡. 𝑑𝑑𝑑𝑑

(5)
(6)
(7)
(8)

Yürütülen algoritmada ITAE değerinin minimizasyonu ile salınım/sapma miktarı küçük, 0 p.u referans
değere en küçük oturma zamanı ile çabucak yerleşen cevap eğrilerinin elde edilmesi amaçlanmıştır.
Sonuç olarak eklemeli bulanık PI denetleyici tasarım problemi kısıtlı optimizasyon problemi olarak
formülize edilerek çözülmeye çalışılmıştır. Optimizasyon problemindeki kısıtlar denetleyici
parametrelerinin alt ve üst sınırlarıdır. Optimizasyon problemi basitçe Eş. 9’daki gibi tanımlanabilir.
Aşağıdaki eşitsizlik kısıtlarını dikkate alarak ITAE değerini minimum yap
Eşitsizlik kısıtları:
𝐾𝐾𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝐾𝐾𝑝𝑝∗ ≤ 𝐾𝐾𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐾𝐾𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝐾𝐾𝑖𝑖∗ ≤ 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

�

(9)

Eş. 9’da 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ve 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 üst indisleri denetleyici parametrelerinin sırasıyla alt ve üst sınırlarını
göstermektedirler. Bu çalışmada sınırlar −3 ve 3 olarak ayarlanmıştır. Optimizasyon sonrasında
minimum ITAE değerini veren 𝐾𝐾𝑝𝑝∗ ve 𝐾𝐾𝑖𝑖∗ değerleri denetleyici parametrelerinin optimal değerleri olarak
varsayılmış ve benzetim çalışmalarında kullanılmışlardır.
BENZETİM SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Transfer fonksiyonu Şekil 1’de gösterilen sistemde iki bölge benzer olduğu için bu bölgelerde kullanılan
denetleyiciler de optimizasyon sürecinin hızlandırılması ve basitleştirilmesi amacıyla benzer kabul
edilmişlerdir. Bu manada toplam 6 parametrenin belli koşullar altında en iyi değerlerinin bulunması
gerekmektedir. 1. Bölgedeki basamak yük değişiminin %2 (∆𝑃𝑃𝐷𝐷1 =0.02 puMW), diğer bölgedeki yük
değişiminin sıfır olduğu (∆𝑃𝑃𝐷𝐷2 =0 puMW) kabul edilerek SOAA ile elde edilen denetleyici parametreleri
Tablo 2’de verilmiştir. Bu parametreler kullanılarak elde edilen ∆𝑓𝑓1, ∆𝑓𝑓2 ve ∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 sinyallerinin oturma
zamanı (ST), maksimum negatif aşım (US), maksimum pozitif aşım (OS) ve ITAE değerleri de bu
tabloda gösterilmiştir. Oturma zamanı için ±0.0004 tolerans bant kullanılmıştır. Karşılaştırmalı en iyi
değerler kalın fontla vurgulanmıştır. Aynı zamanda elde edilen sonuçların literatüre katkısını göstermek
için çeşitli çalışmalarla benzer şartlarla karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar diferansiyel gelişim
algoritması (DGA) [9]/geliştirilmiş gri kurt optimizasyon (GGKO) algoritması [16]/hibrit stokastik
fraktal arama algoritması-desen arama (hSFA-DA) tekniği [8] ile ayarlanan PID denetleyici ve yusufçuk
arama algoritması (YAA) ile ayarlanan kesirli dereceli PID (KDPID) denetleyicidir [20]. KDPID
denetleyici, gelenelsel tam dereceli PID denetleyicilere göre fazladan iki parametreye ihtiyaç duyar ve
performansı daha iyidir ancak tasarımı nispeten karmaşıktır.
Tablo 2’de verilen ITAE değerleri incelendiğinde SOAA ile ayarlanan eklemeli bulanık PI
denetleyicilerin diğer yaklaşımlara nazaran daha düşük ITAE değeri sunduğu görülür (ITAE=0.1391).
Bu sonuç cevap eğrilerinin iyileştiği anlamına gelir. Nitekim önerilen yaklaşım ile elde edilen ST/US/OS
gibi zaman alanı karakteristik değerlerinin literatürde bulunan diğer sonuçlardan daha iyi olduğu
görülmüştür (ST: ∆𝑓𝑓1 =8.29, ∆𝑓𝑓2=4.03, ∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =4.47; US: ∆𝑓𝑓1=0.0278, ∆𝑓𝑓2 =0.0119, ∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =0.0034; OS:
∆𝑓𝑓1=0.0012, ∆𝑓𝑓2 =0.0004). Ayrıca YAA tabanlı KDPID denetleyici, ∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 cevap eğrisi için daha düşük
OS değeri sunmuştur. Son olarak, GGKO tabanlı PID denetleyici tepkilerinin yavaş olduğu, 0 p.u değeri
aşmadan referans değere oturduğu gözlemlenmiştir. Bundan dolayı OS değerleri ölçülemediğinden
Tablo 2’de n/a olarak işaretlenmiştir.
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Tablo 2. Denetleyici parametreleri ve cevap eğrilerinin ST/US/OS/ITAE değerleri
Algoritma:
Denetleyici

Denetleyici
parametreleri

∆𝑓𝑓1
ST
∆𝑓𝑓2
∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝑓𝑓1
US
∆𝑓𝑓2
(×−1)
∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝑓𝑓1
OS
∆𝑓𝑓2
∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
ITAE

SOAA:
Eklemeli
Bulanık PI
Ünite
1: Ünite
1: Ünite
1: Ünite
1: Ünite
1:
Termal
Termal
Termal
Termal
Termal
𝐾𝐾𝑝𝑝 =0.7790
𝐾𝐾𝑝𝑝 =1.7502
𝐾𝐾𝑝𝑝 =−1.7074
𝐾𝐾𝑝𝑝 =1.9998
𝐾𝐾𝑝𝑝 =3.0000
𝐾𝐾𝑖𝑖 =0.2762
𝐾𝐾𝑖𝑖 =−0.0087
𝐾𝐾𝑖𝑖 =−1.9589
𝐾𝐾𝑖𝑖 =2.0000
𝐾𝐾𝑖𝑖 =3.0000
𝐾𝐾𝑑𝑑 =0.6894
𝐾𝐾𝑑𝑑 =0.7499
𝐾𝐾𝑑𝑑 =−1.3934
𝐾𝐾𝑑𝑑 =1.9999
Ünite 2: Hidro
𝐾𝐾𝑝𝑝 =1.6093
Ünite
2: Ünite
2: Ünite 2: Hidro 𝜆𝜆=0.5021
Hidro
Hidro
𝐾𝐾𝑝𝑝 =−0.7453
𝜇𝜇=0.2386
𝐾𝐾𝑖𝑖 =−1.3293
𝐾𝐾𝑝𝑝 =0.5805
𝐾𝐾𝑝𝑝 =0.3110
Ünite
2: Ünite 3: Gaz
𝐾𝐾𝑖𝑖 =0.1375
Hidro
𝐾𝐾𝑖𝑖 =0.2291
𝐾𝐾𝑖𝑖 =0.3102
𝐾𝐾𝑝𝑝 =−0.7271
𝐾𝐾𝑑𝑑 =−0.9896
𝐾𝐾𝑝𝑝 =1.2029
𝐾𝐾𝑑𝑑 =0.7079
𝐾𝐾𝑑𝑑 =0.0034
Ünite 3: Gaz
𝐾𝐾𝑖𝑖 =3.0000
Ünite
3: Ünite 3: Gaz 𝐾𝐾𝑝𝑝 =−1.8253
𝐾𝐾𝑖𝑖 =1.1908
Gaz
𝐾𝐾𝑝𝑝 =0.0091
𝐾𝐾𝑑𝑑 =−0.4375
𝐾𝐾𝑖𝑖 =−1.6813
𝐾𝐾𝑝𝑝 =0.5023
𝜆𝜆=0.5072
𝐾𝐾𝑖𝑖 =1.2409
𝐾𝐾𝑑𝑑 =−0.1628
𝜇𝜇=0.3748
𝐾𝐾𝑖𝑖 =0.9529
𝐾𝐾𝑑𝑑 =0.6901
Ünite 3: Gaz
𝐾𝐾𝑑𝑑 =0.6569
𝐾𝐾𝑝𝑝 =0.9272
𝐾𝐾𝑖𝑖 =2.0000
𝐾𝐾𝑑𝑑 =1.9999
𝜆𝜆=1.2105
𝜇𝜇=1.2682
20.91
15.69
11.47
8.31
8.29
20.80
20.05
13.66
6.25
4.03
11.54
17.82
12.28
6.51
4.47
0.0530
0.0471
0.0427
0.0365
0.0278
0.0441
0.0384
0.0285
0.0226
0.0119
0.0096
0.0088
0.0068
0.0057
0.0034
0.0040
n/a
0.0079
0.0022
0.0012
0.0016
n/a
0.0045
0.0012
0.0004
3.89E−04
n/a
4.99E−04
1.61E−04
3.45E−05
1.0566
0.9197
0.3818
0.1557
0.1391
DGA:
PID [9]

GGKO:
PID [16]

hSFA-DA:
PID [8]

YAA:
KDPID [20]

Tablo 2’de sunulan denetleyici parametreleri kullanılarak benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiş ve elde
edilen ∆𝑓𝑓1 , ∆𝑓𝑓2 ve ∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 tepkileri [0, 30]s için Şekil 4’de verilmiştir. Şekil’den açıkça anlaşılacağı üzere
1. Bölge’deki 0.02 puMW’lık yük değişimiyle frekans ve bağlantı hattı güç değişim eğrileri önce
düşmüş, akabinde toparlanak referans değere oturmuşlardır. Başka bir deyişle; artan yük miktarına karşı
önce frekans düşmüş, sonrasında enerji üretim tesisleri çıkışlarındaki güç miktarlarını artırarak frekans
değerini nominal değere geri getirmişlerdir. Önerilen denetleyici ile elde edilen tepkiler incellendiğinde
diğerlerine göre daha hızlı toparlandıkları, önemsiz bir aşımla referans 0 p.u değere çabucak yerleştikleri
görülmüştür.
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Şekil 4. 1. Bölge’de 0.02 puMW’lık basamak yük değişimi sonrası elde edilen cevap eğrilerinin
karşılaştırılması (a) ∆𝑓𝑓1 (b) ∆𝑓𝑓2 (c) ∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

Son olarak iki bölgedeki p.u cinsinden güç üretimlerine dair eğriler elde edilmiş ve Şekil 5’te verilmiştir.
İlk olarak 1. Bölgedeki termal, hidro ve gaz enerji üretim tesisleri tarafından üretilen güç değerleri
sırasıyla ∆𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−1 =0.019 puMW, ∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃−1 =−0.003656 puMW ve ∆𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−1 =0.00464 puMW
olarak elde edilmiştir. Böylece 1. Bölgede üretilen toplam güç ∆𝑃𝑃𝑔𝑔1 = ∆𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−1 + ∆𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−1 +
∆𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−1 =0.02 puMW olarak hesaplanır. Bu güç değeri 1. Bölgedeki talep güce eşittir (∆𝑃𝑃𝐷𝐷1 =
∆𝑃𝑃𝑔𝑔1 =0.02 puMW). Üretim ve tüketimin dengelendiği anda bölge frekanslarındaki salınım ve bölgeler
arasındaki güç alışverişi sona erer. Şekil 5(b)’de 2. Bölge’de meydana gelen güç değişim eğrileri
verilmiştir. Buna göre; bu bölgede yük talebi olmadığı için (∆𝑃𝑃𝐷𝐷2 =0 puMW) bölgedeki enerji üretim
tesislerinde üretilen güçlerin kararlı durumda sıfır oldukları görülmektedir (∆𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−1 =
∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃−1 = ∆𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−1 =0 puMW). Sonuç olarak bu bölgede de önerilen SOAA tabanlı eklemeli
bulanık PI denetleyici üretim/tüketim dengesini sağlamıştır (∆𝑃𝑃𝐷𝐷2 = ∆𝑃𝑃𝑔𝑔2 =0 puMW).
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Şekil 5. 1. Bölge’de 0.02 puMW’lık basamak yük değişimi sonrası bölgelerdeki enerji üretim
tesislerindeki güçlerin değişimi (a) ∆𝑃𝑃𝑔𝑔[1.𝐵𝐵ö𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙] (b) ∆𝑃𝑃𝑔𝑔[2.𝐵𝐵ö𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙]
SONUÇLAR
Güç sistemlerindeki yükler sürekli devreye girip çıkarak frekansta ciddi değişimlere neden olmaktadır.
Frekans regülasyon problemi olabildiğince hızlı çözülmelidir, aksi halde güç sisteminin güvenliği,
güvenirliği ve üretilen gücün kalitesi düşer. Bu ise YFK için tasarlanan denetleyiciye ve bu
denetleyicinin parametrelerin uygun şekilde ayarlanmasıyla mümkündür. Bu problem çalışmada
optimizasyon problemi olarak ele alınmış ve ITAE amaç fonksiyonu kullanılarak çözülmeye
çalışılmıştır.
Çalışmada ikincil denetleyici olarak eklemeli bulanık PI denetleyici tasarlanmış ve denetleyici
parametreleri deneme-yanılma kullanmadan SOAA yaklaşımı ile elde edilmiştir. Ortaya konulan
yöntemin performansı iki alanlı çok kaynaklı güç sistemi üzerinde test edilmiştir. Elde edilen benzetim
sonuçları literatürde bulunan sonuçlarla benzer şartlarda karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçlarına
göre önerilen yaklaşımın diğer yöntemlere kıyasla sistem tepkilerinden hesaplanan ST/US/OS/ITAE
gibi zaman alanı performans kriterleri açısından daha iyi sonuçlar sunduğu görülmüştür. Önerilen
yaklaşımla elde edilen eğriler hızlı toparlanarak arzu edilen kararlı durum değerine çabucak
oturmaktadırlar.
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TAXATION AS AN INSTRUMENT OF FISCAL AND STIMULATING POLICY
Tamar Barbakadze
Tbilisi State University, Economic and Business, Business Administration, Tbilisi, Georgia.
ORCID ID: 0000-0002-6563-9070
ABSTRACT
Tax culture strategies are particularly important for taxpayers and state economic prosperity. In general,
strategies are - legal conduct of economic activities, regulating obligations by law and managing
economical risks. Those strategies support raising awareness of responsibilities in taxpayers, which
serve avoiding their and states economic loss.
Managing tax system implies regulating its components by state. Regulating means following processes
– refinement of taxes, making processes and results of avoiding processes clear about liabilities and
rights for each involved side (tax authority and taxpayer). As an outcome, tax system is based on three
main points – tax legislation, communication between tax authority and taxpayer and tax control.
Tax legislation in Georgia is constantly changing and leads to unstable environment for business
development within country. For effective tax administration and economic development have been
identified several obstructive issues:
•

Constant change of tax legislation;

•

Non-compliant sanctions;

•

Low awareness of tax legislation in taxpayers.

In order to raise tax culture, it is not important to focus on the strictness of the punishment, but on a
comprehensive system of control. In Georgia, tax code in addition has normative act as a separate
document. Both documents should be equally understandable for both – taxpayers and tax auditors.
Tax culture is important for state economic policy and for creating developed economic environment
for taxpayer. In addition, it will promote the economic activity of small and medium-sized businesses
in Georgia.
Keywords: Taxpayer; Tax Code; Tax control; tax legislation.

INTRODUCTION
Tax administration system is the main lever of fiscal policy. As it is known, tax system has two main
functions - Fiscal and Stimulating. (Shainidze, 2016, P.14). Fiscal function can be performed by tax
administration, but it has a short-term effect. Also, without stimulating levers it will be dangerous in
long-term performance. Finding optimal ratio between those two functions is crucial for strong tax
system. Taxation system should ensure economic development, support rivals on market, format budget
revenue, reduce deficit and achieve financial stability. Therefore, taxation system should perform both,
fiscal and stimulating policies. (Transparency International Georgia, 2010) The main tasks of tax
administration system are collection and processing information, planning and forecasting, tax
regulation and tax control. (Shainidze, 2016, p. 18)
Collection and processing information. Accounting, tax and statistic reports are needed for performing
tax administration. Based on analyzing collected information amount of revenue and tax payable is
defined for each taxpayer.
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Planning and forecasting. The main task for tax planning is defining possible collected amount of taxes
for different regions and organizations. On the one hand it promotes performing fiscal function and on
the other hand gives possibility to establish benefits for taxpayers to increase their savings.
Tax execution. This process is done according to tax mechanism by executive structures of government.
Tax execution includes developing reporting sheets, defining benefits, avoiding and responding to tax
violations and controlling tax process.
Controlling tax process. Controlling tax process is type of financial control by government. This process
includes different methods of controlling and analyzing tools. For tax execution Georgian tax code
defines two types of control mechanisms: current process control and tax audit. Current process control
combines several methods itself: Timing, tax monitoring, control procurement and inventory inspection.
Current process control is executed without any advance warning. (Rogava. 2018).

Main text
The main component of tax administration is informing taxpayers. Georgian tax code defines three ways
of informing taxpayers: guidance by legislation, public and preliminary decisions. (Order № 12 of the
Minister of Finance of Georgia, 2012)
According to the officially published annual financial reports, taxpayer awareness is very low. So the
reference for guidance by legislation is not effective. The fines imposed on taxpayers for each nonfulfillment of obligations under the Tax Code of Georgia equals to hundreds of million Laris (GEL).
(Revenue Service. 2018) Therefore, tax culture improvement needs legislative changes which should
include awareness and mental change of each involved person, department or executive service.
Tax audit and monitoring results 2018:

Table N1. Department Of Audit:

Within 2018, totally 4,656 tax inspections have been scheduled in the Department of Audit.
Including: field audit – 994, full cameral audit – 1,075; thematic audit – 2,587.

In 2018, 4,061 tax audits were completed (field audit – 992; cameral audit – 873; thematic –
2,196).

Including, from the inspections begun in 2018, 3,602 inspections were completed (field audit 827; cameral audit – 612; cameral thematic – 2,163).
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Table N2. Tax Monitoring Department
Inspecting commodity waybills during the transportation of goods - 57,775, Number of penalized
persons - 7,045, the amount of fines - 7,173,700 GEL; for further inspection, the relevant materials for
69 taxpayers have been sent to the Investigation Service of the Ministry of Finance.

Table N3. Tax Monitoring Department:
Initiated inventory - 3,893 (including, full - 1,005, selective - 2,888). Completed - 3,654 (including, full
– 758, selective 2,896), sanction - 16, 833,053 GEL (including, full - 14,111,470 GEL, selective 2,721,583 GEL);
In the past several years Revenue Service has carried out different reforms – personal tax agent,
preliminary decision, tax agreement, special tax regimes for micro and small businesses, precinct
dedicated tax officer and etc. (Ministry of Finance of Georgia. 2011) Besides the reforms, knowledge
of tax code in taxpayers is still low. This problem is caused by faulty contents of tax code.
CONCLUSION
The instructions of Georgian tax code are called normative acts. They are as faulty as tax code itself.
Both documents should be equally understandable for both – taxpayers and tax auditors. Instructions do
not provide any information regarding rules of calculation difficult payments and usage of tax benefits.
Improving knowledge in taxpayers is as crucial as supporting them in performing tax liabilities correctly.
There are given several solutions for improving above mentioned issues: refining legislation in
understandable way and finding optimal ratio between fiscal and stimulating functions. In order to raise
tax culture, it is not important to focus on the strictness of the punishment, but on a comprehensive
system of control.
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To sum up, if state does not offer appropriate solutions for financial stability based on complex
approaches, strategies will not be result oriented.
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ÖZET
Hepatosellüler karsinom (HSK) tanısı alan hastaların sağ kalım verileri farklılık göstermektedir.
Çalışmamızın amacı, HSK tanısı alan sirotik hastaların tedavi ile ilişkili olarak maliyet ve sağ kalım
verilerini incelemektir. Mayıs 1998 ve Mart 2015 tarihleri arasında tek merkezde tedavi gören, 157
hastanın bilgileri tarandı. Etiyoloji, biyopsi sonucu, Child-Pugh-Turcotte (CPT) skoru, Barcelona Clinic
Liver Cancer (BCLC) evrelemesi, tedavi cevabı, maliyet ve prognostik faktörleri kaydedildi. Siroz
komplikasyonları ve diğer hastalarıklara bağlı vefat edenler çalışmadan çıkarıldı. 157 hastanın (%82,8
erkek) tanı anındaki ortalama yaşı 62,2±1,4 yıl idi. Etiyoloji de HBV (%56), HCV (%26,1), kriptojenik
(%11,7) ve diğer patolojiler (%19,1) mevcuttu. Ortanca kitle boyutu 4 (0,5-28) cm’di. Kitle sayılarına
göre % 46,5 tek kitle, % 19,1’inde 2 adet kitle ve % 34,2 hastada ise ≥3 kitle saptandı. Uygulanan
tedaviler, palyatif (n:53), transarteriyel kemoembolizasyon-TAKE (n:53), radyofrekans ablasyon-RF
(n:14), radyoembolizasyon (n:3), alkol (n:5) ve kemoterapi (n:14) idi. Rezeksiyon (n:9) ve
transplantasyon (n:6) sadece birkaç hastaya uygulanmıştı. Tedavi öncesi, 114 hasta (%72,6) CPT A/B
idi. Fakat başlangıçta tüm hastaların %59,3’ünde (n:93) BCLC evrelemesi B/C idi. Ortalama sağ kalım
11,6±0,9 ay ve 1 senelik sağ kalım olasılığı %32 olarak saptandı. Kaplan-Meier analizi ile
incelendiğinde tedavi öncesi CPT skoru, BCLC evresi (evre B: HR=9,58, %95 G.A.=1,03-88,98,
p=0,047; evre C: HR=13,41, %95 G.A.=1,37-130,85, p=0,026, evre D: HR=24,72, %95 G.A.=2,33262,46, p=0,008), TAKE yapılması (HR=2.36, %95 G.A.=1.18-4.71, p=0.015) ve rezeksiyon
yapılmasının sağ kalımla anlamlı olarak ilişkili olduğu bulundu. Cox regresyon analizine göre BCLC
evrelemesinin, sağ kalım üzerinde bağımsız risk faktörü olduğu saptandı. Tedavi modaliteleri arasında
maliyet açısından anlamlı fark saptanmadı. (p=0,656) HSK tanı anında, öncelikle rezeksiyon ve
transplantasyon uygunluğu değerlendirilmeli, küçük kitlelerin varlığında ise RF düşünülmelidir. HCC
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için erken dönemde uygulanan küratif tedavilerin maliyet açısından daha etkin olduğunu, BCLC evresi
ve TAKE uygulamasının ise sağ kalım açısından önemli olduğunu gözlemledik.
Anahtar Kelimeler: Hepatosellüler Karsinom, Siroz, Tedavi Metodları, Sağkalım, Maliyet
ABSTRACT
Survival data for patients with hepatocellular carcinoma (HCC) is heterogeneous. We aimed to analyze
the survival and cost related with treatment in cirrhotic patients with HCC. From May 1998 to March
2015, 157 patients with HCC diagnosed and treated in a single center were assessed retrospectively.
Etiology, biopsy findings, Child-Pugh-Turcotte (CPT) scores, Barcelona Clinical Liver Cancer (BCLC)
stages, treatment response, cost and prognostic factors were recorded. Deaths due to complications of
cirrhosis or other diseases were excluded. 157 patients (82.8% male) with mean age of 62.2 ±11.4 years
at diagnosis were included. Etiology was HBV (56%), HCV (26.1%), cryptogenic (11.5%) and others
(6.4%). Median lesion diameter was 4 (0.5-28) cm. 1, 2 and ≥3 lesions were present in 46.5%, 19.1%
and 34.2% of patients, respectively. Treatments were as follows: palliative (n:53), transarterial
chemoembolization-TACE (n:53), radiofrequency ablation-RF (n:14), radioembolisation (n:3), alcohol
(n:5), and chemotherapy (n:14). Resection (n:9) and transplantation (n:6) were amenable in few patients.
Before treatment, 114 (72.6%) patients were in CPT A/B group, but 93 (59.3%) of all patients were
initially staged as BCLC-C/D. Overall survival was 11.6±0.9 months with 32% probability of surviving
1 year. Kaplan-Meier analysis revealed pre-treatment CPT score, BCLC stage, TACE and resection as
factors affecting survival significantly. Cox regression defined BCLC stage (stage B: HR=9.58, 95%
CI=1.03-88.98, p=0.047; stage C: HR=13.41, 95% CI=1.37-130.85, p=0.026, stage D: HR=24.72, 95%
CI=2.33-262.46, p=0.008) and TACE (HR=2.36, 95% CI=1.18-4.71, p=0.015) as independent
predictors of survival. Treatments modalties were not significantly different for cost (p= 0,656) HCC
was usually diagnosed at late stage and treatment modalities were similar in terms of cost. BCLC stage
and TACE were predictive on survival.
Keywords: Hepatocellular Carcinoma, Cirrhosis, Treatment Methods, Survival, Cost effectiveness
GİRİŞ
Hepatoselüler Karsinom (HSK) karaciğerden kaynaklanan bir tümördür [1]. Dünyadaki tüm
maligniteler arasında altıncı [2] ve kansere bağlı ölümlerde dördüncü [3,4] sırada yer almaktadır.
Ortalama sağ kalım süresi 6 ila 20 aydır. Çoğunlukla erkek cinsiyette ve beşinci ila yedinci dekatlar
arasında görülmektedir [5,6]. Etiyolojide bilinen en önemli risk faktörü sirozdur [7]. Avrupa'da siroza
dayalı HSK gelişiminin en sık nedeni alkol tüketimi iken [8], Türkiye'de ilk sırada hepatit B virüs (HBV)
ve hepatit C virüs (HCV) ilişkili kronik hepatitler yer alır. Türkiye HSK açısından orta insidans
grubunda yer almaktadır [9]. Ayrıca alkole bağlı olmayan steatohepatit (NASH) ve diabetes mellitusun
da HSK gelişiminde rol oynadığı bilinmektedir [10].
Risk faktörleri bilinmesine rağmen çoğunlukla ileri evrede teşhis edilen HSK tedavisinde; etiyolojik
faktörler, hastanın klinik durumu, hastalığın evresi ve eşlik eden hastalıklar değerlendirilmelidir. Tedavi
seçenekleri arasında cerrahi rezeksiyon, transplantasyon, trans arteriyel radyoembolizasyon (TARE),
perkütan radyofrekans ablasyon (RFA), trans arteriyel kemoembolizasyon (TAKE), trans arteriyel
embolizasyon (TAE) ve sorafenib yer almaktadır. Çoğu vakanın tanı anında ileri evre olması, karaciğer
rezervi ve eşlik eden hastalıklar nedeniyle tedavilerde farklılıklar görülebilmektedir. Bu çalışmanın
amacı, HSK nedeniyle takip ve tedavi edilen hastalarda farklı tedavi seçeneklerinin sağ kalıma etkisini
ve tedavi maliyetini incelemektir.
MATERYAL METOD
Kesitsel retrospektif olarak planlanan bu çalışma Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nde yapıldı. Çalışma Başkent Üniversitesi Kurumsal

