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KEEPING CONGREGATIONS AWAY FROM
STAFFING IN THE STATE
GENDER-BASED APPROACHES IN
DESTINATIONAL MANAGEMENT BUDGETS
EFFECTS OF ILLEGAL MIGRATION ON
SECURITY
ETHICAL LEADERSHIP, ETHICAL CLIMATE AND
CAREERISM ORIENTATION: A RESEARCH ON
ACADEMICIANS OF FACULTY OF SPORTS
SCIENCES
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP
CHARACTERISTICS AND ETHICAL VALUES IN
MANAGEMENT
OUR PEOPLE’S MORAL VALUES IN PROVERBS
(ON THE BASIS OF THE EXAMPLES OF THE
AZERBAIJAN AND TURKISH LANGUAGES)
THE EVALUATION OF THE CONTRIBUTIONS OF
THE SPOUSES TO THE EXPENSES OF THE
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TURKISH CIVIL LAW MD.186
EVALUATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE
MANAGEMENT PERFORMANCE OF BOLU
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THE EFFECTS OF ROOF TERRACE GARDENS IN
HIGH-RIGHT BUILDINGS WITH DESIGN
APPROACHES FOR THE USER
FRUIT MOTIFS IN SAFRANBOLU
ARCHITECTURAL DESIGN
INVESTIGATION OF RADIATION-INDUCED
CHANGE OF METALLOPROTEINASE-8 ENZYME
IN SALIVA OF HEAD AND NECK CANCER
PATIENTS TREATED BY VMAT
THE FUNCTIONS OF HEYDAR ALIYEV
FOUNDATION IN DEVELOPMENT OF
INSTITUTIONS FOR CHILDREN DEPRIVED
FROM PARENTAL CARE (2004-2015 YY.)
REFLECTIONS OF THE CLASH OF
CIVILIZATIONS THESIS IN THE NATIONAL
PRESS: THE EXAMPLE OF THE RUSSIAUKRAINE CRISIS
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INVESTIGATION OF THE CHEMICAL
COMPOSITION, ANTI-INFLAMMATORY AND
ANTIMITOTIC EVENTS OF PISTACIA
LENTISCUS L FROM THE EASTERN REGION OF
MOROCCO

AN INSIGHT BASED STUDY TO INVESTIGATE
COVID-19 PANDEMIC PRESSURE AND ITS
ELEMENTS IN PAKISTAN

FEATURES, EVALUATION AND TREATMENT
OF COVID-19

INDICATIONS OF VENOUS ULCER AND ITS
TREATMENT

EXTERNAL DEBTS AND TRADE BALANCE: AN
INTERNATIONAL EVIDENCE
ECONOMIC GROWTH AT INTERNATIONAL
INTEGRATION
CHINA’S SOFT POWER POLICIES AND
BURUNDI-CHINA RELATION
ISRAEL INFLUENCE ON US-EGYPTIAN
POLITICAL RELATIONS DURING THE HOSNI
MUBARAK ERA
POSITIVE IMPACT OF CSR ACTIVITIES IN
KAZAKHSTAN
CLIMATE CHANGE AND MIGRATION: A CASE
STUDY OF KERALA
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USING STUDY TECHNIQUES FOR OTTOMAN
TURKISH LESSONS
CAMOUFLAGE IN THE TURKISH NOVELS OF
THE TANZIMAT PERIOD: DISGUISE AS A
NARRATIVE STRATEGY
TEOMAN DURALI’S CONTRIBUTION TO THE
PROBLEM OF REDUCTION
IN PHILOSOPHY OF BIOLOGY
MODERNISM AND THE MODERN NOVEL IN
THE CONTEXT OF ANALYSIS
PERSIAN PHRASES USED IN OTTOMAN
ARCHIVE DOCUMENTS
INFORMATION ABOUT USKUDAR IN THE
RESMI-I KAYSERI TRAVEL BOOK
THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC SPHERE
IN THE OTTOMAN EMPIRE
THE PRIMARY STUDY PERIOD OF HUSSAIN
JAVID'S WORKS
CYCLOPEAN CHARACTERS-IN THE CONTEXT
OF THE EASTERN AND WESTERN EPIC
ENVIRONMENT
ISSUES OF HOMELAND, NATION, LANGUAGE,
AND RELIGION IN C. MAMMADGULUZADE'S
WORK
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INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING
GOLD PRICES BY TODA-YAMAMOTO
CAUSALITY METHOD: THE CASE OF TURKEY
ASSESSING THE PRIORITIES OF THE FACTORS
AFFECTING THE CONTINUITY OF FAMILY
BUSINESSES: EASTERN BLACK SEA REGION
ACCELERATION OF ECONOMIC
DEVELOPMENT IN OCCUPIED TERRITORIES
PERCEIVED ECONOMIC IMPACT OF COVID-19
ON DEVELOPED AND DEVELOPING ASIAN
COUNTRIES: CASE OF TURKIYE AND
AFGHANISTAN
KOMINFO SUPPORTS DIGITAL
TRANSFORMATION IN INDONESIAN
ACCOUNTING
REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF
INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN
AZERBAIJAN
BANKRUPTCY RISK ANALYSIS OF WEB
PORTAL PROVIDERS
THE RELATIONSHIP BETWEEN MILITARY
EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH: A
DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS ON OECD
COUNTRIES
THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM
REVENUES AND EXCHANGE RATE: THE
EXAMPLE OF TURKEY
DEMO REJECTS THE INCREASE OF FUEL
PRICES
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HIGH RESOLUTIN MASS SPECTROSCOPY OF
NOVEL MOLECULE SYNTHETIZED BY
NITRATION OF CLIMBAZOLE
USE OF DIGITAL HEALTH TECHNOLOGIES IN
INDIVIDUALS WITH PSYCHIATRIC DISORDER
EVALUATION OF MORPHOLOGICAL
VARIATIONS IN MANDIBULAR CONDYLE IN
DIGITAL PANORAMIC RADIOGRAPHS

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN GENE POLYMORPHISMS OF
FABP2(RS1799883) GENE AND ALLELES IN
DIABETIC OBESE AND DIABETIC NON-OBESE
PATIENTS GROUPS

INVESTIGATION OF THE SYNTHESIS,
CHARACTERIZATION AND ANTIMICROBIAL
PROPERTIES OF TOSILLED
SCHIFF BASE COMPOUNDS
ADENOM DETECTION RATE IN ALL
COLONOSCOPY INDICATIONS AND IMPACT OF
AGE ON PREDICTING ADENOMATOUS POLYP
OF COLON
FREQUENCY OF ASYMPTOMATIC
HYPERTENSION IN PRIMARY SCHOOL
CHILDREN IN SAMSUN PROVINCE ILKADIM
DISTRICT
SELF-CARE POWER AND COMFORT IN
HEMODIALYSIS PATIENTS
INFLUENCE OF CIRCUMFERENTIAL
LOCALIZATION OF A CIRCULAR CUTOUT ON
THE KNOCKDOWN FACTORS OF CYLINDRICAL
SHELLS
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GENOTOXIC POTENTIALS OF ANTIBACTERIAL
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BENZOTHIAZOLE DERIVATIVES
A NEW PERSPECTIVE TO HEALTH MARKETING:
FIGITAL MARKETING
MULTIDISCIPLINARY TREATMENT OF UPPER
CENTRAL TEETH WITH POST-TRAUMA
FENESTRATION: 3-YEAR FOLLOW-UP
MRONJ, MEDICATION-RELATED
OSTEONECROSIS OF JAW (MRONJ) AND
CURRENT TREATMENT ALGORITHMS
“THE PANDEMIC” IN LOCAL GOVERNMENT
ACTIVITY REPORTS: THE EXAMPLE OF IBB
THE RELATIONSHIP BETWEEN
DOLLARIZATION, INFLATION RATES AND
FINANCIAL DEEPENING IN TURKEY
METAVERSE AND USAGE AREAS
RELIGION'S IMPACT ON THE EVOLUTION OF
PROFESSIONAL ETHICS
CHAOTIC STRUCTURE OF DRAGGING INTO
CRIME
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DESIGN
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HEAT EXCHANGER ON THERMAL
PERFORMANCE
RETAIL 4.0: OPTIMIZATION OF THE STOCK
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USING MICROWAVE IMAGING IN BRAIN
STROKE DETECTION
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DIFFERENT SOLUTION APPROACHES FOR
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AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE
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URKUNS IN THE NATIONAL STRUGGLE FOR
INDEPENDENCE OF THE KYRGYZS
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PRODUCTION IN ISLAMIC ECONOMIC
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DEVELOPMENT AND ITS EFFECTS ON
THE TELECOMMUNICATIONS
INDUSTRY IN NIGERIA: AN EMPIRICAL
INSIGHT OF AIRTEL NIGERIA
IMPACT OF GLOBALIZATION AND
INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES(ICTs) ON THE
MANUFACTURING SECTOR IN
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ROBOTICS: THE DYNAMICS FOR A
MODERN DAY GENERATION
REGRESSION CUM EXPONENTIAL
RATIO-TYPE ESTIMATOR FOR THE
ESTIMATION OF FINITE POPULATION
MEAN IN SURVEY SAMPLING
UX STUDY ON HANDHELD
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PHYSICAL ATTRIBUTES OF CATTLE
ATTRACTING CONSUMERS IN WUDIL
CATTLE MARKET OF KANO STATE
IMPACT OF MOTIVATION AND
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ACHIEVEMENT AND INTEREST IN
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TRAVMA SONRASI FENESTRASYON GÖRÜLEN ÜST SANTRAL DİŞİN MULTİDİSİPLİNER
TEDAVİSİ: 3 YILLIK TAKİP
MULTIDISCIPLINARY TREATMENT OF UPPER CENTRAL TEETH WITH POST-TRAUMA
FENESTRATION: 3-YEAR FOLLOW-UP
Nihan CELIK UZUN
ORCID:0000-0002-1261-5091

ÖZET
Amaç: Dental travmatik yaralanmalar, süt ve daimî dişlerde sıklıkla görülen ciddi problemlerdir. Bu olgu
sunumunun amacı; travma sonrası fenestrasyon görülen üst santral dişin endodontik, cerrahi ve periodontal
kombine tedavisini sunmaktır.
Olgu Sunumu: Travma hikayesiyle kliniğimize başvuran 31 yaşındaki kadın hastanın klinik muayenesi
sonrası 11 ve 21 nolu dişlerin palatinale doğru yer değiştirdiği ve radyografik incelemesinde ise buna alveol
kırığının eşlik ettiği görüldü. 11 ve 21 nolu dişler cerrahi olarak repoze edilip, radyografik olarak
doğrulandıktan sonra esnek bir splint ile 4 hafta splintlendi. 2 hafta sonra semptomatik olan dişlere CaOH
uygulamasından sonra kök kanal tedavisi yapıldı. Hasta 3,6 ay, 1 yıl ve 2 yıl süreyle kontrole çağrıldı. 2 yıllık
kontrolde 21 nolu dişin bukkalinde palpasyon şikâyeti mevcuttu. Alınan CBCT’de ilgili dişin bukkalinde
fenestrasyon tespit edildi. Flap cerrahisi uygulanarak defekt alanına trombositten zengin plazma yerleştirildi
ve flap repoze edildi. Yapılan takipler sonucu dişin asemptomatik olduğu görüldü.
Sonuç: Travmatik yaralanmalar geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabileceğinden, uzun süre takip edilerek
uygun tedaviler uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Dental travma, travma splinti, plateletten zengin plazma
ABSTRACT
Objective: Dental traumatic injuries are serious problems frequently seen in primary and permanent teeth.
The aim of this case report is to present the combined endodontic, surgical and periodontal treatment of the
upper central tooth with post-traumatic fenestration.
Case Report: A 31-year-old female patient, who applied to our clinic with a history of trauma, revealed that
teeth 11 and 21 were displaced palatinely after clinical examination, and alveolar fracture accompanied this
in radiographic examination. After teeth 11 and 21 were surgically repositioned and confirmed
radiographically, they were splinted with a flexible splint for 4 weeks. Root canal treatment was performed
after CaOH application to the symptomatic teeth 2 weeks later. The patient was called for control for 3.6
months, 1 year and 2 years. In the 2-year control, there was a complaint of palpation in the buccal of tooth 21.
In the CBCT taken, fenestration was detected in the buccal of the related tooth. By performing flap surgery,
platelet-rich plasma was placed in the defect area and the flap was repositioned. As a result of the follow-ups,
it was seen that the tooth was asymptomatic.
Conclusion: Since traumatic injuries can cause irreversible damage, appropriate treatments should be applied
with long-term follow-up.
Keywords: Dental trauma, trauma splint, platelet-rich plasma
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TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA KAMUFLAJ: BİR ANLATI STRATEJİSİ OLARAK
KILIK DEĞİŞTİRME
CAMOUFLAGE IN THE TURKISH NOVELS OF THE TANZIMAT PERIOD: DISGUISE AS A
NARRATIVE STRATEGY
Hasan CUSA
ORCID: 0000-0002-1754-5205
ÖZET
Tanzimat dönemi Türk romanında kılık değiştirme diğer bir deyişle kamuflaj, olayların seyrini değiştirme
konusunda stratejik bir öneme sahiptir. Karakterlerin kendi kimlikleri dışında başka kimliklerle varlıklarını
ortaya koymasına imkân tanıyan kamuflaj; söz konusu kişilerin cinsiyetlerini, sosyal konumlarını, amaç ve
niyetlerini saklamaya yarayan bir yöntemdir. Romandaki olay ve olguların akışındaki monotonluğu ortadan
kaldırarak kurmacanın farklı kanallardan ilerlemesinin önünü açan kılık değiştirme, anlatı ritminde
dalgalanmalara neden olur. Bu durum anlatıya hareketlilik ve dinamizm kazandırır. Kılık değiştirmenin söz
konusu olduğu yerlerde gizem, gerilim ve merak unsurlarının ortaya çıktığı görülür.
Tanzimat dönemi yazarlarından olan Şemsettin Sami ve Ahmet Mithat Efendi’nin kaleme aldığı romanlar
incelendiğinde kamuflajın, sadece bir gizlenme yöntemi olmadığı; aynı zamanda işlevsel açıdan dramatik
aksiyona yön veren bir anlatı stratejisi olduğu sonucu çıkarılır. Nitekim Ta’aşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı
romanda durağan bir biçimde ilerleyen olayların akışı Talat’ın kadın kılığına bürünmesiyle birlikte devinim
kazanır. Dürdane Hanım adlı romanda ise kabadayı bir erkek sandığı Acem Ali Bey’in aslında bir kadın
olduğunu öğrenen Çerkes Sohbet’in yaşadığı hayal kırıklığı çarpıcı bir biçimde ortaya konulur. Söz konusu
olan romanlarda erkek karakterlerin kadın kılığına, kadın karakterlerin ise erkek kılığına girerek kamufle
olması, kılık değiştirmenin iki düzlemde ortaya çıktığını gösterir.
Bu çalışmada Halk edebiyatı alanında bir motif olarak ele alınan kılık değiştirmenin Tanzimat dönemi Türk
romanlarında bir tür anlatı stratejisine dönüştürüldüğü üzerinde durulacaktır. Bununla birlikte kamuflajın olay
örgüsüne yön vermesi bakımından stratejik bir öneme sahip olduğu gözler önüne serilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tanzimat Dönemi, Türk Romanı, Anlatı Stratejisi, Kılık Değiştirme.
ABSTRACT
In the Tanzimat period Turkish novel, disguise, in other words, camouflage, has a strategic importance in
changing the course of events. Camouflage, which allows the characters to reveal their existence with
identities other than their own; It is a method that serves to hide the gender, social position, purpose and
intentions of the people in question. Disguise, which removes the monotony in the flow of events and facts in
the novel and paves the way for the fiction to progress through different channels, causes fluctuations in the
narrative rhythm. This situation brings mobility and dynamism to the narrative. Where disguise is in question,
elements of mystery, suspense and curiosity appear.
When the novels written by Şemsettin Sami and Ahmet Mithat Efendi, who are the writers of the Tanzimat
period, are examined; At the same time, it is concluded that it is a narrative strategy that gives direction to
dramatic action functionally. As a matter of fact, the steady flow of events in the novel Ta'aşşuk-ı Talat ve
Fitnat gains momentum with Talat's disguise as a woman. In the novel Dürdane Hanım, however, the
disappointment of Çerkes Sohbet, who learned that Acem Ali Bey, whom he thought was a rowdy man, is
actually a woman is revealed in a striking way. In the novels in question, the camouflage of male characters
as women and female characters as men shows that disguise occurs on two levels.
In this study, it will be emphasized that disguise, which is considered as a motif in the field of folk literature,
has been transformed into a kind of narrative strategy in Turkish novels of the Tanzimat period. However, it
will be revealed that camouflage has a strategic importance in terms of directing the plot.
Keywords: Tanzimat Period, Turkish Novel, Narrative Strategy, Disguise.
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LORENTZIAN PARA-KENMOTSU MANİFOLDLAR ÜZERİNE BAZI SONUÇLAR
CERTAIN RESULTS ON THE LORENTZIAN PARA-KENMOTSU MANIFOLDS
Tuğba MERT
ORCID: 0000-0001-8258-8298
ÖZET
1989 yılında Sinha ve Sai Prasad tarafından tanıtılan para-Kenmotsu ve özel para-Kenmotsu manifoldları
hemen hemen parakontak metrik manifoldlar olarakta bilinmektedir. Sinha ve Sai Prasad bu çalışmalarında
para-Kenmotsu manifoldların önemli özelliklerini elde etmişlerdir. İlerleyen yıllarda, para-Kenmotsu
manifoldlar çok dikkat çekmiştir ve birçok yazar bu manifoldların önemli özelliklerini ortaya çıkartmışlardır.
2018 yılında Lorentzian hemen hemen parakontak metrik manifoldlar olarakta bilinen Lorentzian paraKenmotsu manifoldlar tanıtılmıştır. Daha sonra Lorentzian para-Kenmotsu manifoldlar için q-simetri kavramı
çalışılmıştır. M. Atçeken 2022 yılında Lorentzian para-Kenmotsu manifoldların invaryant altmanifoldlarını
çalışmış ve bu çalışmasında Lorentzian para-Kenmotsu manifoldların total geodezik olması için gerekli ve
yeterli koşulları vermiştir.
Tüm bu çalışmalardan motive alan bu çalışmada Lorentzian para-Kenmotsu manifoldların eğrilik tensörleri
üzerinde invaryant altmanifoldları çalışılmışltır. Lorentzian para-Kenmotsu manifoldların pseudoparalel
altmanifoldları çalışılmıştır. Lorentzian para-Kenmotsu manifoldlar özel bir eğrilik tensörü üzerinde
düşünülmüştür. Lorentzian para-Kenmotsu manifoldların altmanifoldlarının seçilen özel eğrilik tensörüne
göre pseudoparalal, 2-pseudoparalel, Ricci genelleştirilmiş pseudoparalel ve 2-Ricci genelleştirilmiş
pseudoparalel özellikleri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lorentzian Manifold, Para-Kenmotsu Manifold, Pseudoparalel Altmanifold.
ABSTRACT
Para-Kenmotsu and special para-Kenmotsu manifolds, also known as Almost paracontact metric manifolds,
were defined in 1989 by Sinha and Sai Prasad. Sinha and Prasad obtained important characterizations of paraKenmotsu manifold. In the follwing years, para-Kenmotsu manifolds attracted a lot of attention and many
authors revealed the important properties of these manifolds. In 2018, Lorentzian para-Kenmotsu manifolds,
known as Lorentzian almost paracontact metric manifolds, were introduced. Then, the concept of qsemisymmetry for Lorentzian para-Kenmotsu manifolds is studied. M. Atçeken studied invariant
submanifolds of Lorentzian para-Kenmotsu manifolds in 2022 and in this study he gave the necessary and
sufficent conditions for he Lorentzian para-Kenmotsu manifold to be total geodesic.
Motivated by all these studies, we studied invariant submanifolds of Lorentzian para-Kenmotsu manifolds on
curvature tensors in this study. In this study, pseudoparallel submanifolds for Lorentzian para-Kenmotsu
manifolds are investigated. The Lorentzian para-Kenmotsu manifold is considered on the special curvature
tensor. Submanifolds of these manifolds with properties such as pseudoparallel, 2-pseudoparallel, Ricci
generalized pseudoparallel, 2-Ricci generalized pseudoparallel has been characterized.
Keywords: Lorentzian Manifold, Para-Kenmotsu Manifold, Pseudoparallel Submanifold.
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SÜT SIĞIRCILIĞINDA TOPLAM RASYON KARIŞIM UYGULAMALARI
TOTAL RATION MIXING APPLICATIONS IN DAIRY CATTLE
Levend COSKUNTUNA
ORCID:0000-000171374198
ÖZET
Bir süt sığırcılığı işletmesi uygulanan yemleme programlarının temel amacı, hayvanların günlük yaşama ve
verim payı için gereksinim duydukları besin madde ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılamaktır. Süt
sığırlarının beslenmesinde hayvanların besin madde gereksinimlerini karşılamak için, öncelikle ekonomik
rasyonları oluşturulması beslemenin önemli adımlarından birini oluşturmaktadır.
Toplam rasyon karışımı (TRK), süt sığırlarının beslenmesinde kullanılan bir yemleme şeklidir. Saha
şartlarında bu yemleme yöntemi farklı isimler adlandırılabilmektedir. Yabancı kaynaklarda, Complete-Ration
(CR), Total Mixed-Ration (TMR), Complete Feeds (CF) ve türkçe olarak yayınlanan araştırmalarda ise
Toplam Hazırlanmış Rasyon, (THR) ya da Toplam Rasyon Karışımı (TRK). vb. isimler kullanılabilmektedir
(Kalkan, 1999; Kılıç ve Polat, 2002).
Bu yemleme yönteminde, hayvanlara tüketim amacıyla verilen farklı kaynak ve içerikteki yem öğelerinin tek
bir karışım halinde ad libitum olarak tüketim şansı verilir (Kılıç, 2000). Kısaca, süt sığırının günlük
gereksinimini karşılaması için, TMR’a katılacak olan her tür kuru kaba yemler veya suca zengin kaba yemler,
kesif yemler, mineral ve vitaminlerin yanı sıra her tür katkı maddeleri tek bir karışım haline getirilmiş olur
(Kılıç, 2000; Parlar ve Koç, 2020). Bunun sonucunda, rasyona katılan yemlerin hayvanlar tarafından daha az
seçilerek tamamının tüketilmesi sağlanabilir. Yemlemede, daha yüksek oranda otomasyon kullanıldığı için
işletmede işgücü azaltılabilir. Ancak, bu yemleme sisteminde kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır.
Özellikle son zamanlarda orta ve büyük ölçekli işletmelerin tamamına yakınında bu sistem kullanılmaya
başlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Süt sığırı, Toplam Rasyon Karışımı, Besleme, Yem,
ABSTRACT
The main purpose of the feeding programs implemented in a dairy farm is to meet the nutritional needs of
animals in a balanced way for daily life and yield share. In order to meet the nutrient requirements of animals
in the nutrition of dairy cattle, firstly, the creation of economic rations is one of the important steps of feeding.
Total ration mix (TRK) is a feeding method used in dairy cattle feeding. In field conditions, this feeding
method can be called different names. In foreign sources, Complete-Ration (CR), Total Mixed-Ration (TMR),
Complete Feeds (CF), and in studies published in Turkish, Total Prepared Ration (THR) or Total Ration
Mixture (TRK). etc. different names can be used (Kalkan, 1999; Kılıç ve Polat, 2002).
In this feeding method, the animals are given the chance to consume different sources and content of feed
elements given for consumption as a single mixture ad libitum (Kılıç, 2000). In short, in order to meet the
daily requirement of dairy cattle, all kinds of dry roughages or roughages rich in water, concentrate, minerals
and vitamins as well as all kinds of additives that will be included in the TMR are made into a single mixture.
As a result, it can be ensured that the feeds included in the ration are less selected by the animals and consumed
completely. Since a higher rate of automation is used in feeding, the workforce can be reduced in the
enterprise. However, this feeding system has its own advantages and disadvantages. Especially recently, this
system has been used in almost all medium and large scale enterprises.
Key Words: Dairy cattle, Total Ration Mix, Feeding, Feed
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SUÇA SÜRÜKLENMENİN KAOTİK YAPISI
CHAOTIC STRUCTURE OF DRAGGING INTO CRIME
Umut Haydar COSKUN
ORCID: 0000-0002-0892-8175
ÖZET
Çocuk suçluluğu, bireyin ilerleyen yıllardaki suç kariyerinin anlamlı yordayıcıları arasında yer alan bir
olgudur (Gong, 2022). Bu sebeple devletler suçun yarattığı tahribatı azaltmak için, suçun nedenlerini
anlamaya çalışmakta ve müdahale programları aracılığıyla gelecekteki suç öykülerini başlamadan durdurmaya
çalışmaktadır (Walters, 2021). Ancak suça sürüklenmenin nedenlerine ilişkin bulguların çelişkili sonuçlar
içermesi söz konusudur. Örneğin ABD örnekleminde yapılan güncel bir çalışma, boşanmanın ya da erken
dönemden itibaren tek ebeveyn ile büyümenin çocuk suçluluğu açısından risk faktörü olmadığını bildirirken
(Jaconsen ve Zaatut, 2022), Hollanda örnekleminde yapılan güncel bir çalışma tek ebeveyn ile büyümenin
çocuk suçluluğu açısından risk faktörü olduğunu ortaya koymaktadır (Kroese, Bernasco, Liefbroer ve
Rouwendal, 2022). Bu çelişkili araştırma bulgularından yola çıkılarak, hangi faktörlerin suça sürüklenmede
daha fazla önem arz ettiği İsveç’te yapılan büyük örneklemli bir çalışmada ele alınmıştır (Salganik ve diğ.,
2020). Yapılan bu araştırmada sosyo-demografik pek çok veriye sahip olan araştırmacılar yoksul çocukların
yaşam koşullarından ve yaşam öykülerinden yola çıkarak gelecekte suça sürüklenme, evsiz kalma, okul
başarısızlığı veya okul terki gibi olumsuz yaşam tecrübelerinin öngörülüp öngörülemeyeceğine cevap
aramışlardır. Ancak yaşam dinamiklerinin düzenli olarak değişmesi ve tüm yaşantıların karmaşık etkileşimi
sebebiyle böyle bir tahminin yapılamayacağı sonucuna varmışlardır. Benzer bir duruma kriminoloji
teorilerinde de rastlanmakta, bu teoriler suça sürüklenmenin nedenselliğine ilişkin tahminlerde mütevazi bir
başarı elde etmektedir (Berg ve Schreck, 2021). Tüm bu nedenlerle bir çocuğu değerlendirirken, risk
faktörünün şiddetinin zamanla artıp azalabileceğini ya da aniden başka bir risk faktörünün ortaya
çıkabileceğini gözden kaçırmamak, risk faktörlerini sadece aile fertlerinin ruh sağlığı, suç geçmişi ve
ekonomik durumu gibi faktörlerle sınırlı tutmamak, bu süreci dinamik bir süreç olarak görüp, çocuğu ve
çocuğun içinde bulunduğu ekolojiyi güçlü ve zayıf yanları ile birlikte çok boyutlu olarak değerlendirmek
gerekir. Suça sürüklenmenin nedenlerine ilişkin bu kaotiklik bildiride ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk suçluluğu, suç, dezavantajlı çocuklar
ABSTRACT
Delinquency is a phenomenon which is among significant predictors of future crime career of the individual
(Gong, 2022). For this reason, states try to understand the reasons of crime and stop future crime stories before
they begin by way of interventions in order to lessen harm that crime causes (Walters, 2021). Conflicting
results in findings related to being driven into crime is the point in question. For instance, while a recent study
in USA sample states that divorce or single parenting from early period are not risk factors for delinquency
(Jaconsen ve Zaatut, 2022), a recent study in Netherlands sample reports that single parenting is a risk factor
for delinquency (Kroese, Bernasco, Liefbroer ve Rouwendal, 2022). Regarding these conflicting results, a
large sample study in Sweden is performed on factors are more important for delinquency (Salganik ve diğ.,
2020). In this study researchers, who had a good deal of socio-demographic data, examined whether negative
life experiences such as becoming homeless, failure at school, delinquency, school abandonment could be
predicted depending on life stories and conditions of children. However, thay reached the consequence that
such a prediction could not be made due to regular change in life dynamics and complex interaction of all
experiences. A similar situation can be found in theories of criminology, these theories have a modest success
in predictions on casuality of delinquency (Berg ve Schreck, 2021). For all these reasons, it is necessary not
to miss the possibility of a decrease/increase in a risk factor or a suddenly emerging risk factor, not to limit
risk factors to crime history, psychological health and economical status of parents, to evaluate the child and
his ecology in a multi-dimensional way with weak and strong sides, seeing this process as a dynamic one.
This chaotic situation will be discussed in the paper.
Key Words: Juvenile Delinquency, Crime, Disadvantages Children.
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THE MULTIPOINT PROBLEM FOR ABSTRACT WAVE EQUATIONS AND APPLICATIONS
Veli SHAKHMUROV
Rishad SHAHMUROV
ABSTRACT
In this paper, the existence, uniqueness and Strichartz type estimates to solutions of multipoınt problem for
abstract linear and nonlinear wave equations are obtained. The equation includes a linear operator A defined
in a Hilbert space H. We obtain the existence, uniqueness regularity properties, and Strichartz type estimates
to solutions of a wide class of wave equations which appear in the fields of elastic rod, hydro-dynamical
process, plasma, materials science and physics, by choosing the space H and the operator A. Consider the
multipoint problem for nonlinear abstract wave equations (NLAWE)
∂_{t}²u-Δu+Au=F(u), x∈Rⁿ, t∈[0,T], #1.1
u(0,x)=ϕ(x)+∑_{k=1}^{m}α_{k}u(λ_{k},x), for a.e. x∈Rⁿ, #1.2
u_{t}(0,x)=ψ(x)+∑_{k=1}^{m}β_{k}u_{t}(λ_{k},x), for a.e. x∈Rⁿ, #1.3
where m is a positive integer, α_{k}, β_{k} are complex numbers, λ_{k}∈(0,┊┊T], A is a linear and F is a
nonlinear operators in a Hilbert space H, Δ denotes the Laplace operator in Rⁿ, u= u(t,x) is the H-valued
unknown function and ϕ, ψ are data functions. Note that for α₁=α₂=...α_{m}=0 and β₁=β₂=...β_{m}=0 the
multipoint problem (1.2) -(1.3) becomes usual Cauchy problem.
Keywords: Wave equations, Sobolev spaces, Operator theory, Regularity property of PDE
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TEOMAN DURALI’NIN BİYOLOJİ FELSEFESİNDEKİ
İNDİRGEME SORUNUNA KATKISI
TEOMAN DURALI’S CONTRIBUTION TO THE PROBLEM OF REDUCTION
IN PHILOSOPHY OF BIOLOGY
Esra KARTAL SOYSAL
ORCID: 0000-0002-0985-7196
ÖZET
Ş. Teoman Duralı Türkiye’de biyoloji felsefesi alanında çalışan öncü isimlerden biridir. Bu bildiride
Duralı’nın biyoloji felsefesi yaklaşımı, 1970’lerden itibaren olgunlaşmaya, fiziğin hakimiyetinden çıkmaya
başlayan biyoloji felsefesinin merkezi sorunlarından biri olan “indirgeme sorunu” açısından çözümlenecektir.
Biyoloji felsefesinde indirgemecilik tartışması, biyolojik fenomenlerin ne ölçüde organizmaların altında yatan
bileşenler açısından ve nihayetinde atomlar, moleküller ve fizik ve kimya yasaları açısından açıklanabileceği
sorunudur. Moleküler biyolojinin yükselişi ile indirgemecilik zirveye taşınmıştır. Biyoloji gerçekten fizik ve
kimyadan özerk olabilir mi ya da en azından ilkece fizik ve kimya bilimlerine indirgenebilir mi, yoksa daha
yüksek örgütlenme seviyelerinde yeni biyolojik özellikler beliriveriyor olabilir mi? İndirgemeciler biyolojinin
fizik-kimyaya indirgenebilir yapıda olduğunu savunurken, anti-indirgemeciler buna itiraz etmişlerdir. Ancak
esasen her iki taraf da fizikalizm zemininde buluşur. Bu araştırmada indirgemeci yaklaşıma esas karşı duranın
anti-indirgemecilik değil holizm olduğu, Duralı’nın biyoloji felsefesindeki duruşunun da holistik olduğu iddia
edilecektir.
“Bir organizma, özünde karmaşık bir atom ve moleküller kümesinden başka bir şey değildir.” “Bir
organizmayı öylece bir molekül çuvalına indirgeyemezsiniz!” Bu iki ifade, biyolojide holizm ve
indirgemecilik arasındaki karşıtlığın kısa ve öz bir ifadesini oluşturur. Biyolojiyi daha az mekanik, determinist
veya indirgemeci yapan belirivermecilik, organikçilik, sistem biyolojisi, karşılıklı bağımlılık gibi yeni holistik
modlar son çeyrek asırda biyolojide bir paradigma kaymasını ima etmektedir. Kadim holistik bakış, fizikalist
paradigmanın dışından, daha idealist bir paradigmadan köklenir. Her ne kadar henüz holizm bir paradigma
olarak betimleyici ve fenomenolojik yöntemler dışında açıklayıcı (işlevsel) bir teori haline gelmemişse de bu
potansiyeli içinde barındırıyor olabilir. Duralı Türkiye’deki biyoloji felsefesi çalışmalarına indirgemecilik
tartışması üzerinden holist bir tavır sergileyerek katkıda bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: İndirgemecilik, fizikalizm, holizm, belirivermecilik, organikçilik, sistem biyolojisi,
karşılıklı-bağımlılık.
ABSTRACT
Ş. Teoman Duralı is one of the pioneers in the field of philosophy of biology in Türkiye. In this report, Duralı's
approach to philosophy of biology will be analyzed in terms of the “problem of reduction”, which is one of
the central problems of the philosophy of biology, which has started to mature and come out of the dominance
of physics since the 1970s. The reductionism debate in philosophy of biology is the extent to which biological
phenomena can be explained in terms of the underlying components of organisms, and ultimately in terms of
atoms and molecules and the laws of physics and chemistry. With the rise of molecular biology, reductionism
reached its peak. Can biology really be autonomous from physics and chemistry, or at least in principle
reducible to the physical and chemical sciences, or can new biological features emerge at higher organizational
levels? While reductionists argued that biology was reducible to physics-chemistry, anti-reductionists objected
to this. However in fact both parties meet on the ground of physicalism. In this research, it will be argued that
the main opposition to the reductionist approach is not anti-reductionism but holism, and Duralı’s position in
the philosophy of biology is holistic.
“An organism is essentially nothing but a complex set of atoms and molecules”. “You cannot just simply
reduce an organism to a sack of molecules!”. These two statements form a terse expression of the
contradistinction between holism and reductionism in biology. New holistic modes such as emergentism,
organicism, systems biology, interdependence that make biology less mechanical, deterministic or reductionist
imply a paradigm shift in biology in the last quarter century. The ancient holistic view is rooted in a more
idealistic paradigm rather than from the physicalist paradigm. Although holism as a paradigm has not yet
become an explanatory (functional) theory apart from descriptive and phenomenological methods, it may still
7
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have this potential. Duralı contributed to the studies of philosophy of biology in Turkey by displaying a holistic
attitude through the reductionism debate.
Keywords: Reductionism, physicalism, holism, emergentism, organicism, systems biology, interdependence,
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА ГЕЙДАРА АЛИЕВА В РАЗВИТИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА (2004-2015-е ГГ.).
THE FUNCTIONS OF HEYDAR ALIYEV FOUNDATION IN DEVELOPMENT OF
INSTITUTIONS FOR CHILDREN DEPRIVED FROM PARENTAL CARE (2004-2015 YY.)
Raida AMIRBAYOVA
ORCID : 0000-0001-5036-8696
АННОТАЦИЯ
Начало 2000-х гг. в Азербайджанской Республике характеризовалось расширением государственной
детской политики и усилением деятельности неправительственного сектора в области защиты прав
детей. Этот период открывает новую эпоху в области сотрудничества государственных и