434

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
Etik Kurulu tarafından onaylandı (KA14/177). Haziran 1998 - Ocak 2015 tarihleri arasında Uluslararası
Hastalık Sınıflandırması (ICD) kodu C22.0 olan toplam 300 potansiyel HSK hastası değerlendirildi.
Hastalara ait bilgiler hastane veri bankasından alındı. Eksik bilgiler ve veri güncellemeleri hasta veya
yakınları ile görüşülerek tamamlandı. Tutarsız/belirsiz patoloji bulguları ve yanlış ICD kodlaması olan
77 hasta dışlandı.
Hasta Seçimi
Toplam 223 hasta içerisinden HSK dışında ikinci bir malignitesi olanlar, fibrolameller varyant, şüpheli
patoloji sonucu, karaciğerin diğer primer veya sekonder tümörleri olan ve ciddi immünsüpresör ajan
kullananlar dışlandı. Ayrıca eksik evrakları olan, düzenli takip yapılmayan ve HSK tanısı sonrası siroz
komplikasyonları nedeniyle ölen hastalar çalışmadan çıkarıldı (Şekil 1). Dışlama kriterleri sonrası
toplam 157 HSK tanılı hasta çalışmaya dâhil edildi.
Şekil 1. Hasta Seçim Algoritması

FLK:Fibrolammeller Karsinom
Hepatosellüler Karsinom Tanısı
HSK tanısında Amerikan Karaciğer Hastalığı Araştırma Derneği (AASLD)’nin tanı anındaki güncel
kılavuzları kullanıldı [8,11,12]. Serum AFP düzeyi ve radyolojik görüntüleme (geniş ve/veya arteriyel
hipervaskülarite) özellikleri değerlendirilerek tanı koyuldu [11].
•

1998 - 2010 yılları arasında AASLD 2005 kılavuzu (en az 1 kriter) kullanıldı;

- MRG, BT veya USG gibi iki farklı görüntüleme yöntemiyle spesifik radyolojik işaret,
- Alfa feto proteini (AFP) > 200 ng/mL ve MRG veya BT ile spesifik radyolojik işaret,
- Patolojik kriter
•

2010 - 2015 yılları arasında AASLD 2010 kılavuzu (en az 1 kriter) kullanıldı;

- MRG veya BT tarafından özel radyolojik işaret,
- Patolojik kriter
Hastalık Yükü ve Prognostik Değerlendirme
HSK tanılı hastalarda etiyoloji, kronik karaciğer hastalığı süresi, kronik karaciğer hastalığı tanısından
HSK tanısına kadar geçen süre, kitle sayısı (1, 2 veya ≥ 3 (çoklu)), patoloji sonuçları ve tedavi
modaliteleri incelendi. Hastalık şiddeti Child Pugh Turcotte (CPT) ve Barcelona Clinic Karaciğer
Kanseri (BCLC) evreleme sistemlerine göre değerlendirildi. HSK tanılı hastakara uygulanan tedaviler
(küratif, palyatif veya semptomatik), tedavi öncesi ve sonrası CPT ve BCLC evreleri, AFP değerleri ve
kitle boyutları kaydedildi. Tüm hastaların sağkalım analizi yapıldı.
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Maliyet analizi
Tedavi seçenekleri lokal ablatif, sistemik ve cerrahi tedavilere ayrıldı. Semptomatik tedavi olarak da
adlandırılan palyatif tedaviler maliyet analizine dahil edilmedi. Hasta ve kurum ödemeleri olarak toplam
fiyat değerleri Türk Lirası (TL) olarak hesaplandı. Çalışmayı kapsayan 1998 - 2015 yılları arasında
ortalama ABD doları kuru 2,03 TL idi (https://www.tcmb.gov.tr/). Lokal ablatif tedaviler uygulama
sayısı ile orantılı olarak, sistemik kemoterapi ise kür sayısı ile orantılı olarak hesaplandı. Toplam (paket)
fiyatı uygulanan cerrahi uygulamalar bu fiyat üzerinden hesaplanmıştır.
İstatistiksel analiz
Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 17.0 paket programı kullanıldı. Kategorik ölçümler sayı ve yüzde
olarak, sürekli ölçümler ise ortalama ve standart sapma olarak özetlendi. Kategorik değişkenlerin
karşılaştırılmasında Ki-kare ve Fisher Exact testleri kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen değişkenler
için Mann Whitney U testi kullanıldı. Sağ kalım değerlendirmeleri Kaplan Meier analizi kullanılarak
yapılmıştır. Sağ kalım analizi sonuçlarına göre mortaliteyi etkileyen faktörler Cox Regresyon Analizi
ile test edildi. Yaşam beklentisi üzerindeki risk faktörlerini değerlendirmek için planlanan regresyon
analizinde bağımlı değişken genel sağ kalım olarak belirlendi. Tüm testler için istatistiksel anlamlılık
düzeyi p=0,05 olarak belirlendi.
SONUÇLAR
Çalışmaya dahil edilen 157 hastanın %17,19'u kadındı ve tanı anındaki yaş ortalaması 62,2 ± 11,4 yıldı.
Etiyoloji %57,3 HBV; %26,1 HCV; %3,8 NASH; %4,4 alkol; %11.4 kriptojenikti. Hastaların medyan
kitle boyutu 4,0 cm (0,5-28,0) olarak bulundu. Tedavi öncesi ve sonrası CPT ve BCLC evrelerinin
istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı olduğu gösterildi (her ikisi için de; p <0,001). Tanı
yöntemleri, biyopsi sonuçları, kitle boyutları, CPT - BCLC skorları ve tedavi yöntemleri Tablo 1'de
özetlenmiştir.
Tablo 1. Tanı Yöntemleri, Patoloji Sonuçları, Kitle Boyutları ve Hastalık Evrelemesi
Tanı Yöntemi

Radyoloji ve AFP
Biyopsi
Diferansiye
Patoloji
Az Diferansiye
Sonucu
Clear
Diğer / miks
Malign Epitelyal
Orta Differansiye
İyi Differansiye
Ayrım yapılamayan∞
1
Kitle Sayısı
2
3
>3
Tedavi Öncesi CPT Evre A
CPT Evre B
HSK
CPT Evre C
Evrelemesi
BCLC Evre 0
BCLC Evre A
BCLC Evre B
BCLC Evre C
BCLC Evre D
CPT Evre A
Tedavi
Sonrası HSK CPT Evre B
CPT Evre C
Evrelemesi
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N (%)
34 (21.7)
123 (78.3)
26 (16.6)
4 (2.5)
3 (1.9)
33 (21)
17 (10.8)
6 (3.8)
17 (10.8)
17 (10.8)
73 (46.5)
30 (19.1)
16 (10.2)
38 (24.2)
62 (39.5)
52 (33.1)
43 (27.4)
1 (0.5)
16 (10.2)
47 (29.9)
40 (25.5)
53 (33.8)
6 (3.8)
21 (13.4)
130 (82.8)
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Tedavi
Yöntemleri

∞

BCLC Evre 0
BCLC Evre A
BCLC Evre B
BCLC Evre C
BCLC Evre D
Palyatif Tedavi
Trans arteriyal Radyoembolizasyon
Trans arterial Kemoembolizasyon
Perkütan Radyofrekans Ablasyon
Alkol Enjeksiyonu
Rezeksiyon
Kemoterapi
Transplantasyon

4 (2.5)
13 (7.6)
140 (89.8)
53 (33.8)
3 (1.9)
53 (33.8)
14 (8.9)
5 (3.2)
9 (5.7)
47 (29.9)
6 (3.8)

Patoloji raporunda differansiasyon ayrımı yapılmamış.

BCLC: Barcelona Clinic Karaciğer Kanseri; CPT: Child Pugh Turcotte
Tedavi öncesi değerlendirmede kitle sayısının, tanı anındaki CPT skorunu etkilemediği görüldü
(p=0,279). Tüm hastaların 21.7%’sinde HSK nüksü saptandı. Ancak hastaların 39,6%’sının nüks
durumu hakkında kayıtlarda herhangi bir bilgiye rastlanmadı. Çalışma anında telefon görüşmesi ve/veya
hastane kayıtlarına göre hastaların %91,1’inin vefat etmiş olduğu saptandı. Ortalama yaşam süresi 11,6
± 0,9 ay idi. Hastaların 12 ay yaşama olasılıklarının 32% olduğu belirlendi. HSK hastalarında sağ kalıma
etki eden faktörler Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2. Sağ kalıma Etki Eden Faktörler

Cinsiyet (F)
HSK Tanı Anındaki Yaş*
Kronik Karaciğer hastalığı ve
HSK tanısı arasında geçen süre
(ay)*
HBV
HCV
Etiyoloji NASH
Kriptojenik
Alkol
Kitle Boyutu (cm)
1
2
Kitle
3
Sayısı
Çoklu
Pre-treatment AFP (ng/mL) *
Post-treatment AFP (ng/mL) *
Tedavi başlama süre (ay)*
Palyatif
Radyoembolizasyon
TAKE
Tedaviler RFA
Alkol Enjeksiyonu
Rezeksiyon
Kemoterapi
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Yaşayan; n: 14;
n (%)
4 (14.8)
65 (16 – 72)

Exitus; n: 143;
n (%)
23 (85.2)
63 (27 – 93)

22 (1-141.0)

18 (0-182)

0.424

10 (71.4)
4 (28.6)
0 (0.0)
1 (7.1)
1 (7.1)
3 (1- 13)
7 (50)
4 (28.6)
2 (14.3)
1 (7.1)
6.5 (1.0-1560)
13.4 (4.0-6315)
1.5 (0-160)
2(14.3)
5 (35.7)
1 (7.1)
1 (7.1)
1 (7.1)
2 (14.3)

81 (55.9)
37(25.9)
6 (4.2)
17 (11.9)
6 (4.2)
4 (0.5- 28)
66 (46.2)
26 (18.2)
14 (9.8)
37 (25.9)
318 (3-1162686)
703 (2.2-1050724)
1 (0-12)
51 (35.7)
3 (2.1)
48 (33.6)
13 (9.1)
4 (2.8)
8 (5.6)
45 (31.5)

0.080
0.760
1.000
1.000
0.487
0.221

p
0.264
0.695

0.413
0.0001
0.056
0.550
0.142
1.000
1.000
1.000
0.377
0.579
0.232

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
Transplantasyon
Toplam maliyet (TL)*
Yatış süresi (gün)*

2 (14.3)
923.1 (542.1-84086.5)
6.0 (2-15)

4 (2.8)
1022 (0-84000.7)
5.5 (0-26)

0.090
0.656
0.857

*ortalama (min -max)
AFP: Alfa feto-protein; HSK: Hepatosellüler karsinom; TAKE: Transarteriel kemoembolizasyon; RF:
Radyofrekans ablasyon; NASH: Non alkolik steatohepatit; HBV: Hepatit B virüs; HCV: Hepatit C virüs
Tedavi öncesi CPT evresinin düşük olması, BCLC evresinin düşük olması ve TAKE uygulanmış
olasının sağ kalıma olumlu etki ettiği görüldü (hepsi için p<0,001). Kitle rezeksiyonu uygulanmış
olmasının da sağ kalım üzerinde olumlu etkisi olduğu gösterildi (p=0,008) (Şekil 2). Bunun yanı sıra,
CPT’ nin evre A’dan C’ye yükselmesi, BCLC nin ise evresinin 0’dan D’ye yükselmesinin yaşam
süresini olumsuz etkilediği saptandı. Ancak hastalık etiyolojisi, tedavide RFA, alkol enjeksiyonu veya
kemoterapinin, yaşam süresini anlamlı olarak etkilemediği bulundu (p> 0.05).

Şekil 2. Skorlama Yöntemleri ve Tedavilerin Sağ kalım Üzerine Etkisi
Tedavi yöntemlerinin ve skorlama sistemlerinin sağ kalım üzerine etkisini inceleyen regresyon modeline
yaş, başlangıç CPT ve BCLC evreleri ile tedavide TAKE, RFA, alkol enjeksiyonu, rezeksiyon ve
kemoterapi alma durumu eklendi. Yaş, başlangıç CPT evresi, RFA, alkol enjeksiyonu, rezeksiyon ve
kemoterapinin yaşam süresi için bağımsız risk faktörü olmadığı saptandı (p>0.05). Tedavi öncesi BCLC
evresi ve TAKE uygulanmasının sağ kalım için bağımsız birer risk faktörü olduğu saptandı. BCLC evre
0 ve CPT evre A olmasının exitus üzerinde etkisi olmadığı görüldü (Tablo 3).
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Tablo 3. Tedavi Yöntemleri ve Skorlama Sistemlerinin Yaşam Süresi Üzerine Etkisi
B

Standart
Hata

Wald

Serbestlik
Derecesi

p

Hazar
d Risk

%95 Güven Aralığı

-0,01

0,009

0,33

1

0,562

0,99

0,98 / 1,01

-0,11
0,35
0,86
0,32
0,23
0,54
0,03

0,227
0,359
0,352
0,340
0,539
0,468
0,269

2
1
1
1
1
1
1
1

0,376
0,616
0,334
0,015
0,354
0,663
0,250
0,903

0,89
1,41
2,36
1,37
1,26
1,71
1,03

0,57 / 1,39
0,70 / 2,86
1,18 / 4,71
0,70 / 2,67
0,44 / 3,64
0,68 / 4,28
0,61 / 1,75

BCLC Evre 0 *

-

-

4

0,000

-

-

BCLC Evre A
BCLC Evre B
BCLC Evre C
BCLC Evre D

0,64
2,26
2,60
3,21

1,151
1,137
1,162
1,205

1,96
0,25
0,93
5,96
0,86
0,19
1,32
0,01
27,6
9
0,31
3,95
4,99
7,08

1
1
1
1

0,576
0,047
0,026
0,008

1,903
9,58
13,41
24,72

0,20 / 18,17
1,03 / 88,98
1,37 / 130,85
2,33 / 262,46

HSK tanı anındaki
yaş
CPT Evre A *
CPT Evre B
CPT Evre C
TAKE
RFA
Alkol enjeksiyonu
Rezeksiyon
Kemoterapi

*Referans alınan (bağımlı) değişken
BCLC: Barcelona Clinic Karaciğer Kanseri; CPT: Child Pugh Turcotte
Bir hasta için ortalama HSK tedavisi 7722,5±1946,5 TL (yaklaşık 3600 USD) bulunmuştur. Etiyoloji,
tanı şekli ve boyuttan bağımsız olarak kitle sayısının maliyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık yaratmadığı görüldü. Ancak tedavi öncesi CPT ve BCLC evresi arttıkça harcanan maliyetin de
arttığı gösterildi (p=0,003) (Tablo 4).
Tablo 4. Hastalık Özelliklerine Göre Maliyet Analizi (TL)
CPT
Tedavi Öncesi
BCLC
Tedavi Öncesi

Kitle sayısı

Tedavi

Evre A
Evre B
Evre C
Evre 0
Evre A
Evre B
Evre C
Evre D
1
2
3
Çoklu
Rezeksiyon
Kemoterapi
Transplantasyon
Lokal
Ablatif
Tedavi

n
52
40
10
1
11
47
35
8
47
24
12
19
9
47
6
29

Ortalama
1326,2
923,1
4966,4
542,1
703,1
1002,6
1041,3
4314,3
1002,6
1021,9
601,2
3389,8
1348,4
8086,5
84000,7
1002,6

En az
85,8
103,2
542,1
95,8
542,1
85,8
103,2
703,1
85,8
84000,7
501,3

En fazla
84086,5
84000,7
84000.7
542,1
84086,5
9400,3
84000,7
84000,7
84000,7
84086,5
8628.6
10980,4
9400,3
84086,5
84086,5
9400,3

p
0,003

0,003

0,404
0,454
0,668
<0,001
0,069

BCLC: Barcelona Clinic Karaciğer Kanseri; CPT: Child Pugh Turcotte
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TARTIŞMA
Retrospektif – kesitsel çalışmamıza dışlama kriterleri uygulandıktan sonra toplam 157 HSK hastası dâhil
edildi. Etiyolojide ilk sırada hepatit B virüsünün olduğu ve vakaların erkek cinsiyette daha sık olduğu
saptandı. HSK tanılı hastalarda tanı anında erken BCLC evresine sahip olması ve TAKE
yapılabilmesinin sağ kalımı artırabildiği görüldü. Ayrıca HSK tanı anında CPT ve BCLC evresi yüksek
olan hastaların tedavi maliyetlerinin fazla olduğu bulundu.
HSK, altta yatan farklı nedenlere bağlı olarak ilerlemiş karaciğer hasarı ve siroz ile yakından ilişkilidir
[13]. Etiyolojide ise en sık hepatit virüsleri sorumludur. Gelişmekte olan ülkelerde, HBV ve HCV sırası
ile vakaların 60% ve 33% üne, gelişmiş ülkelerde ise 23% ve 20% sine neden olmaktadır [12,14].
Türkiye’de çalışmamızla benzer yılları kapsayan 963 kronik karaciğer hastasının dahil edildiği çok
merkezli bir çalışmada, etiyolojide hastaların 57.6%’sinde HBV, 16.5%’i HCV ve 14.2%’sinde ise alkol
(10 yıldan fazla) saptanmıştır [15]. HSK, ortalama tanı yaşı Asya ve batı Avrupa’da 50-60 arasındadır
ve bölge gözetmeksizin erkeklerde daha sık görülmektedir [16,17]. Çalışmamızda ortalama tanı yaşı
Avrupa ülkeleri ile benzer olmakla beraber, karaciğer hastalığı tanısı ile tümör tanısı arasındaki süre
onlardan daha kısadır. Bu durum, hastalık ve/veya etiyolojik faktörün daha geç tespit edilmesine bağlı
olabilir. HSK’da ortalama sağ kalımın 6 ile 20 ay arasında seyrettiği bilinmektedir [18-21].
Çalışmamızda, hastaların ortalama yaşam süresi literatür ile uyumlu bulunmuştur.
HSK takibinde ve tedavisinde önemli olan CPT ve BCLC evrelemeleri değerlendirildiğinde;
hastalarımızın yarısından fazlasının CPT evre A olduğu görüldü. Ancak tümör boyutu, performansı ve
karaciğer rezervi dikkate alındığında, hastaların büyük kısmının ileri BCLC evresinde olduğu saptandı.
İleri evre kronik karaciğer zemininde HSK arlığında tümöral yük de fazla ise tedavi seçenekleri
azalmaktadır. Tümür rezeksiyonu BCLC Evre 0 hastalar ile tek tümöral lezyonu olan, karaciğer rezervi
korunmuş, portal hipertansiyonu olmayan BCLC Evre A hastalarda küratif tedavi seçeneği
olabilmektedir. Karaciğer nakli ise Milan kriterleri dâhilinde portal hipertansiyonu olan HSK hastalarına
kür şansı sunabilmektedir [22,23].
Çalışmamızda, hastaların çoğunda ileri evre karaciğer hastalığı ve/veya yaygın ve büyük tümörler
olması nedeniyle rezeksiyon ve transplant gibi tedaviler çok az hastaya uygulanabildiği görülmüştür.
Karaciğer nakli listesine alınan hastalarda köprüleme tedavisi olarak RF veya cerrahi tedavi
seçeneklerinin uygun olmadığı hastalarda TAKE ve ablatif tedaviler ön plana çıkmıştır [24]. Cerrahi ve
karaciğer nakli şansı bulunmayan hastalarımızın fazlaca yer aldığı bu seride de TAKE tedavi
seçeneğinin sıkça kullanıldığını gördük. Literatürde BCLC evre B HSK tanılı hastalarda TAKE ile
rezeksiyonun etkinliğini karşılaştıran çalışmalar mevcuttur. Her iki yöntemin karşılaştırıldığı BCLC
evre B ve CPT evre A olan 171 hastanın ortalama sağ kalımın TAKE uygulananlarda daha uzun olduğu
(p<0.01) ve takipte mortalite oranlarında anlamlı fark saptanmadığı gösterilmiştir [25]. BCLC evre B
hastalarının dahil edildiği başka bir çalışma sonucunda ise işlem sonrası komplikasyon oranı ve hastane
yatış süresinin hepatik rezeksiyon uygulanan hastalardan daha fazla olduğu gösterilmiştir. Sağ kalım
oranlarına göre, kitle sayısı 1-3 olan BCLC evre B hastalarda cerrahi rezeksiyon daha yararlı
bulunurken, kitle sayısı >3 olanlarda cerrahi rezeksiyon ve TAKE’nin benzer oranda yarar sağladığı
görülmüştür [26]. Bunun yanı sıra kitle rezeksiyonu yapılabilen orta evre HSK’si olan sirotik hastalar
için, rezeksiyonun TAKE'ye göre sağ kalım avantajı sağladığını gösteren çalışmalar da mevcuttur
[27,28]. Bizim çalışmamızda ise TAKE’nin sağ kalımı uzattığı saptanmıştır. Tüm evredeki hastaların
dâhil edilmesinin buna neden olduğu düşünülmektedir. Kliniğimizde TAKE tedavi uygulamasının
oldukça uzun süredir çok sayıda hastaya uygulanan bir yöntem olması yani tedavi uygulayıcıların
deneyimli olması da başarı oranlarını yüksek tutuyor olabilir kanısındayız. Diğer bir ablatif yöntem olan
ve küratif tedaviler arasında yer alan RF, hastalarımızın tanı anında hastalarımızın büyük çoğunluğunun
ileri BCLC evresinde olması nedeniyle daha az tercih edilmiştir. Palyatif tedavi sıklığının da yüksek
olması yine ileri BCLC evresi olmasına bağlıdır.
Tümör boyutu, mikrovasküler invazyon varlığı, multifokalite ve kötü diferansiyasyon hastalık nüksünü
belirlemede önemli parametrelerdir. Özellikle kötü differansasyon, mikro ve/veya makrovasküler
invazyon ve satellit nodüllerin varlığı HSK nüks oranını 5 yılda %70'e kadar çıkarmaktadır [29,30].
Çalışmamızda tanı anında tümör çapının büyük olması, kitle sayısının fazlalığı, kötü diferansiasyonun