неправительственных организаций в сфере защиты прав детей.
Ключевой неправительственной организацией, в рамках которой осуществлялась деятельность по
социальной защите детей, лишенных родительского попечительства явился Фонд Гейдара Алиева.
Фонд, созданный в 2004-ом году, сыграл значительную роль в истории развития и функционирования
детских учреждений. С самого начала своей деятельности Фонд реализует многочисленные
программы и проекты по реконструкции детских учреждений и решения социальных проблем
проживающих в них детей.
В этом исследовании автором проводится подробный анализ результатов сотрудничества
государственного и неправительственного сектора на примере Фонда Гейдара Алиева в вопросах
социальной защиты детей, лишенных родительского попечительства, и степени эффективности и
результативности общих усилий по укреплению и развитию деятельности учреждений для детей,
входящих в эту категорию. Автор приходит к выводу, что привлечение неправительственного сектора
в социальную сферу и совместная работа по развитию институтов дали толчок не только расширению
и улучшение деятельности детских учреждений, но и решению ряда социальных вопросов.
Ключевые слова: социальная защита, детские учреждения, неправительственный сектор,
сотрудничество, детская политика, национальное законодательство, фонды, детские дома, программы.
ABSTRACT
The early 2000s are characterized by expansion of the state child policy and strengthening of the activities of
the non-governmental organizations in the field of protection of children rights in Republic of Azerbaijan.
This period opens a new era in the field of cooperation between state and non-governmental organizations in
the field of protection of children rights.
The Heydar Aliyev Foundation is the key non-governmental organization involved in the field of social
protection of children deprived from parental care. The Foundation, established in 2004, has played a
significant role in the history of the development and functioning of childcare institutions. From the very
beginning of its activities, the Fund started to implement programs and initiatives in the field of reconstruction
of orphanages and boarding schools and in solving of social problems of children living in these institutions.
In the framework of this research, the author conducts a detailed analysis of the results of cooperation between
government and Heydar Aliyev Foundation in the field of social protection of children deprived from parental
care and explores the degree of effectiveness and efficiency of common efforts to strengthen and develop the
activities of childcare institutions. The article argues that the involvement of the non-governmental
organizations to the social sphere and joint activities in the process of development of the childcare institutions
gave an impetus not only to the extending and improving of the activities of childcare institutions, but also to
the solution of a number of social issues.
Keywords: social protection, childcare institutions, non-governmental sector, cooperation, child policy,
national legislation, foundations, orphanages, programs.
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AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN LƏZGİ ETNİK QRUPUNUN ETNOQRAFİYASI VƏ
MƏDƏNI İNKİŞAFININ DİNAMİKASI
ETHNOGRAPHY AND DYNAMICS OF CULTURAL DEVELOPMENT OF THE LEZGI ETHNIC
GROUP LIVING IN AZERBAIJAN
Türkan MUSAYEVA
XÜLASƏ
Azərbaycan Respublikasında yaşayan azsaylı xalqlar sırasında ləzgi etnik qrupunun etnoqrafiyası və mədəni
inkişafının dinamikasının öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ləzgilər əsasən Azərbaycanın simal
bölgəsində, xüsusilə, Quba, Qusar, Zaqatala, Qəbələ ərazisində kompakt şəkildə yaşayırlar. Bu baxımdan
çoxəsrlik mədəniyyətə malik ləzgilərin etnoqrafiyasının, mədəniyyətinin və müasir dövrümüzdə inkişafının
öyrənilməsi əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur. Ləzgilərin zəngin folklorunun, milli dəyərlərinin
öyrənilməsi Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi təqdirəlayiqdir. Azərbaycanda yaşayan ləzgilər
tarixən formalaşan adət-ənənələrini, folklorunu və mərasimlərini qoruyub saxlamışlar.
Ləzgi etnik qrupunun bəzi mərasimləri müasir dövrümüzə gəlib çatsa da, istifadə olunan melodiyalar
unudulmuşdur. Buna görə də bəzi mərasimlərə müasir dövrə xas olan musiqilər daxil edilmişdir.
Peşəpay teatr elementləri ilə verilən qədim bayramlardan biridir və ləzgilərin daha çox məskunlaşdığı Qusarda
indiyə kimi yaşamaqdadır. Bu mərasim daha çox xalq oyunları ilə müşayiət edilir. Peşəpay mərasimində
oxunan mahnıların yalnız poetik mətni dövrümüzə gəlib çatmışdır. “Quni” mərasimində əsasən qadınlar
iştirak edir. Bu mərasim ilahi varlığın adı ilə bağlıdır. Qədim ləzgilərdə yağış çox yağanda “Alapex” mərasimi
keçirilirdi. “Alapex” günəşi çağırma mərasimi olub, yalnız qadınlardan ibarət idi. Ləzgilərdə məhsul yığımı
ilə bağlı yayda icra edilən mərasimlərdən biri də “İlk sünbül” mərasimidir. Bu bayramın digər adları da
mövcuddur: “İlk dərz” və ya “Peçxur bayramı”. Ləzgilərin əkinçilik təsərrüfatı ilə bağlı olan bayramlarından
biri də “İlk şırım” bayramıdır. Bu mərasim baharın gəlişində qeyd olunur. Bayram bir neçə mərhələdə
keçir.Ləzgilərin ən əlamətdar bayramlarından biri “Yaran suvar” bahar bayramıdır və bir növ Novruz bayramı
ilə analojidir. Bayramın bir sıra atributları, detalları, bayrama hazırlıq mərhələsinə xas olan el tədbirləri
Novruz bayramına çox bənzəyir.Ləzgilərin maraqlı bayramlarından biri də çiçək bayramıdır. Çiçək bayramı
musiqi sənəti, xalq musiqisi, folklorla sıx bağlıdır. Bayramın aparıcı xəttini mahnı və rəqs yarışması təşkil
edir. Ləzgi xalqının mənəvi yaradıcılığının təcəssümü olan folklor örnəkləri saysız-hesabsızdır. Bunlardan ən
mühümü isə toy mərasimləri ilə bağlı olan folklor nümunələridir.
Açar sözlər: ləzgi xalqı, mərasim, folklor, musiqi
ABSTRACT
Studying the dynamics of the ethnography and cultural development of the Lezgi ethnic group among the few
peoples living in the Republic of Azerbaijan is of particular importance. Lezgis live compactly in the Simal
region of Azerbaijan, especially in Guba, Gusar, Zagatala, Gabala. From this point of view, the study of the
ethnography, culture and development of the Lezgi people with a centuries-old culture and their development
in our modern times has been set as the main goal. Studying the rich folklore and national values of the Lezgi
people is commendable as an integral part of Azerbaijani culture. The Lezgi living in Azerbaijan have
preserved their historically formed traditions, folklore and ceremonies.
Although some ceremonies of the Lezgi ethnic group have come down to modern times, the melodies used
have been forgotten. Therefore, some of the ceremonies included music specific to the modern era. Peshapay
is one of the oldest festivals with theatrical elements, and it still exists in Gusar, where the Lezgi people live.
This ceremony is often accompanied by folk dances. Only the poetic text of the songs sung in the peshapay
ceremony has come down to our time. "Guni" ceremony is mainly attended by women. This ceremony is
related to the name of the divine being. In ancient Lezgins, when it rained a lot, the "Alapex" ceremony was
held. "Alapex" was a ceremony of summoning the sun, which consisted only of women. One of the summer
harvest ceremonies in Lezgi is the "First spike" ceremony. There are also other names for this holiday: "Ilk
Derz" or "Pechkhur holiday". One of the holidays of the Lezgi people related to agriculture is the "First
Furrow" holiday. This ceremony is celebrated at the arrival of spring. The holiday takes place in several stages.
One of the most significant holidays of the Lezgi people is the spring holiday "Yaran Suvar", which is similar
to Novruz holiday. A number of attributes of the holiday, details, manual measures specific to the preparation
stage of the holiday are very similar to Nowruz holiday. One of the interesting holidays of the Lezgi people is
10
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the flower festival. Flower festival is closely related to musical art, folk music, and folklore. The leading line
of the holiday is a song and dance competition. There are countless examples of folklore that embody the
spiritual creativity of the Lezgi people. The most important of them are folklore examples related to wedding
ceremonies.
Keywords: Lezgi people, ceremony, folklore, music
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ANALİZ BAĞLAMINDA MODERNİZM VE MODERN ROMAN
MODERNISM AND THE MODERN NOVEL IN THE CONTEXT OF ANALYSIS
Seyidov Rashad RAZIK
ORCID:0000-0001-7757-1272
ÖZET
Roman, her çağda kendi zamanı için moderndir, edebiyatta modernizm ile kastedilen ise kendine has
özelliklere sahip belli bir dönem aralığıdır. Jesse Matz’a göre bu anlamda modernlik, insan hayatı ve
karakterini sürekli değişime mecbur bırakan, sonu gelmeyen değişim ve de yenilenme durumunun hâkim
olmaya başladığı dönemdir. Bu yüzden modern dönem romancıları, realitenin de değiştiğini ve roman ya da
daha genel ifadeyle kurgu sanatının bu duruma uyum göstermesi gerektiğini düşünürler. Roman, onlara göre
içerisinde bulunulan modern zamalarnın anlaşılmazlığını, yabancılığını ve de değişimlerini yansıtmalıdır, bu
yüzden moderniteyi yansıtma amacıyla yenilikler denerler, böylece modern roman klasik romandan ayrılmış
olur. Bununla beraber modernizm döneminde yazılmakla birlikte, modern romanın şartlarını taşımayan
eserlerin varlığını da unutmamak gerekir. Modern romanda yansıtıldığını söylediğimiz moderniteyi de Matz,
gelenekten kopup geleceğe yönelmiş, çatışmalar sebebiyle travmaya uğramış ve şüpheyle yıkıma uğramış olan
şimdiki zamanın dünyası, her şeyden önemlisi bahsi geçtiği gibi değişimin dünyası olarak tanımlar. Ardı
kesilmeyen yeni icatlar, yeni fikirler, yeni yaşam tarzlarının ortaya konması bu değişimin temel
dinamikleridir. Bilim ve teknoloji her geçen gün yeni görme, çalışma ve düşünme yolları üretir, değişen dünya
politikaları durmadan yeni kültürler ve yeni çatışmalar meydana getirir, yeni nesiller memnuniyetle eski
gelenekleri arkada bırakır. Sarsılmaz güçler artık yoktur, tanrı çok önceden unutulmuş, aristokrasi ortadan
kalkmış, yerine sadece değişime olan inanç kalmıştır. Nizam ve istikrar gitmiş, yerine değişim ve devinim
gelmiştir.
Modern romana hâkim olan bu bunalım havasını anlamlandırabilmek için modernitenin insan hayatına neleri
getirdiğine daha ayrıntılı bakılabilir. Örnek olarak fen bilimlerindeki büyük keşifler, evrenin zihnimizdeki
imajını ve bizim evrendeki konumumuza dair algımızı değiştirmiştir. Bilimsel bilginin teknolojiye
dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan hızlı üretim ve sanayileşme, insanların eski muhitlerini ortadan kaldırarak
yenilerini kurmuş, hayatın bütün temposuna hız kazandırmış, yeni kolektif güç ve sınıf mücadeleleri ortaya
çıkarmıştır. Bildiride modernizm ve modern roman hakkında araştırmalar yapılmış ve ilginç gerçekler ortaya
konmuştur.
Anahtar Kelimeler: yeni nesil edebiyyatı, modernizm, modern roman, realite, değişim
ABSTRACT
The novel is modern for its time in every age, and what is meant by modernism in literature is a certain period
with its own characteristics. According to Jesse Matz, in this sense, modernity is the period in which the state
of endless change and renewal, which forces human life and character to constantly change, begins to
dominate. Therefore, modern period novelists think that reality has changed and that the art of fiction, or more
generally fiction, should adapt to this situation. According to them, the novel should reflect the
incomprehensibility, foreignness and changes of the modern times, so they try innovations to reflect
modernity, so that the modern novel is separated from the classical novel. However, it should not be forgotten
that there are works that do not meet the requirements of the modern novel, although they were written in the
period of modernism. Matz defines modernity, which we say reflected in the modern novel, as the world of
the present, which has broken away from tradition and turned to the future, traumatized by conflicts and
destroyed by suspicion, as he mentioned, as the world of change. Incessant new inventions, new ideas, new
lifestyles are the main dynamics of this change. Science and technology produce new ways of seeing, working
and thinking every day, changing world politics constantly creates new cultures and new conflicts, new
generations gladly leave old traditions behind. Unshakable forces no longer exist, God long ago forgotten, the
aristocracy disappeared, only belief in change remained. Order and stability are gone, replaced by change and
movement.
In order to make sense of this mood of depression that dominates the modern novel, what modernity has
brought to human life can be looked at in more detail. For example, great discoveries in science have changed
the image of the universe in our minds and our perception of our position in the universe. Rapid production
and industrialization, which emerged as a result of the transformation of scientific knowledge into technology,
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eliminated old neighborhoods of people and established new ones, accelerated the whole tempo of life, and
created new collective power and class struggles. In the paper, researches were made about modernism and
modern novel and interesting facts were revealed.
Keywords: new generation literature, modernism, modern novel, reality, change
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INTRODUCING ONLINE WARMING-UP ACTIVITIES AND ICE-BREAKERS IN EFL
VIRTUAL CLASSROOM
Sciuchina OLGA
ORCID: 0000-0002-7449-4870
ABSRACT
Engaging participants in an online workshop can be a challenge for all facilitators. Meeting in an online
environment and working at a screen all day can be draining and have an effect on the energy level of class
participants and a facilitator as well.
Many educators struggle with the task of figuring out how to start class each day or how to do transition from
concept to concept. Due to nature of switching class to class, students often struggle to mentally prepare to
transition to a different subject. A popular solution to these problems is the idea of start-of-class activities,
which benefit both students and teachers. There might be different terms for these activities – icebreakers,
warm-up(warming-up) activities, warm-ups, warmers, stoke activities, energizers, time-fillers, bellringers.
These activities can be used to help to get to know one another, to relieve tension, and help participants focus
during a class, to introduce a topic, to provide a physical break, to divide participants into groups, to provide
a format for reviewing and assessing class objectives, to encourage bonding among group members.
The best warm-up activities are all about getting students engaged and providing them with interesting new
ways to work together and connect. They should make the students feel stimulated and allow for
personalization where possible. It is recommended not to error correct during warm-up activities. The
emphasis should be on fluency and building trust and rapport.
Keywords: online class, warm-up activities, participants, facilitators.
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CLIMATE CHANGE AND MIGRATION: A CASE STUDY OF KERALA
SIMI JOSEPH
DINOOP K
ABSTRACT
The international society has become increasingly concerned about climate change. Its impact on migration is
one of its implications that is attracting more attention from policymakers and experts. This article is divided
into four parts; Introduction, climate change in India, Case study of Kerala, and conclusion. India is a big
greenhouse gas emitter as well as one of the world's most vulnerable countries to climate change. Water stress,
heat waves, and drought, severe storms and flooding, as well as the detrimental implications on health and
livelihoods, are already occurring throughout the country as a result of climate change. Twenty-eight cyclonic
storms have hit India during 2018, 11 of which originated in the Arabian Sea. Kerala has seen more devastating
floods and landslides in recent years due to irregular and intense rainfall, leading to an exodus of people from
susceptible areas. Eventually, the Kerala development model will have to be changed in response to on-going
climate challenges.
Keywords: Climate change, Migration, India, Kerala, climate refugees
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IMPACT OF DENTAL ANXIETY ON ORAL HEALTH QOL AMONG DENTAL PATIENTS:
EXPLORING MODERATING EFFECT OF NEUROTICISM
Sana KHAN
Sarwat SULTAN
Hina KHAN
ABSTRACT
The purpose of the study was to examine the dental anxiety predicting poor oral health quality of life (OH
QOL): Exploring moderating effect of personality trait of neuroticism among dental patients. Using the survey
questionnaire methodology the study analyzed the demographic differences (age, gender) among dental
patients.
Objectives: The researchers wanted to see if there was a link between dental anxiety and oral health quality
of life (QOL) as well as neuroticism in a group of dental patients.
Materials and Procedures: The Modified Dental Anxiety Scale (MDAS), Oral Health Impact Profile (OHIP)
and Ten Items Personality Inventory (TIPI) were all completed by 353 dental patients. Additionally,
demographic information was gathered.
Results: Regression analysis shows that dental anxiety results in poor oral health QOL (p<.05). Moderation
analysis via Hayes process macro showed personality trait of neuroticism impact as a moderator in a
relationship between dental anxiety and oral health QOL was significant.
Discussion: The moderation found that neuroticism was a significant factor in the link between dental anxiety
and oral health quality of life. Results of the study have major implications in domain of oral health and can
be used in health programs to improve the quality of treatment.
Keywords: Dental anxiety, oral health, Neuroticism
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POSITIVE IMPACT OF CSR ACTIVITIES IN KAZAKHSTAN
Maya KATENOVA
ABSTRACT
For the last decades, more research and studies among top managers and academics have appeared around
corporate social responsibility (CSR). CSR became a much-discussed topic for top executives, as an effective
management regulation, which integrated social responsibility via close integration with stakeholders, but
today it is widely considered a strategic regulation for companies to access advantages among other
companies, to achieve better financial performance. The importance of CSR in companies has also not
bypassed Kazakhstan and is an important topic for discussion among both board members and investors. The
purpose of this paper is to investigate the advantages of implementing CSR in companies, why it is important
to develop a concern about CSR in Kazakhstan, and how it affects the financial performance of a company.
Even in 2010, according to the UN Global Compact-Accenture CEO study (as cited in Cheng, Ioannou, and
Serafeim, 2011), 93% of participant CEOs over the world stated that Corporate social responsibility is
“important” or “very important” factor for their organization's future success. Corporate social responsibility
became not only a new method for social care, along with donations and various social benefits for employees,
but a real strategic regulation to achieve competitive advantage among other companies. Many studies have
investigated the positive correlation between the usage of corporate social responsibility and the financial
performance of companies via different types of analyzes.
Keywords: Corporate Social responsibility; Sustainability; Capital constraints; Stakeholders; stock exchange;
Environmental, social, and corporate governance.
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NANOPARTICLES BASED DRUG DELIVERY IN LIVER FIBROSIS
Hadiqa Faiz ul RASUL
Izza Faiz ul RASOOL
Fiza Faiz ul RASOOL
Fareed AFZAL
ABSTRACT
Liver fibrosis is a major health problem affecting millions of people worldwide. There are limited therapies
available for liver fibrosis due to its high prevalence. Liver fibrosis is the result of many infectious and noninfectious diseases. The specific and unspecific targeting of macrophages, hepatic stellate cells (HSC),
hepatocytes, and liver sinusoidal endothelial cells (LSEC) utilizing nanomedicine are tried and set up in
preclinical stages. Early liver fibrosis is reversible because of current therapies. Various kinds of hepatocyte
damage result in inflammation, which leads to activate HSCs, which are the major cause of myofibroblasts in
the liver. Diagnostic methods like, ultrasonography, magnetic resonance imaging and liver biopsy are used
for the treatment of liver fibrosis but these techniques are not adequate for the complete treatment of liver
fibrosis because these techniques have their own merits and demerits. Therefore, treatment of liver fibrosis
becomes possible with nanoparticles (NPs). Organic, inorganic and other nanoparticles are used to treat the
problem. Liposomal nanoparticles are extensively used because of their distinct properties. Many NPs
therapies are under preclinical stages; these will be used in future.
Keywords
Nanoparticle, Liverfibrosis, hepatic stellate cells (HSC), mayofibroblast
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OBESITY AND ITS TREATMENT BY MORINGA HERBS
Fareed AFZAL
Areej ZIA
ABSTRACT
In recent years, obesity has become a major health problem worldwide, affecting people across all ages, sex,
ethnicities, and races, and its prevalence has been increasing at an alarming rate and it is known to be linked
to cardiovascular and cerebrovascular diseases. Appropriate lifestyle and behavior interventions are still the
crucial cornerstone to weight loss success, but maintaining such a healthy lifestyle is extremely challenging.
In addition to this, obesity causes or is closely linked with a large number of health conditions, including heart
disease, stroke, diabetes, high blood pressure, unhealthy cholesterol, asthma, sleep apnea, gallstones, kidney
stones, infertility, and as many as 11 types of cancers, including leukemia, breast, and colon cancer and
ultimately death. The safety of these medications requires improvement. Herbal medicine has been used for
treatment of disease for more than 2000 years, and it has proven efficacy. In conclusion, Moringa leaf extract
controlled body weight gain when given concurrently with HFD, which indicates a lower obesity state. This
effect was accompanied with improvements in serum lipid fractions, glucose, metabolic hormones and lower
oxidative stress and liver function. Many studies have confirmed that herbal medicine is effective in the
treatment of obesity,
Keywords: obesity, disease ,herbs
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CHIA SEED AND ITS HEALTH BENEFIT
Fareed AFZAL
Mahnoor SALAMAT
Khizra NAVEED
Zaira IMRAN
Tuba KAUSAR
ABSTRACT
Along with the development of cardiovascular disease, diabetes, obesity, and related risk factors, innovative
meals continue to be attractive. Dietitians have acknowledged the chia seed (Salvia hispanica) as a food with
numerous potential health benefits in contrast to these negatives. Chia is currently taken not only as seeds but
also as oil, which has comparable effects. Chia seeds and chia seed oil are mostly used as ingredients in food
products, while the oil is also often used as a nutrient in a range of dietary supplements available on the
Pakistani market. A good amount of -linolenic acid, which is a biological precursor to the polyunsaturated
fatty acids docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid, is found in chia seedsConsidering that the body
is unable to produce -linolenic acid, chia has a recently found and important role in nutrition. More research
and suitable testing, however, are required because the scientific community's understanding of its safety is
ambiguous. In order to address concerns about potential side effects from S. hispanica consumption, the study
analyses recent studies in the field, emphasises the importance of high compendial criteria for safe use, and
explains the nutritional health benefits of S. hispanica seed and oil. With this objective in mind, a thorough
literature search was carried out using SciFinder and PubMed, two well-known databasesBenefits like
decreasing blood sugar, decreased weight and waist circumference in overweight people, and improved
endurance in long-distance runners have been covered extensively in publications. Under the right
circumstances, these benefits must be taken into consideration.
Keywords: Salvia hispanica, chia seed, chia seed oil, biological activity, -linolenic acid, Lamiaceae

20

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

AUTOMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
M. K. GANESHAN
C. VETHIRAJAN
ABSTRACT
The current study article examines the growing use of automation and Artificial Intelligence (AI) in
enterprises' diverse human resource roles. The process of improving the HR department's efficiency through
human resource automation involves relieving staff members of time-consuming manual activities so they can
concentrate on more complicated responsibilities like decision-making and strategy-making. Technology like
artificial intelligence is defining modern paradigms for conducting business. It is a solution that automates
and completes the majority of low-value HR tasks so that the strategic scope of work can receive more
attention. Artificial intelligence is most frequently used in human resource applications like hiring and
onboarding, internal mobility and employee retention, and task automation. HR professionals may expedite
candidate vetting with the help of AI. By employing more user-friendly forms and experiences that draw
higher talent and guarantee that interested parties complete their applications, adopting AI tools improves the
application process for candidates as well. With an HR technology system in place, operations across sites can
be standardized and company goals can be aligned, which leads to increased productivity and employee
engagement as two of the key benefits. The study is an effort to recognize the important role AI has played in
improving organizational decision-making. This research work is based on concepts and descriptive analysis.
This research study used secondary data from recent research articles that were found on search engine
websites. AI has the potential to improve HR departments in a number of ways. Employing AI may assist HR
managers in a number of ways, including keeping up with trends; analysing employee sentiment; streamlining
talent acquisition and onboarding; and spotting patterns to make decisions. HR will take on more strategic
roles and become more data-driven. For HR professionals who are eager to keep up with the pace, the
technology reckoning can open up a whole new chapter. Employers can use AI to develop specialized projects
and programmes that will likely be more appealing to employees. This observation will assist policymakers
in understanding the advantages and importance of implementing AI in human resource management.
Keywords: Artificial intelligence, automation, human resource management, HR professionals, technology
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FEATURES, EVALUATION AND TREATMENT OF COVID-19
Shoaib HASAN
Shuja ur REHMAN
Fozia AMJAD
Aiza NADEEM
Mahrukh WARIS
Rimsha ZAHID
Minahil IJAZ
ABSTRACT
Covid-19 is a severe acute respiratory syndrome corona virus. It was first isolated from three people with
pneumonia connected to the cluster of acute respiratory illnesses in Wuhan, China. Corona virus spread
between people through close contact and via aerosols and respiration droplets that are exhaled when talking,
breathing or otherwise exhaling as well as those produced from cough or sneezes. Enveloped viruses enter
into cells buy a fusion of their envelope and cellular membrane. Spike protein of corona virus is responsible
for entry events. The cell entry mechanism of two different CoVs; Murine corona mouse hepatitis virus
(MHV), Severe acute respiratory syndrome corona virus SARS-CoV. MHV that induces syncytia in infected
cells directly from cell surface, that is fusion of envelope and cell membrane. Latter viruses entered directly
from cell surface, when receptor-bound viruses were treated with proteases that activate of their S protein.
Lysosomes are the organelles which are present inside the cytoplasm they are diffused with the viral membrane
and fused the cell. Then the RNA of virus release in the cytoplasm as RNA is a single stranded molecule with
the self-replicating ability. They start making viral protein with ribosomes. As the result various symptoms
are shown and the person is diagnosed with Covid positive. In this case we should vaccinate ourselves
properly. Clean your hands. Keep the space well-ventilated. Wear a medical mask. Sanitize yourself properly.
Vaccinations available in Pakistan included Sinovac, Sinopharm, Pak-Vac, Pfizer. Before vaccination first
consult your doctors.
Keywords: Covid-19, Corona, RNA virus.
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INDICATIONS OF VENOUS ULCER AND ITS TREATMENT
Shoaib HASAN
Ayesha HAMEED
Shantul JUNAID
Siddiqa MUBEEN
Imama BADER
Muzammil TASNEEM
Tahir YOUNAS
ABSTRACT
Venous ulcer also known as stasis ulcer is improper functioning of venous valves it occurs when the veins in
legs don’t pump blood back to the heart. When there is high blood pressure due to a blockage in the veins or
faulty valves. This causes inflammation, which can lead to skin changes, such as ulcers. In varicose ulcer
blood can back up in the veins building up pressure on the skin, and thus forming an open sore. The veins may
look twisted, swollen, and lumpy or bulging and they may be blue or dark purple in color. Varicose veins are
common in the legs because veins in the legs are under the greatest pressure when returning blood to the heart.
Varicose ulcer is diagnosed by examining blood pressure in legs and ankles. Other tests include ankle-brachial
index test, ultrasound and imaging tests such as x-rays, radio waves, radioactive substances can also be helpful
in case of determination of culture of wound formed by venous ulcer infections. Older age, pregnancy,
genetics, obesity, previous leg injuries, deep venous thrombosis (DVT), and phlebitis are the risk factors for
venous ulcer development. Evidence-based treatment options for venous ulcers include leg elevation,
compression therapy, dressings, pentoxifylline, and aspirin therapy. Surgical management may be considered
for ulcers that are large in size, of prolonged duration, or refractory to conservative measures. The number of
therapies has increased last year including Ultrasound therapy, Electromagnetic therapy, Stem cell therapy,
Platelets-rich plasma therapy, Anti-TNF therapy etc.
Keywords: ulcer, venous, X-rays therapy
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PRECONCEPTION CARE
Hifza ILYAS
Bilqees FAHAD
Aleena AHMED
Fareed AFZAL
ABSTRACT
The aim of the study is to evaluate women's awareness and perception of preconception care. Preconception
care a primary prevention approach for women of reproductive age works to identify and modify biochemical,
behavioral and social risks through preventive and management interventions. Preconception care includes
any interventions to optimize a women's health before pregnancy to improve maternal, new born and child
health (MNCH) outcomes. Reproductive health has improved little over the past few decades. The lack of
improvement in reproductive outcomes despite improved quality and access to prenatal care strongly suggests
prenatal care itself is inadequate. We discuss how preconception care offers new strategies for improving
reproductive health, how it usefully connects the affected individual's life course and a range of healthcare
disciplines. New evidence of effectiveness was found for screening women seeking family planning for at risk
conditions sexually active women of reproductive age take dietary supplements containing folate and
providing nutritional services to women affected by certain metabolic conditions like diabetes etc. Evidence
show that promoting the health of women before pregnancy promote health of their offspring. Health care
providers have an obligation and take the lead in updating evidence based clinical scenarios regarding
preconception care.
Keywords: Preconception care, prenatal care, reproductive health
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TURMERIC AND ITS USES
Minahil NOOR
Muneezah IMTIAZ
Alia NISAR
Noor FATIMA
Fareed AFZAL
ABSTRACT
Turmeric is a product of Curcuma longa, a rhizomatous herbaceous perennial plant belonging to the ginger
family Zingiberaceae, which is native to tropical South Asia. Flavor-wise, it is overwhelmingly earthy and
bitter, almost musky, with a bit of peppery spice. The hues of turmeric range from bright yellow to deep
orange, depending on the variety. Think of yellow mustard, golden butter and orange cheese, all of which can
get their vibrant color from turmeric. Turmeric is native to the monsoon forests of south east Asia. It is a
perennial herb to 1m tall with underground rhizomes. It produces tall, very beautiful, white flower spikes, if
clumps are left undisturbed for a year. The flower is so attractive that it is worth growing for this alone.
Curcumin, an active component of turmeric (Curcuma longa) it was traditionally used for disorders of the
skin, upper respiratory tract, joints, and digestive system. Today, turmeric is promoted as a dietary supplement
for a variety of conditions, including arthritis, digestive disorders, respiratory infections, allergies, liver
disease, depression, and many others. Turmeric has been used as a medicine for centuries to treat wounds,
infections, colds, and liver disease. It is utilized in a wide range of goods and pharmaceuticals (for medicinal
effect). A study shows turmeric extract exhibited antimutagenic activity against direct acting. Although
turmeric and its curcumin-enriched extracts have been used for treating arthritis, no systematic review and
meta-analysis of randomized clinical trials (RCTs) have been conducted to evaluate the strength of the
research. We systemically evaluated all RCTs of turmeric extracts and curcumin for treating arthritis
symptoms to elucidate the efficacy of curcuma for alleviating the symptoms of arthritis.
Keywords : turmeric ,curcuma ,RTCs
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EFFECTS OF DIFFERENT SOLVENTS EXTRACTIONS ON TOTAL POLYPHENOL
CONTENT, HPLC ANALYSIS, ANTIOXIDANT CAPACITY, AND ANTIMICROBIAL
PROPERTIES OF WILD FERULA GROWING IN THE NORTH REGION (MOROCCO)
NOUIOURA Ghizlane
TOURABI Maryem
DERWICH El houssine
ABSTRACT
Natural antioxidants are significant food constituents and serve a number of functions in a human body. High
contents of antioxidants may be found in fruits and vegetables as well as in their processed products. Their
action is chiefly based on the neutralization of free radicals and on the prevention from oxidation processes.
Polyphenols are chemical compounds being secondary plant metabolites. They constitute the most abundant
group of natural antioxidants. Carotenoids are natural pigments, synthesized by higher plants, bacteria, algae
and fungi. As antioxidants, they contribute to organism defense against damages induced by the action of the
reactive oxygen species.
The most common method of isolating active compounds from a plant material is extraction with the use of a
solvent. Its effectiveness depends on many factors, including chemical composition of raw material, storage
conditions, size and comminution degree of a sample, method and parameters of extraction, and the presence
of interfering factors. The selection of extraction conditions is mainly based on the selection of solvent type,
time and temperature of extraction. Owing to the knowledge of the properties of extracted compounds and
solvents, as well as their interactions, it is possible to achieve a high effectiveness of components recovery.
Polar solvents are frequently employed for the recovery of polyphenols from a plant matrix. The most common
are organic solvents, such as methanol, acetone, ethanol and ethyl acetate. It may be caused by the fact that
the higher molecular weight of the extractant is the lower polarity is needed to allow the substances of similar
molecular weight to be extracted easily. In addition, higher phenolic contents and antioxidant activity are
obtained using aqueous organic solvents than the respective absolute organic solvents. The researchers suggest
that this is due to the polarity, because by increasing the proportion of more polar water to the solvent, the
polarity of the mixture also increases. It is also suggested that the aqueous organic solvents are able to extract
both high and low polarity compounds. Thus, aqueous methanol (80%), aqueous acetone (70%) and distilled
water were chosen as the extractants for the determination the contents of polarity. Different times of
extraction (30 min and 60 min) were tested to check if the prolongation of the extraction time will result in an
increased extraction effectiveness of polyphenolic compounds and will enhance antiradical activity.
Keywords: Essential oils; antioxidant activity; Polyphenols; polarity; antiradical activity.
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VERSATILE APRONS FOR MAKEUP ARTISTS
Laetitia Anwen Ng
Emelly Teo Sin Yee
Jasmine P. Molidu
Aelcie Anthony
Glenys Lajurus David
ABSTRACT
This project was intended to redesign the existing apron that beauticians wear when giving beauty treatment
to make it more functional, convenient and versatile. Being beauticians requires dexterity and efficiency in
using various accessories and items that wearing apron can help beauticians fulfil the routine procedure better.
However, the existing apron has limited functionality and features since there has been little innovative design
applied on aprons which might be due to its perceived lack of significance. Thus, this project redesigned the
apron by creating more pockets and by giving it an additional function as a bag. This redesigned apron can be
folded to become a bag with a carrying strap that is light and has a lot of space. A group of 37 respondents
from cosmetology program was selected to try the apron and provide their feedback through a Likert-scale
rating questionnaire. The findings revealed positive responses from the respondents. The design of this apron
can be further improved so this product can be mass produced and used widely across spas and salons.
Keywords: aprons, beauty treatments, beautificans
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THE CHURCH AND NOISE POLLUTION IN NIGERIA: AN OLD TESTAMENT RESPONSE
Favour C. UROKO
ABSTRACT
This article examines the role of churches in increasing noise pollution in Nigeria. It is a fact that the number
of churches in the various streets and corners in Nigeria cannot be overemphasised. The number of churches
is increasing, and these churches have loudspeakers placed outside their premises. Most people with various
health challenges continue to witness increased symptoms. Some church members also fall sick because of
the intensity of the loud speakers in their churches. The issue has defied all known solutions. Unfortunately,
existing literature has not adequately explored the Old Testament theological response to issues of
environmental pollution. Constant exposure to noise pollution is the reason life expectancy is short and
longevity is not guaranteed in urban and rural areas. In fact, most people prefer to retire in the villages in their
twilight years. Old folks in the villages do not only live long, they hear clearly and soundly all their lives
because their ears are far from noise. This is a pointer to the fact that a noisy environment negatively impacts
lifespan. This study adopted content analysis as its research method. This study found that government
negligence of noise pollution and the lack of understanding of the dangers of noise pollution on the part of
parishioners to their health is the reason for this crisis. The recommendations provide vital ways of tackling
the menace.
Keywords: Noise, Church, health, environment, pollution
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APPLICATIONS OF ULTRASOUND AND NANOTECHNOLOGY IN FOOD ANALYSIS
Moazzama ABID
Fareed AFZAL
Shuja ur REHMAN
Shoaib HASAN
ABSTRACT
Ultrasound is the sound with the frequency of greater than 20kHz.It is of two types; the low intensity and high
intensity ultrasound. It has vast applications in medical field. Ultrasound has its history from nature because
it was discovered in echolocation of bats. It has great importance in food analysis like; microbial inactivation,
foaming and de-foaming, de-aeration, cooking, freezing and crystallization, meat tenderization, drying,
extraction, cutting, cleaning, enzyme inactivation, etc. Nanotechnology is the study of application of
nanoparticle including size range of 1-100nm. It has its history from carbon nanotubes, which lead to the
discovery of Nano science. It is the emerging technology in every field. It has its wide importance in the field
of food science. In food analysis, it has its application in two major classes; food processing, and food
packaging. Some applications include; Nano capsules, nanodrops, Nanocomposites, Nano barcodes,
Nanofibrils, Nano-sized powders, nanodroplets, etc. In food industry, both ultrasound and nanotechnology,
has great importance in improving the texture, aroma, nutritive value, flavor and consistency of food. Some
major foods on which these technologies are applied are; Meat, fish, poultry, bread, cheese, canned foods,
carbonated drinks, ice-creams, coffee, etc.
Keywords:Ultrasound, food analysis, food technology, nanotechnology, food packaging, food processing
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AN APPROACH TO CONDUCT AND EVALUATE PROJECT BASED LEARNING FOR
ENGINEERING STUDENTS DURING COVID-19
S. Ramesh KUMAR
Srikanth VEMURU
Srinath.A
ABSTRACT
Many aspects of life, including education, have been altered by Covid-19. The Emergency Remote Teaching
(ERT) policy of the government immediately redirects teachers' and lecturers' attention to successful
classroom activities. One of the activities in the classroom is Project-Based Learning (PBL). Online learning
modes, either synchronous or asynchronous, were used to communicate and complete the project.
Starting the infographic project, developing the Idea, finishing the project, and evaluating the project were the
four stages of the project. Despite some issues, the students are actively engaged and completed the project
successfully, especially when they had to work in a group and communicate using internet media because
most students were at home with varying internet connection access, several easily accessible apps were used.
Formative Assessment is used by teachers to assess student comprehension, learning needs,
and academic progress throughout a project. Peer Assessments are used to evaluate student
learning, skill acquisition, and academic achievement at the end of a project by considering the Rubric
Matrix for evaluating PBL which includes i) Student Participation ii) Communication iii) Preparation iv)
Critical Thinking Skill and v) Group Skill.
Finally, because the students' conditions varied significantly during the Covid period, conducting and
evaluating of PBL in Emergency Remote Teaching was successful using planned Evaluation Matrix and
accessible applications.
Keywords: Project Based Learning, Info graphic Project, Peer Assessment, Rubric Matrix, Remote Teaching.
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PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PSİKİYATRİ HASTALARININ
FİZİKSEL SAĞLIK BAKIMLARINA İLİŞKİN TUTUMLARI VE UYGULAMALARININ
BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF ATTITUDES AND PRACTICES OF NURSES WORKING IN
PSYCHIATRY CLINIC REGARDING PSYCHIATRIC PATIENTS' PHYSICAL HEALTH
CARE
Hande YARDIMCI KURTOGLU
ORCID: 0000-0002-5086-2659
Sevecen CELIK INCE
ORCID: 0000-0003-3113-4565
ÖZET
Giriş: Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde hastalıklarının yanı sıra fiziksel hastalıklardan kaynaklı
mortalite ve morbidite genel popülasyona oranla daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu nedenle psikiyatrik
hastalığı olan bireylerin fiziksel sağlığının değerlendirilmesi ve fiziksel sağlık bakımı verilmesi oldukça
önemlidir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin psikiyatrik hastalığa sahip olan
bireylerin fiziksel sağlık bakımlarına yönelik tutumları, uygulamaları ve eğitim ihtiyaçlarının
incelenmesidir.
Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı, kesitsel tasarımda yürütülmüştür. Araştırma Ocak 2022-Mayıs 2022
tarihleri arasında Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir psikiyatri hastanesinin psikiyatri
kliniklerinde görev yapan 140 hemşire ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve
“Fiziksel Sağlık Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.
Bulgular: Bu çalışmanın sonucunda hemşirelerin psikiyatri hastalarına rutin bakımda yer alan fiziksel
sağlık bakımını düzenli olarak verdikleri belirlenmiştir. Hemşirelerin hastaları düzenli egzersize teşvik
etme, ağız ve diş sağlığını değerlendirme, sigarayı bırakmaları için girişimleri ise nadir uyguladıkları,
hastaları doğum kontrol yöntemleri konusunda hiç bilgilendirmedikleri saptanmıştır. Hemşirelerin fiziksel
sağlık bakımı sunmada eğitim gereksinimleri olduğu belirlenmiştir. Fiziksel sağlık tutum ölçeğine göre
hemşirelerin fiziksel sağlığa yönelik genel olarak olumlu tutumda oldukları belirlenmiştir.
Sonuç: Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin, psikiyatrik hastalığı olan bireylerin fiziksel sağlığını
değerlendirme ve bakımdaki rolü bütüncül hemşirelik bakımı için oldukça önemlidir. Bu nedenle
hemşirelerin fiziksel sağlık bakımı sunmada eksik olan yönlerinin fark ettirilmesi, bu doğrultuda
hemşirelerin desteklenmesi gerekmektedir. Düzenli aralıklarla hizmet içi eğitimlerle hemşirelerin fiziksel
sağlık bakımı konusunda bilgi ve becerilerini arttıracak girişimler yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: fiziksel sağlık, tutum, psikiyatri hemşiresi, ruh sağlığı hemşiresi, psikiyatri hastası.
ABSTRACT
Background: It is known that mortality and morbidity due to physical diseases in addition to their diseases
are higher in individuals with psychiatric diseases compared to the general population. For this reason, it
is very important to evaluate the physical health of individuals with psychiatric illness and to provide
physical health care them.
Aim: The aim of this study is to examine the attitudes, practices and training needs of nurses working in
psychiatry clinics towards physical health care of individuals with psychiatric illness.
Methods: This study was conducted in descriptive, cross-sectional design. This study was conducted with
140 nurses working in the psychiatry clinics of a psychiatric hospital in the Eastern Anatolia Region of
Turkey between January 2022 and May 2022.
Results: As a result of this study, it was determined that nurses regularly gave physical health care, which
is included in routine care, to psychiatric patients. It was determined that nurses rarely applied interventions
to encourage patients to exercise regularly, evaluate their oral and dental health, and quit smoking, and did
not inform patients about birth control methods at all. It has been determined that nurses have educational
needs in providing physical health care. According to the physical health attitude scale, it was determined
that the nurses generally had a positive attitude towards physical health.
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Conclusion: The role of nurses working in psychiatry clinics in evaluating and caring for the physical
health of individuals with psychiatric illness is very important for holistic nursing care. For this reason, it
is necessary to make nurses aware of their deficiencies in providing physical health care and to support
nurses in this direction. Attempts should be made to increase the knowledge and skills of nurses about
physical health care through in-service training at regular intervals.
Keywords: physical health, attitude, psychiatric nurse, mental health nurse, psychiatric patient.
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THE NATURE OF RELIGIOUS AND RELIGIOUS RESEARCH
Isepputri
ORCID: 0000-0002-0826-3898
Riska Dwi AMALIA
ORCID: 0000-0001-6106-310X
Ria Anisatus SHOLIHAH
ORCID: 0000-0003-4113-7284
ABSTRACT
The purpose of this study is to explain the comparison in post-Islamic studies between religions in the world.
This research method uses a library approach sourced from books and journals according to the topic and
research focus. The results of the literature review in this study conclude that religious research is research on
the practices of religious teachings carried out by humans individually and collectively including the
relationship between individual behavior and society, community or community behavior, and religious
teachings that form social institutions or culture. Then through the construction theory used in religious
research in the form of an effort to examine, study, predict, and thoroughly understand the structure or structure
of the basics or laws and other provisions needed to conduct research on the form of implementation of
religious teachings as a basis for consideration for developing an understanding of religious teachings.
according to the demands of the times. There are several models of data collection in religious research adapted
to the differences between religious research and religious life research, one of which is a sociological study
of religion that uses scientific methods. Data collection and methods used include historical analysis, crosscultural analysis, experimentation, participatory observation, survey research and statistical analysis.
Keywords: Research, Religion, Theory, Methods, and Islam.
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ISLAM AS SCIENTIFIC KNOWLEDGE
Qonita FEBRIYANI
ORCID: 0000-0002-4697-0307
Kirana Mahardhika RAHMA
ORCID: 0000-0002-1343-5949
Tri Noviantika ZAIN
ORCID: 0000-0002-9357-2248
Ria Anisatus SHOLIHAH
ORCID: 0000-0003-4113-7284
ABSTRACT
The purpose of this research is to explain about Islam as Scientific Knowledge. This research method uses a
library approach that is sourced from books that are in accordance with the topic and research facts. This study
concludes that the difference between knowledge, science, and philosophy is that knowledge is in the first
stage or just knowing in general, while science has reached the second stage, namely the introduction of a
ratio, meaning human existence (its nature has been analyzed logically, while philosophy has the same as
science but the object is more universal.Scientific method is a process of thinking to solve a problem, the
criteria of the scientific method include, Free from prejudice, using analytical principles, using hypotheses,
using objective measures, and using quantification techniques. Classification of science efforts to be
systematic so that science can be clearly understood and develop existing knowledge.Science that explains
natural phenomena is included in the natural sciences, while science that explains the interaction between
humans and culture is known as social science and humanities.
Keywords: Islam, knowledge, and science
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ANTI-INVARIANT 𝝃𝝃⊥ −SUBMANIFOLDS WITH INDUCED CONNECTION OF SASAKIAN
STATISTICAL MANIFOLDS
Sema KAZAN
ORCID: 0000-0002-8771-9506