440

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
sık görülmesi nedeniyle nüks oranı yüksek saptanmıştır. Tanı anındaki karaciğer rezervinin yetersiz
olması ve bu nedenle küratif tedavilerin uygulanamaması ve mikro - nodüllerin büyümesi de nüks
sıklığını artırmaktadır.
HSK olgularında serum AFP düzeyinin genel olarak tümörün büyüme aktivitesi ile orantılı olduğu
düşünülür [18]. Dolayısıyla, tedavi sonrasında AFP düzeyinin yeniden yükselmeye geçmesi, tümör
büyümesi olarak yorumlanmaktadır ve sağ kalım hakkında fikir verebilmktedir. HSK tanılı 1579
hastanın incelendiği bir çalışmada tek başına AFP’nin sağ kalım ile ilişkisi %52.9 duyarlılık ve %93.3
özgüllüğe sahip bulunmuştur [19]. İleri evre HSK hastalarının çoğunlukta olduğu çalışmamızda ise
literatür ile uyumlu olarak AFP değerleri yüksek seyretmiş olgularda sağ kalımın düşük olduğunu
saptadık. Tedavi öncesi bakılan AFP değerinin yüksek olması mortalite artışını gösterebilir. Mortalite
oranlarının yüksek olmasının bir diğer nedeni ise başlangıçta çoğu hastanın CPT evre A olarak
saptanmasına rağmen, hastaların çoğunluğunun ileri BCLC evresinde olması olabilir. HSK, sıklıkla
kronik karaciğer hasarı ve siroz zemininde gelişen, yüksek biyolojik değişkenliğe sahip ve takip
sırasında bile tanısı gecikebilen bir malignitedir.
Tümöral kitle sayısı, karaciğer rezervi, hastalık evresi gibi birçok faktör incelenerek seçilen tedavi
yöntemleri ve bunlara ilave olan destek uygulamaları da düşünüldüğünde HSK tedavisinin ciddi sağlık
harcamalarına yol açabildiği görülmektedir. Küratif tedavilerin uygulanması hem prognoz hem de
maliyet açısından etkindir [20,21,31]. Bizim serimizde karaciğer naklinin diğer tedavi seçeneklerine
göre daha maliyet etkin olduğu saptandı. Ayrıca CPT ve BCLC evrelerinin yüksek olmasının da sağlık
harcamalarında artışa neden olabileceğini gösterdik. Hasta profilinin ileri evre HSK olması ve ilk
basamak tedavi olarak lokal ablatif tedavilerin tercih edilmesi nedeniyle mali harcamaların genel
ortalamadan yüksek olabileceğini düşünmekteyiz. Diğer yandan örneklemimizin çok büyük olmaması,
son dönem hastaların fazla olması ve rezeksiyona uygun olmayan hastaların çoğunlukta olması
nedeniyle tüm tedavi seçenekleri için detaylı maliyet analizleri yapılamamıştır.
SONUÇ
Çoğunlukla ileri evrede tanı konulan HSK hastalarında başlangıç BCLC evrelerinin düşük olması,
küratif tedavi şanslarının bulunması ve tedavi seçeneği olarak TAKE uygulanması sağ kalımı artırıyor
ve sağlık harcamalarını azaltıyor gibi görünmektedir.
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ÖZET
Toprakların strüktürel olarak dayanıklılığı ve erozyona karşı duyarlılığı hem toprak yönetimi hem de
bitkisel üretim açısından son derece önemlidir. Strüktürel bozulmaya bağlı olarak ortaya çıkan en önemli
sorunlardan biri kaymak tabakası problemidir. Kaymak tabakası ya da başka bir ifade ile kabuk; toprak
parçacıklarının yeniden istiflenmesi sonucu oluşan sert yüzey katmanıdır. Kaymak tabakası; tohumun
çimlenmesini, sürgün çıkışını hem toprak içerisindeki hem de toprak ile atmosfer arasındaki su ve hava
hareketini engellediğinden dolayı bitki gelişimini ve bitkisel üretimi olumsuz olarak etkilemektedir. Bu
çalışmada; kaymak tabakası oluşumu, bitkisel üretim açısından önemi ve önleme yolları irdelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Bitkisel üretim, kaymak tabakası, toprak
ABSTRACT
The structural durability of soils and their sensitivity to erosion are extremely important in terms of both
soil management and crop production. Our country is generally located in arid, semi-arid and semihumid climatic zone. Especially in arid and semi-arid ecosystems, the structural development of soils is
slow. One of the most important problems arising due to structural deterioration is the problem of crust
layer. Crust layer or, in other words, crust; it is the hard surface layer formed as a result of re-stacking
of soil particles. Crust layer; it adversely affects plant growth and plant production as it prevents the
germination of the seed, the shoot growth, the water and air movement both in the soil and between the
soil and the atmosphere. In this study; the formation of crusting layer, its importance in terms of plant
production and prevention methods were examined.
Keywords: Crop production, crust layer, soil
GİRİŞ
Toprak kabuk tabakası; çeşitli iklim ve toprak koşullarında meydana gelen dünya çapında bir sorundur.
Toprakların strüktürel dayanıklılığı ve erozyona karşı hassasiyeti hem toprak yönetimi hem de bitki
yetiştiriciliği açısından son derece önemlidir. Ülkemiz genel olarak kurak, yarı-kurak ve yarı-nemli
iklim kuşaklarında yer almaktadır. Özellikle kurak ve yarı-kurak ekosistemlerde toprakların strüktürel
yapısındaki gelişimleri yavaş olmaktadır. Toprakların strüktürel yapısında oluşan bozulmaya bağlı
olarak ortaya çıkan en önemli sorunlardan birisi de kaymak tabakası problemidir. Kaymak tabakası;
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toprak yüzeyindeki parçacıklarının yeniden bir araya gelmesi sonucunda oluşan sert yüzey katmanı
olarak tanımlanmaktadır. Toprağın yüzey kısmı, güneş ışınları ve yağmur damlalarının sebep olduğu
her türlü etkiye açık durumdadır. Bu sebepten dolayı, toprak yüzeyindeki agregatlar daha fazla
parçalanmakta, toprak yüzeyi daha hızlı kurumakta ve topraktaki suyun buharlaşmasıyla yüzeyde
sertleşmeye sebep olan birtakım bileşikler birikmektedir. Bunun sonucunda, toprak yüzey katmanının
hacim ağırlığı ve kırılma değeri alttaki topraktan daha yüksek olmakta, içerisinde büyük gözeneklerin
olmaması ya da çok az olması dolayısıyla da su iletimini düşürmektedir. Dinamik ve kompleks bir
yapıya sahip olan bu oluşum sıkı ve sert bir şekilde paketlenmiş toprak taneciklerini oluşturmakta,
tohumun çimlenmesini, çıkışını ve kök gelişimini engelleyerek ürünün miktarı ve kalitesini olumsuz
olarak etkilemektedir. Bununla birlikte, oluşan kabuk tabakası toprağın geçirgenlik kapasitesini
düşürerek yüzey akışını artırmakta ve sonuçta su erozyonunu teşvik etmektedir. Kabuk oluşumu kaba
kumlu topraklar hariç silt miktarı düşük ve ince kum içeren topraklarla birlikte hemen hemen her çeşit
tekstürdeki topraklarda görülebilmektedir (Lutz, 1952). Ayrıca fazla miktarda ince kum ve silt içeren
toprakların kabuk oluşturma potansiyellerinin yüksek olduğu bildirilmektedir (Lutz ve Pinto, 1965).
Kaymak tabakası oluşumu sadece toprak tekstürü ile ilgili değildir, aynı zamanda erozyonu harekete
geçiren etmenler olan dispersiyon oranı ve agregat stabilitesi ile de yakından ilişkilidir (İmamoğlu ve
ark., 2018; İmamoğlu ve Dengiz, 2018).
Kaymak tabakası oluşumunu etkileyen faktörler
Toprakta kaymak tabakasının meydana gelmesinde iklim koşulları ile toprağın yapısal özellikleri
belirleyici etkenlerdir. Toprak yüzeyi güneş ışınları ve yağmur damlalarının oluşturduğu her türlü etkiye
açık durumdadır. Özellikle yağmur damlalarının çarpma hızına bağlı olarak yüzeydeki agregatlar
parçalanır ve toprak yüzeyindeki suyun sıkıştırma etkisi ile gözenekler tıkanmakta yüzeyde geçirimsiz
bir tabaka oluşmaktadır. Oluşan bu kabuk tabakası yüzey akış ve erozyonun artmasına aynı zamanda da
çimlenen tohumun toprak yüzeyine çıkışını engellemektedir (Öztürk ve Özdemir, 2006). Bu tabakanın
kalınlığı ve sertliği birçok faktöre bağlıdır (Şeker, 1995). Toprak tekstürü, strüktürü, kireç içeriği,
organik madde miktarı, değişebilir sodyum yüzdesi, kalsiyum ve magnezyum miktarı ve elektriksel
iletkenlik bu faktörler arasındadır (Şeker, 1995). Ayrıca yağışın çeşidi, yoğunluğu ve damlaların toprağa
çarpma hızı da etkili olan diğer unsurlar arasındadır (Awadhwal ve Thierstein, 1985).
Toprak tekstürü; kabuk tabakası oluşumunu etkileyen önemli bir toprak özelliğidir. Kabuk oluşumu
genellikle yarı kurak bölgelerdeki tın tekstürlü topraklarda sıkça görülmektedir (Valentin, 1991).
İmamoğlu ve ark., 2018; yaptıkları çalışmada kil ve silt ile kabuk oluşumu arasında pozitif bir ilişki,
kum ile kabuk oluşumu arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Toprağın yapısal
dayanıklılığı ile kabuk oluşumu arasında pozitif bir ilişki vardır. Strüktürel olarak dayanıklı yapıya sahip
topraklarda kabuk tabakası ve dispersiyon oluşumu engellenmektedir (Cebel ve ark., 1993). Topraklarda
suya dayanıklı agregat miktarı azaldıkça oluşacak kabuk tabakasının sertliği de artmaktadır (Şeker,
1995). Kabuk tabakasının şekillenmesinde değişebilir katyonlar önemli bir role sahiptir. Değişebilir
durumdaki polivalent katyonların topraklarda fazla olması durumunda kabuk oluşumu ve direnci
azalmakta; monovalent katyonların fazla olması durumunda ise kabuk direnci artmaktadır (Ferry ve
Olsen, 1975; Ben-Hur ve ark., 1995; Canbolat, 1992; Şeker ve Karakaplan, 1999). Topraktaki sodyum
iyonu konsantrasyonu arttıkça agregat stabilitesi değeri azalmaktadır (Özdemir, 1998). Kabuk tabakası
kalınlığını toprak potasyum içeriği pozitif olarak; değişebilir Ca+Mg içerikleri ise negatif olarak
etkilemektedir (Bal ve ark., 2011). Kaymak tabakası oluşumunda elektriki iletkenlik (EC) önemli bir
parametredir. Toprak özellikleri ve çözünebilir tuz çeşidi kaymak tabakası direncini etkilemektedir. EC
değerinin düşmesi killerin şişmesine, gözenek büyüklüğünün azalmasına sebep olmaktadır. Suda
çözünebilir kalsiyum, magnezyum, sülfat ve klor içeriklerinin artışı toprakların elektrikli
iletkenliklerinde artışa nedene olduğundan kabuk oluşumu ve direncini de artırmaktadır (Şeker ve
Karakaplan, 1999; Bal ve ark., 2011). Düşük organik madde, değişebilir Na ve Mg’un fazlalığı, kil ve
silt içeriğinin yüksek olması gibi faktörler strüktürel yapıda bozulmaya neden olarak kabuk oluşumunu
teşvik etmektedir (Arshad ve Mermut, 1988). Canpolat (1990), toprakların kırılma değerinin silt içeriği
ve değişebilir sodyum yüzdesinin artması ile arttığını; agregat stabilitesinin artması ile ile kırılma
değerinin azaldığını belirtmiştir. Şeker ve Karakaplan (1999), toprakların silt içeriği, dispersiyon oranı,

445

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
elektriksel iletkenlik, organik madde, kireç, suda çözünebilir kalsiyum, magnezyum, sodyum, sülfat ve
klor içeriklerinin artışına bağlı olarak toprakların kırılma değerlerinin arttığını; kum yüzdesi, agregat
stabilitesi, değişebilir kalsiyum, potasyum ve suda çözünebilir bikarbonat içeriklerine bağlı olarak
toprakların kırılma değerlerinin azalttığını tespit etmişlerdir. Tane yoğunluğu, tarla kapasitesi, solma
noktası, kil yüzdesi, pH, katyon değişim kapasitesi, değişebilir magnezyum ve sodyum içerikleri,
değişebilir sodyum yüzdesi ve suda çözünebilir potasyum içeriklerinin kırılma değerini etkilemediğini
belirtmişlerdir. Bedaiwy (2007), siltli tın tekstürdeki toprakta oluşan kabuk tabakasının kil tekstürde
oluşan tabakaya göre daha yoğun olduğunu bunun nedenini de siltli-tın tekstürdeki toprağın infiltrasyon
oranının kil tekstürdeki toprağa göre daha düşük olmasından kaynaklandığını belirtmiştir.
Kaymak tabakasının tarımsal açıdan önemi
Toprak kaymak tabakası, yüzeyde oluşan sert katmandır. Bu katman, toprak içerisinde; toprak ile
atmosfer arasında su ve hava hareketini engellemekte ve mekanik olarak bir direnç oluşturmasından
dolayı bitkilerin toprak altı ve üstü aksamlarının gelişimini olumsuz olarak etkilemektedir. Kabuk
tabakası toprak içerisine giren suyun miktarını (infiltrasyon) azalttığından dolayı depolanan su miktarını
buna bağlı olarak da bitkilere faydalı su miktarını düşürmekte, yüzey akışı ve erozyonun artmasına
neden olmaktadır. Kaymak tabakası çimlenen tohumun toprak yüzeyine ulaşmasını da zorlaştırmaktadır.
Çimlenen tohumun yüzeye çıkması için gerekli olan filiz sürme gücü oluşan kabuğun kırılma gücünden
düşük ise tohumun çıkışı engellenmekte ve sarı kıvrım olarak adlandırılan olay meydana gelmektedir.
Toprak tekstür ve su içeriğine bağlı olarak oluşan kaymak tabakası çeşitli bitkilerin (buğday, mısır, soya
fasulyesi) sürgün çıkışlarını olumsuz olarak etkilemiştir ve toprak nemi arttıkça kabuk direnci azalmıştır
(Hanks ve Trop, 1957). Nuttal (1982), kabuk direnci ve penetrasyon direncinin toprak silt içeriği ile
pozitif, organik madde ile arasında negatif bir ilişki olduğunu ve buna bağlı olarak kolza bitkisinin
sürgün çıkışının bunlara bağlı olarak etkilendiğini tespit etmiştir. Nizami ve Khan (1991), kabuk
tabakasının bitki populasyonunu ve buna bağlı olarak ürün verimini olumsuz olarak etkilediğini
belirtmektedirler. Kabuk tabakası sadece topraktaki su ve hareketini değil aynı zamanda bitki
populasyonunu ve verimi de etkilemektedir (Hanegreefs ve Nelson, 1986; Nizami ve Khan, 1991).
Yapılan bir çalışmada kabuk direnci 0,9 kg cm-2 olduğunda sorgum bitkisinin çıkış sayısında düşüş
gözlenmiş; kabuk direnci 1,2-1,8 kg cm-2 arasında ise çıkışın durduğu belirtilmiştir (Richards, 1953).
Kabuk direnci toprağın nem durumuna bağlı olarak değişmektedir, toprağın kuru olduğu durumda
tohum çıkışı en düşük seviyededir. Kabuk tabakası gözeneklilikte azalmaya neden olmakta buna bağlı
olarak su ve hava hareketi engellendiğinden tohum çimlenmesi de olumsuz olarak etkilenmektedir
(Taylor, 1992; Daba, 1999).
Yukarıda da bahsedilen olumsuzluklardan dolayı kaymak tabakası bitkisel üretimde büyük kayıplara
neden olabilmektedir. Bu durum ülkemizin birçok kesiminde, özellikle de gelişme mevsiminin kurak
geçtiği dönemlerde bitki gelişimi ve verimini önemli düzeyde etkilemekte, üründe kayıplara neden
olarak işletme kârını da düşürmektedir.
Kaymak tabakası oluşumunun önlenmesi
Toprakta kaymak tabakası oluşumunun engellenmesi ve oluşan kaymak tabakasının denetim altına
alınması bitkisel üretiminin artırılması ve erozyonun kontrol altına alınması açısından son derece
önemlidir. Bu konuda pek çok araştırmacı çeşitli öneriler ileri sürmüşlerdir. Kabuk tabakasının
önlenmesinde çeşitli organik ve inorganik maddelerden yararlanılmaktadır. Ahır gübresi, yeşil gübre,
çöp kompostu ve bitki artıkları organik maddelerin başında gelmektedir. Toprağa uygulanan sülfürik
asit, fosforik asit, hidroklorik asit, triple süper fosfat ve perlit gibi maddelerde kabuk tabakasının
önlenmesinde kullanılan inorganik maddeler arasında yer almaktadır. Toprak işleme ile toprak
parçacıklarının fazlaca kırılıp toz haline getirilmemesi ön tedbir olarak tavsiye edilen uygulamadır.
Kabuğun kırılması için çapa, tırmık, merdane, gibi aletlerin toprak üzerinden geçirilmesi de faydalı
olabilmektedir. Toprağın sulanarak nemli tutulması da en çok başvurulan önleme yöntemlerinden
birisidir (Şeker, 1995). Türkiye topraklarının organik madde oranı azdır. Topraklarda organik madde
miktarı ağırlık esasına göre en az %3 olmalıdır. Ülke topraklarının %99’unda %3’ün altında organik
madde bulunmaktadır (Gezgin, 2018). Topraktaki organik madde fiziksel, kimyasal ve biyolojik
aktiviteler için oldukça önemlidir. Organik maddenin ayrışıp parçalanması sonucu açığa çıkan maddeler
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agregatlaşmayı sağlayarak poroziteyi ve agregat stabilitesini artırmakta ve buna bağlı olarak infiltrasyon
kapasitesini artırmaktadır. Toprak yüzeyinin bitki örtü ile kaplı olması (örtü bitkileri) yağmur
damlalarının darbe etkisinden korumakta, yüzey akışa geçen suyun hızını yavaşlatmakta, erozyon ve
buna bağlı olarak meydana gelen kabuk oluşumunu engellemektedir. Ürün hasadından sonra bitkilerin
toprakta kalan kısımları organik madde kaynağı olarak önem taşımaktadır. Ürün artıklarının en büyük
avantajı araziye taşınması için işgücünün gerekli olmamasıdır (Karakaplan, 1979; Öztürk ve Özdemir,
2006). Organik maddenin ayrışma ve parçalanması sonucu açığa çıkan proteinler, yağlar,
polisakkaritler, mumlar, reçine gibi maddeler agregasyonu artırmaktadır (Hillel, 1982). Toprak organik
maddesi, özellikle de hümik materyaller toprak partikülleri için bağlayıcı bir faktör olup, agregat
oluşumunda ve toprak fiziksel yapısının gelişiminde etkin rol oynamaktadırlar (Tarchitzky ve ark.,
1993; Mayhew, 2004; Gümüş ve Şeker, 2015; 2017; Gümüş, 2019). Ahır gübresi ve kompost
uygulamaları toprağın fiziksel yapısını iyileştirerek su ve hava hareketlerinin daha düzenli olmasını
sağlarlar. Organik gübreler toprağın yapısı üzerinde yavaş ama uzun vadeli bir iyileştirici etkiye
sahiptirler (Özdemir, 1991). Özdemir (2002), toprağa uygulanan ahır gübresi ve çöp kompostunun
agregat stabilitesi değerini arttırdığını kırılma değerini ise azalttığını bildirmektedir. Katı ve sıvı hümik
asit, mantar kompostu ve biyoçar uygulaması fiziksel özellikleri zayıf kabuk problemi olan bir toprağın
agregat stabilitesini artırmış, bununla birlikte kırılma değerini düşürmüştür (Gümüş ve Şeker 2015,
2017, Gümüş ve ark., 2019; Gümüş, 2019). Kimyasal toprak düzenleyicileri toprakların strüktürel
yapısının gelişiminde olumlu etkiler yaparak kabuk oluşumu, su ve rüzgâr erozyonunu engellemektedir
(Özdemir ve ark., 2005). Polivinil alkol uygulamaları toprağın strüktürel gelişiminde önemli bir etkiye
sahiptir; agregat stabilitesini artırmakta, dispersiyon oranını düşürmekte buna bağlı olarak toprak su
geçirgenliği artırmaktadır (Hacımüftüoğlu ve Canpolat, 2020). Toprağın fiziksel yapısını korumak ve
kabuk oluşumun önlemek için alınabilecek önlemlerden birisi de uygun sulama yöntemlerinin
kullanılmasıdır. Mevcut sulama metotları infiltrasyon oranı bakımından değerlendirilmelidir. Özellikle
sulamada uygulanan geleneksel yöntemler toprak yüzeyindeki gözeneklerin küçük parçacıklar
tarafından tıkanmasına ve şişmesine neden olarak suyun yüzeysel akışa geçmesine sebep olmakta,
toprakların fiziksel ve kimyasal yapısını bozmaktadır. Toprakların sürdürülebilirliğini koruma açısından
tarımsal alanlarda arazinin özelliklerine uygun işleme yöntemlerinin kullanımı oldukça önemlidir.
Nöbetleşe ekim yapmak, arazinin boş bırakılmaması kabuk oluşumunun önüne geçilmesine ve
toprakların daha verimli kullanılmasına yardımcı olacaktır. Yapılan araştırmalar sonucu özellikle
enerjisi yüksek yağışların toprakta kabuk oluşumunu arttırdığı görülmüştür. Bunun önüne geçebilmek
için arazinin özellikle bitki örtüsü ile kaplı olmasına dikkat edilmelidir (İmamoğlu ve ark., 2018).
SONUÇ
Kaymak tabakası problemi özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde karşımıza çıkmakta ve toprakların
kullanımı sırasında ciddi problemler oluşturabilmektedir. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı
alüviyal ovalar problemli alanların başında gelmektedir. Bitkisel üretimin başlangıcında ürün
kayıplarına sebep olan bu durumu ortadan kaldırmak için arazinin bulunduğu çevre ve iklim koşulları
ile fiziksel yapısına uygun yukarıda bahsedilen önleme yollarından en uygunu seçilerek problem
çözülmelidir. Özellikle ekimden önce tohum yatağı hazırlamada kullanılan alet ve makinaların
toprakları çok küçük parçalara ayırması birbiri üzerine istiflenen katmanların çabuk kaymak tabakası
oluşturmasına neden olmaktadır. Belli seviyelerde su buharlaşmasının azalması için istenilen kaymak
tabakası bitkilerin rahatça çimlenebileceği seviyelerde olmalıdır. Ülkemizde özellikle mısır ekiminden
sonra meydana gelen kaymak tabakası ile ilgili problemler çok fazladır. Bu problemleri çiftçilerimiz
sulama ile gidermeye çalışmakta ve bu işlemde maliyetleri arttırmaktadır. Özellikle yapılan çalışmalarda
organik madde yönetiminin ve sürdürülebilirliğinin etkinliği belirtilmiştir. Kaymak tabakası oluşmadan
önce alınacak önlemlerle kaymak tabakası problemi çözüme kavuşturulacaktır.
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ABSTRACT
In the present study, the fundamental natural frequencies of curvilinear fiber composite doubly curved
panels are optimized applying genetic algorithm (GA). Later, the fundamental amplitude-dependent
nonlinear frequency behavior of the optimized curved fiber layup configurations is studied and
compared with the reference unidirectional fiber layup. Doubly curved panels are used in various
components of the structural frames of the aerospace vehicles. The variable stiffness behavior is
obtained by altering the fiber angles continuously according to curvilinear fiber path function in the
composite laminates. Structural model is utilized based on the virtual work principle. The aim is to
achieve the best fiber paths with maximized fundamental frequencies or in-plane strengths for a
composite panel. An eight-layer composite doubly curved panel with two types of boundary conditions
are considered as a case study in this research. The boundary conditions include; CCCC, SSSS where C
stands for clamped, and S for simply-supported edges. Von-Karman kinematic strain relations are used
and the first order shear deformation theory (FSDT) is employed to generalize the formulation for the
moderately thick doubly curved panel including transverse shear effects. Generalized Differential
Quadrature (GDQ) method of solution is employed to solve the governing equations of motion.
Numerical results demonstrate the degree of effectiveness for fiber angle paths, boundary conditions,
and geometrical non-uniformities on the fundamental frequencies of the doubly curved panel.
Keywords: Doubly curved panels, Curvilinear fiber path, Frequency optimization, Gneralized
Differential Quadrature (GDQ), Genetic Algorithm.

1.

INTRODUCTION

Structural components such as plates, shells and panels have outstanding properties which have made
them pretty popular in all engineering fields such as aerospace, mechanical, civil, archithectural, and
energy engineerings. The advantages of shell/panel structures include extraordinary efficiency in
bearing the external loads, high degree of resistance to overall deformation, reasonable stiffness and a
large strength-to-weight (specific strength) ratio. The latter feature is prominent in aerospace products
where weight efficiency is critically important. The more the specific weight, the better the structure in
terms of weight efficiency. Specifically speaking about the doubly curved panels, they are the most
general form of a shell configuration commonly used in missiles, rockets, ships, submarines and
airplanes in various different forms and yet their weight efficiency is a key factor and a matter of major
concern. In special cases they can take the well-known geometries of cylindrical, spherical, catenoidal
and cylindrical panels. So, a good understanding of their behavior and weight optimization can lead us
to great engineering intuitions about other special panel geometries.
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In addition to the geometrical configuration, manufacturing techniques can also affect the weight
efficiency of the structure. Traditional composite laminates and the recently wide-spread use of variable
stiffness composite lamiantes (VSCL) have made it possible to produce optimum designs according to
any specific requirement. Due to the weight offering they provide, large scale application in aircraft,
helicopter and missile design and production is becoming pretty common. In addition, from a dynamic
point of view, without suffering weight penalties, the vibration characteristics can be improved by
tailoring the fiber angles of different layers. Actually, the natural frequencies may be tailored to
specifically intended values and consequently, instability conditions may be avoided (Abdalla,
Setoodeh, & Gürdal, 2007).
It is believed that when a panel is deflected more than half of its thickness, especially if in-plane edge
constraints are present, significant geometrical nonlinearity arises and have to be included in the
mathematical model (Han & Petyt, 1997). Any increase in deflection of the oscillating panel leads to
the development of tensile membrane stresses, which consequently changes the panel’s stiffness and
results in alteration of the eigenvalues and their corresponding eigenvectors. So, in large amplitude
oscillations, frequencies are dependent upon the oscillation amplitudes.
Maximization of the fundamental frequency by finding the optimal fiber path description is extensively
studied in the problems of structural dynamics. Narita and Robinson (Narita & Robinson, 2006) obtained
the optimum fiber orientation angles of laminated cylindrical panels for maximizing the fundamental
frequencies. They employed the layerwise optimization which was previously developed for laminated
flat panels. Ghashochi and Sadr (Bargh & Sadr-Lahidjani, 2011; Ghashochi Bargh & Sadr, 2012; SadrLahidjani & Bargh, 2011) considered the problem of fundamental frequency optimization for laminated
composite panels using Elitist-Genetic algorithm, and particle swarm optimization algorithms. They
also obtained results for maximum fundamental frequency using Elitist-Genetic algorithm. Sadr and
Bargh (Sadr & Ghashochi Bargh, 2010) optimized the fundamental natural frequency for cylindrical
panels with respect to the number of layers, fiber orientation angles, edge conditions and length/width
ratio as design variables. Alibeigloo et. al (Alibeigloo, Shakeri, & Morowa, 2007) presented stacking
sequence optimization of laminated cylindrical panels. The genetic algorithm along with the finite
element method is used to maximize the fundamental natural frequency. The used formulation is based
on the first order shear deformation theory. It is shown that the radius-to-thickness ratio and different
types of boundary conditions affect the optimal frequency behavior of curved cylindrical panels.
Abouhamze and Shakeri (Abouhamze & Shakeri, 2007) presented a multi-objective optimization of
cylindrical panels based on the first natural frequency and buckling load. They used Neural Network to
model the behavior of structure and Genetic Algorithm for optimization process. Ameri et. al. (Ameri,
Aghdam, & Shakeri, 2012) presented an optimization algorithm for laminated cylindrical panels based
on the fundamental natural frequency. The Globalized Bounded Nelder–Mead method (GBNM) is used
to find the optimum unidirectional fiber orientations of laminated cylindrical panels to maximize the
fundamental natural frequency. Tornabene et al. (Tornabene, Fantuzzi, Bacciocchi, & Viola, 2015)
surveyed the modes of vibration of singly and doubly-curved panels reinforced by curvilinear fibers.
The fiber path equation parameters are optimized using a surrogate-based approach. Ribeiro (P. Ribeiro,
2015) verified that curvilinear fiber paths can significantly affect the modes of vibrations in the nonlinear
zone, changing the nonlinear softening effect into hardening or viceversa. It is revealed that by changing
the fiber path parameters, the softening/hardening degree may be justified. Riberio (Pedro Ribeiro, 2016)
investigated free vibration of cylindrical laminates consisting of layers with curvilinear fiber paths. He
determined that with the increasing panel curvature, usage of curvilinear fibers instead of straight ones
affects the natural frequencies and mode shapes more significantly. Serhat and Basdogan maximized
the fundamental frequency of laminated plates (Serhat & Basdogan, 2016) and curved panels (Serhat &
Basdogan, 2018) in lamination parameter domain using an optimization framework based on finite
analysis. In a later study (Gokhan Serhat & Ipek Basdogan, 2019) the same authors proposed a novel
variable-stiffness laminate optimization technique that considers the manufacturability of the composite
panels. Hao et. al. (Hao et al., 2018) introduced the buckling analysis method for variable-stiffness
panels utilizing an integrated framework of exact modeling, isogeometric analysis and optimization for
variable-stiffness composite rectangular panels. Serhat and Basdogan (G. Serhat & I. Basdogan, 2019)
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maximized the fundamental frequency of panels with curvilinear fiber paths using an optimization
framework based on the finite element method.
In the current study, geometrically nonlinear doubly curved panels are considered. The mathematical
model is developed by using the Green’s strain-displacement relations and the virtual work principle.
So, the model is among the most accurate and the most general ones due to the consideration of two
different radii of curvature and the full nonlinear strain components. Moreover, the Generalized
Differential Quadrature (GDQ) method of solution is adopted to project the nonlinear partial differential
equations of the problem to its quivalent nonlinear ordinary differential representation. Two boundary
conditions of of fully-clamped (CCCC) and fully simply supported (SSSS) are considered in the
optimization process. For the sake of brevity, only the fundamental frequency is discussed in the present
study. Initially, the fundamental natural frequencies of curvilinear fibrous composite panels are
optimized by applying the genetic algorithm (GA) method of optimization. The optimized natural
frequency and the associated nonlinear fundamental frequency are compared with the respective
frequencies of a reference unidirectional composite configuration. Subsequently, the fundamental
amplitude-dependent nonlinear frequency behavior of the optimized curvilinear fiber path configuration
is studied.