ABSTRACT
The theory of the statistical manifolds has started with a paper of C.R. Rao in 1945. After, the notion of dual
connection (or conjugate connection) in affine geometry, has been first introduced into statistics by S. Amari
in 1985. A statistical model equipped with a Riemannian metric together with a pair of dual affine connections
is called a statistical manifold. Then, on a Riemannian manifold (𝑀𝑀 , 𝑔𝑔), the connection ∇∗ is called dual
(conjugate) connection of the connection ∇ if it satisfied the condition
𝑋𝑋𝑋𝑋(𝑌𝑌, 𝑍𝑍) = 𝑔𝑔(∇𝑋𝑋 𝑌𝑌, 𝑍𝑍) + 𝑔𝑔(𝑌𝑌, ∇∗𝑋𝑋 𝑍𝑍),
where 𝑋𝑋,𝑌𝑌 and 𝑍𝑍 ∈ 𝜒𝜒(𝑀𝑀) and 𝜒𝜒(𝑀𝑀) is the set of all vector field on 𝑀𝑀. Hence, if ∇𝑔𝑔 ∈ Γ(𝑇𝑇𝑇𝑇(0,3) ) is totally
geodesic, then the triple (𝑀𝑀 , ∇, 𝑔𝑔) is called the statistical manifold.
On the other hand, if Φ is a tensor field of type (1,1), 𝜂𝜂 is a 1-form and 𝜉𝜉 is a vector field on a (2n + 1)dimensional differentiable manifold M, then almost contact structure (Φ, 𝜂𝜂, 𝜉𝜉) which is related to almost
complex structures and satisfies the conditions Φ2 𝑋𝑋 = −𝐼𝐼 + 𝜂𝜂⨂𝜉𝜉, 𝜂𝜂(𝜉𝜉) = 1 has been determined by Sasaki
in 1960. With the aid of this definition, different types of this manifold such as Sasakian manifold, Kenmotsu
manifold, trans-Sasakian manifold and etc. have been defined and studied by many mathematicians.
� on the Sasakian statistical
In this study, we give the notion of quarter-symmetric metric connection ∇
�
�
manifolds and obtain the relations between the curvature tensor R of quarter-symmetric metric connection ∇
∗
∗
and the curvature tensors R and R of the connections ∇ and ∇ on Sasakian statistical manifolds, respectively.
After, using the induced connection from the quaternary symmetric metric connection, we examined the
submanifolds of these manifolds.
Keywords: Sasakian Manifolds, Statistical Structure, Dual Connection, Quarter-Symmetric Metric
Connection.
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YÖNETİMDE LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE ETİK DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP CHARACTERISTICS AND ETHICAL
VALUES IN MANAGEMENT
Saffet KARAYAMAN
ORCID: 0000-0001-5624-4678
ÖZET
Liderlik son yılların en çok araştırılan konularından birisidir. Etik davranışlar konusunda hassas olan liderler,
bulundukları organizasyon için oldukça değerlidir. Araştırmada, Liderlik Özellikleri ile Etik Değerler arasındaki
ilişkiler incelenmiştir. Bu nedenle betimsel nitelikte olan bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın evreni, 2019 yılında İstanbul Güngören ilçesindeki ilköğretim Kurumlarında görev yapan 46 Okul
yöneticisi ve 43 Öğretmenden olmak üzere toplam 96 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların 42'si kadın
54'ü erkektir. Liderlik özelliklerini ölçmek için; Hemphill ve Coons tarafından oluşturulan ve sonraki yıllarda
Halpin ve Winer tarafından geliştirilen, ''Liderlik Davranışlarını Betimleme Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek,
‘’Yapıyı Kurma’’ boyutu ve ‘’Anlayış Gösterme’’ boyutu olmak üzere 2 boyuttan ve 15 maddeden oluşmaktadır.
Katılımcıların etik değerlerini ölçmek için ise, Pehlivan tarafından geliştirilen ‘’Yönetimde Etik Anketi’’
kullanılmıştır. Ölçek; hoşgörü, adalet, sorumluluk, dürüstlük, demokrasi ve saygı olmak üzere altı boyutludur.
Araştırmanın tüm istatistiksel analizleri SPSS paket program kullanılarak yapılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre; liderlik davranışları gösterme konusunda, yöneticilerin, öğretmenlere göre daha
iyi oldukları bulunmuş, ancak bu fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Cinsiyet değişkenine göre ise;
liderlik davranışları gösterme konusunda, kadınların erkeklere göre daha iyi oldukları söylenebilir. Cinsiyet
değişkenine göre etik ölçeğinin, saygı, adalet, demokrasi, sorumluluk ve hoşgörü boyutlarında anlamlı
farklılıklar bulunamamıştır. Ancak Dürüstlük boyutunda kadın personelin tutumları erkek personele göre daha
yüksek bulunmuştur.
Liderlikte yapıyı kurma alt boyutu ile en yüksek ilişki, Etik Değerler Ölçeğinin adalet alt boyutu arasında
bulunmuştur. Liderlikte yapıyı kurmada başarılı yöneticilerin adalet dağıtımı konusuna daha fazla önem
verdikleri ortaya çıkmıştır. Yapıyı kurma ile hoşgörü boyutu arasında diğer boyutlara göre daha az pozitif
ilişki bulunmuştur. Anlayış gösterme ve yapıyı kurma alt boyutları ile, adalet, hoşgörü, sorumluluk,
demokrasi, saygı ve dürüstlük alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Etik, Değerler, Liderlik, Yönetim.
ABSTRACT
Leadership is one of the most researched topics in recent years. Leaders who are sensitive about ethical
behavior are very valuable for the organization they are in. In the research, the relationships between
Leadership Traits and Ethical Values were examined. For this reason, the relational survey model was used in
this descriptive study. The universe of the research consists of a total of 96 participants, 46 of which are school
administrators and 43 teachers, working in primary education institutions in Istanbul Güngören district in
2019. Of these, 42 of the participants were female and 54 were male. To measure leadership characteristics;
The "Leadership Behaviors Descriptive Scale", which was created by Hemphill and Coons and developed by
Halpin and Winer in the following years, was used. The scale consists of 2 dimensions, the "Building the
Structure" dimension and the "Showing Understanding" dimension and 15 items. "Ethics in Management
Questionnaire" developed by Pehlivan was used to measure ethical values.The scale has six dimensions:
tolerance, justice, responsibility, honesty, democracy and respect. All statistical analyzes of the research were
made using the SPSS package program.
According to the research results; on displaying leadership behaviors; administrators were found to be better
than teachers, but this difference was not statistically significant. According to the gender variable; It can be
said that women are better than men in showing leadership behaviors. According to the gender variable, no
significant differences were found in the dimensions of respect, justice, democracy, responsibility and
tolerance of the ethics scale. However, the attitudes of female personnel in the dimension of Integrity were
found to be higher than male personnel.
The highest relationship with the sub-dimension of establishing the structure in leadership was found between
the sub-dimension of justice of the Ethical Values Scale. It has been revealed that successful managers in
establishing the structure in leadership give more importance to the issue of justice distribution. A less positive
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relationship was found between establishing the structure and tolerance than the other dimensions. Significant
relationships were found between the sub-dimensions of understanding and building and justice, tolerance,
responsibility, democracy, respect and honesty.
Keywords: Ethics, Values, Leadership, Management.
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EPİLEPSİ HASTALARINDA ÖZ YÖNETİM
SELF MANAGEMENT IN PATIENTS WITH EPILEPSY
Hazel AKMAN
ORCID: 0000-0002-7750-1597
Ayşe Nefise BAHÇECİK
ORCID : 0000-0002-5290-1017
ÖZET
Epilepsi, çeşitli faktörlerin neden olduğu beyin nöronlarının yüksek düzeyde senkronize anormal deşarjının
sonucunda tekrarlayıcı nöbetler içeren ve her yaştan ırktan ve etnik kökenden insanı etkileyen yaygın kronik
nörolojik bir hastalıktır. Epileptik nöbetlerin ön görünmezliği, hastalığın neden olduğu uzun süreli fiziksel
rahatsızlık, hastaların kullandığı antiepileptik ilaçların yan etkileri konusundaki endişeleri ve hastalığa karşı
sosyal ayrımcılık, epilepsili hastaların psikolojilerini ve davranışlarını etkileyerek öz yönetimlerini, yaşam
kalitelerini olumsuz etkileyerek düşmesine neden olur. Epilepsi hastalarında birincil olarak kendi kendine öz
yönetim çok gereklidir. Burada önemli olan hastalığa uygun şekilde uyum sağlanabilmesi için, yaşamın
düzenlenmesi ve gerekli olan tedavinin sürdürülebilmesi için hastaların öz yönetim becerileri devreye girer ve
önem kazanır. Epilepsi öz yönetimi, hastaların günlük yaşamları bağlamında epilepsiyi yönetmek ve başa
çıkmak için kendi tanımladıkları ihtiyaçlarını karşılayan çok boyutlu stratejileri birleştirdikleri dinamik bir
süreçtir. Epilepsi de öz yönetim hastalık hakkında bilgi sahibi olunması, tedavinin sürdürülebilmesi, travmatik
olayları engelleyebilecek güvenlik tedbirlerinin alınması, nöbet kontrolünün sağlanması ve yaşam tarzının
hastalığa uygun şekilde düzenlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle öz yönetim
stratejilerinin bilinmesi önemlidir. Öz yönetimin iyi ve güçlü olması durumunda epilepsili hastaların yaşam
kalitelerini de iyileştirdiği kanıtlandığından ve bakımlarının önceliğini göz önünde bulundurduğundan,
hastalık süreçlerini kendi kendilerine yönetmeye teşvik edilmelidirler. Böylece bireyin öz yönetimi yönetme
yeteneği iyi olan hastalar, hastalığı kabul ederek motivasyon ve baş etme yöntemlerinin kullanılması, sosyal
destek ve sağlık inancının yüksek olması da bu sürecin belirleyicisi olarak yaşam tarzlarını hastalığa göre
düzenleyerek daha uyumlu bir yaşam sürdürmektedirler. Bu derlemede epilepsi hastalarının öz yönetim
sürecinden, öz yönetim kavramından, teorilerinden ve müdahale yöntemlerinden, öz yönetimin
gerekliliğinden epileptik nöbetler üzerindeki etkisinden/faydalarından ve bu aşamada sağlık
profesyonellerinin rolünden bahsedilerek, epilepsi hastalarının, hastalıkla ilgili olumsuz etkilerini en az
şekilde yaşamaları için toplumsal ve sosyal yönden farkındalığın sağlanması ve erken dönem koruyucu
önlemlerin alınarak bu sorunlar ile baş etmeye yardımcı olabilecek yaklaşımların önemi vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Epileptik nöbetler, Öz yönetim.
ABSTRACT
Epilepsy is a common chronic neurological condition involving recurrent seizures as a result of highly
synchronized abnormal discharge of brain neurons caused by various factors and affects people of all ages,
races and ethnic backgrounds. The unpredictability of epileptic seizures, the long-term physical discomfort
caused by the disease, the anxiety of the patients about the side effects of the antiepileptic drugs they use, and
the social discrimination against the disease affect the psychology and behaviour of patients with epilepsy,
negatively affecting their self-management and quality of life. Self-management is essential in patients with
epilepsy. As an important consideration here, patients' self-management skills come into play and gain
importance for them to adapt to the disease appropriately, to organize life and to maintain the necessary
treatment. Epilepsy self-management is a dynamic process in which patients combine multidimensional
strategies that meet their self-identified needs to manage and cope with epilepsy in the context of their daily
lives. Self-management in epilepsy is of great importance in terms of being informed about the disease,
maintaining the treatment, taking safety measures to prevent traumatic events, providing seizure control and
regulating the lifestyle in accordance with the disease. Therefore, it is important to know self-management
strategies. Since self-management has been proven to improve the quality of life of patients with epilepsy and
considers the priority of their care, they should be encouraged to self-manage their disease processes. This
way, patients with good self-management skills may lead a more harmonious life by accepting the disease and
using motivation and coping methods and by adjusting their lifestyles, a determinant of the disease process,
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to the disease with the high level of social support and health belief. In this review, the self-management
process of epilepsy patients, the concept of self-management, theories and intervention methods, the necessity
of self-management, its effects/benefits on epileptic seizures and the role of health professionals at this stage
will be discussed and the importance of approaches that can help to cope with these problems by raising social
awareness and taking early preventive measures for epilepsy patients to minimally experience the negative
effects of the disease will be emphasized.
Keywords: Epilepsy, Epileptic seizures, Self-management.

39

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

ISLAMIC TEACHINGS: SOURCES AND CHARACTERISTICS
Sri WAHYUNINGSIH
ORCID: 0000-0003-3337-2516X
Aulia Nailis SALAMAH
ORCID: 0000-0002-0940-121X
Ega Vivia FATIKHAH
ORCID: 0000-0002-4413-3820X
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0002-8394-5776X
ABSTRACT
This researcher aims to explain the Sources and Characteristics of Islam. The method used in this research is
the library approach with books and journals as the source. The results of the literature review in this study
have reached the conclusion that Islam actually brings teachings related to many aspects of human life, not
just one. Sources of teachings that presuppose various aspects are the Qur’an and Hadith. Islamic teachings
are comprehensive, moderate, dynamic, universal, elastic, flexible, not burdensome, graduate, in accordance
with human nature, and philosophically argumentative. Islam has general characteristics that contain Islam as
a religion, a Din and tamattun, recognizing the existence of plurality, diversity of wealth, religious beliefs, and
human beings. The special characteristics are the field of faith, the field of worship and muamalah, and the
field of morals. The renewal of Islamic law is carried out with a new understanding of the Book of Allah and
Sunnah, a ta'aqqali (rational) approach, emphasizing zawajir and responsibility in criminal matters, issues of
ijma, masalik al-‘illat (how to determine illat), masalih mursalah, sadd az-zari’ah , irtijab akhalf ad-dararain,
waliyy al-amr decisions or also called ulil amri, and fiqh qat'i law.
Keywords: Islam, aqidah, morality.
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ISLAM AND UNIVERSAL IDEAS
Lilis ARVIANI
ORCID: 0000-0002-5407-6700
Riski Nilam SARI
ORCID: 0000-0002-9241-888X
Muhammad Zidan MAULANA
ORCID: 0000-0003-3032-6848
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
This study aims to explain the nature of Islam and globalization, modernism and puritanism, as well as
fundamentalism, radicalism and moderation. This research method uses a library approach sourced from books
and journals according to the research topic. The results of the literature review in this study concluded that
Islam is obedience and obedience to Allah and submission to the laws and regulations of Allah. In the current
of globalization Islam promises the salvation of the world and the end, the surrender of a Muslim to Allah, the
salvation promised by Islam, the perfect religion. Modernism means a movement that reinterprets traditional
doctrines in accordance with modern schools of philosophy, history, and science. Puritanism has two
dimensions when viewed in terms of meaning, namely in the field of thought and belief. Fundamentalism is
an understanding that tends to fight for something radically. While radicalism has the meaning of principles
or practices that have the characteristics of high ideological beliefs and finantics, rejection of a number of
religious interpretations that are based on their interpretations, rejection of ideology and having strong ties. In
Islam moderation is divided into several aspects, namely, moderation of religion, nation and state, society,
culture, and politics.
Keywords: Islam, globalization, and the universal movement.
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COMPARISON IN ISLAM STUDY: POSITION OF ISLAM WITH RELIGIONS IN THE WORLD
Rara FITRIYANI
ORCID: 0000-0003-2926-5427
Adinda UMUL
ORCID: 0000-0002-2765-4851
Mahmudatul ISTIQOMAH
ORCID: 0000-0001-7214-0510
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
The purpose of this research explains comparıson ın ıslam study: posıtıon of islam wıth relıgıons ın the world.
This research uses a library approach sourced from books and journals according to the topic and research
focus. The results of the literature review in this study conclude that comparison in Islamic studies is a way to
develop and expand understanding of religion. Then try to understand the inner life of people and society,
which is related to a person's religious behavior in relation to God, or with anything that is considered sacred.
Factors that influence the differences and similarities between Islam and other religions in the world are social
factors, personal experience or religious groups, needs that cannot be created perfectly and role factors shown
by verbal reasoning in the development of religious attitudes. The challenges faced by every religion are
contemporary problems, the tendency of pluralism and religion to become the pioneers of resistance to all
forms of oppression and injustice. Efforts to overcome the problems and challenges of comparative religion
can use a descriptive approach and a normative approach.
Keywords: comparison, Islamic studies, and religions.
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ISLAM AS SCIENTIFIC KNOWLEDGE
Ade GUNAWAN
ORCID: 0000-0001-8479-0641
Hana HAYATI
ORCID: 0000-0001-5913-3367
Fadrika Hening MANGESTI
ORCID: 0000-0002-1294-2260
Safinatul IZA
ORCID: 0000-0003-2607-7420
ABSTRACT
The purpose of this study is to explain Islam as scientific knowledge. This research method uses a library
approach sourced from books and journals according to the topic and research focus. The results of the
literature review in this study concluded that philosophy, science, and knowledge have differences in their
functions and ways of obtaining them. Science serves to test the truth. Knowledge is based on experience.
Philosophy functions as a seeker of answers to questions. Based on the stages, knowledge fulfills the first
stage. Science is in the second stage. The scientific method is a thinking process to solve a problem, a thinking
process to solve problems based on real problems. The steps of the scientific method include; formulate
problems, formulate hypotheses, experiment and collect data, test hypotheses, and formulate conclusions.
Science is broadly classified into three parts. Namely, the natural sciences, social sciences, humanities. The
object of Islamic studies can be studied in several ways, namely with an interdisciplinary approach, a
multidisciplinary approach, and a scientific approach.
Keywords: Islam, Science, Method, Scientific.
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METHODOLOGY OF UNDERSTANDIG ISLAM
Ade GUNAWAN
ORCID: 0000-0001-8479-0641
Sri Mumaeni AGUSTINA
ORCID: 0000-0002-4349-7227
Faiza NADILAH
ORCID: 0000-0001-8472-4521
Yenita KARISHA
ORCID: 0000-0002-7477-0409
Nur KHOLISAH
ORCID: 0000-0002-7563-2112
ABSTRACT
The purpose of this study is to explain the methodology in understanding Islam. This research method uses a
library approach sourced from books and journals. The results of the literature review in this study concluded
that interpretation is a science that functions to determine the content of the Qur'an. Hadith are the words,
deeds, decrees and approvals of the Prophet Muhammad which are used as the basis of Islamic law. Islamic
philosophers apply Islamic philosophy research methods with the aim of being used as comparison material
for the further development of Islamic philosophy. Meanwhile, the Kalam research is divided into two, namely
basic research and advanced research. Sufism is a science that studies how a person gets closer to God, without
any coercion from within or from outside and makes the spirit cleaner. Jurisprudence is the science of syara'
laws regarding actions from detailed arguments. The scope of fiqh generally includes two fields, namely the
fiqh of worship and the fiqh of muamalah. Usul fiqh becomes a means to obtain the syara' laws of action from
complicated arguments. From several modern economists' thoughts such as Monzer Khaf, Umer Chapra, and
Adiwarman Azwar Karim, it can be concluded that Islamic economics is different from conventional
economics, because Islamic economics contains divine principles and values that guide Islamic economics
and is built on universal Islamic values. The values in question are oneness, justice, government, prophethood
and return. Even with the concept of emphasis, Islamic economics rests on the world and the hereafter. Islamic
economic thought was first introduced by the Prophet with the introduction of buying and selling transactions
and contracts. The Prophet brought up the theory of exchange or intervention which gave birth to the technical
economics of sharia and its laws.
Keywords: method, purpose, thought, economy, Al-Qur'an
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RELIGIOUS RESEARCH MODEL
Erna WIJAYANTI
ORCID: 0000-0002-9505-5826
Milatul A’INI
ORCID: 0000-0003-4072-3054
Tia SYIFANA
ORCID: 0000-0002-0237-2778
Ade GUNAWAN
ORCID: 0000-0001-8479-0641
ABSTRACT
The purpose of this study is to explain the religious research model. This research method uses a library
approach sourced from books and journals according to the topic and research focus. The results of the
literature review in this study conclude that religious research is a scientific procedure for studying religion
and its various aspects, analyzing phenomena or empirical reality of the implementation of religion in people's
lives using relevant theoretical and methodological approaches. The purpose of carrying out religious research
is to describe a social group, symptoms in society or a religious group, not to develop new theories about
religion, religious people. The theoretical construction is the theoretical basis used to analyze the object of
research. The theoretical basis in research needs to be adjusted to the field of study or discipline that the
researcher is engaged in. The parts in the construction of theory are divided into two, namely the function of
theory in research and the application of functions in religious research. In the religious research model based
on social research in which there are three different roles of hypotheses, including verification research that
uses hypotheses as a basis for empirical testing, exploratory research uses hypotheses at the end of the study,
while descriptive research does not have a hypothesis.
Keywords: method, research, religion.
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DOĞU KARADENİZ GELENEKSEL KONUTLARINA YAPILAN KULLANICI KARARI
YAPISAL EKLENTİLER, TRABZON ÖRNEĞİ
USER-DECIDED STRUCTURAL ADDITIONS TO TRADITIONAL HOUSES IN THE EASTERN
BLACK SEA, THE EXAMPLE OF TRABZON
Hamide TEMEL
ORCID: 0000-0002-2049-7160
ÖZET
Topoğrafik özellikler açısından dağınık yerleşimin hâkim olduğu Doğu Karadeniz Bölgesi, tarih boyunca
bölgede yaşayan insanların coğrafi koşullara ayak uyduracak çözümler üretmesini zorunlu tutmuştur. Ilımannemli özellik taşıyan bölge iklimi, konut yapımında malzeme ve konstrüksiyon seçimi konusunda yöreye özgü
çözümler gerektirmiştir. Çalışma alanı olarak seçilen Trabzon ilinin Çaykara ilçesi Kabataş Mahallesi’nde
geleneksel yapım tekniklerinin varlığını sürdüremediği, mevcutta var olan geleneksel evlerin de birçoğunun
terk edilip yok olmaya mahrum bırakıldığı ya da geleneksel olmayan yöntemlerle korunmaya çalışıldığı
inceleme kapsamında tespit edilmiştir.
Bölgede, taş duvarlı zemin kat üzerine 1 veya 2 kat olarak ahşap karkas sistemiyle inşa edilen ve genelde göz
dolma tekniği kullanılan konutların engebeli arazi sebebi ile bir duvarı sağır bırakıldığı bilinmektedir. Plan
özellikleri incelendiğinde konutlara Hayat adı verilen bir orta mekândan girildiği ve evin büyüklüğüne göre
genelde sağda ve solda ikişer oda bulunduğu görünmektedir. Bu odalardan biri yemek yapma, yemek yeme,
oturma vb. günlük işlevlerin gerçekleştirildiği Aşana (Aşhane) olarak adlandırılan mekandır. Hela ise genelde
sonradan yapılan bir eklenti ile Hayatın sonunda konumlandırılmıştır.
Günümüzde konutların, coğrafya ve iklim fark etmeksizin aynı kimliğe büründüğü, geleneksel yapım
yöntemlerinin göz ardı edildiği, ahşap yerine beton ve çelik kullanımının arttığı bilinmektedir.
Bu çalışma kapsamında belirlenen bölgede, yapıların yapım sistemleri ve kullanılan malzemeleri incelenmiş
olup, yapılan eklentilerin işlevleri ve detayları verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Konut, Doğu Karadeniz, Trabzon, Ahşap Mimarisi, Yapısal Eklenti
ABSTRACT
The Eastern Black Sea Region, which is dominated by scattered settlements in terms of topographic features,
has required the people living in the region to produce solutions to keep up with the geographical conditions
throughout history. The climate of the region, which has temperate-humid characteristics, necessitated
solutions specific to the region in the selection of materials and constructions in housing construction. It was
determined within the scope of the study that traditional construction techniques could not survive in the
Kabataş District of Çaykara district of Trabzon province, which was chosen as the study area, and that many
of the existing traditional houses were abandoned or tried to be preserved with non-traditional methods.
It is known that the houses, which were built with a wooden frame system as 1 or 2 floors on a stone-walled
ground, and which generally used the eye-filling technique, one wall was left deaf due to the rough terrain.
When the plan features are examined, it is seen that the houses are entered from a middle place called Hayat
and there are usually two rooms on the right and left, depending on the size of the house. One of these rooms
is the place called Asana (Ashane), where daily functions such as cooking, eating, sitting, etc. are performed.
The toilet is located at the end of Hayat, usually with a later addition.
Today, it is known that houses have the same identity regardless of geography and climate, traditional
construction methods are ignored, and the use of concrete and steel instead of wood is increasing.
Within the scope of this study, the construction systems of the buildings and the materials used were examined,
and the functions and details of the add-ons were given.
Keywords: Traditional Residence, Eastern Black Sea, Trabzon, Wooden Architecture, Structural Additions
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ATASÖZLERİNDE MİLLÎ MANEVÎ DEĞERLER
(AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKÇELERİ ÖRNEKLERİ TEMELİNDE)
OUR PEOPLE’S MORAL VALUES IN PROVERBS (ON THE BASIS OF THE EXAMPLES OF
THE AZERBAIJAN AND TURKISH LANGUAGES)
Imaret SULEYMANOVA
ORCID: 0000-0003-0681-2328
ÖZET
Her bir milletin kendi ulusal-ahlaki değerleri vardır. Azerbaycan halkı da büyük ahlaki değerlere sahiptir,
halkımızın çok zengin folklor örnekleri vardır. Şu örnekler sırasında günümüze kadar ulaşan atasözleri söz
konumuz. Halkımıza mahsus bir çok ulusal ve ahlaki değerler atasözlerinde yansıtılmaktadır. Konuşma
dilinde, deyimleri daha canlı ve etkili bulmak, fikri zenginleştirmek için atasözleri kullanılır. M.Gorky “En
büyük hikmet, kelimelerin sadeliğindedir” söylemiş. Atasözleri genellikle kısadır -1, en fazla iki cümleden
oluşur, fakat kitaplarla dolu duygu ve düşünce kapsar. Mesela ağacım elimden düşmüş, ağzından kan iyi gelir;
zaman para değil, geri dönmez.
Atasözleri en eski folklor – halk biçimidir. “Şu nedenle, atasözleri insanların yaşam ve tarihinin tüm
aşamalarının izlerini taşır”. Öğüt, nasihat, öğretici tarzlı değimler hep kütlelerin dilinde bulunmuş, eskik
olmamış, nitekim kulağı yormaz, hoş geler, hatta çoğu hazır kalplaşmış ve hafife alınmaz. Atasözleri şu
özelliklerle insanlara yardımcı olur, hep kullanmış oldukları iyi bir tarzda bulunur, bu nedenle belki çok daha
zengin bir kitle imgesi kazanmıştır (1.5). Mesela, adın çek kulağını bur (dartmak anlamında). Diğer değimler
gibi her bir atasözü yalnızca maddi dünyada ve evrensel hayatta oluşan benzer olayların bir işaretidir.
Atasözlerinde halkın mücadelesi, duygu ve ilişkileri yansıtmaktadır. Şu değimler sadece insanların bakış
açısına ve düşüncelerine bir örnek değil de, aynı zamanda her tür tarihsel belgedir. Mesela, yaz ekinci, kış
dilenci. aç ayıyla cahil ağaya qulluq eləmə (hizmet etme); Koxanı gör,kəndi çap (Köyü yak).
Şunu ekleyelim ki, Türk dillerinde günümüzde rastladığımız bazı atasözleri Azerice’deki atasözlerinin tam
aynısı. Bu değimlerin aynı kökten geldiğini söyleyebiliriz:
Türkiye Türkçesinde
Azerbayca Türkçesinde
Akıl yaşta değil,baştadır.
Ağıl yaşda deyil,başdadır.
Ananın basdığı yavru incimez.
Ananın qarğışı övladı tutmaz.
Sonuçta ulusal liderimiz Haydar Aliyev'in böyle bir müdrik değimi hatırlayalım: “Ulusal ve ahlaki değerleri
olmayan bir millet, gerçek bir millet, gerçek bir ulus olamaz”.
Anahtar Kelimeler: Atasözleri, Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Halk Düşüncesi, Ulusal Değerler.
ABSTRACT
Every nation has its own specific national-moral values. Azerbaijan people also has a great number of
national-moral values. Our nation has rich folklore samples. I would like to speak about one of them - proverbs
which are very actual these days. Some specific features which belong to our nation were reflected in proverbs.
The proverbs are used for enlarging the notions, being the phrases lively and effectively. M.Qorki said: “The
great wisdom is in the simplicity of the words” (Bayramov, 1978:342). The proverbs have always been short,
however, they are completely full of wisdom and feeling. For instance: ağacım əlimdən düşüb (Bayramov,
1978: 21); ağzından qan iyi gəlir(Bayramov, 1978:23); zaman pul deyil, onu qaytarmaq olmaz, etc. Proverbs
are one of the old genres of the folklore. “Therefore the signs about the all times of people’s life and history
are displayed in proverbs. (Proverbs, 1985: 127). Advice, instructive sayings, aphoristic phrases are often used
in people’s speech, they are not tedious, consequently, people are wity. These features become non-substititive
means of people’s speaking, maybe for that reason proverbs are great wealth which are used by mass.
(Bayramov, 1978:5). For example: adın çək, qulağın bur. As other sayings every proverb according to its
essence is a sign of alike events which happen periodically in moral world. (Babayev, Əfəndiyev,1979:7)
People’s struggle, their attitude to the life are reflected in proverbs. Proverbs have not been only a sample
which are expressed the people’s outlook, thinking but also they have been their historical document. For
example: Yaz əkinçi ,qış dilənçi.Ac ayı ilə cahil ağaya qulluq eləmə; Koxanı gör, kəndi çap.
By the way, I want to note one thing that, nowadays, there are such proverbs in the Turkish language that,
they are similar to ours. We can say they came from the same root.
The Turkish language
The Azerbaijan language
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Akıl yaşta değil , baştadır.
Ağıl yaşda deyil, başdadır.
Ananın basdığı yavru incimez.
Ananın qarğışı övladı tutmaz.
I want to finish my notion with our national leader H.Aliyev’s one wisdom phrase: “If one nation does not
have any national-moral values this nation can be neither a real nation nor people”.
Keywords: Proverbs, Azerbaijani Language, Turkish language, Folk Thought, National Values.
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MEDENİYETLER ÇATIŞMASI TEZİNİN ULUSAL BASINA YANSIMALARI: RUSYAUKRAYNA KRİZİ ÖRNEĞİ
REFLECTIONS OF THE CLASH OF CIVILIZATIONS THESIS IN THE NATIONAL PRESS:
THE EXAMPLE OF RUSSIA-UKRAINE CRISIS
Ayhan KUNGERU
ORCID: 0000-0003-3175-2371
ÖZET
Medeniyetler çatışması tezi söylemi Soğuk Savaş sonrası yeni ortaya çıkan dünya düzenini açıklamak için
ortaya atılmış yaklaşımlardan biridir. Bu yaklaşımın mimarı da 1993 yılında yazdığı Medeniyetler Çatışması
mı? başlıklı makalesiyle Samuel Huntington’dır. Huntington çalışmasında, Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte,
çatışmaların ideolojik düzlemden ziyade kültürel düzlemde gerçekleşeceğini ve belli başlı medeniyetler
arasında olacağını ifade etmektedir. İnsanların kültürel kimlikleri ön planda olacak ve insanlar sahip oldukları
kimlikler aracılığıyla hareket edeceklerdir Huntington, Batı medeniyetiyle birlikte toplamda yedi, sekiz
medeniyet saymaktadır. Batı ve Diğerleri anlayışı çerçevesinde medeniyetlerin ve o medeniyete ait ülkelerin
etkinlik alanlarını korumak ve geliştirmek istediği bir dünya düzeninden bahsedilmektedir. Bu anlayışta Batı
medeniyeti merkezde yer almakta ve diğer medeniyetlerden farklı bir yere konumlandırılmaktadır. Çalışmada
Rusya-Ukrayna arasındaki krizin ulusal basındaki yansımaları medeniyetler çatışması perspektifinde
incelenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda Hürriyet, Yeni Akit ve Aydınlık gazeteleri örneklem kapsamında
alınmış ve 24 Şubat-24 Mart 2022 tarihleri arasında ilgili gazetelerin baş sayfalarındaki haberlerin başlıkları
ve spotları incelenmiş ve eleştirel söylem analizi bağlamında analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda Hürriyet
gazetesinin çatışmacı söylemden ziyade farklı medeniyet anlayışını pekiştirdiği, Yeni Akit gazetesinin
Müslüman kimliğiyle Batı medeniyetini karşısında konumlandırdığı ve Aydınlık gazetesinin de Rusya yanlısı
tavır alarak Batı medeniyeti ile olan çatışmacı durumu pekiştirdikleri görülmüştür. Bu doğrultuda yaklaşımları
farklı olsa da Yeni Akit ve Aydınlık gazetelerinin haber söyleminin birbirine daha yakın gözüktükleri
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Medeniyetler çatışması, Batı ve Diğerleri, Rusya-Ukrayna savaşı, eleştirel söylem
analizi
ABSTRACT
The discourse of the clash of civilizations thesis one of the approaches put forward to explain the newly
emerged world order after the Cold War. The founder of this appoach is Samuel Huntington with his article
‘The Clash of Civilizations’. In his study, Huntington states that with the end of the Cold War, conflicts will
take place on a cultural rather than ideological level and will be among major civilizations. People's cultural
identities will be at the forefront and they will act through their identities. With the Western civilization, he
counts seven or eight civilizations in total. Within the framework of the West and the Rest understanding, a
world order in which civilizations and countries belonging to that civilization want to protect and develop
their zone of influence is mentioned. In this understanding, Western civilization is at the center and is
positioned in a different place from other civilizations. In the study, the reflections of the crisis between Russia
and Ukraine in the national press were tried to be examined in the perspective of the clash of civilizations. In
this direction, Hürriyet, Yeni Akit and Aydınlık newspapers were taken as the sample and the headlines and
spots of the news on the front pages of the relevant newspapers between February 24 and March 24, 2022
were examined and analyzed in the context of critical discourse analysis. As a result of the study, it was seen
that Hürriyet newspaper reinforced the understanding of different civilization rather than confrontational
discourse, Yeni Akit newspaper positioned Western civilization with its Muslim identity took a position
against it, and Aydınlık newspaper took a pro-Russian stance and reinforced the clash based status with
Western civilization. Although their approaches are different in this direction, it can be said that the news
discourse of Yeni Akit and Aydınlık newspapers seem closer to each other.
Keywords: Clash of civilizations, the West and the Rest, Russian-Ukrainan war, critical discourse analysis.
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MODERN ASPECTS OF THE TREATMENT OF THE PATIENTS WITH BARIATRICMETABOLIC SYNDROME
P.H.Najafgulieva
F. Shikhaliyev
ABSTRACT
The aim of the study is to study the effect of "Sleeve Gastrectomy" - Tubular gastric resection operation on
treatment results in patients with a body mass index (BMI) above 35, suffering from obesity and a number of
related metabolic disorders.
Materials and methods: Bariatric surgery was performed on 58 patients in 2013-2019 at the Department of
Surgical Diseases of AMU. 8 of the patients were men and 50 were women. The youngest patient was 23
years old, and the oldest patient was 64 years old. Type II diabetes and glucose tolerance disorder were found
in 21 patients. Cholesterol and triglyceride levels were observed in 36 patients. Sleep apnea was recorded in
25 patients, and all of them had a body weight of more than 100 kg. Arterial hypertension was observed in 30
patients. BMI was at least 35.3 kg/m2 and at most 65.7 kg/m2. Our smallest patient was 146 cm, and our
tallest patient was 179 cm. When patients were divided by body weight, the minimum was 94 kg, the
maximum was 193 kg. The amount of insulin in the blood was higher than normal in 25 patients. 31 out of 50
female patients had genital dysfunction, including ovarian dysfunction, menstrual disorder, hormonal
imbalance, and 3 women had infertility lasting more than 1 year.
Results. The postoperative follow-up period was 1-20 months. Weight loss within 6 months was 70-50% of
excess weight, 25-48% of total weight. Sleep apnea disappeared in 21 patients. The amount of sugar in the
blood was observed in a normal amount in 19 patients. Regaining weight was not noted. The amount of
cholesterol in the blood was normal in 20 patients, and the number of triglycerides in 26 patients. The amount
of insulin in the blood was within the normal range in 5 patients during the first 2 months, and in 20 patients
during the first 6 months. Menstruation has returned to normal in 27 of the women.
In conclusion, laparoscopic sleeve gastrectomy has been widely used as the most commonly used bariatric
surgical procedure, with positive short-term and long-term results. Most of the weight loss occurs in the first
year after surgery, mostly in the first 6 months.
Keywords: obesity, body mass index, sleeve gastrectomy
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A REVIEW OF DEEP LEARNING-ENHANCED CHEST X-RAY ANALYSIS
Mohammed Lawal TORO
ORCID: 0000-0003-3589-5564
ABSTRACT
Chest radiographs are frequently utilized in medicine, and at the moment, chest X-rays serve a critical role in
the diagnosis of medical disorders such as pneumonia and COVID-19 disease. Deep learning algorithms have
recently advanced, resulting in promising performance in medical picture categorization and prediction
applications. There has been an increase in recent related papers due to the availability of chest X-ray datasets
and growing trends in data engineering methodologies. Only a few survey publications have recently tackled
chest X-ray categorization using deep learning approaches. However, they lack an examination of recent study
patterns. This systematic review paper investigates and analyzes similar works that used deep learning
approaches to interpret chest X-ray pictures. We discuss cutting-edge deep learning-based pneumonia and
COVID-19 detection algorithms, trends in recent studies, publicly available datasets, deep learning process
guidance, obstacles, and prospective future research areas in this domain. The evaluated work's discoveries
and conclusions have been organized in such a way that academics and developers working in the same
domain can utilize this work to help them make research decisions.
Keywords; Radiography, Pneumonia, COVID-19, Computer-aided diagnostics, medical image processing,
Convolutional Neural networks, respiratory diseases.
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EFFECTIVENESS OF ISO-27001 IMPLEMENTATIONS FOR CYBERSECURITY
MANAGEMENT: A SURVEY OF PUBLIC BROADCASTING ORGANIZATIONS
Saban GURLEYEN
ORCID: 0000-0001-8051-2206
Manu DUBE
ORCID: 0000-0002-3404-3813
ABSTRACT
Cybersecurity management is increasingly critical for organizations. The ISO-27001 standard is an
internationally-accepted approach towards implementing cybersecurity management. Literature suggests the
effectiveness of information-technology related systems depends on their perceived usefulness which can vary
based on personal preferences, departmental issues, as well as the company culture and that multiple withincompany responses are necessary to avoid false inferences. We conduct a survey of 1082 individuals in 11
public broadcasters from different regions across the globe which have implemented ISO-27001. We use
specific surveys relevant for four different units: Management (156), Information Technology Staff (180),
Information Security Staff (88), and Other Staff (658), to gain an appreciation of the overall opinion of such
implementations as well as the variations in views across individuals and across units. We employ a five-point
Likert scale and use Chronbach's alpha for reliability analysis. We compare the means of questions within
surveys to detect areas of potential issues, and also compare means of the responses across units, to compare
perceptions across units. We find individuals are overall positive about the effectiveness of the
implementations and view ISO-27001 as essential for improving cybersecurity, with Management and
Information Technology Staff to be the most positive, followed by Other Staff and finally the Information
Security Team. Recommendations include a need for providing Management greater information as to their
responsibilities to help them assume greater ownership of the processes; greater numerical strength and
training of Information Security Teams as well as better communications and inter-personal communications
with company staff, including clearer job descriptions and not limiting the team to IT staff; greater numerical
strength and better security training for Technical Staff; and variation in content of training along with
inclusion of practical examples for Other Staff.
Keywords: Cybersecurity Management, ISO-27001, Survey Methods