2.

GOVERNING EQUATIONS

The composite doubly curved panel is assumed to be as the schematic view given in Figure 2.
Accordingly, an orthogonal fixed coordinate system (x, y, z) is placed at the corner of the panel with the
curved edges of length a and b, and thickness h. The red line represents a typical curved fiber path that
changes direction as moves from the origion to the other apex of the panel. Parameter q is the angle that
the curved fiber makes with respect to the positive direction of the x-axis. Other parameters include
R1, R2, ap , bp which are the principal radii of curvature and projects of the curved edges on the ground
(level) surface.

Figure 2 composite doubly curved panel’s geometry and a typical curvilinear fiber path.
Displacements u,v, and w of any generic point with a coordinate of (x, y, z) at time t on the composite
panel are defined as,

u ( x , y , z , t ) = u 0 ( x , y , t ) + zθ x ( x , y , t )
v ( x , y , z , t ) = v 0 ( x , y , t ) + zθ y ( x , y , t )

(1)

w( x, y, z , t ) = w0 ( x, y, t )
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where, u0 , v0 and w0 are the translational displacements of the mid-plane in the x, y and z directions,
respectively and qx , qy are the rotations of the normals to the mid-surface about the y, x axes,
respectively. In this study, the Green’s strain-displacement relationships are given as follows (Naidu &
Sinha, 2005; Singh & Panda, 2014);
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Where R12 is the in-plane curvature of the panel which is defined as the multiplication of the two
principal curvatures. Upon substitution of Eq. (1) into Eq. (2) and considering e33 ; 0 , one obtains,
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Where the middle surface (membrane) strains, first and second-order flexural (bending, curvature)
strains are defined as the following
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Using the following constitutive equation for composite panels, one may determine the stress
components in any desired lamina by the following relation.
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k th layer transformed stiffness coefficients Qij(k ) are defined by Farsadi et al. (Farsadi,

where the

Rahmanian, & Kurtaran, 2021).
To obtain the governing equations of motion for the cylindrical panel, Hamiltonian of the structure is
constructed as follows;

dH =

т

t2

d(T - V + Wnc ) dt = 0,

t1

(8)

where T and V are the kinetic and potential energies of the shell and Wnc is the work done by nonconservative external forces which are neglected in the present study. The kinetic energy of the shell is
defined as,
N
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1 a b l
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where over dot symbol represents differentiation with respect to the temporal coordinate and the mass
th

density of the k layer is denoted by r ( k ) . Substituting the displacement field of Eq. (1) into the kinetic
energy expression given in Eq. (9) and performing some manipulations gives the following variational
representation of the kinetic energy.
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where the following definitions are employed for the mass moments of inertia I j ; j = 0,1, 2 ,
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1

The next relation required to construct the Hamiltonian of the system is the elastic strain potential energy
expression. The final potential expression in variational representation is defined as,
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Considering the shear correction factor K s = 5 / 6 and using the definition of force and moment
resultants as given by (Farsadi et al., 2021) the equation of motion may be determined.

3.

VARIABLE STIFFNESS DESCRIPTION

The use of fiber placement machines enables us to vary fiber orientation spatially during the lamination
process. Hence, manufactured variable stiffness structures became conceivable by implementing the
aforementioned curvilinear fiber paths. As illustrated in Fig. 1, curvilinear fiber paths being defined by
their orientation functions (𝜃𝜃), start from a reference point with a fiber orientation angle 𝑇𝑇0 and change
along the corresponding axis, until the fiber orientation angle reaches a value 𝑇𝑇1 at a characteristic
curvilinear distance 𝑎𝑎 from the reference point. There are several ways to vary the fiber angle. However,
as a consequence of practical limitations on processing techniques that result in fiber patterns that are
parallel to one another, the fiber orientation is made to vary only along one of the coordinates. The path
definitions for 𝜃𝜃 in the present curvilinear coordinate system is formulated using the linear fiber
orientation variation proposed by Gürdal and Olmedo (Gurdal & Olmedo, 1993) and Ribeiro [22] as,
q®

T 0,T1 = T 0 + (T1 - T 0 )(

j

1

a

)

(13)

As shown in Fig. 1, the red lines represent a curved fiber path that is varied along the curvilinear j 1 axis. The variable 𝜃𝜃 defines the angle of the curved fibers with respect to the j 1 -axis. So, the two design
variables 𝑇𝑇0 and 𝑇𝑇1 in each layer are required to determine the variation of the fiber orientation on the
lamina.

Manufacturability is an important issue to consider in the design of fiber-steered composite structures.
One of the frequently applied criteria uses the minimum steering radius, i.e. the maximum curvature
value to assess the manufacturability of the design. Fiber kinking may occur when a tow is curved more
than the allowed curvature. The allowable curvature value is dependent on the tape’s width and the
resistance of fibers to kinking and it is generally determined from the use of tow placement
machines(Waldhart, 1996). The definition of curvature, 𝐾𝐾, for a function of a single variable is obtained
for q ® T 0,T1 as follows,
K =

(T1 - T 0 )
a

ж
ц
j
ч
cosззз(T1 - T 0 ) + T 0 ч
ч
ч
a
и
ш

(14)

It is sufficient to apply the fiber curvature constraint only to the reference fiber path. At each location
along the reference fiber path, the curvature, 𝐾𝐾, is required to be less than the maximum allowable
curvature to ensure that the laminate could be manufactured.
4.

SOLUTION METHODOLOGY

The solution method includes discretization of the curvilinear domain using the Gauss-Lobatto grid
point distribution, to accommodate the application of the GDQ method to calculate the partial

456

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
derivatives at grid points, and evaluate the integrals of the governing equation of motion. A geometric
mapping based on previous research by Kurtaran (Kurtaran, 2015) is applied to facilitate numerical
integrations. By implementing the proposed mapping, the curvilinear coordinate system is transformed
into a bi-unit square domain. Interested readers are referred to Kurtaran (Kurtaran, 2015) for detailed
discussions on the mapping relations and sequences.
After that the GDQ method is applied to the governing equation of motion, the structural stiffness and
mass matrices may be determined. Consequently, a system of ordinary differential equation will be
obtained as,
1
2
2 щ
&&+ й
Mu
клK L + K NL ( u) + K NL ( u )ы
ъu = 0

(15)

Where, K L , K 1NL ( u) and K 2NL ( u2 ) are respectively the linear and nonlinear stiffness matrices. The
imposed harmonic vibration response is assumed to be in the following form,
(16)

u = u sin( wt )
Substituting Eq. (16) into Eq. (15), the governing equation takes the following format,
2
2
- w2M u sin( wt ) + й
клK L + K NL1 (u sin( wt )) + K NL2 u sin ( wt )

(

)ыщ
ъu sin( wt ) = 0

(17)

In Eq. (17) nonlinear stiffness matrices K 1NL ( u) and K 2NL ( u2 ) are time-dependent. It can be shown that
a nonlinear eigenvalue problem may be constructed as,

й 2
щ
к- w M + ( K + 8 K 1 + 3 K 2 )ъu = 0
L
к NL
3p NL
4 NL ъ
л
ы

(18)

Where the over-bar symbol on the nonlinear stiffness matrices show that the mentioned matrices are
now in the frequency domain. Solving the presented nonlinear eigenvalue problem, the nonlinear
frequency wNL is determined. In Eq. (18), the nonlinear stiffness matrices are a function of the
normalized mode shapes. In linear eigenvalue problems, the eigenvalue and eigenvector equations
generate a series of eigenvalues and their respective eigenvectors simultaneously, but from Eq. (18) a
single eigenvalue and its corresponding eigenvector (actually the normalized eigenvector according to
the specified displacement) may be obtained iteratively. To calculate the nonlinear stiffness matrix in
the iteration, the eigenvector cannot be used directly, it needs to be scaled according to the specified
vibration amplitude at a certain location of the panel. When the fundamental nonlinear resonant
frequency and mode shape is the objective, the displacement amplitude at the center of the panel may
be used to scale the mode shape.

5. OPTIMIZATION STRATEGY
The goal of the optimization strategy is to maximize the fundamental natural frequency of the panel.
This goal may be achieved by optimizing the fiber path/orientation at each layer. In the present study,
an eight layered doubly curved panel is presumed with the following stacking sequences.
L2
L2
L3
L3
L4
L4 щ
й L1 L1
й
щ
ъsym
кq1 / q2 / - q3 / - q4 ы
ъsym ® клT 0 ,T1 , T 0 ,T1 , - T 0 ,T1 , - T 0 ,T1 ы
л
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In the proposed optimization approach, the composite panel’s fundamental natural frequency is
maximized. The cost function in the optimization algorithm is the fundamental natural frequency and
the optimization variables are aimed at getting the maximum value of the fundamental frequency.
Design variables considered in the optimization procedure in this research include; the initial fiber angle
(T 0 ) and final fiber angle (T1 ) at each composite layer. The entire design variable can continuously vary
within a specific interval. Due to symmetry in composite layups, fiber angles of the first four layers are
considered in the optimization process. The optimal values of lamination angles are determined by
applying the genetic algorithm (GA) approach. The genetic algorithm which is an evolutionary heuristic
search algorithm is an attractive stochastic search approach to find the global optimum or near-optimum
solutions (Song & Li, 2014) by applying techniques inspired by evolutionary biology such as
inheritance, mutation, and crossover. The evolution starts from a randomly generated population of
individuals as a generation and evolves toward a solution by evaluating the fitness of each individual
and selecting multiple individuals from the current population, and modify them to form a new
population. Finally, the algorithm terminates while a satisfactory fitness level is reached for the
population, and the fittest chromosome is selected as the optimal solution. The genetic algorithm code
is developed with a population size of 120, cross over a fraction of 0.85, stall generation limitation of
60, and the maximum number of generations of 200.
The objective, constraints and variable intervals of the optimization problem may be summarized as,

Objective

Maximization of the Fundamental Frequency

Constraints

ж
For each layer (T1 - T 0 ) cosзз(T - T ) j
0
з 1

Variable range

0o Ј T 0 Ј 90o ,

a

зи

ц
ч
+ T0ч
< K max
ч
ч
a
ш
1

0o Ј T1 Ј 90o

Where, Kmax denotes the maximum allowable curvature and depends on the feed rate of the towplacement machines.

6.

RESULTS AND DISCUSSIONS

To verify the geometrically nonlinear model, Figure 3 is given which compares the measured amplitudedependent fundamental nonlinear frequency given by Han and Petyt (Han & Petyt, 1997) and
Benamar(Benamar, 1990) for the isotropic rectangular plate (with both curvature radii tending to
infinity). Dimensions of the plate are a = 0.486 m, b = 0.3229 m, and h = 1.2 mm. Mechanical properties
of the plate are E=210 Gpa, n = 0.3 and ρ = 7800 kg.m-3. It is clear from the given results that the
outcomes of the present study are in reasonable agreement with the available literature.
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Figure 3. The geometrically nonlinear fundamental resonant frequencies of the present study and
those of (Benamar, 1990; Han & Petyt, 1997).

To validate the curved panel structural model, Table 3 shows the fundamental natural frequencies of a
cylindrical panel, compared with those of Ribeiro (P. Ribeiro, 2008) at ap /R = 0.4, 0.2 with h = 1 mm
and ap /R = 0.4, 0.2 with h = 2.5 mm. The material properties are E = 70 Gpa, n = 0.33 , ρ = 2778
kg.m-3. The small error values confirm that the presented formulations and solution strategy are correct.
Table 3. Comparison of the fundamental natural frequency in rad/s for a cylindrical panel (

bp / R2 =

Ґ ).
h = 1 mm

Study

ap / R1 = 0.4

Ribeiro (P. Ribeiro,
1137.61
2008)
Present
1136.76
Difference (%)
-0.07

ap / R1 = 0.2

h = 2.5 mm
ap / R1 = 0.4

ap / R1 = 0.2

865.359

2044.97

1662.75

864.25
-0.13

2036.16
-0.43

1660
-0.17

Having verified the accuracy of the given formulation and solution strategy, it is now time to apply the
Genetic Algorithm (ga function in MATLAB), and try to maximize the fundamental natural frequency
of composite doubly curved panels by justifying the variable stiffness parameters on each layer. The
stacking sequence for the considered eight layered composite doubly curved panel with curvilinear fiber
path is given in Eq. (19). For the sake of comparison, the classical unidirectional layup configuration is
considered to be in the following form,
й
щ
й
щ
кq1 / q2 / - q3 / - q4 ы
ъsym ® л
к0 / 45 / - 90 / - 45ы
ъsym
л

(20)

Composite doubly curved panel dimensions along with material properties are also given in Table 4.
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Moreover, six distinct panels with various radii ratios are considered in this study which are described
in Table 3.
Table 4. Geometric and material properties of the composite doubly curved panel.
a(m)
1

b(m)
1

h(m)
a/100

E1

E2

G12

G13

G23

(Gpa)

(Gpa)

(Gpa)

(Gpa)

(Gpa)

173

7.2

3.76

3.76

3.76

r

u12

( kg/ m 3 )

0.29

1540

Table 5. Various configurations of the composite doubly curved panels.
Configuration

R1 / aP

R2 / bP

Type

#1
#2
#3
#4
#5
#6

2
2
2
10
10
Inf.

2
10
Inf.
10
Inf.
Inf.

Shallow spherical panel
Elliptic paraboloid
Shallow cylindrical panel
Deep spherical panel
Deep cylindrical panel
Plate

To maximize the fundamental natural frequency, the fiber angles (𝑇𝑇0𝐿𝐿𝐿𝐿 , 𝑇𝑇1𝐿𝐿𝐿𝐿 , 𝑖𝑖 = 1,2,3,4) at each
composite layer are varied and the resulting fundamental frequency is examined to obtain the optimum
value. Note that the superscript 𝐿𝐿𝐿𝐿 in the mentioned variables 𝑇𝑇0𝐿𝐿𝐿𝐿 , and 𝑇𝑇1𝐿𝐿𝐿𝐿 denote the ith layer. Due to
symmetry in the composite lamination sequence, only the fiber angles of the first four layers are
considered in the optimization process. Table 6 gives the optimum variables of curvilinear path
parameters (𝑇𝑇0𝐿𝐿𝐿𝐿 , 𝑇𝑇1𝐿𝐿𝐿𝐿 , 𝑖𝑖 = 1,2,3,4) for four layers of a various panel configurations at fully clamped
boundary condition, as well as the maximum achievable fundamental frequencies. Table 6 compares the
results of the maximum fundamental frequency of a VSCL panel determined after carrying out the
optimization with those of a the same optimized panel in linear analysis. It is an expected outcome that
the nonlinear and linear optimized frequencies differ.
Table 6. Fundamental frequencies (rad/s) for the optimized VSCL panels of various configurations at
CCCC boundary condition.
Config
.

Optimum VSCL

1

й 30.77, 18.78 / 75.94, 59.15 / кл

0, 32.68 / -

щ
89.3, 47.47 ъ
ы
sym

4

й 36.02, 19.78 / 46.7, 46 / - 0, 44.79 / - 68.42, 87.75 щ
кл
ъsym
ы
й 30.52, 9.85 / 45.16, 45 / - 0, 44.92 / - 58.44, 80.66 щ
кл
ъ
ы
sym
й 42.82, 44.62 / 82.79, 89.82 / - 3.87, 10.74 / - 78.55, 83.8 щ
кл
ъsym
ы

5

й 0, 0 / 45, 45 / кл

6

й 44.76, 40.78 / 89.54, 89.89 / кл

2
3
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0, 0 / -

щ
45, 89.97 ъ
ы
sym
0, 44.08 / -

77.17, 46 щ
ъsym
ы

Nonlinea Reference
r Natural Configuratio
Freq.
n

(%)

3654.07

3052.78

19.7
0

2248.28

2137.24

5.20

2142.82

1997.73

7.26

1149.55

1131.12

1023.81

891.11

1.63
14.8
9

706.10

689.78

2.37
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Assuming that the unidirectional panel is a reference configuration, the advantages of the optimization
algorithm is clear according to the given results in Table 4. The most significant improvements are found
to be in the first and fifth configurations which are associated to shallow spherical and deep cylindrical
panels, respectively. An interesting finding is that the fourth configuration corresponding to deep
spherical panels are affected minimally compared to other configurations.
Figure 4a-f illustrate the optimum frequency derived by the GA algorithm for fully clamped curved
panels .The standard output of the MATLAB’s ga function illustrates the number of iterations in addition
to best and mean estimations of the optimization process. Moreover, it shows the convergence of the
fitness function.

(a) Configuration # 1

(b) Configuration # 2

(c) Configuration # 3

(d) Configuration # 4

(e) Configuration # 5

(f) Configuration # 6

Figure 4 Optimization and convergence of the fitness function for CCCC panels.
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Figure 5 provides the details of the optimization for fully clamped case and presents the final values of
VSCL parameres on each layer.

Figure 5. Optimized VSCL parameters of the first four layers for various configurations at CCCC
boundary condition.
Finally, a comprehensive illustration of the nonlinear fundamental frequency versus the nondimensional oscillation amplitude wmax ⁄ h for the doubly curved panels is given in Fig. 5, where wmax
is the maximum oscillation amplitude at the panel’s center in the fundamental mode of oscillation. The
oscillation amplitude ( wmax ) is imposed on the governing system as an initial condition. Therefore, the
nonlinear frequency is calculated for each new initial condition. This indicates that the fundamental
nonlinear frequency depends upon the amplitude of vibration, which is significantly different from the
linear dynamic response.

Figure 6. Dependence of the fundamental nonlinear frequency on oscillation amplitude for CCCC
boundary condition.
The same set of optimization studies are also carried out for the case of fully simply supported composite
panels. For the sake of brevity, we are focusing on the outcomes only without any further discussion.
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Table 7. Fundamental frequencies (rad/s) for the optimized VSCL panels of various configurations at
SSSS boundary condition.
Config
.

Optimum VSCL

1

й 30.77, 18.78 / 75.94, 59.15 / кл

2

й 36.02, 19.78 / 46.7, 46 / кл

0, 44.79 / -

3

й 30.52, 9.85 / 45.16, 45 / к
л

0, 44.92 / -

4

й 42.82, 44.62 / 82.79, 89.82 / кл

5

й 0, 0 / 45, 45 / кл

6

й 44.76, 40.78 / 89.54, 89.89 / кл

0, 0 / -

Nonlinea Reference
r Natural Configuratio
Freq.
n

(%)

3566.58

2870.09

24.2
7

щ
68.42, 87.75 ъ
ы
sym

1997.19

1826.48

щ
58.44, 80.66 ъ
ы
sym

1844.96

1657.10

1033.58

1024.12

886.87

699.63

367.78

349.63

0, 32.68 / -

щ
89.3, 47.47 ъ
ы
sym

3.87, 10.74 / -

78.55, 83.8 щ
ъsym
ы

щ
45, 89.97 ъ
ы
sym
0, 44.08 / -

77.17, 46 щ
ъsym
ы

9.35
11.3
4
0.92
26.7
6
5.19

A similar finding is also obtained here for the case of SSSS boundary condition. Shallow spherical and
deep cylindrical panels are affected the most throughout the optimization process while dynamic
behavior of deep spherical panels are minimally altered.
The optimization outcomes for SSSS boundary conditions are as follows,

(a) Configuration # 1

(b) Configuration # 2

(c) Configuration # 3

(d) Configuration # 4
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(e) Configuration # 5

(f) Configuration # 6

Figure 7 Optimization and convergence of the fitness function for SSSS panels.

Figure 8. Optimized VSCL parameters of the first four layers for various configurations at SSSS
boundary condition.

Figure 9. Dependence of the fundamental nonlinear frequency on oscillation amplitude for SSSS
boundary condition.
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7.

CONCLUSION

In the present study, the effect of fiber angle variation on free vibration of VSCL composite panels of
various geometries is explored for two types of boundary conditions. The Generalized Differential
Quadrature (GDQ) method to the fully geometrically nonlinear equations of motion of doubly curved
panels. First, the fundamental natural frequencies of curvilinear fiber composite panels of six distinct
geometris are optimized by means of genetic algorithm. Later, the fundamental amplitude-dependent
nonlinear frequency behavior of the optimized curved fiber layup configurations is studied and
compared with the reference unidirectional laminated case. The optimum fiber angle orientation of each
layer in an eight-layer VSCL panel is derived applying GA algorithm in a nonlinear constraint
optimization problem. According to the results, different boundary conditions, fiber path functions and
radius ratios significantly affect the curved panel’s nonlinear fundamental frequencies. All optimized
natural frequency values are larger than the reference unidirectional panel configuration. This shows the
efficiency of applying the curvilinear fiber path concept to optimize the fundamental natural frequencies
of all doubly curved panels over the conventional unidirectional lay-ups. The interesting finding is that
not all panel configurations benefic equally from the optimization process. Some configurations can be
promoted in terms of the fundamental natural frequency much larger than the others. Specifically
speaking, the two cases of Shallow spherical and deep cylindrical panels are more sensitive to variations
of VSCL angles while deep spherical panels take the lease advantage.

8.
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TRAMVAY YOLCU MEMNUNİYETİNİN KISMİ EN KÜÇÜK KARELER YAPISAL
EŞİTLİK MODELLEMESİ (KEK-YEM) İLE ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF TRAM PASSENGER SATISFACTION BY PARTIAL LAST SQUARE
STRUCTURAL EQUALITY MODELING (PLS-SEM)
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı toplu taşıma araçlarından biri olan tramvaya yönelik yolcu memnuniyetini
etkileyen faktörleri ölçmek ve en önemli faktörü kısmı en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi
(KEK-YEM) ile ortaya koymaktır. Eskişehir’de üç üniversitenin bulunmasıyla birlikte toplu taşıma
kullanımı oldukça artmıştır. Bu nedenle çalışmada yolcuların tramvay ulaşım hizmetinden aldıkları
memnuniyeti etkileyen faktörleri araştırmak ve bunlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır.
Bu amaçla, memnuniyeti etkileyen faktörleri ele almak için 4 ana faktör ortaya konulmuştur. Bu
faktörler hizmet kalitesi, lojistik hizmet kalitesi, personel memnuniyeti, tramvay konfor kalitesi ve
memnuniyettir. Hizmet grubundaki değişkenler; zaman çizelgesi netliği, bilgi (haritalar, durak
işaretleri), durak yeterliliği, taşıma hızı ve taşıma konforudur. Lojistik grubundaki değişkenler; hizmet
sürekliliği, sıklık, dakiklik ve ücrettir. Personel memnuniyeti grubundaki değişkenler; güvenlik, nezaket
ve personel sayısıdır. Tramvay konforu grubundaki değişkenler; araç temizliği, koltuk rahatlığı ve
tramvay tasarımıdır. Çalışma sonucunda, ortaya konan yapısal modelin yakınsak geçerliliği ve yapı
güvenilirliğinin sağlanmıştır. Model için SRMR değeri 0.071; NFI değeri ise 0,87 olarak hesaplanmış
ve modelin iyi uyuma sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, lojistik boyutunda hizmet kalitesi
bir birim arttıkça tramvay hizmetinden duyulan memnuniyetin 0,317 birim arttığı; Hizmet boyutunda
hizmet kalitesi bir birim arttıkça tramvay hizmetinden duyulan memnuniyetin 0,266 birim arttığı
belirlenmiştir. Ayrıca, tramvay konforu boyutunda hizmet kalitesi bir birim arttıkça tramvay
hizmetinden duyulan memnuniyetin 0,234 birim ve personel memnuniyeti boyutunda hizmet kalitesi bir
birim arttıkça tramvay hizmetinden duyulan memnuniyetin 0,232 birim arttığı belirlenmiştir. Çalışmada
ortaya konan 4 hipotez de sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tramvay hizmeti, Hizmet kalitesi, Lojistik hizmet kalitesi, Memnuniyet Kısmi En
Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli (KEK-YEM)
ABSTRACT
The aim of this study is to measure the factors affecting passenger satisfaction towards the tram, which
is one of the public transportation vehicles, and to reveal the most important factor with partial least
squares structural equation modeling (PLS-SEM). With the presence of three universities in Eskişehir,
the use of public transportation has increased considerably. For this reason, it is aimed to investigate the
factors affecting the satisfaction of passengers from the tram transportation service and to reveal the
relationship between them. For this purpose, 4 main factors have been put forward to address the factors
affecting satisfaction. These factors are service quality, logistics service quality, personnel satisfaction,
tram comfort quality and satisfaction. Variables in the service group; timeline clarity, information (maps,

467

FULL TEXTS BOOK

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey
stop signs), stop adequacy, transport speed and transport comfort. Variables in the logistics group;
service continuity, frequency, punctuality and cost. Variables in the personnel satisfaction group;
security, courtesy and number of staff. Variables in the tram comfort group; vehicle cleanliness, seat
comfort and tram design. As a result of the study, the convergent validity and structural reliability of the
structural model were provided. The SRMR value for the model was 0.071; The NFI value was
calculated as 0.87 and it was determined that the model had a good fit. As a result of the study, as the
service quality in the logistics dimension increases by one unit, the satisfaction with the tram service
increases by 0.317 units; It has been determined that as the service quality increases by one unit in the
service dimension, the satisfaction with the tram service increases by 0.266 units. In addition, it has been
determined that as the service quality increases by one unit in the tram comfort dimension, the
satisfaction with the tram service increases by 0.234 units and as the service quality increases by one
unit in the personnel satisfaction dimension, the satisfaction with the tram service increases by 0.232
units. The 4 hypotheses put forward in the study were also provided.
Keywords: Tram service, Service quality, Logistics service quality, Satisfaction, Partial Least Squares
Structural Equation Model (KEK-YEM)
1.GİRİŞ
Şehir içi toplu taşıma, tüm şehirler için, özellikle tüm büyük şehirler ve turizm merkezleri için çok
önemlidir. Şehir sakinleri özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullandıklarında çevre kirliliği azalır
ve ayrıca şehirdeki gürültü azalır. Ayrıca turistler, basit ve müşteri dostu toplu taşıma araçlarıyla
şehirleri ve turizm merkezlerini rahatlıkla gezebilir. Bu nedenle toplu taşıma hizmetlerinin
iyileştirilmesi önemlidir. (Pavlina, 2015)
Taşımacılık, ülkelerin ekonomisine katkı sağlayan önemli bir alandır (Yılmaz ve Ergül, 2020). Toplu
taşıma, insanların bir yerden diğer bir yere hareket etmesini sağlayan toplumların temel ihtiyacıdır (Hoel
ve Sadek, 2011). Dünyada nüfusun hızla artması ve ekonomik gelişmeler, ulaşım ağlarının farklılaşıp
gelişmesine imkân tanımıştır.
Günümüzde bir toplu taşıma sisteminin başarısı, sistemin çekip alıkoyabileceği yolcu sayısına bağlıdır.
Bu nedenle bir hizmetin kalitesi azami önem arz eden bir konu haline gelmektedir çünkü hizmetin kalite
düzeyindeki bir iyileşmenin yolcuların daha yüksek memnuniyetine ve sistemin kullanımının artmasına
yol açtığı bilinmektedir (Ona vd., 2013).
Bu çalışmanın amacı, toplu taşıma araçlarından biri olan tramvaya yönelik yolcu memnuniyetini
etkileyen faktörleri ölçmek ve en önemli faktörü belirlemektir. Özellikle Eskişehir’de üç üniversitenin
bulunmasıyla birlikte toplu taşıma kullanımı oldukça artmıştır. Bu nedenle yolcuların memnuniyetini
etkileyen faktörleri araştırmak ve bunlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymak tramvay ağı açısından
oldukça önemlidir. Çalışma sonucunda yolcuların memnuniyetinin nasıl arttırılabileceği öngörülüp yeni
planlamalar ve değişiklikler yapılabilir. Belediyeler yolcu memnuniyetini arttırmak ve tramvay
kullanımını fazlalaştırmak adına bu çalışmadan yararlanabilirler.
2.LİTERATÜR TARAMASI
Irtema vd., (2018), Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki toplu taşıma ile seyahat eden yolcularının
davranışsal niyetini incelemiştir. Ayrıca, yolcuların davranışsal niyeti ile hizmet kalitesi, algılanan
değer, katılım ve memnuniyet gibi temel faktörler arasındaki ilişkiyi de ortaya koymuştur. Van Soest
vd. (2019), kentsel toplu taşıma sistemlerini incelemişler ve kişilerin farklı seyahat tercihlerine ait
algılarını tespit etmeye çalışmışlardır.
Eboli ve Mazzulla (2013) toplu taşımada müşteri memnuniyetini ölçmek için bir araç önerilmiştir.
Spesifik olarak, genel müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi özellikleri arasındaki ilişkinin etkisini
keşfetmek için çalışmada bir yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Analiz edilen toplu taşıma hizmeti,
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Calabria Üniversitesi öğrencileri tarafından Cosenza'nın (güney İtalya) kentsel alanından kampüse
ulaşmak için alışılmış olarak kullanılan otobüs hizmetidir.
Çatı (2003), öğrencilerin ulaşım ağından duydukları hizmet kalitelerini ortaya koymak SERVPERF
analizini uygulamıştır. Elde edilen sonuçlar, araçlara çok sayıda yolcu alınmaması personel
davranışlarının daha iyi hale getirilerek hizmet kalitesinin arttırılabileceği sonucuna varılmıştır.
Çemrek (2018), Eskişehir’ deki toplu taşıma araçlarını kullanan 500 hane halkının memnuniyet düzeyini
araştırmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda şehirdeki hane halkı toplu taşıma araçlarından memnun
olduğu tespit edilmiştir.
Pavlina (2015), Çek Cumhuriyeti koşullarında toplu taşımada müşteri memnuniyetini etkileyen
faktörleri ölçmek ve en önemli faktörleri belirlemeye çalışmıştır. Çalışmada iki analiz yöntemi
uygulanmıştır. Değişkenleri karşılıklı ilişkilerine göre kategorize etmek için faktör analizi yöntemi ve
varimax yöntemi kullanılmıştır. Faktörleri değerlendirmek ve modeli doğrulamak için ise yapısal eşitlik
modelleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda lojistik parametrelerin yolcu memnuniyetini
büyük ölçüde etkilediği sonucuna ulaşmıştır.
Ona vd. (2013), bir otobüs transit hizmetinin kullanıcıları tarafından algılanan hizmet kalitesini
değerlendirmek için bir yöntem önermiştir. Yapısal Eşitlik Modeli yaklaşımıyla Granada Taşımacılık
Konsorsiyumu (İspanya) tarafından yürütülen Müşteri Memnuniyeti Anketinden elde edilen veriler
analiz edilmiştir. Hizmetin temel özelliklerini temsil eden üç gizli değişken tanımlanmıştır. Genel
Hizmet Kalitesi üzerinde en yüksek ağırlığı alan gözlenmeyen gizli yapı hizmet olarak bulunmuştur.
Konfor ve personel ise çok az etkiye sahiptir.
Rahman et al. (2016), transit kullanıcıların hizmet kalitesini değerlendirmek için deneysel modeller
geliştirmişlerdir. Dhaka City'nin 2008 para transit kullanıcılarının deneyimlerini, memnuniyet
düzeylerini ve mevcut hizmet hakkındaki görüşlerini ve beklentilerini anlamak için yapılandırılmış bir
anketle görüşülen bir veri seti kullanmışlardır. Yirmi dört SQ değişkeninden, "Dakiklik ve Güvenilirlik"
ve "Hizmet Özellikleri" sırasıyla para transit SQ üzerinde en büyük etkiye sahip olan gözlemlenen ve
gizli değişkenler olarak bulunmuştur.
3.YÖNTEM
3.1. Hipotezler
Memnuniyeti etkileyen faktörleri ele almak için 4 ana faktör ortaya konulmuştur. Bu faktörler hizmet,
lojistik, personel memnuniyeti ve tramvay konforudur. Hizmet grubundaki değişkenler; zaman çizelgesi
netliği, bilgi (haritalar, durak işaretleri), durak yeterliliği, taşıma hızı ve taşıma konforudur. Lojistik
grubundaki değişkenler; hizmet sürekliliği, sıklık, dakiklik ve ücrettir. Personel memnuniyeti
grubundaki değişkenler; güvenlik, nezaket ve personel sayısıdır. Tramvay konforu grubundaki
değişkenler; araç temizliği, koltuk rahatlığı ve tramvay tasarımıdır.
Çalışmada ortaya konan hipotezler şu şekildedir:
H1: Tramvayın hizmet kalitesi arttıkça tramvaydan duyulan memnuniyet artar.
H2: Tramvaydaki lojistik hizmetinin kalitesi arttıkça tramvaydan duyulan memnuniyet artar.
H3: Tramvaydaki personel memnuniyeti arttıkça tramvaydan duyulan memnuniyet artar.
H4: Tramvay konforu kalitesi arttıkça tramvaydan duyulan memnuniyet artar.
Çalışmada, halkın toplu taşıma memnuniyetinin araştırılmasında kullanılacak yapısal model ve
hipotezlerin oluşturulmasında, Pavlina (2015), Ona vd. (2013) ve Rahman vd. (2016) çalışmalarından
yararlanılmıştır.
3.2 Veri toplama aracı ve örneklem
Çalışmadaki veriler Covid-19 salgını sebebiyle yüz yüze anket yapılamadığından 2020 Aralık ayı ile
2021 Ocak aylarında online anket yöntemi ile elde edilmiştir. Anketler online olarak ulaşabilen ve
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gönüllü katılımın sağlanabildiği 192 kişi tarafından doldurulmuştur. Anket, hizmet, lojistik, personel
memnuniyeti, tramvay konforu, memnuniyet ölçen ifadelerden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik
sorular yer alırken, ikinci bölümde ise tutum ifadeleri 10 likert “Hiç katılmıyorum- Tamamen
Katılıyorum” ve davranış ifadeleri 10 lu likertli “Hiç-Her zaman” şeklindeki yer almaktadır. Ankette
yer alan maddeler, Pavlina (2015), Ona vd. (2013), Rahman vd. (2016) çalışmalarından yararlanılarak
hazırlanmıştır. Likert ifadelerden oluşan ölçme aracının Cronbach’s Alpha değeri 0.95 olarak elde
edilmiş ve yüksek düzeyde güvenilir olarak değerlendirilmiştir.
Ankete katılan katılımcıların %31,8’ü kadın, %68,2’si ise erkek olmak üzere 192 katılımcıdan
oluşmaktadır. Katılımcıların %12,5’i 18-24 yaş; %12’si 25-34 yaş; %25.5’i 35-44 yaş; %26’sı 45-54
yaş; % 20,3’ü 55-64 yaş; %3,6’sı 65 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların %3,6’sı ilköğretim; %3,6’sı
ortaöğretim; % 32,8’i lise; %45,8’i üniversite mezunu ve % 14,1’i üniversite öğrencisidir. Katılımcıların
%29.6’sı öğrenci, %11.8’i memur; %2.8’i işçi; %2.2’si ev hanımı; %1.6’sı esnaf-tüccar; %5’i emekli;
%3.7’si serbest meslek; %4.0’u işsiz ve %39.2’ü diğer meslek gruplarındandır.
4. BULGULAR
4.1. Modelin Yakınsaklık ve Ayırt Edici Geçerliliği
Verilerin analizi, çok değişkenli normal dağılım varsayımı gerektirmeyen ve küçük hacimli
örneklemlerde başarı ile uygulanan En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi (PLS-SEM) ile
SmartPls yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Modelin yakınsak geçerliliği ve yapı güvenilirliğinin
sağlanabilmesi için her bir değişkenin standart faktör yükünün 0,50’den büyük ve istatistiksel olarak
anlamlı olması, Cronbach Alpha (CA) ve Composite Reliability (CR) değerlerinin 0,7’den büyük ve
Ortalama Açıklanan Varyans (Average Variance Extracted-AVE) değerinin 0,50’den yüksek olması
gerekmektedir. (Fornell and Locker, 1981; Hair et al., 1998). Tablo 1’de faktörlerin AVE değerleri
0,50’den yüksek, CR ve CA değerlerinin 0,70’den daha yüksek olduğu görülmektedir. Elde edilen
sonuçlar modelin yakınsaklık geçerliliğinin sağlandığını göstermektedir. Faktörler İçin CR-CA-AVE
Değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Faktörler İçin CR, CA ve AVE Değerleri

HİZ
KON
LOJ
MEM
PER

Cronbach's
Alpha (CA)
0,757
0,875
0,861
0,956
0,809

Yapı Geçerliliği (CR) Ortalama Açıklanan
Varyans (AVE)
0,860
0,673
0,909
0,668
0,901
0,646
0,966
0,852
0,888
0,725

Tablo 1 de Çalışmanın yapı güvenilirliği kontrol edildiğinde, CR değerlerinde HİZ= 0.86, KON=0.87;
LOJ= 0.86, MEM=0,95, PER= 0.80 olduğu ve AVE değerlerinin 0.65 ten büyük olduğu
gözlemlenmiştir.
Ölçüm modelinin ayırt edici geçerliliğinin (Discriminant validity) her bir yapının AVE değeri
karekökünün, o yapı ile diğer yapılar arasındaki korelasyonunun karşılaştırılmasıyla kontrol edilir. Bu
karşılaştırmalar sonucunda AVE’nin karekök değerleri daha büyük ise ayırt edici
geçerlilik sağlanmış olur (Fornell ve Larcker, 1981). Tablo 2 incelendiğinde ayırt edici geçerliliğin
sağlandığı görülmektedir.
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Tablo 2. Ayırt Edici Geçerlilik (Fornell-Larcker Criterion)
HİZ
KON
LOJ
MEM
PER

HİZ
0,820
0,673
0,801
0,823
0,596

KON

LOJ

MEM

PER

0,817
0,730
0,798
0,659

0,804
0,801
0,617

0,923
0,741

0,852

Modelin kabul edilebilir uyuma sahip olması için SRMR değerinin 0,10’den küçük bir değer alması
istenir. Model için SRMR değeri 0.071 olarak hesaplanmıştır. NFI değerinin ise 0 ile 1 arasında değerler
alması istenir. NFI’ nın 1’e yakın değer alması modelin iyi uyuma sahip olduğunu göstermektedir.
Çalışmadaki model için NFI 0,87 olarak hesaplanmıştır. Yani model iyi uyuma sahiptir yorumu
yapılabilir.
4.2. Yol katsayıları ve Hipotez Testi Sonuçları
Tablo 3 ve Şekil 1 incelendiğinde; Lojistik boyutunda hizmet kalitesi bir birim arttıkça tramvaydan
memnuniyet 0,317 birim artacaktır. Hizmet boyutunda hizmet kalitesi bir birim arttıkça tramvaydan
memnuniyet 0,266 birim artacaktır. Tramvay konforu boyutunda hizmet kalitesi bir birim arttıkça
tramvaydan memnuniyet 0,234 birim artacaktır. Personel memnuniyeti boyutunda hizmet kalitesi bir
birim arttıkça tramvaydan memnuniyet 0,232 birim artacaktır. Tablo 3 incelendiğinde ortaya konan 4
hipotez de desteklenmiştir. Grafikte, faktörlere ait yükler, içsel ve dışsal faktörler arasındaki ilişki
katsayıları verilmiştir. Ayrıca, faktörlere yükleri ve ilişki katsayılarına ait t-değerleri parantez içinde
verilmiştir. t değerleri incelendiğindehepsinin 2,58’den büyük olduğu dolayısıyla %1 anlam düzeyinde
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Şekil 1. Yol Modeli
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HİZ=Hizmet; LOJ=Lojistik; PER:Personel; KON= Konfor; MEM= Memnuniyet
Tablo 3. Hipotez Testi Sonuçları
İlişkinin yönü
HİZ MEM
KON MEM
LOJ MEM
PER MEM

İlişki katsayısı
0,266
0,234
0,317
0,232

t-değeri
4,241
4,349
5,150
5,007

P-değeri
0,001
0,001
0,001
0,001

5. SONUÇ
Bu çalışmanın amacı toplu taşıma araçlarından biri olan tramvaya yönelik yolcu memnuniyetini
etkileyen faktörleri ölçmek ve en önemli faktörü belirlemektir. Yapılan KEM-YEM testi sonuçlarına
göre 0.317 ile memnuniyeti etkileyen en önemli faktörün Lojistik olduğu görülmektedir. Lojistik
boyutunda hizmet kalitesi bir birim arttıkça tramvaydan memnuniyet 0,317 birim artacaktır.
Hizmet ile memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yolcuların aldıkları hizmet arttıkça
tramvaya duydukları memnuniyet düzeyinin artacağı görülmektedir. Benzer şekilde, Lojistik ile
memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yolcuların lojistik boyutunda aldıkları hizmet
arttıkça tramvaya duydukları memnuniyet düzeyinin artacağı görülmektedir.
Personel memnuniyeti ile memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yolcuların personel
memnuniyeti boyutunda aldıkları hizmet arttıkça tramvaya duydukları memnuniyet düzeyinin artacağı
görülmektedir. Tramvay konforu ile memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yolcuların,
tramvay konforu boyutunda aldıkları hizmet arttıkça tramvaya duydukları memnuniyet düzeyinin
artacağı görülmektedir.
Dağılımlara bakıldığında kadın katılımcıların genel olarak tramvay kullanımından memnun kaldıkları
söylenebilir. 192 katılımcıdan 47’si genel memnuniyet düzeyi puanlandırmasına 9, 40’ı ise 10 vermiştir.
Katılımcıların neredeyse yarısının tamamen memnun olduklarını söylenebilir.
Tüm faktörler ele alındığında tramvay kullanımından tamamen memnun olan kadınların oranı %24,6,
erkeklerin ise 19.1’dir. Orta düzeyde katılıyorum diyenlerden %92.7’si erkektir. 192 kişi arasından
tamamen katılıyorum diyen ve erkek olanların oranı ise %13’tür.
Bu çalışmadaki verilerin, 2019 Aralık ve 2021 Ocak aylarında katılımcılara online olarak yapılması
nedeniyle bazı zorluklar yaşanmıştır. Ayrıca çalışmanın yalnızca tek bir şehirde yapılması çalışmanın
genelleyebilir olmasını engellediğinden bu durumda çalışmanın kısıdını oluşturmaktadır. Bundan
sonraki tramvay memnuniyetini ele alan çalışmalar, tramvay olan diğer şehirleri de ele alarak sonuçlara
genelleştirilebilir.
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ABSTRACT
Nurses are responsible for a wide range of tasks, and their daily activities can be quite varied. Every
nurse may face conflicts as a result of their work environment. It could be due to differing ideas, a
problematic family member, personality clashes, or even general stress. Dealing with conflict could
directly impact their work and family life, but emotional intelligence is vital for remaining calm and
achieving better results. Therefore, Nurses must possess competencies and a certain level of intelligence
to balance their work and life. Thus, this study investigates the impact of emotional intelligence on
nurses who works at private hospitals in western province, Sri Lanka. A sample consisted of 278 nurses,
and a structured questionnaire was used to collect the data. Data were analyzed using the computerbased statistical package, SPSS version 21. Univariate and bivariate analyses were hired to analyze
them. Tally with many prior studies, the present study showed a strong positive impact of emotional
intelligence on the work-life balance of Nursing staff. Most of them possess and use all the dimensions
of emotional intelligence. Self-awareness, self-regulation, self-motivation and social skills significantly
affect the work-life balance, while contrary to the prior studies, empathy negatively impacts the worklife balance. Then they have the opportunity to practice emotional intelligence to maintain the balance
between work and family life. These findings will be useful to the administration of the private hospitals
to increase exposure to differences in nurses' emotional intelligence and consider assigning duties, tasks
and responsibilities.
Keywords: Emotional Intelligence, Work-life balance, Self-awareness, Self-regulation, Selfmotivation, Social skills, Empathy

1. INTRODUCTION
Emotional intelligence is a concept of social intelligence. Social Intelligence refers to the capability of
understanding people. Emotional intelligence is a soft skill that involves inter and intrapersonal skills
(Fatt.J.P.T, 2002). People will not succeed in their work and family if they have only the intelligence or
skills to do the task or something else. They need to have an emotional understanding of themselves and
others, too (Suliman and Shaikh, 2007). Emotional understanding of oneself and others help to better
management of duties, responsibilities, tasks, and obligations regarding work setting and family.
Work-life balance is a crucial issue that arises in today's work setting due to dual-career problems,
globalization, high competitiveness, higher living cost and rapid growth of information technology
(Sharma L.N, 2014). Work-life balance refers to satisfying all the demands of both work and family at
a satisfactory level. It needs to have sufficient skills, support from others, sacrifice and effort to achieve
those demands. Work-life balance helps maintain a satisfied, effective and motivated workforce, which
contributes to organizational objectives. Also, the balance between both life creates wealthy people
mentally and physically. The absence of balance between work and family life generates work
dissatisfaction and higher turnover rates (Bakir. S.M.A, 2018). Hence it is vital to balance both lives at
once.
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2. PROBLEM OF THE STUDY
Sri Lanka has been credited with holding a unique position in South Asia as one of the less developed
countries to provide universal health care, free education, strong gender equality, and greater
opportunities for social mobility. The Sri Lankan healthcare system is divided into two parts. One aspect
is that, despite limited resources, the Sri Lankan government provides free health care to the public
following international standards. The second component is that the private sector provides healthcare
facilities to the general public who can afford the benefits and services by paying hospital fees. Here
Private sector healthcare organizations differ from government ones in that they provide all facilities to
patients in the same way that government ones do, but with a profit motive. When it comes to patient
care, nurses are one of the most important job categories. According to Dempsey and Reilly (2016),
"nurse engagement" is frequently used to describe nurses' dedication to and satisfaction with their jobs.
Other factors to consider include nurses' commitment to the organization that employs them and their
commitment to nursing. Understanding the current state of nurse engagement and its drivers is a strategic
imperative because it correlates directly with critical safety, quality, and patient experience outcomes.
Nurses found their collective voice with urgency and passion, and they used it to speak about nursing
education, professionalism, and accountability (Dempsey & Reilly, 2016). They banded together to
demand that they be recognized as trusted and valuable healthcare team members.
Nurse engagement with the organization and the profession decreases compassion fatigue, burnout, and
turnover while improving teamwork, the patient experience, and organizational outcomes across
multiple dimensions: clinically (fewer hospital-acquired conditions), operationally (staffing and
efficiency), culturally (positive work environment and empowerment), and behaviorally (ability to
connect with patients and colleagues) (Dilmini & Thalgaspitiya, 2020). Emotional intelligence is a
particular way of balancing work life and family life. Previous researchers also proved that emotional
intelligence is a significant contribution to balancing those two life domains of a person. (Thorat, P and
Dharwadkar, K, 2016) Revelled that emotional intelligence contributes to the sufficient balance between
the work and family life of the employees. Hence, it is important to study the impact of emotional
intelligence on work-life balance. Different researchers do several research studies to determine the
impact of emotional intelligence on work-life balance in different industries. However, there is a gap
in the empirical knowledge available, especially in Sri Lanka concerning the health care industry and
nursing staff. Therefore, the research problem addressed under this study is to determine the impact of
emotional intelligence on the work-life balance among the nursing employees at leading private
hospitals in western province Sri Lanka.
3. LITERATURE REVIEW
3.1 EMOTIONAL INTELLIGENCE
Emotional intelligence is a psychological concept that drowns from social intelligence. Emotional
intelligence is a person's capability to understand and control own emotions and others' emotions to
accomplish established objectives (Nishant et al, 2020). Emotional intelligence is defined as an area of
social intelligence that involves the capability to see and observe a person's self-emotions and others
emotions and feelings to distinguish between people and to use those understanding and insight to guide
the thinking process and their correct actions (Salovey, P and Mayer,J.D, 1990). Emotional intelligence
comprises several competencies and qualities referred to as interpersonal and intrapersonal skills
belonging to soft skills. It is a concept that evolves beyond the traditional skills, insights, occupations
and technical skills (Gupta.S). Emotional intelligence is a special mental process that comprises three
aspects. (a). Appraising and expressing emotions of self and others refers to the degree to which a
person's awareness about emotions of self and others and the extent and ways of expressing those
identified emotions. (b). Regulating emotions of self and others- people experience direct and reflective
emotions. The regulating system creates a regulatory body that helps to change own emotions respective
behaviour according to the situation. Regulating emotions create negative and positive status. The
positive status of a person will lead to higher social power. (c). adaptively using emotions- individuals
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differ in the utilization of their emotions. Effective utilization of emotions helps to the effective decisionmaking process. (Salovey, P and Mayer,J.D, 1990)
Many researchers have introduced models and frameworks for emotional intelligence. Goleman
introduced the five dimensions model. His model comprises three self- dimensions (self-awareness, selfregulation, self-motivation) and two dimensions that deal with others (empathy and social skills). Selfawareness refers to individuals' ability and monitors their own emotions and feelings. It leads to
identifying their strengths and weaknesses of themselves. Self-regulation is the capability to control and
direct own emotions and feelings, and it helps to cope with unfavourable events, experiences, feelings
and emotions. Persons who have self-motivation can determine own objectives and act towards
accomplishing those objectives. They can stimulate their interior courage to succeed in their objectives.
Empathy is the ability to be aware of others' feelings and emotions and act accordingly; Social skills
move to create positive and beneficial relationships. Those skills lead to accomplishing group objectives
established in the work setting (Bakir. S.M.A, 2018). Mayer and Salovey introduced a framework for a
better understanding of emotional intelligence (i) perception, appraisal and expression of emotions- this
involves a person's ability to identify emotions and their content. Persons with higher emotional
intelligence can perceive their own emotions and others. They identify differences between people in
terms of perception, emotion and feelings. (ii). Emotions facilitation of thinking- perceiving and
interpreting emotions will aid in the decision-making process that highly uses a person's intellectual
capacity. (iii). Understanding and analyzing emotions: employing emotional knowledge involves
understanding emotions and using them where necessary. (iv)reflective regulation of emotions to
promote emotional and intellectual growth involves evaluating emotions and rational use of those
understanding to pleasant and unpleasant situations.
3.2. WORK-LIFE BALANCE
Work-life balance describes favourable workplace practices that facilitate the need of the employees
while balancing their family and work-life (Shylaja and Prasad, 2017). (Victor and Befija, 2014) Defined
it as an employee's achievement with pleasure in the main aspects of personal life: family, friend, and
self. Work-life balance defines as achieving favourable experience in all life fields, and it needs to be a
sufficient level of resources, energy, capability and skills in all fields (Kirchmeyer, 2000). Furthermore
(Clark, S.C, 2000) defined pleasure and better functioning of work activities and family roles without
any clash or distraction between different roles. To maintain a work-life balance, it needs to be workfamily culture. Work-family culture refers to an organizational culture that acknowledges and
encourages family responsibilities and obligations and provides support, guidance, and aid to
accomplish work and family objectives together (Nancy, 2003).
Work-life balance benefits many parties involved to create balance, and family is the major beneficial
party; employees are the second beneficial party. Employees who balance those two domains can
achieve work and family objectives satisfactorily. Such employees have higher satisfaction, selfmotivation, low turnover intention, and the organization's last beneficiary party. Organizations possess
a productive, motivated and effective workforce with them. Most organizations provide family-friendly
benefits for their employees to balance their employees' work and family obligations. They provide
flexible working hours, job sharing, part-time work, compressed workweeks and telecommuting
facilities.