52

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

ÇOK KATMANLI ÜRETİM REÇETESİ ERP ENTEGRASYONU
MULTI-LAYER MANUFACTURING RECIPE ERP INTEGRATION
Metin ICIAK
ORCID: 0000-0003-3560-9679
ÖZET
Bir firmanın ürettiği ürünlerin, üretimin sistemlerinde takip edebilmesi için, üründe işletilecek operasyonlar,
operasyonların rotaları ve üretimde kullanılacak hammadde, yarımamul ve yardımcı malzemelerin bir bütün
olarak tanımlı olduğu kayırlar ürün reçeteleridir. Çok katmanlı reçete ise iç ine n tane yarı mamul içeren
üretim reçetelerini ifade etmektedir.
Çok katmanlı reçete entegrasyonu uygulaması, özellikle çok katmanlı (çok parçalı, montajlı ürünler üreten)
üretim firmalarındaki karmaşık reçetelerin, kullandıkları ERP’lere entegrasyonunu kolay, kontrollü ve hızlı
bir şekilde sağlamalarını hedefleyerek geliştirilmiştir. Uygulanan örnek projelerde ERP’ler de yeni bir ürüne
reçete oluşturulması süreci yaklaşık 3-4 saat aralığındayken, bu uygulama ile süreç birkaç dakikaya kadar
indirgenebilmiştir.
Çok katmanlı reçete entegrasyonu işletmelere kullanacakları karmaşık reçetelerin belirli bir formatta
uygulama içerisine alınıp, belirlenen kriterlerinde kontrolleri sağladıktan sonra ERP’ye entegrasyonunu
gerçekleştirilmektedir. Örneğin entegre edilecek reçetenin, ana ürününün girdilerinin, reçetelerinin ERP’de
kayıtlarının olup olmadığı kontrol edilerek, sonuçları görsel olarak kullanıcılara gösterilmektedir. Bu
durumda eksik bilgilerin önce giderilmesi ve sonra entegrasyonun sağlıklı gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Uygulama aynı zamanda, mevcut reçeteler içerisinde yapılacak revizyon değişikliği işlemlerini de topluca
gerçekleştirebilmektedir.
Bu uygulama, firmalara üretim süreçlerini daha detaylı takip edebilmeleri, üretim gerçekleşen verilerini daha
doğru analiz edebilmeleri ve maliyet muhasebesi çalışmalarında safha maliyetlerinin daha net hesaplana
bilmesi için alt yapı sağlamaktadır.
Uygulama temelde Spreadsheet alt yapısı ile gerçekleştirilmiştir. Spreadsheet, Microsoft® Excel®
özelliklerini taklit eder ve elektronik tablo belgeleri oluşturmanıza, yüklemenize, düzenlemenize,
kaydetmenize ve yazdırmanıza olanak tanır. Bu özellik ile Excel formatında hazırlanan toplu reçete bilgileri,
uygulama içerine alınır. Kullanıcılar bu ekranlarda manuel istedikleri düzenlemeleri yapabilirler ve
uygulamanın kendi veritabanına kaydederek, bu kayırları daha sonra tekrar kullanabilirler. Bu değişikliklerin
izlenebilmesi için, yapılan tüm düzenlemeler, ne zaman, kim tarafından ve hangi alanlarda yapıldığı şekli ile
sistemde loglanır. Sonra bu loglar yetkili kişiler tarafından izlenebilir.
Uygulamada düzenlenen bilgiler, ERP’lerin entegrasyon araçlarına gönderilir. Bu saye de ERP’ler aldıkları
doğru bilgiler ile kendi veritabanlarında çok katmanlı reçetelerini otomatik olarak oluştururlar.
Anahtar Kelimeler: reçete, entegrasyon, reçete revizyonu, üretim reçetesi entestasyonu
ABSTRACT
Product recipes are defined records of manufacturing operations and their exact routes such as use of raw
material, semi products and auxiliary materials as a whole in order to follow up products within the
manufacturing system by the company. Multi-layered recipes are on the other hand, refers to production
recipes that contains ‘’n’’ quantitiy of semi-products.
The multi-layered recipe integration application has been developed for the companies that especially operates
with multi-layered manufacturing processes (such as producing multi-parts, assembled products etc.) with
the aim of ensuring the integration of complex recipes into the companies’ ERPs in use with an easy,
controlled and fast manner. While the process of creating a recipe for a new product in ERPs was
approximately 3-4 hours for draft projects, same process can able to be reduced to a few minutes with this
application.
Multi-layered recipe integration implements complex recipes in a certain format to the companies ERPs after
providing the controls according to the determined criterias. For example, it is controlled if there are records
of main product, raw materials and recipes within the ERP and control results are visually displayed to the
users. In this case, it is ensured that the missing information is determined first and then make sure the
integration takes place properly.
This application also allows to collectively perform revision changes to be made in existing recipes.
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This application provides the proper infrastructure for companies to follow their production processes in more
detailed manner, to analyze the production data much more accurately and to calculate the phase costs more
clearly in cost accounting studies.
The application realized mainly with Spreadsheet infrastructure. Spreadsheet emulates the features of
Microsoft® Excel® and allows to create, download, edit, save and print electronic spreadsheet documents.
This feature allows the application to accept and work with all kind of recipes prepared in Excel format.
Users are able to make manual adjustments, save them to the applications’ own database and re-use the
recorded data anytime. In order to follow up all kind of changes may occur, all edits are logged by the system
with the time stamps, user informations and in which areas they were made
These logs can be traced bu authorized users anytime.
The edited information in the application is sent to the integration tools of ERPs. In this way, ERPs
automatically create their multi-layered recipes in their own databases with the correct information they
receive.
Keywords: recipe, integration, recipe revision, production recipe integration,
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POTENTIAL OF ZAKAT IN INDONESIA
MUZAIYANAH
ORCID: 0000-0001-7814-968X
SUSMININGSIH
ORCID: 0000-0002-2670-6138

ABSTRACT
The purpose of this study is to explain the potential of zakat in Indonesia. This research method uses a library
approach sourced from books and journals that are in accordance with the topic and focus of the research. The
findings of the literature review in this study conclude that the potential for zakat in Indonesia reaches Rp.
327 trillion per year according to data compiled from the strategic study center of the institution. Zakat is one
of the potential drivers of economic growth in Indonesia. Moreover, the Indonesian people are religious,
generous, and have social concern for those around them who need help. 56 million people who will benefit
from the collection of zakat. On the other hand, the provision of Baznas assistance will be carried out in a
targeted manner to the community with three segments, namely economy, health, and education. The potential
comes from income zakat, agricultural services, plantations, livestock, and other sectors. As for the total
potential that exists in Indonesia, the zakat collected in 2021 is only IDR 17 trillion. In 2022, Zakat Infak Alms
(ZIS) and Other Religious Social Funds (DSKL) are aiming for zakat collection to reach IDR 26 trillion. Zakat
is needed by the community to face the momentum of the holiday and help those who are experiencing
difficulties due to a prolonged pandemic. Zakat is alms jariah whose reward continues to flow because the
goods do not run out.
Keywords: Potential, Zakat, and Indonesia
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OSMANLI’DA KAMUSAL ALANIN GELİŞİMİ
THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC SPHERE IN THE OTTOMAN EMPIRE
Bengücan FINDIK
OCRID: 0000-0002-2682-9955
ÖZET
Habermas kamusal alan kavramını tarihsel bir gerçeklik ve kural koyucu bir ilke olarak ele almıştır. Bu
kavramı odak noktasına alan pek çok çalıma kamusal alanı Batıya özgü bir tarihsellik olarak görmekteyken,
Batı dışı akademik yazında kamusal alanın demokrasiye ulaşmanın bir yolu olarak görüldüğü de göze
çarpmaktadır. Kamusal alan sivil toplum içerisinden filizlenen, devletten bağımsız, vatandaşların toplumu
ilgilendiren konularda özgürce fikir üretebildiği ve tartışabildiği bir etkileşim alanıdır. Bu alan sadece
devletten ayrı olmayıp aynı zamanda devlete karşı eleştirel bir söylemin de üretildiği yerdir ve kamuoyu da
bu alan içerisinde varlık kazanmaktadır. Bu çalışma literatürdeki kamusal alan tanımına dayanarak,
Osmanlı’da kamusal alanın olamayacağı yönündeki görüşe karşı çıkmaktadır. Kahvehanelerde filizlenmeye
başlayan kamuoyunun kamusal alan olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, II. Abdülhamit
politikalarının devlet odaklı bir kamusal alan yaratma çabası olup olmadığı ve sonunda basının gelişimi ile
İttihat Terakki muhalefetinin bir karşıt kamusal alan oluşturup oluşturamayacağı ise çalışmanın tartışma
eksenini oluşturmaktadır.
Osmanlı’da sosyal yapının hızlı bir şekilde değiştiği 16. yüzyıl sonlarında yaygınlaşan kahvehaneler sosyal
hayatta pek çok farklı kesimin çekinmeden bir araya geldiği kamusal mekanlara dönüşmüşlerdir.
Kahvehaneler dar gelirli ve hayat şartları zor insanların tek sosyalleşme mekânı haline gelmişken aynı
zamanda Osmanlı elitleri için de bir sosyal ağa dönüşmüş ve bu farklı iki kesimin karşılaşmasına olanak
sağlamıştır. Kahvehaneler zamanla gazete bulundurmaya başlamıştır ve okuma bilenlerin bilmeyenlere gazete
okuması yoluyla siyasi sohbetler yaygınlaşmış, fikirsel bir hareketlilik doğmuş ve kahvehaneler Osmanlı’daki
ilk kamusal alanlara dönüşmüşlerdir. Devlet önceleri bu kamusal alandan rahatsızlık duyarak kahvehaneleri
baskı altında tutmaya çalışmış ama sonrasında fikir değiştirerek kamuoyunun dikkate alınması gerektiğini
anlayarak, oluşmuş olan kamusal alanda hakimiyet kurma amacı gütmüştür. Bu amacın gerçekleşmesi için ilk
etapta havadis jurnalleri hazırlayan hafiyeler kullanılmış, daha sonrasında ise çıkartılan resmi ve yarı resmî
gazetelerle kamusal alanda bir hakimiyet kurulmuştur. 1860 sonrasında ise önce Yeni Osmanlılar ve
sonrasında da İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin basının aktif kullanılması yoluyla karşıt bir kamusal alan
yarattığını söylememiz mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Kamusal alan, kamuoyu, kahvehaneler, basın, İkinci Abdülhamit, İttihat ve Terakki
Cemiyeti
ABSTRACT
Habermas considered the concept of the public sphere as a historical reality and a prescriptive principle. While
many studies focusing on this concept see the public sphere as a historicity peculiar to the West, it is also
striking that the public sphere is seen as a way to reach democracy in non-Western academic literature. The
public sphere is an area of interaction, independent of the state, where citizens can freely generate ideas and
discuss issues that concern the society. This area is not only separate from the state, but also where a critical
discourse against the state is produced, and the public is gaining presence in this area.This study opposes the
view in the literature that there could be no public sphere in the Ottoman Empire. Whether the public opinion,
which started to grow in coffee houses, can be considered as a public sphere, whether II. Abdülhamit's policies
were an effort to create a state-oriented public sphere and whether the development of the policies and the
opposition of the İttihat ve Terakki, could create a counter-public sphere is the axis of discussion of the study.
Coffeehouses, which became widespread in the Ottoman Empire at the end of the 16th century, turned into
public spheres where many different segments of social life came together without hesitation. While
coffeehouses have become the only socializing place for low-income people, they have also turned into a
social network for the Ottoman elite, allowing these two different segments to meet. Coffeehouses started to
have newspapers over time and political conversations became widespread, an intellectual movement arose
and coffeehouses became the first public spheres in the Ottoman Empire. At first, the state was uncomfortable
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with this public sphere and tried to keep the coffee houses under pressure. But later this idea changed and
public opinion was taken into consideration. For this, agents were used in the first place and then the public
sphere was dominated by newspapers. After 1860, the New Ottomans and then the İttihat ve Terakki Cemiyeti
created an oppositional public sphere through by using newspapers and press.
Keywords: Public Sphere, public union, coffehaouses, press, II. Abdülhamit, İttihat ve Terakki Cemiyeti
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THE EFFECT OF COMMUNITIES ON THE SPREAD OF COVID-19
Samin SHAPOUR
Ali KAMANDI
ABSTRACT
Studies have reported that social distancing and isolating the infected nodes of a network can influence the
transmission of COVID-19 and may help impede its spread. One of the most studied subjects in this area was
the effect of the presence of the communities in the population. Understanding the role of communities in the
spread of COVID-19 is imperative in devising preventive interventions. In this paper, we have analyzed and
simulated the effect of communities on the spreading behavior of contagious diseases using the SIR
compartmental model.
The method proposed in this paper creates communities manually and lets us control the number of intercommunity links, which indicates how connected/isolated the communities are.
Using this method, we emphasize the effect of inter-community links and how they can accelerate or impede
the spread of pathogens over the network. Simulation results of the method showed that there seemed to be a
direct relation between the amount of inter-community links and the speed of the pathogen taking over the
population; meaning, the more isolated the communities, are, the more time is needed for the whole population
to get infected and vice versa. This inference will also come in handy in estimating when the pandemic will
reach its highest point and, consequently, when it will die out.
Keywords: SIR model; community; coronavirus;
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A DETAILED ANALYTICAL AND NUMERICAL ASSESSMENT OF VELOCITY PROFILES IN
PIPE FLOW
Mehmet Ekrem CAKMAK
ORCID: 0000-0002-4073-096X
ABSTRACT
The idea of this study is stemmed from a conventional engineering question “How much can we trust the
computational simulations?”. The answer is not simple. To our experience, it depends on the theoretical and
practical knowledge of engineer using computational simulations. An engineer can easily find commercial
and open-source software. However, these tools are helpful as long as engineer has the ability to follow how
these computer programs conduct the simulation. Thus, especially for the beginners, it is essential to supply
trustworthy examples to build confidence in computational simulations.
To fulfill this aim, the velocity profiles in laminar pipe flow have been rigorously assessed with analytical and
numerical approaches. Analytical calculations were done using the velocity profile equation derived in
cylindrical coordinates for fully developed laminar pipe flow. Numerical calculations were done with
COMSOL v5.2a in a multidimensional fashion to determine the best dimensional approach that produces very
similar results to analytical calculations.
It is found that in order to avoid the effect of pipe entrance (i.e. flow developing region), inlet and outlet of
the pipe should defined as pressure boundaries. In addition, two dimensional axial symmetrical simulations
produce very close results to analytical calculations. Namely, the maximum velocity in the middle of the pipe
is found to be 2.495e-3 m/s analytically and 2.502e-3 m/s numerically (2D Axial Symmetry).
Keywords: Simulation-based engineering, CFD, pipe flow, numerical analysis, modeling
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CELL DEATH AND ITS TYPES; NECROSIS AND APOPTOSIS
Mubashra JAMSHAID
ABSTRACT
"When cells are irreversibly injured, they die by different mechanisms, depending upon the severity and nature
of the injury." The two most common types of cell death are necrosis and apoptosis. Necrosis is an accidental
cell death in which cellular membranes fall apart, and cellular content leaks out of the cell, ultimately digesting
the cell. Necrosis does not affect only a single cell; it affects nearby cells and causes the death of tissues or
groups of cells. Causes of necrosis are toxins, infections, ischemia, inflammation, and trauma. During necrosis,
many morphological changes occur. Such as denaturation of intracellular proteins and enzymatic digestion by
autolysis and heterolysis. The cell loses its plasma membrane integrity and elicits inflammation. Necrosis is a
pathological pathway to cell death. Apoptosis is a form of programmed cell death in which cells activate
enzymes that degrade their DNA and nuclear and cytoplasmic proteins. Apoptosis occurs under normal
conditions to eliminate unwanted and harmful cells. Pathological apoptosis occurs when a cell's DNA will
damage beyond repair due to exposure to radiation, drugs, and viral infections. Apoptosis regulates due to
death and survival-inducing signals and ultimately by the caspase enzyme activation. There are two pathways
of cell death; the mitochondrial (intrinsic) pathway and the death-receptor (extrinsic) pathway. Mitochondria
contain several enzymes like cytochrome c that leak into the cytoplasm, triggering caspase activation and
apoptotic death. During the death-receptor apoptosis pathway, the death domain mediates interaction with
other proteins involved in cell death. Apoptosis is both a physiological and a pathological type of cell death.
Individual cells sense and respond to nutrient deprivation, which occurs under physiological or pathological
situations such as fasting, ischemia or solid tumor development. Frequently cells try and survive nutrient
deprivation by reducing their energy and carbon requirements and by recycling structural components.
However, under certain conditions, the cell reacts to nutrient deprivation by engaging the mitochondrial
pathway of apoptosis. Severe energetic stress can also kill cells by a form of death with necrosis.
Keywords: Cell death ; Necrosis ; Apoptosis
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A SIMPLE EAT STOP BUSINESS IN THE SURROUNDING ENVIRONMENT
Jumaedi
ORCID: 0000-003-1478-4697
Ali MUHTAROM
ORCID: 0000-0002-3070-8638
ABSTRACT
The purpose of this study is to explain the concept of a simple food stall business in the surrounding
environment. This research method uses a library approach sourced from books and journals that are in
accordance with the topic and focus of the research. which is approximately around Rp. 4000,00 However, if
there are buyers who want to buy Rp. 200,000, Mr. Wujadi still serves his buyers sincerely. In a day, Mr.
Wujadi earns around Rp. 600,000.00 but that income has not been deducted by capital or in other words, it is
still the gross price. Even so, Mr. Wujadi is still grateful for the income he gets, for him no matter how much
it is as long as it's halal little by little it will also be collected, he said. However, every business must have
risks and obstacles as well as this stall. Barriers to the food stall business are often some vegetables or side
dishes that are not sold in HBs, the large number of people with middle to lower economics makes the stall
sells food at cheap and affordable prices but still maintains cleanliness. In addition, the erratic prices of
materials affect the income to go up and down. Even so, he still doesn't give up and tries to always improve
the quality of his sales. The interviews that I have done can be concluded that all efforts if seriously intended
will definitely be achieved. Regardless of which group we come from, if there is a will there is a way. Small
businesses are better than unemployed or beggars who don't want to try.
Keywords: location, capital, price, risk.