4. RESEARCH FRAMEWORK
The study was carried out to identify the impact of emotional intelligence on the work-life balance
among nursing staff at leading private hospitals in western province Sri Lanka. The conceptual
framework developed based on the model presented by Bakir based on Golmance's emotional
intelligence theory. (Bakir. S.M.A, 2018).
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Figure 01-Conceptual framework of the study

Independent Variable

Dependent Variable

Emotional Intelligence

Self -awareness

Self - regulation
Work Life Balance
Self- Motivation

Empathy

Social skills
Source: Developed by author ,2022
According to Bakir (2018), Employees with higher emotional intelligence are those who are fairly happy
with their salary and benefits and have a better work-life balance; there, the first hypothesis developed
as:
HI - There is an impact of emotional intelligence on work-life balance.
(Bakir S.M.A, 2018) mentioned that ability to judge the self, although essential for identifying progress
toward goals, has a positive effect of self-awareness on employees' work-life balance. Based on the
above facts, the second hypothesis has developed.
H2- There is an impact of self–awareness on work-life balance.
In his research, Bakir (2018) found that self-regulation positively affects work-life balance. Therefore,
it is important to maintain self-regulation to balance work life and family life. There, the third hypothesis
is developed as:
H3 - There is an impact of self-regulation on work-life balance.
According to Bakir (2018), When employees' self-motivation level increases, they achieve desired
performance, enhancing employee wealth and increasing family life balance. Based on these facts fourth
hypothesis has been developed.
H4 - There is an impact of self-motivation on work-life balance.
Empathy will help to assist overcome conflicts between family and the workplace. Bakir (2018) stated
that empathy has an impact on work-life balance. There, the fifth hypothesis has developed.
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H5- There is an impact of empathy on work-life balance.
Bakir (2018) revealed that social skills support overcoming problems and issues associated with family,
and there is a positive effect of social skills on work-life balance. There, the sixth hypothesis is
developed as:
H6– There is an impact of social skills on work-life balance.
5. METHOD
5.1 STUDY DESIGN
This study can be identified as a deductive, explanatory and mono method study. A cross-sectional, selfadministered survey instrument was used to collect the data. The unit of analysis was the individual
nurse working at private hospitals in western province, Sri Lanka. The population for this study is 1112
nursing staff, taken on all wards of selected leading private hospitals in western province, Sri Lanka.
According to Krejcie and Morgan table (1970), the sample size is 278 nurses based on the stratified
random sampling method. Univariate and bivariate analyses were used to analyze the data.
5.2 VALIDITY AND RELIABILITY
According to (Sekaran, U, 2003) , validity refers to the capability of a tool that measures intended to
measure. A measuring instrument is reliable if it consistently yields similar results at repeated
administrations. Since this questionnaire was adopted from one of the previous studies, it had to be
tested to see whether it yielded similar results in repeated administrations. Reliability refers to a
measure's stability or consistency across time (Dunn, 2001).
According to table 01, Cronbach's Alpha test results suggest that each instrument's internal reliability is
satisfactory.
Table 01: Cronbach’s Alpha Results
Instrument

Cronbach’s Alpha

Emotional Intelligence

.859

Work-Life Balance

.841

The instrument's content validity was ensured by the conceptualization and operationalization of the
variables on literature and indirectly by the high internal consistency reliability of the instruments as
denoted by Cronbach's Alpha (Bakir 2018). The construct validity of the study variables was ensured
by supporting the hypotheses formulated linking the Relationship between emotional intelligence and
work-life balance (Shylaja and Prasad, 2017).

6. RESULTS
Among 278 sample 59% were female, and 41% were male. The sample consists of different age levels.
Most employees represented 36-46 and 25-35 as 29.9% and 28.4% respectively. They possess different
education levels from the ordinary level to degree. Most of the employees have advanced level
qualification and diploma showing 52.2% and 32.4% respectively. 76.3% of employees from the
respondents were permanent employees. The demographic features of the respondents are shown in
Table 02.
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Table 02: Demographic profile of the Sample
Gender
Age(years)

Educational
Level

Frequency
114
164
36
79
83
65
15

Percent
41
59
12.9
28.4
29.9
23.4
5.4

15

5.3

145

52.2

90

32.4

28

10.1

212
33
17
16

76.3
11.8
6.1
5.8

122

43.9

90

32.4

21-30

42

15.1

More than 30

24

8.6

Male
Female
Less than 25
25-35
36-46
47-57
58 or above
O/L
A/L
Diploma

University
Degree
Type
of Permanent
Employment
Probationary
Casual
Contract
Years
of 0-10
Experience
11-20

According to Table 03, it seems that the data set has been distributed as the normal distribution. The
mean value of dimensions of emotional intelligence is greater than 3 (M>3). The mean value of selfawareness is 4.45; self-regulation is 4.50; self-motivation is 4.32; empathy is 4.41, and the mean value
of social skill is 4.20. According to the mean value of emotional intelligence (self-awareness, selfregulation, self-motivation, empathy, and social skills), it can be proved that respondents of the sample
have a greater understanding and normal distribution., awareness and practice of emotional intelligence.
The mean value of work-life balance is 3.01 (M=3), it can be proved that the work-life balance of
respondents is satisfactory.
Table03: Distribution of emotional Intelligence and work-life balance

N Valid

Selfawareness

SelfRegulation

Selfmotivation

Empathy

Social
skills

Work Life
Balance

278

278

278

278

278

278

08

08

08

08

08

08

4.45
4.50
4
.406
.165

4.50
4.50
4
.501
.251

4.32
4.52
4
.376
.141

4.41
4.33
4
.279
.078

4.20

3.21

4
.521
.251

3
.171
.029

Missing

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
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Skewness
-.019
Std. Error of
.146
Skewness
Kurtosis
-1.935
Std. Error of
.291
Kurtosis

-.435

-.918

-.648

-.376

-.037

.146

.146

.146

.146

.146

-1.215

.175

-.645

-1.015

-1.726

.291

.291

.291

.291

.291

According to the Pearson Correlation of each variable shown in table 04, there is a strong positive
relationship between work-life balance and self-awareness, self-regulation, self-motivation, social skills
and emotional intelligence. In contrast, empathy and the work-life balance show a low correlation with
.025value. All the relationships were found at a 99% confidence level.
Table 04: Correlation between the independent variable and dependent variable
Variable

Pearson Correlation

Self- Awareness

.870

Self-Regulation

.878

Self-motivation

.784

Empathy

.025

Social skills

.716

Emotional Intelligence

.859

6.1 RGRESSION ANALYSIS
Table05: Multiple Regression Analysis
Model

Multiple R

R Square

1

.831

.675

Adjusted R Std. Error F
Square
of
the
Estimate
.660
.35653
754.306

Sig.

.000

The R square value is 0.675, indicating that the independent variables jointly explain 67.5% of worklife balance variation. The F value is 754.306, which are significantly at 1%, The influences of each
independent variable are shown in table 06.
Table 06: Influence of the Independent Variable on Work-Life Balance
Model
(Constant)
Selfawareness
Selfregulation
Selfmotivation
Empathy
Social skills
Emotional
Intelligence

480

Unstandardized Coefficient

Standardized
Coefficient
Beta

T

Sig.

5.413

0.000

.013

.072

.924

.187

.678

3.816

.000

.116

.059

.139

1.946

.055

-.671
.549

.158
.097

.517
.486

-.693
.561

.625
.027

.769

.176

.602

.691

.724

B
1.196

Std. Error
0.221

.010

.139

.715
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According to table 06, the p-value of self-awareness is 0.924, and it is not statistically significant since
the p-value is above 0.05. Thus, H1 is rejected, concluding that self-regulation does not impact worklife balance. The p-value of self-regulation is 0.000, and it is statistically significant since the p-value is
less than 0.05. The corresponding coefficients value is 0.715; thus, H2 is accepted, concluding that selfregulation positively impacts work-life balance. Self-motivation and empathy-values were reported as
0.055 and 0.625, respectively, which are not statistically significant. Thus, H3 and H4 are rejected. The
p-value of social skills is 0.027, which is statistically significant. Accordingly, the value of the
corresponding coefficient is 0.549, and thus H5 is accepted, concluding that social skills positively
impact work-life balance. Further, since the P-value of emotional intelligence is also above 0.05, H6 is
rejected.

7. DISCUSSION
Most nursing employees possess and use all the dimensions of emotional intelligence (self-awareness,
self-regulation, self-motivation, empathy, and social skills) because all the dimensions have higher mean
values greater than 3. According to the findings, it can be concluded that there is a strong positive impact
of emotional intelligence on work-life balance.
Based on the study's findings, the following recommendations are provided for future research and
managerial implications for improving employees' work-life balance. The recommendations are as
follows.
According to the result of regression analysis, it is proved that there is a strong positive impact of
emotional intelligence on the work-life balance among nursing employees at leading private hospitals
in western province Sri Lanka. So, it is very important to consider assigning duties, tasks and
responsibilities. Furthermore, top management can observe insight regarding deciding the combination
of employees and effectively utilizing the organization's human resources.
This study was restricted to examining the impact of work-life balance among nursing employees at
leading private hospitals in western province Sri Lanka. Emotional intelligence is not the only factor
affecting nursing employees' job performance, and future researchers can investigate and study other
factors that impact work-life balance. This study only considers the private sector nursing employees;
therefore, researchers can study government sector nursing employees. This study does not consider
moderating or mediating variables that modify these two variables, and future research should consider
moderating and mediating factors.
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ÖZET
Tarımsal verimliliği ve sürdürebilirliği olumsuz etkileyen; ülkemizde ve dünyada tarım topraklarında
büyük bir problem olan toprak sıkışması, yoğun tarımsal faaliyetlere maruz kalan ve mekanizasyonun
fazla olduğu bahçelerde daha fazla görülmektedir. Yapılan çalışmada, Karaman ilindeki yirmi adet yarı
bodur elma bahçelerinden 0-30 ve 30-60 cm toprak derinliğinde dijital toprak penetrometresi ile her bir
bahçede 10 tekerrürlü penetrasyon okumaları yapılmış, ayrıca bu derinliklerden hacim ağırlığı
belirlenmesi için bozulmamış toprak örnekleri alınmıştır. Penetrasyon direnci (PD) 0-30 cm toprak
derinliğinde daha düşükken 30-60 cm toprak derinliğinde artmıştır. Toprakların 0-30 cm derinliğinde
ölçülen en düşük PD değeri 0.30 MPa iken, ölçülen en yüksek PD değeri ise 4.30 MPa’dır. Toprağın
30-60 cm derinliğinde, en düşük PD değeri 0.90 MPa iken, ölçülen en yüksek PD değeri ise 4.33 MPa
çıkmıştır. Toprağın 0-30 cm toprak derinliğinde belirlenen en düşük hacim ağırlığı (Pb) değeri 1.03 g
cm-³ iken, en yüksek Pb değeri 1.44 g cm-³ bulunmuştur. Toprağın 30-60 cm derinliğinde ise ölçülen en
düşük Pb değeri 1.22 g cm-³ iken, en yüksek Pb değeri 1.60 g cm-³ olmuştur. Toprak sıkışması toprakların
toplam hacmini azaltmakta ve toprak parçacıklarının birbirine yaklaşmasıyla toprağın hacim ağırlığını
arttırmaktadır. Hacim ağırlığı değeri de penetrasyon direnci gibi 30- 60 cm toprak derinliğinde artış
göstermiştir. Penetrasyon direnci ve hacim ağırlığındaki bu değişimlerin toprakların yapısal
farklılıklarından ve uygulanan toprak işleme yöntemlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca
yapılan bu çalışma ile yarı bodur elma bahçelerinde toprak sıkışması probleminin olduğu tespit edilmiş
ve toprak sıkışmasının azaltılması için bahçe trafiğinin en aza indirgenmesi ile uygun toprak işleme
yöntemlerinin uygulamaya geçirilmesinin gerekliliği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Toprak sıkışması, Hacim ağırlığı, Penetrasyon direnci, Elma bahçesi
ABSTRACT
Affecting agricultural productivity and sustainability negatively; soil compaction, which is a major
problem in agricultural soils in our country and in the world, is more common in gardens that are exposed
to intensive agricultural activities and where mechanization is high. In the study, penetration readings
were made with a digital soil penetrometer at 0-30 and 30-60 cm soil depth from twenty semi-dwarf
apple orchards in Karaman province with 10 replications in each orchard, and undisturbed soil samples
were taken from these depths to determine the bulk density. Penetration resistance (PD) was lower at 030 cm soil depth and increased at 30-60 cm soil depth. The lowest PD value measured at 0-30 cm depth
of soils is 0.30 MPa, while the highest measured PD value is 4.30 MPa. At 30-60 cm depth of the soil,
the lowest PD value was 0.90 MPa, while the highest measured PD value was 4.33 MPa. The lowest
bulk density (Pb) value of the soil determined at 0-30 cm soil depth was 1.03 g cm-³, while the highest
Pb value was 1.44 g cm-³. The lowest Pb value measured at 30-60 cm depth of the soil was 1.22 g cm-³,
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while the highest Pb value was 1.60 g cm-³. Soil compaction decreases the total volume of soils and
increases the bulk density of the soil as soil particles come closer to each other. The Pb value also
increased at 30-60 cm soil depth, as did the penetration resistance. It is thought that these changes in
penetration resistance and bulk density are caused by the structural differences of the soils and the
applied tillage methods. In addition, with this study, it has been determined that there is a soil
compaction problem in semi-dwarf apple orchards and the necessity of minimizing orchard traffic and
implementing appropriate tillage methods in order to reduce soil compaction has been revealed.
Keywords: Soil compaction, Bulk density, Penetration resistance, Apple orchard
GİRİŞ
Türkiye birçok meyvenin anavatanı olduğu gibi elmanında anavatanı konumundadır.Türkiye elma
üretiminde ilk sıralarda yer almasına rağmen yeterli miktarda ve iyi kalitede ürün üretemediği için
uluslararası pazarda rekabet edememektedir.Rekabet gücünün arttırılabilmesi için kaliteli ürün
üretmemiz gereklidir.
Türkiye ‘de 2020 elma üretim alanları incelendiğinde yaklaşık toplam 171 bin da alan olup bir önceki
yılı % 2 azalmıştır.En fazla üretim alanı 235 bin 150 da ile Niğde ilindedir.Niğde Isparta, Karaman,
Antalya ve Konya illeri yaklaşık 912 bin da ile Türkiyenin toplam elma üretim alanlarının % 53 ‘ünü
oluşturmaktadır.2020 meyve veren ağaç sayısı ise 66 milyon 435 bin dir.Türkiyede 2020 sezonunda 4,3
milyon ton olan elma üretiminde bir önceki yıla göre % 18.8 oranında artış olmuştur (Tepge .,2021).
Toprak içindeki gözeneklerde havanın azalması ve toprak parçacıklarının birbirine yaklaşmasıyla toprak
sıkışması meydana gelir. Toprak sıkışması ile köklerin dağılımı azalır, su ve hava hareketi durur. Bu da
bitki gelişimini olumsuz etkileyerek verimi düşürmektedir.
Toprak sıkışması, dış kuvvetler etkisiyle toprak parçacıklarının birbirine yakın şekilde yığılması, diğer
bir ifadeyle toprağın hacim ağırlığının artışı ve porozitesinin azalmasıdır. Bu durum bitkinin gelişmesini
engelleyen, hatta durduran bir olaydır (Gülsoylu ve Çakır., 2005).
Toprak hacim ağırlığının bitki büyümesi üzerindeki etkisi; su içeriği, havalandırma, kök gelişimi ve
büyümesi gibi faktörlerle bağlantılıdır (Da Silva ve Kay.,1997).Toprak sıkışması, toprağın fiziksel
özelliklerini olumsuz etkilediğinden bitki gelişiminde gerilemeler görülmektedir
Yıllarca bilinçsiz işlenen tarım topraklarında zamanla toprağın fiziksel özelliklerinin bozulduğu
görülmektedir.Dünyada ve ülkemizde tarım topraklarında büyük bir sorun olan ve asıl sebebinin yoğun
tarla trafiğinin olduğu düşünülen toprak sıkışması toprak kalitesinin bozulmasının
sebeplerindendir.Toprak sıkışmasının genel olarak iki nedeni bulunmaktadır.Bunlardan ilki teknolojinin
gelişmesiyle birlikte bitkisel üretimde yoğun olarak kullanılan alet ve makinaların toprağa uyguladıkları
kuvvetlerin artmasıyla meydana gelen toprak sıkışmasıdır.İkinci neden ise uzun zaman içerisnde aşırı
kuruma ve yağış nedeniyle meydana gelen ve uygun olmayan toprak koşullarında toprak işleme
yapılmasıyla meydana gelen sıkışmadır.Toprak sıkışmasını; kaymak tabakası, yüzey toprak sıkışması
,pulluk tabanı ve derin toprak sıkışması olmak üzere farklı sıkışma tiplerine ayırabiliriz.
Toprak sıkışmasının iki tipinden bahsetmek mümkündür, bunlar yüzey sıkışması ve derin sıkışmadır.
Yüzey toprak sıkışması toprak yüzeyine yakın yerlerde meydana gelmekte ve toprak yüzeyine
uygulanan basınçlardan birincil derecede etkilenmektedir. Donma-çözülme ve ıslanma-kuruma
döngüleri ve toprak isleme uygulamaları sıkışmış tabakanın kırılmasında oldukça etkilidir. Derin
sıkışma olarak da adlandırılan alt toprak katmanlarında meydana gelen sıkışma, toprak yüzeyinden
yaklaşık 70 cm’ ye kadar olan alt katmanlarda oluşmaktadır. Bu sıkışmanın ana nedeni toprak işleme
uygulamalarında kullanılan araçların ağırlığıdır (Turgut ve ark., 2008).
Toprak sıkışması; infiltrasyon oranını, yüzey akışını, nitrojen döngüsünü ve kök ve bitki gelişimini
etkilediğinden dolayı önemli bir toprak kalite kriteridir. Yoğun tarla trafiğine maruz kalan arazilerde
yüksek penetrasyon direnci bitki kök gelişimi ve topraklarda bitki besin elementi alımı azalmaktadır
(Altıkat ve ark., 2009).
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Topraklar tarla trafiği nedeniyle önemli ölçüde sıkışmakta, yoğun tarımsal faaliyetler sıkışmanın artışına
sebep olmaktadır. Kök bölgesinde sıkışmanın meydana gelmesi, toprağın fiziksel ve mekanik
özelliklerinde değişmelere yol açmaktadır. Sıkışma toprakların kütlesel yoğunluklarını artırırken,
toplam gözeneklilik, boşluk oranı, havalanma ve drenaj gözeneklerinde azalmalara neden olmaktadır.
Toprak sıkılığının artışı bitki köklerinin gelişimine mekaniksel bir direnç oluşturmakta, köklerin ihtiyacı
olan havanın alt katmanlara geçişini engellemekte, taban arazilerde ise drenaj problemlerine yol
açmaktadır. Eğimli alanlarda sıkışma ile toprağa su girişi düşeceğinden, yüzey akış miktarı artacak,
dolayısıyla erozyon tehlikesi ortaya çıkacaktır (Şeker ve ark., 2000).Tarla trafiğinden kaynaklanan
toprak sıkışması birçok önemli toprak fonksiyonunu olumsuz yönde etkilemekle birlikte toprağın
fiziksel işlevselliğini bozmaktadır.
Toprak sıkışması sonucunda kök büyümesine karşı mekanik direnç artarken, su tutma ve havalanma
kapasitesi azalmaktadır (Da Silva ve Kay , 1997; Benjamin ve ark., 2003; Chen ve ark., 2014).
Geleneksel toprak işleme uygulamalarında aşırı toprak işleme birçok olumsuz etkiyi beraberinde getirir.
Bunlardan bir tanesi, aşırı tarla trafiğinden dolayı oluşan toprak sıkışmasıdır. Toprak sıkışması toprağın
hacim ağırlığının artmasına yol açtığı gibi aynı zamanda ısı kapasitesini ve ısı iletimini değiştirerek bitki
büyümesine dolaylı olarak olumsuz etki eder. Toprağın fazla sıkışması ve çok nemli ortam nedeniyle
atmosferden oksijen alımı azalmakta, böylece bitki kök bölgesinde oksijen konsantrasyonu azalırken
karbondioksit konsantrasyonu artmaktadır. Bu durum devam ettiği takdirde kök bölgesinde aneorobik
bir ortam oluşmakta ve kök gelişimi yavaşlamaktadır. Toprakta hava ile dolu boşlukların oranı %10’un
altına indiğinde ise köklerin gelişmesi durmaktadır (Önal .,1981).
Topraklarda meydana gelen fiziksel bozulmalar daha çok toprak işleme, tohum yatağı hazırlama, ekim,
bakım ve hasat faaliyetlerine bağlı olarak değişmektedir. Özellikle uygun olmayan şartlarda, uygun
olmayan ekipmanlar ile yapılan fazla toprak işleme fiziksel toprak bozulmasının en önemli sebepleridir.
Buna ekim nöbeti, amenajman faaliyetlerindeki eksiklik ve yanlışlıkların eklenmesi bozulmanın etkisini
daha da artırmaktadır. Toprak strüktürünün bozulması, agregat stabilitesinin azalması, toprak
sıkışmasına bağlı olarak, hacim ağırlığının artması, gözenekliliğin azalması, su ve hava geçirgenliğinin
düşmesi, yüzeyde kaymak tabakası oluşumu ve penetrasyon direncinin artması fiziksel bozulmanın en
önemli göstergeleridir (Negiş ve ark., 2016).
Toprakların penetrasyon dirençleri derinlikle birlikte artış göstermektedir. Bunun çeşitli sebepleri
bulunmaktadır. Alt katmanlardaki toprak, üstteki toprakların kütlesinin yükü altında bulunmaktadır. Bu
da toprakta doğal olarak sıkışmaya yol açar. Ayrıca profil içerisindeki yıkanma birikme olayları alt
katmanlardaki gözenekleri azaltarak toprakların kütlesel yoğunluklarının artmasına sebep olurlar. Diğer
taraftan, tarla trafiği de toprakların sıkışmasına sebep olan önemli faktörlerdendir (Şeker .,1999).
Elma bahçelerinde verimi arttırmak için kimyasal özellikler üzerinde çalışmalar yapılsada zamanla
toprak fiziksel özelliklerin yeterli olmadığı durumlarda verimde bir artış söz konusu
olmamıştır.Bilinçsiz yapılan toprak işleme yöntemleri toprakların fiziksel özelliklerini bozarak kök
gelişimini ve havalanmasını olumsuz etkilemiş ve toprak üstü aksamda çeşitli problemlere neden
olmuştur.Bu nedenle planlana çalışmada, ülkemizde önemli bir elma üretim alanına ve potansiyeline
sahip olan Karaman ilinde yarı bodur elma bahçelerinde toprak sıkışma durumu belirlenmiştir.
YÖNTEM
Araştırma yeri olan Karaman ili 37º-11’ kuzey enlemleri ile 33º-13’ doğu boylamları arasında ve İç
Anadolu Bölgesinin güneyinde yer almaktadır. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1033 m olup
yüzölçümü 9 393 km2’dir. Araştırma Karaman/Merkez de yer alan 20 adet yarı bodur elma bahçelerinde
yürütülmüştür.
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Şekil 1. Çalışma alanının yerbuldur haritası
Yarı bodur elma bahçelerinden iki farklı derinlikten (0-30 ve 30-60 cm) bozulmamış örnek alma
silindirleri ile örnekler alınmış ve bu arazilerden alınan bozulmamış örnekler Selçuk Üniversitesi Ziraat
fakültesi Toprak fiziği labaratuvarında 105 °C ‘de etüvde sabit ağırlığa gelinceye kadar bekletilerek ve
tartılan fırın kurusu ağırlığın, örnek hacmine (100 cm-3) bölünmesiyle hacim ağırlığı değeri
hesaplanmıştır (Blake ve Hartge .,1986).

Şekil 2. Bozulmamış toprak örneği alma

Şekil 3.Penetrometre ile ölçüm yapma

Yarı bodur elma bahçelerindeki penetrasyon direnci ölçümleri Eijkelkamp firması tarafından üretilen,
el ile itilerek toprağa girişi sağlanan penetrologger kullanılarak yapılmıştır. Cihaz 80 cm toprak
derinliğinde, 1 cm‘lik katmanlar halinde en fazla 10 MPa’a kadar ölçüm yapabilmektedir. Ölçümde 1
cm2 uç alanına sahip, 60° açılı ve konik şekilli uç kullanılmıştır Penetrometre giriş hızı 2 cm s-1 olacak
şekilde, her parselden 10 tekerrürlü olarak 0-30 ve 30-60 cm derinlikte ölçümler yapılmıştır.
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ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Toprak Penetrasyon Direnci
Çalışmada yarı bodur elma bahçelerine ait penetrasyon direnci ölçümleri hasat döneminin bittiği ve
yoğun tarla trafiğine maruz kalınan dönemde 24 Ağustos 2021 tarihinde yapılmıştır. Penetrasyon
direncindeki değişimlerin toprakların yapısal farklılıklarından ve uygulanan toprak işleme
yöntemlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Penetrasyon direnci değerlerinde; 0-30 cm derinlikte
ölçülen penetrasyon değerleri 30-60 cm derinliğe gelindiğinde artış göstermiştir.
20 adet yarı bodur elma bahçelerinde yapılan ölçümler sonucunda 0-30 cm toprak derinliğinde minimum
penetrasyon direnci (PD) 0.30 MPa ölçülürken maksimum PD 4.30 MPa olarak ölçülmüştür. 30-60 cm
derinliğe gelindiğinde minimum PD 0-90 MPa ölçülmüştür. Maksimum PD ise 4.33 MPa olarak
belirlenmiştir. Derinlik arttıkça penetrasyon direncinde artış gözlemlenmiştir.
Şekil 4.Farklı elma bahçelerinde 60 cm’ye kadar ölçülen penetrasyon direnci değerleri (*)

*:Grafik eksenlerinde x ekseni penetrasyon direncini (MPa), y ekseni derinliği (cm) göstermektedir.
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Penetrasyon grafiklerinden görüldüğü gibi bazı bahçelerde yüzeysel toprak sıkşması (1, 4, 5 ve 8 nolu
bahçeler) belirgin iken, bazı bahçelerde ise derin toprak sıkşması (9,12, 13,17 ve 18 nolu bahçeler)
olduğu anlaşılmaktadır. Derin toprak sıkışması daha çok hep aynı derinlikte toprak işleme ile ortaya
çıkarken, yüzeysel toprak sıkışması ise uygun olmayan şartlar (toprak nemi) ve dönemlerdeki tarla
trafiğini işaret etmektedir.
Hacim ağırlığı
Toprak hacim ağırlığı, toprak sıkışmasının ifade edilmesinde kullanılır. Toprak hacim ağırlığı değerleri
24 Ağustos 2021 tarihinde 0-30 cm ve 30-60 cm olmak üzere iki farklı derinlikten alınan bozulmamış
toprak örnekleri ile belirlenmiştir.
Tablo 2. Elma bahçelerinde ölçülen farklı derinliklerdeki ortalama hacim ağırlığı değerleri
Bahçe
numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pb g cm-³
(0-30 cm)
1.29
1.41
1.41
1.41
1.44
1.37
1.27
1.24
1.24
1.26

Pb g cm-³
(30-60 cm)
1.59
1.61
1.54
1.51
1.51
1.52
1.51
1.45
1.46
1.45

Bahçe
numarası
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pb g cm-³
(0-30 cm)
1.29
1.27
1.38
1.27
1.41
1.16
1.04
1.42
1.31
1.03

Pb g cm-³
(30-60cm)
1.35
1.46
1.43
1.40
1.35
1.29
1.22
1.38
1.30
1.24

Tablo 2’de görüldüğü üzere 0-30 cm de belirlenen en düşük Pb değeri 1.03 g cm-³ iken 30-60 cm de
belirlenen en düşük Pb değeri 1.22 g cm-³ dir. 0-30 cm derinlikte belirlenen en yüksek Pb değeri ise 1.44
g cm-³ iken 30-60 cm derinlikte 1.61 g cm-³ dir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışma Karaman ilindeki 20 adet yarı bodur elma bahçelerinde toprak sıkışmasını belirlemek amacıyla;
toprak penetrasyon direnci ve hacim ağırlığı değerleri karşılaştırılmıştır. Toprak penetrasyon direnci
açısından incelendiğinde toprak derinliği arttıkça toprak penetrasyon direncinde de artışlar
gözlemlenmiştir. Maksimum ölçülen penetrasyon direnci değerlerine bakıldığında, ölçülen değerler 030 cm derinlikte 4 elma bahçesinde (9 ,14 ,18 20 numaralı bahçe) 3 MPa değerinin üstündeyken 30-60
cm derinlikte ölçülen penetrasyon direnci değerinde ise 7 elma bahçesinde (3,9,13,14,16,18,20
mumaralı bahçe) 3 MPa değerinin üstündedir. Hacim ağırlığı değerleri incelendiğinde 0-30 cm
derinlikte en yüksek hacim ağırlığı değeri 5 numaralı bahçede 1.44 g/cm³ olarak belirlenirken 30-60 cm
de ise 2 numralı bahçede 1.61 g cm-³ larak belirlenmiştir. Penetrasyon direnci ve hacim ağırlığındaki
bu değişimlerin toprakların yapısal farklılıklarından ve uygulanan toprak işleme yöntemlerinden
kaynaklandığı düşünülmektedir.
Tarım alanlarında sıkışmaya maruz kalan toprakların gevşetilme derinliği, sıkışmanın derecesi ve
derinliğine göre değişiklik göstermektedir. Toprak yüzeyinden traktör, hasat harman makinası ve
benzeri araçların geçişiyle meydana gelen sıkışma, toprağın ilk 15-20 cm’lik kısmını etkilemektedir.
Eğer toprak sıkışması yüzeyden uygulanan kuvvetlerle oluşturulmuş ise, gevşetme toprağın ilk 15-20
cm’lik kısmında yapılmalıdır. Kulaklı pulluk ile sürekli aynı derinlikte toprak işlenmesi sonucunda
işleme derinliğinin hemen altında en belirgin olmak üzere, sıkışma etkisi 40-45 cm ye değin
ulaşmaktadır. Toprak sıkışması pulluk katmanının altında meydana gelmiş ise toprağın gevşetilme
derinliği 40-45 cm olmalıdır.Şeker ve ark., (2000) toprak sıkışmasını azaltmak için tarla trafiği
minumuma indirilmesin,i ve uygun nem koşullarında toprak işlemenin yapılmasının önermişlerdir.
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Bunun yanında kullanılan alet ve makinaların ağırlıklarının en aza inirilmesi, uygun lastik basıncı ile
uygun latiklerin seçilmesi de yapılabilecek işlemler arasında yer almalıdır.
Yapılan bu çalışma ile yarı bodur elma bahçelerinde toprak sıkışması probleminin olduğu tespit edilmiş
ve toprak sıkışmasının azaltılması için bahçe trafiğinin en aza indirgenmesi ile uygun toprak işleme
yöntemlerinin uygulamaya geçirilmesinin gerekliliği ortaya konmuştur. Ayrıca toprak sıkışması sorunu
görülen alanlarda problemin giderilmesi amacıyla çizel ya da dip kazanla toprak işleme gibi yöntemler,
elma ağacı köklerine zarar vermeden, kullanılarak toprak sıkışması azaltılabilecektir.
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SİVAS EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI DOMUZ AYRIĞI (Dactylis glomerata ssp.
glomerata L.) ÇEŞİTLERİNİN AGRO-MORFOLOJİK ÖZELLİKLER BAKIMINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF AGRO-MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME
COCKSFOOT (Dactylis glomerata ssp. glomerata L.) CULTİVARS IN SİVAS ECOLOGICAL
CONDITIONS
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ÖZET
Hayvan beslemede ihtiyaç duyulan kaba yemlerin en önemli kaynakları çayır-meralar ve yem bitkisi
yetiştiriciliğidir. Ancak yem bitkisi kaynaklarından elde edilen üretim miktarı ne yazık ki istenilen
düzeyde değildir. Hayvan beslemede baklagil ve buğdaygil yem bitkileri olmak üzere iki temel kaynak
kullanılmaktadır. Doğada bol miktarda bulunan ve hayvanlar tarafından severek tüketilen domuz ayrığı
(Dactylis glomerata ssp. glomerata L.) kurağa, otlatma ve biçime oldukça dayanıklıdır. Araştırmada,
buğdaygil yem bitkilerinden domuz ayrığı bitkisinin Sivas ili ekolojik koşullarında bazı tarımsal
özelliklerin yanında kaba yem verimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Deneme tesadüf blokları
deneme desenine göre 4 tekerrürlü olacak şekilde yürütülmüştür. Araştırmada salkım çıkarma gün sayısı
(SÇGS), ana sap uzunluğu (ASU), ana sap kalınlığı (ASK), boğum arası uzunluğu (BAU), ana saptaki
boğum sayısı (ASBS), bayrak yaprak boyu (BYB), bayrak yaprak eni (BYE), yaş ot verimi (YOV) ve
kuru ot verimi (KOV) özellikleri incelenmiştir. Ana sap uzunluğu, ana saptaki boğum sayısı, bayrak
yaprak boyu ve kuru ot verimi haricinde diğer bütün özellikler istatistiki olarak önemli bulunmuştur.
Çalışma sonucunda ortalama salkım çıkarma gün sayısı 127.88 gün, ana sap uzunluğu 74.35 cm, ana
sap kalınlığı 2.93 mm, boğum arası uzunluğu 14.25 mm, ana saptaki boğum sayısı 3.79 adet, bayrak
yaprak boyu 13.03 cm, bayrak yaprak eni 4.98 mm, yaş ot verimi 3078.31 kg/da ve kuru ot verimi
1074.19 kg/da olarak saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Domuz ayrığı, yem bitkisi, agro-morfolojik özellikler
ABSTRACT
The most important sources of roughage needed in animal nutrition are meadow-pastures and forage
crop cultivation. However, the amount of production obtained from forage plant sources is unfortunately
not at the desired level. Two main sources are used in animal nutrition, namely legumes and grasses.
Cocksfoot (Dactylis glomerata ssp. glomerata L.), which is abundant in nature and consumed fondly by
animals, is highly resistant to drought, grazing and form. In the study, it was aimed to evaluate the
roughage yields as well as some agricultural characteristics of the porcine weed plant, which is one of
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the grass forage crops, in the ecological conditions of Sivas province. The experiment was carried out
in a randomized block design with 4 replications. In the study, the number of days to panicle (NDCE),
main stem length (MSL), main stem thickness (MST), length of internode (LI), number of internode
(NI), length of flag leaf (LFL), width of flag leaf (WFL), fresh forage herbage (FFH) and hay yield (HY)
characteristics were investigated. Except for main stem length, number of internode and hay yield, all
other characteristics were found to be statistically significant. As a result of the study, the average
number of days to panicle was 127.9 days, main stem length 74.4 cm, main stem thickness 2.9 mm,
internode length 14.3 cm, number of internode 3.8, length of flag leaf 13.1 cm, width of flag leaf 4.9
mm, fresh forage herbage 3078.3 kg/da and hay yield were determined as 1074.2 kg/da.
Keywords: Cocksfoot, fodder crop, agro-morphological traits
GİRİŞ
Domuz ayrığı (Dactylis glomerata ssp. glomerata L.), Poaceae (buğdaygiller) familyasının Festuceae
(yumak oymağı) içerisindeki cinslerden birisidir. Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika’nın ılıman iklim
kuşağındaki bölgelerinin doğal florada bol miktarda yetişen bir türüdür (Whyte ve diğerleri, 1975). Bitki
boyu iklim koşullarına bağlı olarak 60-200 cm arasında değişmekle birlikte, yaprak sayısı saplarına göre
taban kısımda daha fazla bulunmaktadır (Karaköy ve diğerleri, 2019). Bitki gelişimini gece 12 °C,
gündüz ise 22 °C sıcaklıklarında çok iyi şekilde tamamlamaktadır. Sıcaklıkların 28 °C’nin üzerine
çıkmasıyla birlikte bitki gelişiminde azalmalar olmaktadır (Gençkan, 1983).
Domuz ayrığı, tuzlu ve taban suyu yüksek topraklarda istenilen düzeyde gelişim göstermemektedir.
Bunun yanında kuraklığa, otlatmaya ve biçime oldukça dayanıklı, gölgelik alanlarda yetişmeye
toleranslı ve ilkbaharda erken gelişmeye elverişli olmasından dolayı meraların iyileştirilmesi ve yapay
mera oluşturmada, domuz ayrığı önemli bir yem bitkisi konumundadır (Açıkgöz, 2001; Manga ve
diğerleri, 2002). Bununla birlikte domuz ayrığı, kumsallarda, deniz kıyılarında, yol kenarlarında,
çayırlarda ve yüksek rakımlı yerlerde yetişme özelliğine sahiptir. Bu durum, farklı iklim ve toprak
şartlarında yetişebilen domuz ayrığının oldukça yüksek adaptasyon yeteneğine sahip olduğunu
göstermektedir. Ancak, yem değeri gelişme dönemlerine göre değişiklik göstermekte olup, özellikle
başaklanma döneminin başlangıcından itibaren hızla azalmaktadır (Altın, 1991). Vejetatif dönemde
besleme değeri yonca ile hemen hemen aynı seviyede olan domuz ayrığının, tam çiçeklenmeden sonra
besleme değeri yarıya düşmektedir (Jung ve Baker, 1985).
Ülkemizde, hayvan beslemede ihtiyaç duyulan kaba yemlerin en önemli kaynakları çayır-meralar ve
yem bitkisi yetiştiriciliğidir. Ancak yem bitkisi kaynaklarından elde edilen üretim miktarı ne yazık ki
istenilen seviyede değildir. Türkiye’nin farklı iklim ve toprak yapısına sahip olması nedeniyle yem
bitkileri yetiştiriciliğine elverişli bir ülke konumundadır. Diğer yandan ülkemiz bu yem bitkilerinin
birçoğunun gen merkezidir (Ayan ve diğerleri, 2011). Buna karşın ülkemizde yetiştiriciliği yapılan yem
bitkisi sayısı oldukça azdır. Domuz ayrığı, silaj yapımında, yaş ot, kuru ot, mera alanlarının
iyileştirilmesi ve kurulmasının yanında dal ve yumak formundaki sapları sayesinde erozyon kontrolünde
önemli bir bitki konumundadır (Karaköy ve diğerleri, 2019). Domuz ayrığının kültür çeşitlerinin yanı
sıra yabani formlarının da ıslah programlarına alınarak, bu bitkilerin doğal florada yetiştikleri alanlarda,
verim, adaptasyon ve kalite özellikleri açısından üstün performanslara sahip olan yeni çeşitlerin yem
bitkisi üreticilerine sunulması oldukça önemlidir.
Kaliteli kaba yem açığının giderilmesi amacıyla farklı domuz ayrığı çeşitlerinin Sivas ekolojik
koşullarında adaptasyon ve bazı agro-morfolojik özellikler bakımından performanslarının
değerlendirilmesi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Denemenin yürütüldüğü Sivas ili 39° 56’ kuzey paralelleri ile 32° 51’ doğu meridyenleri arasında yer
almakta olup, denizden yüksekliği 1285 m’dir. Araştırmanın yürütüldüğü aylar arasında en düşük
sıcaklık değeri 2020 yılı Şubat ayında (-22.9°C), en yüksek sıcaklık değeri ise 2021 yılı Temmuz ayında
(39.2°C) gerçekleşmiştir. Denemenin yürütüldüğü yetiştirme sezonunda en düşük ortalama nispi nem
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değeri 2020 Ekim ayında (%31.6), en yüksek ortalama nispi nem değeri ise 2020 yılı şubat ayında
(%76.6) saptanmıştır. Araştırma sürecinde gerçekleşen toplam yağış miktarlarına bakıldığında ise en
düşük değer 2020 yılı Temmuz ayında (1.0 mm), en yüksek değer ise 2020 yılı Şubat ayında (81.7 mm)
saptanmıştır. Denemenin yürütüldüğü 2021 yetiştirme sezonuna ait iklim verileri Çizelge 1’de
verilmiştir.
Çizelge 1. Sivas ili 2020-2021 yetiştirme sezonuna ait iklim verileri.
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1: Ocak, 2: Şubat, 3: Mart, 4: Nisan, 5: Mayıs, 6: Haziran, 7: Temmuz, 8: Ağustos, 9: Eylül, 10: Ekim,
11: Kasım, 12: Aralık
Çalışmada 4 adet domuz ayrığı (Lidaglo, Ayfam, Taya ve Doğu Yıldızı) çeşidi materyal olarak
kullanılmıştır. Tarla denemeleri, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak
yürütülmüştür. Ekim ve hasat el ile yapılmıştır. Ekimde her bir parsel 5 m uzunluğunda ve sıra arası 30
cm olacak şekilde 8 sıradan oluşmuştur. Yetiştirme süresi boyunca dekara 15 kg azot (N) ile 10 kg fosfor
(P2O5) olacak şekilde gübreleme yapılmıştır. Fide döneminde elle yolma ve çapalama yapılarak 2 defa
yabancı ot mücadelesi yapılmıştır. Tesis yılında (2020), gerekli kültürel işlemler eksiksiz olarak yerine
getirilmiş olup, belirtilen veriler 2021 yılında alınmıştır. Bitkinin gelişme dönemi boyunca biçim
zamanına kadar 5 kez sulama yapılmıştır. Hasatta, kenarlardan birer sıra ve parselin alt ve üst kısmından
0.5 m kenar tesiri bırakılarak toplamda 7.2 metrekarelik alanda 4 kez hasat yapılmıştır. Araştırmada
salkım çıkarma gün sayısı (SÇGS), ana sap uzunluğu (ASU), ana sap kalınlığı (ASK), boğum arası
uzunluk (BAU), ana saptaki boğum sayısı (ASBS), bayrak yaprağın boyu (BYB), bayrak yaprağın eni
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(BYE), yaş ot verimi (YOV) ve kuru ot verimi (KOV) özellikleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda elde
edilen veriler SAS 9.3 istatistik paket programında varyans analizine tabi tutulmuştur (SAS 9.3, 2013).
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmada materyal olarak kullanılan domuz ayrığı çeşitlerinin salkım çıkarma gün sayısı (SÇGS),
ana sap uzunluğu (ASU), ana sap kalınlığı (ASK), boğum arası uzunluk (BAU), ana saptaki boğum
sayısı (ASBS), bayrak yaprağın boyu (BYB), bayrak yaprağın eni (BYE), yaş ot verimi (YOV) ve kuru
ot verimine (KOV) ilişkin ortalama değerleri Çizelge 2’de verilmiştir.
Salkım çıkarma gün sayısı bakımından domuz ayrığı çeşitleri arasında, istatistiksel olarak 0.01
düzeyinde farklılık olduğu saptanmıştır. Çeşitler arasında salkım çıkarma gün sayısı 126.0-129.0 gün
arasında değişiklik göstermiştir. Taya çeşidi en kısa (126.0 gün) salkım çıkarma gün sayısına, Ayfam
çeşidi ise en uzun (129.0 gün) salkım çıkarma gün sayısına sahip çeşit olmuştur (Çizelge 2). Aygün ve
diğerleri (2009), Doğu Anadolu’da doğal yayılış gösteren domuz ayrığı hatlarında 140-157 gün arasında
değişen çiçeklenme başlangıcı gün sayısı değerleri bildirmişlerdir.
Ana sap uzunluğu bakımından domuz ayrığı çeşitleri arasında istatistiki olarak bir fark bulunamamıştır.
Ortalama ana sap uzunluğu 74.4 cm olurken, çeşitler arasında ana sap uzunluğu 70.0-77.3 cm arasında
farklı değerler almıştır. En kısa ana sap uzunluğu (70.0 cm) Lidaglo çeşidinden elde edilirken, en uzun
ana sap uzunluğu ise (77.3 cm) Ayfam çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 2). Abe (1980), yürüttüğü
çalışma sonucunda domuz ayrığında ana sap uzunluğunun yetiştirildiği bölgelere göre değişiklik
gösterdiğini bildirmiştir. Farklı araştırıcılar tarafından yürütülen çalışmalarda, Stratton ve Ohm (1989),
kültürü yapılan domuz ayrığı çeşitlerinde ana sap uzunluğunu 106.3-139.5 cm, Tükel ve Hatipoğlu
(1994), yabani domuz ayrığı ile ilgili yürüttükleri çalışmada ana sap uzunluğunu 61.5-117.5 cm arasında
ve Mut (2003), Samsun ili koşullarında yürüttüğü çalışmada ana sap uzunluğunu 67.2-71.36 cm,
Karaköy ve diğerleri (2019), Sivas ilinde 2 farklı lokasyonda yürüttükleri çalışmada ana sap
uzunluğunun 69.0-77.6 cm arasında farklı değerler aldığını bildirmişlerdir.
Ana sap kalınlığı bakımından domuz ayrığı çeşitleri arasında, istatistiki olarak 0.05 düzeyinde
farklılıklar olduğu saptanmıştır. Ortalama ana sap kalınlığı 2.9 mm olurken, çeşitler arasında ana sap
kalınlığı 2.7-3.2 mm arasında farklı değerler aldıkları tespit edilmiştir. Ana sap kalınlığı bakımından en
düşük değer (2.7 mm) Taya çeşidinden, en yüksek değer (3.2 mm) ise Lidaglo çeşidinde saptanmıştır
(Çizelge 2). Tosun ve Sağsöz (1994), Erzurum ilinde sera koşullarında yetiştirdiği domuz ayrığı
bitkilerinde ortalama ana sap kalınlığını 1.92 mm olarak bildirmiştir. Aygün ve diğerleri (2009), Doğu
Anadolu’da doğal yayılış gösteren domuz ayrığı hatlarında ana sap kalınlığını 2-40 mm arasında ve
Karaköy ve diğerleri (2019), Sivas ilinde 2 farklı lokasyonda yürüttükleri çalışmada ana sap kalınlığının
2.9-3.8 mm arasında değerler aldığını bildirmişlerdir.
Boğum arası uzunluğu bakımından domuz ayrığı çeşitleri arasında, 0.05 düzeyinde istatistiki olarak
önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Ortalama boğum arası uzunluğu 14.3 cm olurken, çeşitler
arasında boğum arası uzunluğu 13.1-15.1 cm arasında farklı değerler almıştır. Doğu Yıldızı çeşidi en
kısa (13.1 cm) boğum arası uzunluğuna sahip çeşit olurken, Taya çeşidi en uzun (15.1 cm) boğum arası
uzunluğuna sahip çeşit olmuştur (Çizelge 2). Farklı yıl ve bölgelerde yürütülen benzer çalışmalarda,
Mut (2003), Samsun ili şartlarında boğum arası uzunluğunu 8.26-13.6 cm, Karaköy ve diğerleri (2019),
Sivas ilinde 2 farklı lokasyonda yürüttükleri çalışmada boğum arası uzunluğunu 13.1-15.8 cm arasında
değişen değerler aldıklarını bildirmişlerdir.
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Çizelge 2. Domuz ayrığı çeşitlerinin incelenen özelliklerine ait ortalama ve CV değerleri
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Ana saptaki boğum sayısı bakımından domuz ayrığı çeşitleri arasında istatistiki olarak bir fark
bulunamamıştır. Ortalama ana saptaki boğum sayısı 3.8 adet olurken, çeşitler arasındaki ana saptaki
boğum sayısı 3.6-4.0 adet arasında değiştiği saptanmıştır. Taya çeşidi en az (3.6 adet) ana saptaki boğum
sayısına, Ayfam çeşidi ise en fazla (4.0 adet) ana saptaki boğum sayısına sahip çeşit olarak saptanmıştır
(Çizelge 2). Erzurum ili şartlarında domuz ayrığı bitkisi ile yürütülen çalışmada ortalama ana saptaki
boğum sayısı 3.3 adet olarak saptanmıştır (Tosun, 1992). Mut ve Ayan (2008), domuz ayrığı bitkisinde
yürüttükleri bir çalışmada ana saptaki boğum sayısını 4.6-4.91 adet olarak bildirmişlerdir.
Bayrak yaprağın boyu bakımından domuz ayrığı çeşitleri arasında istatistiki olarak 0.05 düzeyinde
önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Ortalama bayrak yaprağın boyu 13.1 cm olurken, çeşitler
arasındaki bayrak yaprağın boyu 9.9-14.9 cm arasında farklı değerler almıştır. En kısa (9.9 cm) bayrak
yaprağın boyu Ayfam çeşidinden, en uzun (14.9 cm) bayrak yaprağın boyu ise Doğu Yıldızı çeşidinden
elde edilmiştir (Çizelge 2). Farklı araştırıcılar tarafından yürütülen çalışmalarda, Sedivec ve diğerleri
(1997), farklı meralardan seçerek materyal olarak kullandıkları domuz ayrığı bitkilerinin bayrak yaprak
boyunu 10-43 cm arasında, Mut (2003), Samsun ili şartlarında domuz ayrığı bitkilerinin bayrak yaprak
boyunun 8.58-11.9 cm arasında farklı değerler aldığını bildirmişlerdir.
Bayrak yaprağın eni bakımından domuz ayrığı çeşitleri arasında istatistiki olarak 0.05 düzeyinde önemli
farklar bulunduğu saptanmıştır. Ortalama bayrak yaprağın eni 4.9 mm olurken, çeşitler arasındaki
bayrak yaprağın eni 4.4-5.6 mm arasında farklı değerler almıştır. En düşük bayrak yaprak eni (4.4 mm)
Taya çeşidinden elde edilirken, en yüksek bayrak yaprak eni (5.6 mm) Lidaglo çeşidinden elde edilmiştir
(Çizelge 2). Farklı araştırıcılar tarafından yürütülen benzer çalışmalarda, Sedivec ve diğerleri (1997),
farklı meralardan seçilen domuz ayrığı bitkilerinin bayrak yaprak enini 3-9 mm arasında, Mut ve Ayan
(2008), domuz ayrığı bitkisinde yürüttükleri bir çalışmada bayrak yaprak enini 5.97-6.29 mm arasında,
Aygün ve diğerleri (2009), Doğu Anadolu’da doğal yayılış gösteren domuz ayrığı hatlarında 5-11 mm
arasında değişen değerler aldıklarını bildirmişlerdir.
Yaş ot verimi bakımından domuz ayrığı çeşitleri arasında istatistiki olarak 0.05 düzeyinde önemli farklar
olduğu saptanmıştır. Ortalama yaş ot verimi 3078.3 kg/da olurken, çeşitler arasındaki yaş ot verimi
2866.8-3461.3 kg/da arasında farklı değerler aldığı saptanmıştır. Doğu Yıldızı çeşidi en düşük (2866.8
kg/da) yaş ot verimine sahip çeşit olurken, Lidaglo çeşidi ise en yüksek (3461.3 kg/da) yaş ot verimine
sahip çeşit olarak belirlenmiştir (Çizelge 2). Farklı araştırıcılar tarafından yürütülen çalışmalarda, Şahin
ve diğerleri (2012), domuz ayrığı bitkisinde ortalama yeşil ot verimini 1578.36 kg/da, Karaköy ve
diğerleri (2019), Sivas ilinde 2 farklı lokasyonda yürüttükleri çalışmada yeşil ot veriminin 2738.33595.2 kg/da arasında farklı değerler aldığını bildirmişlerdir.
Kuru ot verimi bakımından domuz ayrığı çeşitleri arasında istatistiki olarak bir fark bulunamamıştır.
Ortalama kuru ot verimi 1074.2 kg/da olurken, çeşitler arasındaki kuru ot verimi 1028.8-1145.8 kg/da
arasında farklı değerler aldığı saptanmıştır. Taya çeşidi en düşük (1028.8 kg/da) kuru ot verimine sahip
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çeşit olurken, en yüksek kuru ot verimi (1145.8 kg/da) Lidaglo çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 2).
Konu ile ilgili farklı araştırıcılar tarafından yürütülen çalışmalarda, Şahin ve diğerleri (2012), domuz
ayrığı bitkisinde ortalama kuru ot verimini 478.24 kg/da, Karaköy ve diğerleri (2019), Sivas ilinde 2
farklı lokasyonda yürüttükleri çalışmada yeşil ot veriminin 998.4-1222.6 kg/da arasında farklı değerler
aldığını bildirmişlerdir.
SONUÇLAR
Araştırma, Sivas ili ekolojik koşullarına uygun domuz ayrığı çeşit/çeşitlerinin belirlenebilmesi
amacıyla, bölgeye uyumlu olabileceği düşünülen dört farklı domuz ayrığı (Lidaglo, Ayfam, Taya ve
Doğu Yıldızı) çeşidi ile yürütülmüştür. Yapılan gözlem ve ölçümler sonucunda, Lidaglo çeşidinin bazı
agro-morfolojik özellikler bakımından yüksek performans gösterdiği, Sivas ili ekolojik koşullarında
hayvansal üretim yapan işletmeler açısından önemli bir kaba yem kaynağı olduğu ve başarıyla
yetiştiriciliğinin yapılabileceği saptanmıştır.
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MICROBES REGULATE THE BIOLUMINESCENCE OF SOME MARINE FISHES
Anuradha Pandey Dubey and Madhuri Sharon
Sharon Institute of Nanotechnology, Parishkar College of Global Excellence, Jaipur, Rajasthan, India

ABSTRACT
Bioluminescence is an inner glow that is due to cold light produced by that organism;caused by a
chemical reaction based on a specific molecule called luciferin within that organism. This presentation
encompasses the study of bioluminescence exhibited by marine fish that is caused by luminescent
bacteria present on the body surface of fish. Moreover,luminescent bacteria present in the sea from
where the luminescent marine fishes (Stolephorus indicus and Nemipterus japonicus)were collected were also
studied. Microorganisms were isolated and cultured from both the fishes. Identification and assessment of the impact of
five different culture media on the growth and light emission properties were studied. Biochemical analysis of both the bacterial
isolates exhibited differences in sugar (Mannitol and Lactose), LDC, Indole, and Urea content; suggesting that the two isolated
colonies are of different bioluminescent bacteria species. Repeated subculture (to obtain pure colonies) of both the isolates
resulted in a gradual reduction in the intensity of luminescence of the bacteria and eventually, loss of luminescence property
occurred. However, luminescence was revived when they were grown in aerated condition.The bioluminescence study,

their cultural characteristics growth pattern provide information regarding the effect of repeated
subcultures on bioluminescence, the revival of luminescence depending on the aeration conditions or
oxygen level, and various salts that affect the luminescence intensity of bacteria.
Keywords: Bioluminescence, luciferase, luciferin, marine fish, bioluminescent-fish, bioluminescent
bacteria.

INTRODUCTION
Bioluminescence – a light-emitting property, exhibited by Firefly, Fish, Jellyfish, Fungi, bacteria,
Crustaceans, Dinoflagellates, Deep-sea blooms, and Plants. Biochemistry and molecular genetics have
shown that bioluminescence is generated by Photoproteins, Luciferase, and the biochemical mechanism
of Luciferase activity. Bioluminescence is a form of light that is usually exhibited by both terrestrial
(fireflies and some fungi) as well as aquatic (microbes, algae, fishes, and some other marine animals)
organisms. Bioluminescent organisms produce cold light using chemicals that are produced by different
species in different ways [1]. Light travels in the form of waves and the wavelength determine the color
of the light. The light which is visible to our eyes is categorized as the visible spectrum of light. Light
usually travels differently underwater as compared to on land or air. The bioluminescence i.e.
luminescence exhibited by living organisms mostly encompasses blue-green light as longer wavelengths
cannot travel as far as the shorter wavelength. Moreover, the shorter wavelength can travel through
shallow as wellas deep water and result inthe emission of blue-green light by the bioluminescent
organisms [2-6].
The appearance of bioluminescence also depends on the habitat and the organism in which it is found.
The aquatic habitats on which the bioluminescent organisms thrive can be categorized into fresh water
and marine water. The difference between the two habitats mainly lies in the difference in the
concentrations of the dissolved salts and dissolved solids. Freshwater generally has low concentrations
of salts less than 0.05-0.1% whereas marine waters have high concentrations of salt greater than 0.1 %.
Moreover, the marine waters with high salinity occupy 97% of the earth’s surface whereas freshwater
contributes to 2-3%. It is found that a whopping 76% of animals in the ocean produce their light through
a series of chemical reactions or by the process of bioluminescence. Marine creatures depend on
bioluminescence for communication, defense, predation, alarm, mating, and various other purposes.
Most bioluminescent organisms are found in the ocean and to the best of our knowledge, there aren’t
any bioluminescent organisms reported from the freshwater of India. Here we are reporting our survey
done on luminescent marine bacteria and two marine luminescent fishes only. We would like to quote
Steven Haddock here “If one species of bacteria evolves the ability to glow, then is eaten and
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proliferates in the guts of four different fishes, you could argue that bioluminescence evolved once in
the bacterium,”.
This research paper focuses on the study of bioluminescent bacteria and fishes collected from marine
water and attempts to understand their evolution in different habitats.

MATERIALS AND METHODS
The materials studied were the fresh and marine water samples, microbes present in both of them, and
two marine fishes.
Sources used: Water samples from two different habitats (Table -1) were collectedduring February
from Goa, in June from Kerala and Mumbai to check the presence of bioluminescence organisms. The
fresh-water samples and marine water samples were collected from the Suburb of Mumbai and Keralathe
western coast ofIndia.Marine water samples were collected from (i) two beaches of heavily populated,
polluted city Mumbai and (ii) from Goa samples were taken from four beaches i.e. Miramar a
busy beach located right in the middle of the capital city Panjim is heavily populated by fishing people
and dawn tonight by visitors’ Vagatora tranquil coastline with white sands and azure water surrounded
by rocky cliffs and palm trees with red soil; Bambolin is another peaceful secluded stretch of sand and
rocks beach in North Goa, about 7km from capital Panaji, and Calangute is another beach in North
Goa which is perhaps the most visited beach.
Table -1: Sources of water samples collected from different locations of India
Freshwater sample sources
1.
Kalyan (a suburb of
Maharashtra)
Kala Talao
2.
Kerala Alappuzha district
Kerala backwaters
Kerala rivers and ponds
Shahbaz backwater (Kerala)

Marine water sample sources
Mumbai, 1.
Mumbai(Maharashtra)
Juhu sea-beach
Alibaug sea-beach
2.
Goa
Miramar sea-beach
Vagatorsea-beach
Calangute sea-beach
Bambolinsea-beach

Water samples were randomlycollected in plastic bottles and further analysis was done in the laboratory
to check the presence of bioluminescent organisms.
Isolation of Bioluminescent Bacteria from Collected Water Sample - To check the presence of
bioluminescent organisms, all the water samples collected from different sources were inoculated on a
BOSS medium as this medium was found to be the most suitable medium for the growth of
bioluminescent organisms. The isolation was carried out using the T-streak method and the side streak
method on the BOSS agar plate andwas incubated at room temperature 25°C ± 2°C for 24 hours. After
24 hours the plates were observedin dark to check the presence of organisms showing bioluminescence
(Figure – 1).
The samples which were tested negative for the presence of bioluminescent organisms were further
enriched using an enrichment medium and the process was repeated to check the presence of
bioluminescence but was tested negative after several attempts (Table -2).
Collection of Two Bioluminescent Marine Fish Species - Stolephorus indicus and Nemipterus
japonicus were collected from the local fish market in Mumbai. For the study of bioluminescence
exhibited by them, microorganisms were isolated and cultured under the same conditions as done for
bacteria collected from the marine water. Identification and assessment of the impact of five different
culture media on the growth and light emission properties were studied. Isolates from both fishes were
analyzed for their biochemical characteristics. Biochemical analysis of both the bacterial isolates
exhibited differences in sugar (Mannitol and Lactose), LDC, Indole, and Urea content; suggesting that
the two isolated colonies are of different bioluminescent bacteria.
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RESULTS AND DISCUSSIONS:
As we can see from the observations presented in table -2, the fresh water sources of both Mumbai as
well as Kerala (backwater and river) did not have any bioluminescent organisms.This is very much in
line with the observations made earlier by many surveyors. So far as marine water sources are concerned
both the beaches of the Metropolitan City of very crowded Mumbai and Calangute (GOA) did not show
the presence of any bioluminescent organism. However, our samples showed that even rather tranquil
beaches of Goa(Vagator and Bambolin) did not have bioluminescent organisms except for samples
obtained from Miramar beach which showed the presence of bioluminescent organisms.
The study on the isolation of bioluminescence bacteria from samples obtained from fresh water and
marine habitat of different places provided an insight into the role of certain salts and minerals in the
bioluminescence process. The freshwater which mainly consists of very less concentration of salts and
dissolved solids as compared to marine water showed no presence of any bioluminescent organisms for
all the above samples. The marine water sample obtained from different sources also showed varying
results. From the water samples collected from 6 different places, only one sample was shown to be
positive for the presence of bioluminescence organisms. The sample obtained from Miramar beach in
Goa was found to consist of bioluminescent bacteria. The bacteria were free-living as it was directly
obtained from the water sample and not from any host organisms like fishes etc. Mostly the research
studies reveal the symbiotic association of bioluminescent bacteria, but this research reveals the
presence and existence of some free-living bioluminescent bacteria in nature.
Table -2: Presence of bioluminescent organisms in water samples as assessed in Boss Media
[(-) ve absence and (+) ve isthe presence of bioluminescent organisms]
SAMPLE SOURCE
A.Fresh water SAMPLE
1.
ala Talao, Kalyan
2.
erala backwaters
3.
erala pond water
4.
erala river water
5.
hahbaaz village water
B. Marine water sample
1.
uhu beach, Mumbai
2.
libaug beach, Mumbai
3.
iramar Beach,Goa
4.
agator Beach,Goa
5.
Bambolin beach,Goa
6.
alangute beach,Goa

PRESENCE
OF
ORGANİSMS

BİOLUMİNESCENT

-) ve
-) ve
-) ve
-) ve
-) ve
-) ve
-) ve
+) ve
-) ve
-) ve
-) ve

Moreover, it also provides an insight into the role of the salinity of water in bringing about the
luminescence of organisms whether free-living or symbiotic ones. Hence trials were made to assess the
growth of bacteria in different salt concentrations of BOSS medium
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The bioluminescent free-living bacteria that was isolated was further used for identification purposes by
the gram staining method and other biochemical studies. The isolate was observed to be similar to
characteristics shown by marine Vibrio sp. It was found to be gram-negative bacillus by the gram
staining method. The isolate also showed positive results for oxidase, LDC (lysine decarboxylase test),
ODC (ornithine decarboxylase test); which is a characteristic property of bioluminescent Vibrio species.

Figure – 1: showing (left) colony of bioluminescent bacteria isolated from a fish (right) colony of
bioluminescent free-living bacteria isolated from Miramar beach water sample.
Repeated subculture (to obtain pure colonies) of both the isolates resulted in a gradual reduction in the intensity of luminescence
of the bacteria and eventually, loss of luminescence property occurred. However, luminescence was revived when they were
grown in aerated condition. The bioluminescence study, their cultural characteristics growth pattern provide

information regarding the effect of repeated subcultures on bioluminescence, the revival of
luminescence depending on the aeration conditions or oxygen level, and various salts that affect the
luminescence intensity of bacteria.
Effect of salt concentration on the free living bioluminescent bacterial isolate that was obtained
from Miramar beach, Goa, was further analyzed for growth and bioluminescence in a BOSS medium
having different salt concentrationsranging from3%to 20% NaCl; as 3% is the minimum range found to
be best suitable for the bioluminescence (Table – 3).It was observed that the free-living isolate grew in
the range of salt concentration of 3%-20% but bioluminescence was observed only in the range of 3%11%. There was no bioluminescence seen in the range of salt concentration of 12%-20% however it was
found to be surviving even at high concentrationsuntil 20%. The study, therefore, reveals the effect of
salinity on the light-emitting property of the free-living bioluminescent organisms.
Table – 3: Impact of salt concentration in culture medium on the luminescence of marine bacteria
Salt Concentration
in Boss medium
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

500

Growth

Bioluminescence

+ ve
+ ve
+ ve
+ ve
+ ve
+ ve
+ ve

+ ve
+ ve
+ ve
+ ve
+ ve
+ ve
+ ve
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10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%

+ ve
+ ve
+ ve
+ ve
+ ve
+ ve
+ ve
+ ve
+ ve
+ ve
+ ve

+ ve
+ ve
- ve
-ve
-ve
-ve
-ve
-ve
-ve
-ve
-ve

The salt concentration and dissolved minerals in it have been shown to contribute to the survival of freeliving bioluminescent organisms and those living in symbiosis with aquatic animals. The marine water
samples that tested negative for luminescence were found to harbor fishes that were bioluminescent
which confirms the symbiotic association whereas the free living bioluminescent organisms were not
detected. This survey from different habitats gives useful information regarding the evolution of
bioluminescent bacteria. Owing to a larger percentage of earth covered by marine water the evolution
process has been faster as compared to the freshwater which occupies 2-3%. However, the marine water
samples depending upon the composition of minerals and salt may or may not support the growth of
bioluminescent bacteria.
Effect of pH on the growth of bioluminescence bacteria - The isolate was grown at different pH
values and it was found that the best suitable pH range was 6.0-8.0 for bioluminescence to be seen
however the organism grew at pH higher than 9.0 but no luminescence was observed. This study reveals
that the increase in alkalinity can affect the light-emitting property of the organism.
Effect of Aeration on the growth of bioluminescence bacteria - The repeated subculture of the
isolates resulted in the loss of bioluminescence hence to revive the luminescence the isolates were grown
in a different enriched medium i.e the Photobacterium medium in aerated condition. The effect of
aeration was seen to be directly proportional to luminescence; an increase in aeration increased
bioluminescence.
In an attempt to analyze the similarities between the bacteria isolated from the fish and free-living
bacteria biochemical content of both the bacterial isolateswas analyzed (Table -4). Both the bacteria
exhibited differences in the content of sugar (Glucose. Sucrose, Maltose, Lactose, and Mannitol), Indole,
Urea, LDC(Lysine Decarboxylase), ODC (Ornithine Decarboxylase test), TSI( triple Sugar Iron) , MR
(Methyl red) , and VP (Voges Proskauer) content; suggesting that the two isolated colonies are of
different bioluminescent bacteria species.
Table -4: Presence of metabolite content of bacteria isolated from fish and bacteria collected from
the sea
Metabolites
XYLOSE
MANNITOL
GLUCOSE
LACTOSE
MALTOSE
SUCROSE
LDC
ODC
TSI
INDOLE
MR
VP
UREA
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Bacteria from fish
-ve
-ve
+ve
-ve
+ve
+ve
-ve
-ve
-ve
-ve
+ve
-ve
-ve

Bacteria from Sea
-ve
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+ve
+ve
+ve
+ve
+ve
-ve
-ve
+ve
+ve
+ve
+ve
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CONCLUSION
This is a basic work to assess the cause of bioluminescence found in 2 common fishes from Indian
Ocean and to confirm whether bioluminescence microbes present on the sea were the same as on the
fish or different. It was found that though both were Vibrio but they were not the same as exhibited by
their metabolite content. Few clarity that we got from our studies was that a rather higher salt
concentration is required for bioluminescent microbes to survive and grow. Freshwater, as expected did
not have any bioluminescent microbe or fish, whereas marine water had both symbiotic as well as freeliving bioluminescent bacteria.
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ÖZET
10 Ocak 1920’de yayın hayatına başlayan Hâkimiyet-i Milliye gazetesi Mustafa Kemal tarafından
kurulmuş ve uzun süre TBMM’nin bir nevi resmî yayın organı olarak görev yapmıştır. Gazetede bizzat
Mustafa Kemal imzasıyla köşe yazıları yayınlanmaktaydı. Bu yazılar Millî Mücadele devam ederken
gazetede basılıyor ve Anadolu’nun muhtelif yerlerine dağıtılıyordu. Gazetede özellikle savaştan yeni
çıkmış olduğumuz günlerde düzenlenen resmî bayramlara yer ayrılarak halkın Milli Mücadele’yi
kazanma azmi vurgulanmış ve zafer coşkusunu yaşaması haberleştirilmiştir. Osmanlı harfleriyle verilen
bu yazılar bizzat Mustafa Kemal’in tashihleriyle ve bilgisi dâhilinde yayınlanmıştır. Gazetede resmî ve
dinî bayramlar haberleştirilerek halkın dikkatleri çekilmiş bizi biz yapan değerler dikkatlere
sunulmuştur. Yeni kurulmakta olan Türkiye Cumhuriyetinin fikrî temelleri bu gazete tarafından ilmek
ilmek işlenmiş, böylece halkın milli ve manevî değerlere kayıtsız kalmaması amaçlanmıştır. Hâkimiyeti Milliye gazetesi bir yandan cephe havadisleriyle yayın yaparken bir yandan da bu tür sosyal ve manevi
değerlere sahip çıkıyordu. Mustafa Kemal’in dikkatleri ve gayretleriyle aziz Türk milletinin milli kimlik
inşası ufak ama önemli adımlarla tesis edilmiş olunuyordu. Böylece Ankara’da Veli Han’da yayın
hayatına bizzat Mustafa Kemal’in bir tür editörlük vazifesiyle ve dokunuşlarıyla yayın hayatına
başlayan Hâkimiyet-i Milliye, istiklâlimizin ve istikbalimizin temini ve bekası için varlığını zor şartlarda
sürdürmekteydi. Bütün bunlara ek olarak Hâkimiyet-i Milliye’deki yazıların günümüze kadar gün
ışığına çıkmamış olması burada yayınlanan yazıların önemini bir kat daha arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, Mustafa Kemal, resmî bayramlar

ABSTRACT
The newspaper Hâkimiyet-i Milliye, which started its publication life on January 10, 1920, was founded
by Mustafa Kemal and served as a kind of official publication of the Turkish Grand National Assembly
for a long time. Columns were published in the newspaper under the signature of Mustafa Kemal
himself. These articles were printed in the newspaper and distributed to various parts of Anatolia during
the National Struggle. In the newspaper, the determination of the people to win the National Struggle
was emphasized and the joy of victory was reported by giving a place to the official holidays organized
especially in the days when we had just emerged from the war. These writings, given in Ottoman letters,
were published with the corrections and knowledge of Mustafa Kemal himself. Official and religious
holidays were reported in the newspaper, and the public's attention was drawn, and the values that made
us who we are were brought to attention. The intellectual foundations of the newly established Republic
of Turkey were worked out by this newspaper, so that the people would not be indifferent to national
and moral values. Hâkimiyet-i Milliye newspaper, on the one hand, was broadcasting news from the
front, and on the other hand, it protected such social and spiritual values. With the attention and efforts
of Mustafa Kemal, the construction of the national identity of the beloved Turkish nation was being
established with small but important steps. Thus, Hâkimiyet-i Milliye, which started its broadcasting
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life in Veli Han in Ankara with a kind of editorial duty and touches of Mustafa Kemal himself, continued
its existence under difficult conditions for the supply and survival of our independence and future. In
addition to all these, the fact that the articles in Hakimiyet-i Milliye have not come to light until today
increases the importance of the articles published here.
Keywords: The newspaper of Hâkimiyet-i Milliye, Mustafa Kemal, official holidays
GİRİŞ
Mustafa Kemal’in Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde imzasız yayınladığı yazılar, Millî Mücadele’ye
rehberlik etmiştir. Ayrıca, millî bilinci zinde tutan diğer yazılar vasıtasıyla da istiklâl mücadelemiz halka
günbegün duyurulmuştur. Hâkimiyet-i Milliye’nin çıkarılmaya başlandığı dönemde Türk toplumu,
yüzyıllardır devam eden Batılılaşma cereyanları arasında fikrî bir sarsıntı geçirmekteydi. Bu sarsıntıyı
ortadan kaldırmak ve halka millî düşünce şuurunu ve sorumluluğunu kazandırmak için gazete çok
önemliydi. Bu nedenle gazetede bayramlar gibi kutsal addedilen günlere özel önem verilmiş ve bu
günler gazete sütunlarında yerini almıştır.
Hâkimiyet-i Milliye’de Bayram Kutlamaları
Hâkimiyet-i Milliye’de bayram kutlamalarına geniş yer ayrılmıştır. İyi ve kötü günlerde her zaman
halkın yanında olan Hâkimiyet-i Milliye gazetesi toplumun duygularına bir nevi tercüman olmuştur.
Özellikle Mustafa Kemal’in de bu kutlamalara katılması canlı bir tablo suretinde gözler önüne
serilmiştir. Onun diğer kumandanlarla ve halkla iç içe bayram namazına gitmesi ve tebrikleri kabulü
gazetede ayrıntısıyla verilmiştir:

(Bayram Merâsimi, Hâkimiyet-i Milliye, 24 Haziran 1336 / Perşembe, Numara 40, Sayfa 4, Sütun 2)
“Haziran’ın 18. Cuma gününe müsadif Ramazan Bayramı’nın birinci günü mutad muâyede-i resmî
Ankara’da merâsim-i mahsusa ile icrâ edilmiştir. Sabahleyin erkenden Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
maiyetlerinde Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Miralay İsmet Bey bulunduğu hâlde Hacı Bayram-ı
Veli Câmi’-i Şerifi’ne mevâsalat ederek doğruca mahall-i mahsusada ahz-ı mevki eylemişlerdir.
Câmide pek büyük bir izdiham vardı. Ahali, Mebûsan ve Kuvâ-yi Milliye’nin kiymettâr
kumandanlarından Edhem Bey ve müfrezesi efrâdı, rüesâ ve memûrîn-i hükümet, hiçbir merâsim ve
teşrifâta tabi olmaksızın diz dize, omuz omuza saflar teşkil eylemişlerdir. (...) Mustafa Kemal Paşa
Hazretleri bayram namazını müteâkip câmiden çıkarak avluda bulunan Hâcı Bayram-ı Veli türbesini
ziyâret ve ba’z zevâtın tebrikâtını kabulden sonra câmi kapusunda bulunan bir müfreze piyâde ve polis
efrâdı tarafından selamlanarak maiyetleri ile beraber otomobile rakib olmuşlardır. Bu sırada askerî
bando üç defa selam havası çalmış ve ahâli Millî Kuvvetler, asker, esir Halifeleri için ‘Pâdişahım çok
yaşa!’ nidasıyla dua etmişlerdir.”1
Gazetede bu tablo çok canlı bir şekilde tasvir edilmiş ve okuyuculara duyurulmuştur. Bu yazının
yayımlandığı 1336 (1920) senesinde henüz Millî Mücadele devam etmekteydi. Yani henüz Cumhuriyet
1

İmzasız, Bayram Merâsimi, Hâkimiyet-i Milliye, 24 Haziran 1336 / Perşembe, Numara 40, Sayfa 4, Sütun 2
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ilan edilmemişti. Halk, hâlâ yukarıdaki yazıda olduğu gibi “Padişahım çok yaşa!” diye nida ediyordu.
İşte Mustafa Kemal, Millî Mücadele sona erince de cahillikle mücadele edecektir. Böylesi bir ortamda
kazanılan Cumhuriyet Türk tarihi sayfalarını altın harflerle dolduran büyük bir başarı olmuştur.
Sosyal olaylardan biri olan ziyafet ve mevlüt gibi hadiselere Hâkimiyet-i Milliye’de yer ayrılarak savaş
yıllarında bile Türk halkının toplumsal olaylara duyarlı olduğu gösterilmek istenmiştir:
“Lozan’daki içtima münasebetiyle orada bulunan Türk Yurdu tarafından istiklâl-i milliyeyi müdafaa
için şehit düşen şühedâmızın ruhuna ithaf edilmek üzere mevlüt okutulmuştur. Fakat bu ecnebi
memleketinde mevlüt-hân bulmak oldukça güç olmuştu. Burada konferansa katılan zevât mevlüt
sebebiyle mesailerine iki saat ara vermek zorunda kalmışlardır. Mevlütten sonra konferansa dâhil
olmuşlardır.”2
Konferansa giden Türk heyeti konferans devam ederken ve birtakım karalar alınırken mevlüde
katılmışlar ve konferansa iki saat ara verip tekrar iştirak etmişlerdir.
Millî Mücadele yılları oldukça meşakkatli geçmiştir. Bu sıkıntılı günlerde bir yandan halktan asker
toplanmış bir yandan da yeni zâbitler yetiştirilmiştir. Mustafa Kemal, Harp Okullarından zâbit olarak
mezun olanlara mutad olarak merasimle ziyafet vermiştir. Böylelikle zâbitler hem taltif edilmişler hem
de Başkumandanımıza olan sevgileri, muhabbetleri biraz daha artmıştır. Muharebe yıllarında ve daha
sonraları samimiyet ve şükran hisleriyle dolu ortamlarda bu ziyafetler verilmiştir:

“Geçende tahsillerini ikmâl ederek şahâdetlerini aldıklarını yazdığımız zabit vekilleri için bir şükran ve
samimiyet ifadesi olarak Büyük Millet Meclisi Reisi Gazi Mustafa Kemal Hazretleri tarafından dün bir
ziyafet verilmiş ve ziyafette birçok zevat da hazır bulunmuşlardır.”3
Mustafa Kemal, Millî Mücadele’yi askerî dehasıyla sürdürürken bir taraftan da sosyal hâdiselerden uzak
durmayıp sadece katılımcı değil, aktiviteleri organize eden konumunda bulunmuştur. Böylelikle Millî
Mücadele zaferle devam ederken onun askerî dehasının yanında yönetim ve idare sahasında ayrı bir
deha olduğunu görmekteyiz.
Mustafa Kemal’e olan bağlılık ve sevgi gün geçtikçe Anadolu’ya dalga dalga yayılmıştır. Gerek batı
illerimizden ve gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden gönderilen mektuplar ve telgraflar Zafer
coşkusuna ayrı bir renk katmıştır. Resmî dairelerde zafere duyulan özlem ve sevinç Hâkimiyet-i
Milliye’de ifadesini bulmuştur:

2
3

Çetin, Lozan’da Mevlüd, Hâkimiyet-i Milliye, 20 Ağustos 1337 / Cumartesi, Numara 267, Sayfa 2, Sütun 1
İmzasız, Bir Ziyafet, Hâkimiyet-i Milliye, 11 Teşrîn-i Sâni 1336 / Perşembe, Numara 74, Sayfa 2, Sütun 1
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2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
February 24-25, 2022
Ankara Turkey

(Anadolu’da Emsalsiz Zafer Şenlikleri, Hâkimiyet-i Milliye, 22 Eylül 1337 / Perşembe, Numara 300,
Sayfa 2, Sütun 1-2)
“Mardin: Kahraman ordumuzun azm ü cehd ile ortaya koymuş olduğu mücahede-i milliyede muvaffak
olarak hain düşmanlarımızı mütehassıl bir derecede makhur etmesi Mardin muhitini pek âli bir şaşaa
ile sürura sevk etti. Müessesât-ı resmiye ve mehâfil-i umumiye ordumuzun bir kat daha muvaffakiyetini
Cenâb-ı Hak’dan niyaz eylemiştir.”4
Yukarıdaki metinde de görüldüğü gibi gösterişli bir biçimde yapılan kutlamalar halkın Milli
Mücadele’ye inancını ve azmini arttırmış be halka moral ve motivasyon vermiştir.
SONUÇ
Hâkimiyet-i Milliye gazetesi yayın hayatına başladıktan sonra sütunlarında resmî bayramlara sıklıkla
ama bayram günlerinde yer vermiştir. Bu yazılar haber formatında ama halkın motivasyonunu arttırmak
amacıyla kaleme alınmıştır. Bayram muhtevalı yazılarda halkın bu bayramlara katılımı ve coşkusu
haberleştirilmiş bu sayede milli kimlik inşası ve kültürel zenginlik amaçlanmıştır.

KAYNAKLAR
Anadolu’da Emsalsiz Zafer Şenlikleri, Hâkimiyet-i Milliye, 22 Eylül 1337 / Perşembe, Numara 300,
Sayfa 2, Sütun 1-2
Bayram Merâsimi, Hâkimiyet-i Milliye, 24 Haziran 1336 / Perşembe, Numara 40, Sayfa 4, Sütun 2
Bir Ziyafet, Hâkimiyet-i Milliye, 11 Teşrîn-i Sâni 1336 / Perşembe, Numara 74, Sayfa 2, Sütun 1
Çetin, Lozan’da Mevlüd, Hâkimiyet-i Milliye, 20 Ağustos 1337 / Cumartesi, Numara 267, Sayfa 2,
Sütun 1
Doğramacıoğlu, Hüseyin, Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007.

İmzasız, Anadolu’da Emsalsiz Zafer Şenlikleri, Hâkimiyet-i Milliye, 22 Eylül 1337 / Perşembe, Numara 300, Sayfa 2, Sütun
1-2
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