61

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

BOZUNAN BİR KONİK YIĞINI ÜZERİNDE BASAMAK GRUPLARININ OLUŞUMU
FORMATION OF STEP BUNCHES ON A DECAYING CONIC MOUND
Ahmet Türker TUZEMEN
ORCID: 0000-0002-6120-6008
ÖZET
Yarıiletken teknolojisindeki önemli gelişmeler, yüzey büyümesindeki süreçlerin anlaşılmasını sağlamıştır. Bu
gelişmelerle birlikte istenilen malzemeler ve yeni yarıiletken cihazlar üretilmiştir. Yarıiletken kristallerin
yüzey morfolojileri, yarıiletken cihazların üretilmesi için çok önemlidir. Yüzeyler, pürüzlenme sıcaklıkları
altında teraslarla ayrılmış monoatomik basamaklara sahiptir. Bu basamaklar, kristal büyümesinde ve kristal
yüzeyinin denge şeklinin elde edilmesinde önemli rollere sahiptirler. Parçacıkların basamak
kenarlarına/kenarlarından tutunması/ayrılmasıyla gerçekleşen atomik basamakların hareketi, yüzeylerin
dengelenmesini sağlar. Basamaklar arasındaki çekici (basamaklar arası mesafe ile ters orantılı olarak değişir)
ve itici (ortalama basamaklar arası mesafenin karesiyle ters orantılı) etkileşimler, basamakların dinamiklerini
belirler.
Bu çalışmada iki boyutlu eşmerkezli dairesel monoatomik basamaklardan oluşan düzenli bir koni şekline sahip
başlangıç yüzeyinin bozunması tartışılmıştır. Basamaklar arasında hem çekici hem de itici etkileşimler olduğu
varsayılmıştır. Başlangıç yüzeyinin evrimi sırasında, çekici ve itici basamak etkileşimlerinin bağıl kuvvetine
bağlı olarak, yüzeyde geniş düz teraslarla ayrılan basamak grupları oluşur. Yüzeyde oluşan basamak
gruplarının boyutlarındaki değişimler ve bir gruptaki basamaklar arasındaki ortalama teras genişlikleri farklı
parametreler için incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Basamak gruplaşması, Basamak-basamak etkileşimleri, Yüzey yapısı, Yüzey süreci
ABSTRACT
Important developments in semiconductor technology have provided to understand processes in surface
growth. With these developments, desired materials and new semiconductor devices have been produced. The
surface morphologies of semiconductor crystals are very important to fabricate semiconducting devices.
Surfaces have monoatomic steps separated by terraces under their roughening temperature. These steps have
significant roles in crystal growth and in attaining the final equilibrium shape of crystal surface. The motion
of atomic steps that happens by the attachment/detachment of particles to/from step edges provides to achieve
the equilibration of these surfaces. The interactions which are attractive (vary inversely with step separation)
and repulsive (inversely proportional to the square of the average step separation) between steps determine
the dynamics of steps.
In this study, the decaying of an initial surface which has a regular cone shape consisting of two dimensional
concentric circular monoatomic steps is discussed. It is assumed that there are both attractive and repulsive
interactions between steps. During the evolution of the initial surface, the step bunches separated by large flat
terraces occur on the surface depending on the relative strength of attractive and repulsive step interactions.
The variations in sizes of bunches formed on the surface and the average terrace widths between steps in a
bunch are examined for different parameters.
Keywords: Step bunching, Step-step interactions, Surface structure, Surface process
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INVESTIGATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION, ANTI-INFLAMMATORY, AND
ANTIMITOTIC EVENTS OF PISTACIA LENTISCUS L FROM THE EASTERN REGION OF
MOROCCO
SEDDOQI Sara
AOUINTI Fatima
KANDSI Fahd
GSEYRA Nadia
ABSTRACT
This work is part of the development of aromatic and medicinal plants, and the search for new substances of
natural origin with therapeutic effects. It therefore aims to exploit and enhance Pistacia Lentiscus L from the
Eastern region of Morocco by studying the chemical composition, anti-inflammatory and antimitotic activity
of the various extracts of PLL.
The chemical composition by high performance liquid chromatography shows that luteoilin 7-O-glucoside,
Isorhamnetin-7-O-Pentose, quercetin-3-O-glucoside, and Catechingallate are the main compounds of the AQF
extract, while MeOHF extract is very rich in gallocathechin\epigallocathechin, luteoilin 7-O-glucoside,
Isorhamnetin-7-O-Pentose, and Kaempferol-3-O-glucose
The results of the anti-inflammatory activity of the aqueous extract showed that the administration of a dose
of (400 mg/kg) aqueous extract and indomethacin reduced significantly (p˂0.05) the inflammation of variable
duration (2, 4 and 6 h).
The study of the antimitotic activity revealed that the aqueous and methanolic extracts of the leaves and stems
of Pistacia lentiscus L have an antimitotic effect on the germination of the seeds of Sorghum sp. The inhibitory
concentration of the extracts used is between 3 and 6mg /ml, which gave a mitosis index of less than 1 and an
inhibition rate of between 30% and 47%; compared to positive controls (water) (13%) and negative controls
(colchicine) (30% at 2mg/ml).
KeywordS: Pistacia lentiscus L; HPLC, anti-inflammatory activity, antimitotic activity.
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THE INFLUENCE OF USING HYBRID TYPE NANOFLUID IN A CONCENTRIC TUBE-TYPE
HEAT EXCHANGER ON THERMAL PERFORMANCE
Ipek AYTAC
ORCID: 0000-0003-1213-8325
ABSTRACT
One of the important problems in energy systems is supplying efficient heat transfer that is generally
performed by heat exchangers (HEs). Concentric tube type heat exchangers are a special type of heat
exchangers that are extensively utilized in some applications. Different approaches could be used to enhance
the effectiveness of HEs. Increasing heat transfer surface area by using various fin modifications is one of the
widely used methods to improve heat transfer in HEs. Another method to increase heat transfer in HEs is
replacing conventional working fluids with recently developed nanofluids. In the present experimental
investigation, the impact of using Al2O3/water, SiO2/water single and Al2O3-SiO2/water hybrid type
nanofluids on the effectiveness of a parallel flow concentric tube HE and counter flow concentric tube HE
was examined. In this context, single and hybrid nanofluids were prepared by dispersing Al2O3, SiO2 and
Al2O3-SiO2 nano-sized particles in the pure water at 2% weight concentration. Moreover, to prevent
sedimentation problem and to enhance the stability of the prepared single and hybrid type nanofluids, surface
active agent was mixed into the nanofluids. The performance experiments were conducted in different
configurations to determine the influence of using Al2O3/water, SiO2/water single and Al2O3-SiO2/water
hybrid type nanofluids. The experimental results of this work showed that using Al2O3/water, SiO2/water
single and Al2O3-SiO2/water hybrid type nanofluids notably improved the effectiveness of concentric type
heat exchanger at both counter flow and parallel flow modes. As a result of the comparison of the effects of
using Al2O3/water and SiO2/water single nanofluids, it was revealed that the Al2O3/water nanofluid performed
better. However, Al2O3-SiO2/water hybrid type nanofluid gave the best thermal performance among three
tested nanofluids. In other words, using hybrid type nanofluid in concentric type HE led to more increment in
the thermal effectiveness.
Keywords: Heat exchanger, Hybrid nanofluid; Concentric type; Performance.
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ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL
CYNICISM: AN EXAMPLE APPLICATION
Fatih GONUL
ORCID: 0000-0003-1710-2997
Serdar OZDINC
ORCID: 0000-0002-716-9694
ÖZET
Bu çalışmada, örgütsel adalet ve örgütsel sinizm ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Örgütsel adalet bir
örgütte çalışanların örgütsel uygulama ve süreçlerin ne kadar adil olduğuna ilişkin geliştirdikleri algıyı ifade
etmektedir. Örgütsel sinizm örgütte doğruluğun ve dürüstlüğün olmamasının sonucunda çalışanın örgüte
yönelik açık veya gizli bir biçimde olumsuz duygu, tutum ve davranışlar sergilemesi ile ilgili bir kavramdır.
Daha önceden yapılan çalışmalar incelendiğinde, her ne kadar farklı meslek grupları ile yapılmış örgütsel
adalet ve örgütsel sinizm ilişkisini araştıran çalışmalar bulunsa da üniversite idari personeli ile yapılmış bir
çalışma bulunamamıştır. Çalışmada kullanılan veriler Hakkâri Üniversitesinde görev yapan 102 idari
personelden sağlanmıştır. Çalışmada anket yöntemi kullanılmış olup, anket üç bölüm bulunmaktadır. Anketin
ilk bölümünde demografik özellikleri ölçen 6 soru bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümünde çalışanların
örgütsel adalet düzeylerini ölçmek için Niehoff ve Moorman’nın (1993) geliştirdikleri ölçek kullanılmıştır.
Anketin üçüncü bölümünde çalışanların örgütsel sinizm düzeylerini ölçmek için Brandes, Dharwadkar ve
Dean’nın (1999) geliştirdikleri ölçek kullanılmıştır. Ölçeklerin boyutlarını belirlemek için faktör analizi
yapılmış ardından ölçeklerin yapı geçerliliklerinin test edilmesi için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır.
Araştırma hipotezlerinin test edilmesi için regresyon analizi yapılmıştır. Kurulan ilk regresyon modelinde
örgütsel adaletin örgütsel sinizm üzerindeki etkisi test edilmiştir. Bu modele göre örgütsel adalet örgütsel
sinizmi negatif bir şekilde etkilemektedir. Kurulan ikinci regresyon modelinde örgütsel adalet boyutları olan
dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adaletin örgütsel sinizm üzerindeki etkisi test edilmiştir. Bu modele göre
dağıtımsal ve işlemsel adaletin örgütsel sinizm üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı, etkileşimsel adaletin
ise örgütsel sinizmi negatif bir şekilde etkilediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Sinizm, İdari Personel
ABSTRACT
This study, it is aimed to reveal the relationship between organizational justice and organizational cynicism.
Organizational justice refers to the perception that employees in an organization develop about how fair the
corporate practices and processes are. Organizational cynicism is a concept related to the employee's open or
hidden negative feelings, attitudes, and behaviors towards the organization as a result of the lack of honesty
and integrity in the organization. When previous studies were examined, although there were studies
investigating the relationship between organizational justice and organizational cynicism with different
occupational groups, no study was found with university administrative staff. The data used in the study were
obtained from 102 administrative personnel working at Hakkari University. The questionnaire method was
used in the research and the questionnaire has three parts. In the first part of the questionnaire, 6 questions are
measuring demographic characteristics. In the second part of the questionnaire, the scale developed by Niehoff
and Moorman (1993) was used to measure the organizational justice levels of the employees. In the third part
of the questionnaire, the scale developed by Brandes, Dharwadkar, and Dean (1999) was used to measure the
organizational cynicism levels of the employees. Factor analysis was performed to determine the dimensions
of the scales, and then confirmatory factor analysis was applied to test the construct validity of the scales.
Regression analysis was performed to test the research hypotheses. In the first regression model established,
the effect of organizational justice on organizational cynicism was tested. According to this model,
organizational justice has negatively affected organizational cynicism. The second regression model was
established to test the effect of distributive, procedural, and interactional justice, which are organizational
justice dimensions, on organizational cynicism. According to this model, it has been determined that
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distributive and procedural justice has not affected organizational cynicism, while interactional justice has
negatively affected organizational cynicism
Keywords: Organizational Justice, Organizational Cynicism, Administrative Staff
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MANIFESTATION OF GRAPES DOWNY MILDEW PATHOGEN (Plasmopara Viticola) IN
COIMBATORE REGION
ARIHARAN A
PARTHIBAN V. K
ABSTRACT
The present study was conducted in the grapes growing areas of Coimbatore district. Grape is an important
fruit crop in Coimbatore. Downy mildew reasons great damage to vines under warm and moist situations and
is customary in an epidemic form. Initially small mild inexperienced patches appear at the upper surface and
a white downy mould increase on the lower floor of leaves of the brand-new flush. The mould growth
protected the entire leaf blade that became brown and withered. The pathogen occurs all green pieces of the
plant. The disease attacks overall places the climate during the developing season is rainy and humid. A couple
of the more established leaves may develop symptoms, assuming the growing season has been dry and hot.
Direct yield losses are brought about by spoiling inflorescences and bunches. Aberrant losses can result from
untimely premature of plants due to foliar diseases. This premature defoliation is a serious issue since it
inclines the plant toward winter injury.
Keywords: Downy mildew, Disease incidence, losses
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A NEWLY DEVELOPED ERROR INNOVATION DISTRIBUTION FOR MODELLING
VOLATILITY
Olubiyi Adenike OLUWAFUNMILOLA
Olayemi Michael SUNDAY
Olajide
Oluwamayowa OPEYIMIKA
ABSTRACT
Many error innovations that were based on various modification strategies were introduced during the last few
decades. Since volatility is influenced by stock market responses to political recession, insecurity, ongoing
power outages, war, political unrest, and other economic crises, error innovation distribution is one of the key
techniques for estimating the true parameter of any volatility models. The error innovation was discovered to
be helpful in the modelling of investment volatility. The researchers offered a fresh distribution of errors in
this work that will compete with other error innovations already in existence. Maximum likelihood estimator
was used to estimate the parameters of the new distribution and to describe the theoretical feature of the
distribution. The exponentiated gumbel distribution were standardized and then converted to the new error
innovation through the method of transformation. The newly established error innovation which was obtained
through the method of transformation was applied on Generalized Autoregressive Conditional
Heteroskedasticity (GARCH 1,1) model but due to its complexity one may not be able to solve their partial
derivative analytically. Therefore, method of numerical solution BFGS was employed to obtained the
estimated values of the parameters using R- Programming language.
Keywords: Volatility Models, Error innovation distributions, Exponentiated Gumbel Distribution,
Transformation
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SKILLS REQUIRED BY AGRICULTURAL SCIENCE TEACHERS FOR EFFECTIVE
MANAGEMENT OF SCHOOL FARMS IN SECONDARY SCHOOLS IN LAGOS STATE
James. O.S. BANJO
Olufemi A. ADEKUNLE
Oluwole S. AJALA
Oluwalowi I. AKINBAMI
Mistura S. ADEYINKA
ABSTRACT
The study determined skills required by agricultural science teachers for effective functioning of the school
farm in secondary schools in Lagos State. The study was carried out in Lagos State. The descriptive survy
research design was adopted for the study. The population of the study was made up of Five hundred and
eighty-three (583) Agricultural Science teachers in the secondary schools in the six (6) Education Districts of
the state. The entire population was used for the study to get a better representation of the opinion of the
respondents. The instrument used for collecting data for the study was a structured questionnaire. The
Cronbach's Alpha coefficient obtained were 0.87 for skill in planning school farm and 0.96 for skills
in organizing while 0.91 is the overall reliability of the instrument. 445 copies of the instrument for
agricultural science teachers representing 76% were retrieved. The data collected were analyze using the
mean and standard deviation. The study revealed that most of the panning skills identified in this study for
planning the school farm were needed, most of the organizing skills identified were also required by
teachers for arranging the factors of production as well as putting of the resources both men and
materials in place for operation towards achieving the set goals of the farm activities. The authors
recommended that Faculties of Education in Universities and other Institutions involved in teacher preparation
should incorporate specific practical farm management skills into their training programmes in order to
equip teachers with the skill for good performance after graduation, the officials of Ministry of Education
should use the findings of this research to organise workshops and seminar for the retraining of teachers in
the field amongst others.
Keywords: Skills, Agricultural Science Teachers, Effective Management, School Farms, Secondary Schools,
Lagos State
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A REVISIT TO NEUTROSOPHIC COMPLEX NUMBER
Mamoni DHAR
ABSTRACT
In real life situations, most of the problems in economics, social science , environmental science and in many
other cases information are vague, imprecise and insufficient. Sometimes it is very difficult to express
uncertainties with the existing fuzzy set theory and intuitionistic fuzzy set theory. Observing the difficulties
faced by many researchers, the concept of neutrosiphic sets as a mathematical tool to deal with some
situations which involves impreciseness, inconsistencies and interminancy was developed.. It is expected that
neutrosophic sets will produce more accurate result than those obtained by using fuzzy sets or intuitionistic
fuzzy sets. Thereafter the idea of neutrosophic number came into the mind of some researchers which are
playing important role in dealing with some uncertain situations.
The main intention of this paper is to deal with concept of neutrosophic complex number. In the process
addition of neutrosophic complex number, multiplication of neutrosophic complex number, division of
neutrosophic complex number are discussed with some examples and also some of the properties of
neutrosophic complex number are put forward. Furthermore the conjugate of neutrosophic complex number
are also studied along with some properties. In the process of the discussion it can be found that most of the
properties of neutrosophic complex number are analogous to the complex number in general.
Keywords: Neutrosophic number, neutrosophic complex number, Conjugate of neutrosophic complex
number.
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RETAIL 4.0: OPTIMIZATION OF THE STOCK INVENTORY AND DECISION-MAKING
CENTERED ON DATA
Vagner Aparecido de MOURA
Paulo Samir Silva Ferreira dos SANTOS
Edson Cezário de OLIVEIRA
Mateus Lima BONFIM
ABSTRACT
Economic sectors have been awakened to this market’s new demand, driven by IoT, retail is one of the
emerging ones aims at enabling new sales and consumption experiences, integrating physical and virtual, both
in the purchase and management process. In this scenario, the object of the study of this project is based on
the following questioning: How to optimize control, collect, visualization of the data to achieve both efficiency
administration and micro-enterprises’ decision-making, centered on data? From this questioning, it was
adopted as methodological procedure: literature review on the thematic by articles, monography, aims at
understanding and analyzing the application’s role of the IoT its application to day to day of the company; in
the empirical data collection, it was used research of qualitative approach through semi-structured interview
to owner of the company; to describe the corporation environment, it was used ethnography. Based on the
collected and analyzed data, is proposed as prototype barcode reader connected via USB to a single Arduino
board (hardware and software) programmed to store data on clouds, which helps in the implementation of the
stock inventory in a company in the retail business of construction material, located in the northern region of
São Paulo. The authors have concluded, based on collected data from outside community, that the prototype
potentialize the possibility of optimizing the relation: customer-supplier-entrepreneur generating profit
maximization.
Keywords: Internet of Things; Retail; Industry 4.0.
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AN INSIGHT BASED STUDY TO INVESTIGATE COVID-19 PANDEMIC PRESSURE AND ITS
ELEMENTS IN PAKISTAN
Muhammad FAISAL
Muhammad Mansoor HAI
Samreen JAVED
Talat SAEED
ABSTRACT
Generally, the COVID-19 pandemic has accelerated sufferings of profound prosperity and lead mentalities of
populaces. Innumerable the other counties, it was including Pakistan, itemized implosion as ludicrous
consequences of the psychological weight affected by COVID-19. The ongoing survey examines human strain
and its part affected by COVID-19 in Pakistan, which chiefly comportment the discrete realisation.
Procedures: An online-based survey study was coordinated among 320 adult Pakistani peoples by getting
socio-section information, possible human strain, and aftereffects of the pandemic. A lot of authentic
instruments like Pearson's Correlation Matrices (PCM), T-test, it was Primary Components Analysis (PCA)
and Hierarchical Cluster Analysis (HCA) were applied to recognize the association between different
components and convincing factors extending human tension. Results: More than 70% of the individuals are
defying COVID-19 related mental strain, which achieves trickiness, rest strife, and family tumult. PCA and
HCA results showed a basic association between the respondents' points of view and human stiffness variable
star, which coordinated with the country's ongoing context. PCM consequences illumine the overtone flanked
by human strain factors and found financial trouble, downsizing ordinary spending, and food crisis are
interconnected together causes pressure. Moreover, hampering students' regular guidance and future calling
plans by and large add to mental strain. Considering the above disclosures, it's essential to introduce a period
arranged approach and execute security measure really looking at plans for Pakistan. The rescue plan will help
people with managing the pandemic and work on profound prosperity to fight against mental hardships
associated with COVID-19 and future pandemics.
Keywords: profound, implosion, authentic, aftereffects, hampering
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EXPLORING THE IMPACT OF GENDER, JAMB SCORE, STUDENTS’ BACKGROUND, AND
UNIVERSITY MODE OF ENTRY ON THE ACADEMIC PERFORMANCE OF ARCHITECTURE
STUDENTS IN ABU ZARIA
Muhammad Aminu MUSA
Yunusa Y. BADIRU
Aliyu Ibrahim GARBA
ABSTRACT
There has been so much controversy as to whether gender, JAMB-Score, Mode of Entry, and Students'
background affect students’ performance in architectural studies or not. This study is aimed at investigating it
using Ahmadu Bello University as a case study. It was achieved by exploring students' distribution in the
department of Architecture ABU Zaria based on gender, JAMB-Score, Mode of Entry, and Students’
background in terms of their entry subjects (technical or pure science background) and state of origins;
determining the association and exploring the correlations/ association between the performance of students
using their final CGPA. The study used a case study research strategy using an explorative design approach
as well as a quantitative research design. The data was collected from the archive of the department of
Architecture Ahmadu Bello University Zaria on the performance of 205 students who were admitted in
2014/2015 and 2015/2016 academic sessions. It was then analysed using statistical tools such as Eta
Coefficient Test, Pearson Product Moment Correlation technique, using a significance threshold of 0.05, bar
charts, column charts, graphs, etc. The results showed that there is no association between gender and students‘
performance in Architectural core courses at all levels except in Building Structures; a weak positive
correlation was also established between JAMB score and students‘ performance in Architectural Graphics
but no correlation was found between JAMB score and students’ performance in Architectural Design,
Building Construction and Building Structures at all undergraduate levels. It was also discovered that there is
no association between Students‘ background in Technical Drawing and four (4) Architecture core courses.
It further recommended that admission policy into schools of architecture should be gender-sensitive, and also
no need to include Technical Drawing as one of the compulsory entry subjects for the School of Architecture
in Nigeria as suggested by many researchers. Another one is that the UTME course for prosperous architecture
students should be changed to the ones that will correlate to the core courses of architecture.
Keywords: CGPPA, Gender, JAMB score, Mode of Entry, Performance
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METHODOLOGY UNDERSTANDING ISLAM
M.Rizky DARMAWAN
ORCID: 0000-0003-2941-7945X
Nela AULINDA
ORCID: 0000-0002-4059-7169X
Yuliavita AYU.P
ORCID: 0000-0001-7116-0763X
ABSTRACT
The purpose of this study is to explain the methodology of understanding Islam. This research method uses a
library approach sourced from books and journals according to the topic and research focus. The results of the
literature review in this study conclude that generally for theology, God is the main agent for various events
that occur in nature. Meanwhile, in contrast to Muslim philosophers, God's position as the First Cause no
longer intervenes directly. Tafsir according to language is idhah and tabyin (explaining/explaining). The word
hadith literally means general information or communication. Muhammad bin Ali Al Qashshab said, "Sufism
is a commendable character, which appears in a noble era, from a noble person, together with noble people".
Etymologically, fiqh understands or knows something. Meanwhile, in terms of terminology, Abdul Wahab
Khallaf defines the meaning of fiqh as: knowledge/knowledge of practical syara' laws derived from detailed
arguments.Modern thought shapes human understanding of reality, knowledge and values.Islamic economic
thought remembers that the concept of Islamic economics contained in the sources of divine law (Al-Quran
and Sunnah).
Keywords: methodology, understanding, and Islam.
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SİKLOP OBRAZLAR- ŞƏRQ VƏ QƏRB EPOS MÜHİTİ KONTEKSTİNDƏ
CYCLOPEAN CHARACTERS-IN THE CONTEXT OF THE EASTERN AND WESTERN EPIC
ENVIRONMENT
Vüsalə Kərimova Əli
ORCID: 0000-0001-6999-9690
XÜLASƏ
Siklop obrazlara bir çox xalqların mifologiyasında rast gəlirik.Yunan mifologiyasında bunlar-titanlar,
Skandinaviya mifində-etunlar, irland mifologiyasında – fomor adlanır. Şərqi Slavyan folklorunda siklop
Təkgözlü Şər( Liho one eyed) kimi qarşımıza çıxır. M. Vlasova Lihoya tək gözlü, pislik, bəla, pis qüvvə
mənalarını verir. Liho həm insana bənzəyir, həm də ondan fərqlənir, tək gözlü incə bir qadın kimi təsvir
olunur. Ya meşədə, ya da dəyirmanda yaşayır, insan sümüklərindən yığılmış bir yataqda yatır. İrland
mifologiyasındakı Fomor isə yeraltı iblis və yeraltı varlıq mənlarını verir. Fo- altında, aşağıda, mor- və yaxud
mur- böyük mənasını verir. Fomorların ən məşhuru Balor Luq tərəfindən gözünə nizə sancılaraq məhv edilir.
Yapon folklorunda üzündə tək bir gözü olan siklopa Xitosume-Xodzo və yaxud obake deyirlər. Obakelər
daha zərərsiz təkgözlülərdir. Təkgözlü çətir isə kasa obake adlanır. Hagen isə Alman və Skandinaviya
əfsanələrində Burqundiya döyüşçüsü olaraq tək gözlə təsvir edilir. Heradot Tarix əsərində arimasplardan yəni
təkgözlülərdən (anima-bir, spu-göz ) da bəhs edir. Arimasplar qızıl qoruyan qriffonlar ilə döyüşür, Riffey
dağlarının ətəyində yaşayır.
E.Ə 7-ci əsrdə şərqə səyahət edən Koustoun oğlu Aristeyin xatirələri türklərin məskunlaşması haqqında ən
qədim yazılı mənbədir. Aristey “Arimaspeya” dastanında arimasplardan danışaraq “Onlar adi insanlar deyil,
ilahi güc və qüvvətə sahib xalqdır”,- deyir.
Açar sözlər: siklop, mif, mifologiya, arimasp
ABSTRACT
Cyclopean images are found in the mythology of many peoples.In Greek mythology, they are called-Titans,
in Scandinavian myth – etuns, in Irish mythology-fomor. In East Slavic folklore, Cyclopean appears before
us as one-eyed evil(Liho one eyed). M. Vlasova gives LiHo one-eyed, meaning evil, trouble, evil force. Liho
is depicted as a slender woman with one eye, both human-like and distinct from her. He lives either in the
forest or in the mill, sleeping on a bed assembled from human bones. Fomor in Irish mythology, on the other
hand, gives me the underworld demon and the underworld entity. Fo- means UNDER, below, mor - or murgreat. The most famous of the fomors is destroyed by Balor lug with a spear stuck in his eye. In Japanese
folklore, the cyclope with a single eye on the face is called Chitosume-Khodzo or obake. Obakees are more
harmless single-eyed. And the one-eyed umbrella is called kasa obake. Hagen, on the other hand, is depicted
in German and Scandinavian legends as a Burgundian warrior with a single eye. Heradot also mentions
arimasps, that is, one-eyed (anima-one, spu-eye) in his work on history. The arimasps fight the gold guard
Griffons, live at the foot of the Riffey mountains.
E.And the memoirs of Aristey, the son of Koustoun, who tra ELED to the East in the 7th century, are the
oldest written source about the settlement of the Turks. Speaking of the arimaspes in the epic “Arimaspea”,
Aristey says that “they are not ordinary people, but a people endowed with divine power and strength.”
Keywords: Cyclopean, myth, mythology, arimasp
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C. MƏMMƏDQULUZADƏNİN YARADICILIĞINDA VƏTƏN, MİLLƏT, DİL, DİN
MƏSƏLƏLƏRİ
ISSUES OF HOMELAND, NATION, LANGUAGE, AND RELIGION IN C.
MAMMADGULUZADE'S WORK
Adilə Məmmədli MƏMMƏD
ORCID: 0000-0001-6363-3604
XÜLASƏ
Tarixə dünya müharibələri, inqilabi çevrilişlər, qanlı represiyalar, siyasi qalmaqallarla daxil olmuş XX əsr
Azərbaycan ədəbiyyatına böyük şəxsiyyətlər bəxş etmişdir. Bu şəxsiyyətlərdən biri də böyük ədəbi məktəb
yaratmış, öz dəsti-xətti ilə Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir cığır açmış, böyük yazıçı, dramaturq publisist
və ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadədir. ‘‘Gözümü ömrümdə birinci dəfə açan kimi dünyanı qaranlıq
görmüşəm,, deyən və əli qələm tutan gündən bu qaranlıq mühitə və cəhalətə qarşı barışmaz mübarizə aparan
Cəlil Məmmədquluzadənin ‘‘Molla Nəsrəddin,, jurnalını və eləcə də ədəbi məktəbini yaratması təsadüfi
deyildir. ‘‘Molla Nəsrəddin,, jurnalı Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda geniş yayılacaq oyanışa,
yeniləşmə hərəkatına yol açan, azadlıq-müstəqillik ideyalarının inkişafına güclü təsir göstərmişdir. Məhz bu
ədəbiyyat mürgüləyən xalqda milli mənlik şüurunu oyatdı, hər bir fərdə onun vətəndaş hüququnu başa saldı.
Mirzə Cəlil xalq həyatını bütün sevincli və kədərli, işıqlı və kölgəli, yeni və köhnə mənzərələri ilə ədəbiyyata
gətirən, söz sənətini xalqın qurtuluş və səadəti üçün səfərbər etməyi vacib vətəndaşlıq vəzifəsi sayan
ədiblərdəndir. Yazıçı ətrafında gördüklərini qələmə alaraq qəflət yuxusunda yatanları oyatmaq üçün çarə
axtarırdı: ədəbiyyatın, yazıçının müqəddəs vəzifəsini məhz burada görürdü. Təsadüfi deyilki yazıçının
yaradıcılığında əsas mövzu milli və ümumibəşər olmuşdur. Onun ,,Anamın kitabı’’, ,,Ölülər’’ əsərləri buna
nümunədir. Mirzə Cəlilin yaratdığı ,,Ölülər’’ əsərində ədin İsgəndərin dili ilə öz vətəndaşlarını ölülər deyə
qəflətdən ayılmağa, intibaha çağırır.
Açar sözler: Vətən,dil,millət
ABSTRACT
The 20th century, which went down in history with world wars, revolutionary revolutions, bloody
repressions, and political scandals, gave great personalities to Azerbaijani literature. One of these
personalities is Jalil Mammadguluzade, a great writer, dramatist, publicist and public figure, who created a
great literary school, opened a new path in Azerbaijani literature with his style. It is no coincidence that Jalil
Mammadguluzadeh, who said, "As soon as I opened my eyes for the first time in my life, I saw the world in
darkness," and who has been fighting against this dark environment and ignorance since the day he picked
up a pen, created the "Molla Nasreddin" magazine and also his literary school. Molla Nasreddin's magazine
had a strong impact on the development of the ideas of freedom and independence, paving the way for the
revival and renewal movement that will spread widely in Azerbaijan and beyond. It was this literature that
awakened the national self-consciousness in the slumbering nation, and made every individual understand
his civil rights. Mirza Jalil is one of the writers who brought the people's life with all its happy and sad, bright
and shadowy, new and old scenes to literature, and considered it an important civic duty to mobilize the art
of words for the salvation and happiness of the people. Writing down what he saw around him, the writer
was looking for a way to wake up those who were sleeping in a heedless sleep: he saw the sacred duty of
literature and the writer right here. It is not accidental that the main theme in the writer's work was national
and universal. His works "My Mother's Book" and "The Dead" are examples of this. In Mirza Jalil's work
"The Dead", using the language of Adin Iskander, he calls his citizens to wake up from the dead, and call for
renaissance.
Keywords: Motherland, language, nation
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SOSYAL MEDYADA MAHREMİYET İHLALİ VE TEŞHİR SARMALI BAĞLAMINDA ÇOCUK
İSTİSMARI
VIOLATION OF PRIVACY, SELF EXHIBITIONIST AND CHILD ABUSE IN SOCIAL MEDIA
Pınar SEVGINER
ORCID: 0000-0002-9756-6304
ÖZET
Araştırma kapsamında, günümüzde sosyal medya platformlarının etkili yükselişiyle birlikte bir sorunsal
olarak karşımıza çıkan “mahremiyet ihlali” teşhir boyutunda ele alınarak çocuk istismarı açısından
çerçevelenmiştir. Mahremiyet ihlallerinin çarpıcı örnekleri özellikle sosyal medya üzerinden paylaşıma
sokulurken, ebeveynlerin çocuklarını sunum şekli sosyolojik açıdan endişe verici boyuta ulaşmaktadır. Yeni
medya düzeninin yarattığı yeni sosyalleşme biçiminde, gözetleme ve dikizleme kaçınılmaz olgular olarak
karşımıza çıkmaktadır. İnternet kullanıcısının bireyden nesne haline dönüştüğü alanda, rotgenci ve teşhirci
olmanın kanıksandığı bir durum özgürlük zemini olarak algılanır hale gelmiştir. Kendi kendini teşhir etme
durumunda çocuk istismarına alan açan kullanım şekillerinin ebeveynler tarafından kanıksanır hale geldiği
gözlemlenmektedir.
Nitel metot yöntemine dayandırılan araştırmada “amaçlı örneklem” türü seçilerek, nitel veri toplama
sürecinde “kritik durum örneklemesi” metodu kullanılmıştır. Bu bağlamda, ebeveynlerin çocuklarını sosyal
medya üzerinden popüler hale getirmek amacıyla sunumlarının yansıttığı örtük mesajlar irdelenerek,
mahremiyet yitimi açısından değerlendirmek amaçlanmıştır. Örneklem olarak çalışmada aktarılan görseller,
en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında gelen Instagram üzerinden elde edilmiş, çocukların
yüzleri kapatılarak yansıtılmıştır.
Giriş bölümünde konunun ana hatlarına değinilerek, ‘mahremiyet’, ‘sosyal medyada kendini ifade’,
‘mahremiyet ihlalleri ve teşhir’ alt başlıkları literatür incelemesine dayandırılarak değerlendirilmiştir.
Çalışma kapsamında değerlendirilen örneklerle birlikte sonuç bölümünde tüm bulgular ışığında genel bir
yorumlama yapılmıştır. Sonuç bölümünde, çocuk istismarı konusundaki endişelerin üzerinde durulurken,
açık profillerde paylaşılan çocuk fotoğraflarının amacı dışında nerelerde kullanıldığına dikkat çekmek
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Teşhir, Mahremiyet, Mahremiyet İhlali, Çocuk İstismarı.
ABSTRACT
In this research, "violation of privacy", which is a problem with the effective rise of social media platforms
today, is handled in the context of child abuse. While examples striking of privacy violations are shared
especially on social media, the way of parents present their children is sociologically alarming. Surveillance
and peeping appear as inevitable phenomena in the new socialization form created by the new media order.
Internet user becomes an object from an individual, as a result of this, self-exhibitionist is taken for granted
has become perceived as a ground of freedom. It is observed that the forms of use that make an area for child
abuse in the case of self-exhibition, become legitimate to the parents.
In the research based on the qualitative method, the type of "purposive sampling" and “critical case
sampling” method was used in the qualitative data collection process. The implicit messages reflected by the
parents' presentations were examined in order to make their children popular in the social media, it was aimed
to evaluate in terms of loss of privacy. The sample images are obtained from Instagram, one of the most used
social media channels, and are reflected by covering the faces of the children.
In the sub-headings of the article, 'privacy', 'self-expression in social media', 'violations of privacy and selfexposure' are evaluated based on the literature review. In the conclusion part, while focusing on the concerns
about child abuse, It is aimed to draw attention to where children's photos shared on open profiles are used
outside of purpose.
Keywords: Social Media, Privacy, Self-Exposition, Violation of Privacy, Child Abuse.
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LINGUISTIC TERMINOLOGY IN PERSIAN LANGUAGE
Verdiyeva Gunay V.
ABSTRACT
As with many languages of the world, linguistic terminology is one of the most commonly used branches of
terminology in general. Elements of linguistic terminology are used, as a rule, when studying a particular
language, when writing grammar textbooks or research papers by students, doctoral students or scientists.
As we know, the history of the Persian language covers three periods of language development: Old Persian,
Middle Persian (Pahlavi) and New Persian periods. The Old Persian period spans 2 millennium BC-4-3 cc
BC, the Middle Persian period -4-3 cc BC to 8-9 centuries AD, New Persian – from the 9th century to this
day.
The first grammar books on the New Persian language (farsi) were written in the 9th-10th century AD.
Grammar terms are first found in these books. Subsequently, linguistic terms were modified, their ranks were
replenished, some of them acquired other semantic meanings.
Of the most common terms of linguistics in modern Persian, we can mention such as (sərf) - morphology,
(nəhv) - syntax, (esm) - name, (sefət) - adjective, (fel) - verb, (zərf) - adverb, (pəsvənd)-suffix,(zəbanṣenasi)linguistics,(geramer)-grammar and others.
It should be noted that, like other words, some linguistic terms were formed on the basis of the Persian
language itself, some were borrowed from Arabic, and the other part from European languages. However,
most of the terms of linguistic terminology are terms borrowed from Arabic. Recently, a large-scale
campaign has been carried out in Iran aiming at replacing borrowings with Persian words.This applies, first
of all, to Arabic borrowings.
Keywords: term, Persian language, linguistic, terminology‚grammar
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GEÇİŞ DÖNEMİ ADALETİ MEKANİZMALARINDAN GERÇEK/BARIŞ/UZLAŞTIRMA
KOMİSYONLARI
TRUTH/JUSTICE/RECONCILIATION COMMISSIONS AS MECHANISMS OF
TRANSITIONAL JUSTICE
Selin BASER
ORCID: 0000-0003-1267-6254
ÖZET
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne göre geçiş dönemi adaleti, bir toplumun, toplum içindeki
güvenilirliği ve uzlaşıyı sağlamak ile adaleti tecelli ettirmek için, geçmişindeki büyük ölçekli çatışma, baskı,
ihlal ve suistimallerle yüzleşme çabası ile bağlantılı şekilde ortaya çıkan tüm süreç ve mekanizmaları kapsar
(S/2004/616). Bir başka ifadeyle, geçiş dönemi adaleti, uluslararası suç teşkil eden geniş çaplı ve vahim insan
hakları ihlallerini gerçekleştiren rejimlerden sonra gelen demokratik rejimlerin, geçmişte yaşananları
görmezden gelmeksizin, ulusal barışı sağlama, adaleti yeniden tesis etme ve telafi çabası ile attığı adımlar
olarak belirtilebilecektir.
Cezai kovuşturmalar, tazminat programları ve yapılan çeşitli kurumsal reformlar, geçiş dönemi adaletini
sağlamak için atılan adımlardan bazılarıdır. Geçiş döneminde hayata geçirilen en etkili mekanizmalardan
birisi de geçmişte yaşananları tespit etmek için kurulan, gerçek/barış/uzlaştırma komisyonu gibi isimler
taşıyan komisyonlardır. Bu komisyonların amacı yargılama faaliyeti üstlenmeden, gerçekleştirilen insan
hakkı ihlallerini ortaya çıkartmaktır. Sierra Leone’da, Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu hakkında kamuoyunu
bilgilendirmek üzere hazırlanan posterin üzerinde yer alan “Gerçek acıtır ama savaş daha çok acıtır” mesajı,
bu komisyonların amacını ince bir dille ifade etmektedir.
Öğretide, gerçek/barış/uzlaştırma komisyonlarının, savaş mahkemeleri ile gerçekleştirilen insan hakkı
ihlallerinin ve haksızlıkların unutulması arasında bir orta yol olduğu ifade edilmektedir. Bu tür
komisyonların işleyişine bakıldığında, bazen ceza yargısı ile bir arada, bazen ise ceza yargılamasının ön
adımı olarak faaliyet gösterdikleri görülmektedir.
Bu çalışma ile bugüne kadar vahim insan hakkı ihlallerinin ortaya çıkartılmasında önemli bir işlev yerine
getirmiş olan gerçek/barış/uzlaştırma komisyonlarının etkililiği ve bu komisyonların uluslararası ceza yargısı
ile karşılaştırılması konuları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Geçiş Dönemi Adaleti, Uluslararası Ceza Yargısı, Uluslararası Adalet Komisyonu,
Uluslararası Gerçek Komisyonu, Uluslararası Barış/Uzlaştırma Komisyonu.
ABSTRACT
According to the United Nations Security Council, “transitional justice covers the full range of processes and
mechanisms associated with a society’s attempt to come to terms with a legacy of large-scale past conflict,
repression, violations and abuses, in order to ensure accountability, serve justice and achieve reconciliation”
(S/2004/616). In other words, transitional justice can be defined as the steps taken by democratic regimes
after the regimes that have committed large-scale and grave human rights violations that constitute
international crimes, in an effort to build national peace, restore justice and make compensations, without
ignoring what has happened in the past.
Criminal prosecutions, compensation programs and various institutional reforms are some of the steps taken
to ensure transitional justice. One of the most effective mechanisms implemented in the transition period is
the truth/justice/reconciliation commissions, which are established to bring out what happened in the past.
The purpose of these commissions is to reveal human rights violations without undertaking any judicial
activity. The message “Truth hurts, but war hurts more” on the poster prepared to inform the public about
the Truth and Reconciliation Commission in Sierra Leone elucidates the purpose of these commissions.
According to doctrine, truth/justice/reconciliation commissions are a middle ground between forgetting the
human rights violations/injustices and the war courts. When we consider the functioning of such
commissions, it is seen that they sometimes operate together with the criminal justice system and sometimes
as a preliminary step in the criminal proceedings.
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In this study, the effectiveness of truth/justice/reconciliation commissions, which have played an important
role in revealing grave human rights violations, and the comparison of these commissions with international
criminal justice will be examined.
Keywords: Transitional Justice, International Criminal Justice, International Justice Commission,
International Truth Commission, International Reconciliation Commission.
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ULUSLARARASI CEZA HUKUKU AÇISINDAN NÜRNBERG VE TOKYO ASKERİ CEZA
MAHKEMELERİ’NİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNALS (NUREMBERG AND
TOKYO) IN TERMS OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW
Selin BASER
ORCID: 0000-0003-1267-6254
ÖZET
II. Dünya Savaşı sırasında, Alman ve Japon görevlilerin işledikleri savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar,
boyutları ve etkileri açısından, bu savaşın en çok yankı uyandıran olayları olmuştur. Özellikle Nazilerin
yönetimindeki Alman hükumeti tarafından Yahudi toplumu ve diğer azınlık gruplara karşı gerçekleştirilen
ve bugün Yahudi Soykırımı, Holokost gibi isimlerle anılan toplu kıyımlar ve ağır insan hakkı ihlalleri,
uluslararası kamuoyunda büyük infial ve tepki yaratmıştır.
Söz konusu insan hakkı ihlallerinin iyice açığa çıkmasını takiben, bu ağır suçları işleyenlerin cezasız
bırakılmaması konusunda oluşan ortak irade sonucunda, Nürnberg’de Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi
(“Nürnberg Mahkemesi”) ve Tokyo’da Uluslararası Uzakdoğu Askeri Mahkemesi (“Tokyo Mahkemesi”)
kurulmuştur. Alman ve Japon savaş suçluların yargılanması için kurulan ad hoc ve olağanüstü mahkeme
niteliğindeki söz konusu mahkemeler, statüleri gereğince barışa karşı suçlar, savaş suçları ve insanlığa karşı
suçları yargılamakla yetkilendirilmiştir. Her iki mahkeme de savaş suçları ve uluslararası insancıl hukukun
ihlalinden doğan fiillere ilişkin yaptıkları yargılamalar ve oluşturdukları içtihatlar ile, uluslararası ceza
hukukunun gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Bilhassa Nürnberg Mahkemesi, belli gruplara yönelik
olarak savaş sırasında işlenen soykırım niteliğindeki fiilleri insanlığa karşı suçlar altında değerlendirerek,
her ne kadar farklı bir ad altında olsa da soykırıma ilişkin ilk içtihatları oluşturmuş ve bu da 1948 yılında
çıkartılan Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme’ye giden yolu açmıştır.
Bununla birlikte, Nürnberg ve Tokyo Mahkemeleri, II. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinin iradeleri
sonucunda kuruldukları ve yargı yetkilerini de mağlup devletler adına çalışan kişi ve örgütler üzerinde
kullandıkları için, yargı yetkileri hakkında “galiplerin adaleti” gibi değerlendirmeler yapılmış ve söz konusu
mahkemeler, adil yargılama yapmadıkları gibi gerekçelerle eleştirilmiştir.
Bu bildiri ile, uluslararası ceza hukukunun gelişimi açısından büyük önem taşıyan Nürnberg ve Tokyo
Mahkemeleri hakkında genel bilgiler verildikten sonra, mahkemelerin pozitif ve negatif yönleri
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ceza Hukuku, Savaş Suçları, Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi
(Nürnberg Mahkemesi), Uluslararası Uzakdoğu Askeri Mahkemesi (Tokyo Mahkemesi), Nürnberg ve
Tokyo Yargılamaları.
ABSTRACT
The war crimes and crimes against humanity committed by German and Japanese officials during World
War II were, in their scale and impact, the most resonant events of that war. In particular, the mass killings
and grave human rights violations carried out by the German government under the power of the Nazis,
against the Jewish community and other minority groups, today known as the Jewish Holocaust, caused great
indignation and reaction in the international public opinion.
Following the revelation of the gross human rights violations in the war, the International Military Tribunal
(“Nuremberg Tribunal”) was established in Nuremberg and the International Military Tribunal for the Far
East (“Tokyo Tribunal”) was established in Tokyo as a result of the common will that those who committed
these grave crimes should not be left unpunished. These ad hoc and extraordinary courts established for the
trial of German and Japanese war criminals were authorized to try crimes against peace, war crimes and
crimes against humanity in accordance with their charters. Both courts have made significant contributions
to the development of international criminal law with their judgments and case-laws on war crimes and acts
arising from violations of international humanitarian law. Especially, the Nuremberg Tribunal evaluated the
acts of genocidal nature committed during the war against certain groups as crimes against humanity, and
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formed the preliminary jurisprudence on genocide, albeit under a different name, and this paved the way for
the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide enacted in 1948.
However, since the Nuremberg and Tokyo Courts were established as a result of the will of the victorious
states (known as “Allies”) of World War II, and they exercised their jurisdiction over individuals and
organizations working on behalf of the defeated states (known as “Axis Powers”), their operations called
“victors’ justice” in some quarters and they were criticized for the issues like not conducting fair trials.
In this study, after providing general information about the Nuremberg and Tokyo Tribunals, which are of
great importance for the development of international criminal law, their positive and negative aspects will
be evaluated.
Keywords: International Criminal Law, War Crimes, International Military Tribunal at Nuremberg,
International Military Tribunal for the Far East, Nuremberg and Tokyo Trials.
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AİLE İŞLETMELERİNİN SÜREKLİLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN
ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
ASSESSING THE PRIORITIES OF THE FACTORS AFFECTING THE CONTINUITY OF
FAMILY BUSINESSES: EASTERN BLACK SEA REGION
Nihan BIRINCIOGLU
ORCID: 0000-0002-2707-5091
Pelin CELIK SENTURK
ORCID: 0000-0002-2234-2656
ÖZET
Dünya ekonomisi genelindeki ağırlıklı paylarına rağmen, aile işletmeleri, dikkate değer düzeyde süreklilik
sorunsalı ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Aile işletmelerinin sürekliliklerini etkileyen çok sayıda
değişkenden bahsetmek mümkündür. Literatürde, aile işletmelerinin faaliyet gösterdikleri bölgenin yerel
kültürüyle uyumlu hareket etmeleri halinde sürekliliklerinin artacağı görüşü hâkimdir. Bu sebeple, bu
çalışmada da Birincioğlu’nun (2015) araştırmasında tespit etmiş olduğu Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki aile
işletmelerinin sürekliliklerini etkileyen etmenler dikkate alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz
Bölgesi’ndeki aile işletmelerinin süreklilikleri üzerinde etkili olan kurucuların kişisel özellikleri, aile
değerleri, iş değerleri ve aile işletmesinin sosyal sermayesi olmak üzere dört grup etmeni oluşturan kritik
değerlerinin hangilerinin daha önemli olduğunun tespit edilmesidir. Çünkü aile işletmeleri bu bağlamda
çalışma yapmak istediklerinde nereden başlayacaklarını tam olarak bilememekte, daha az önemli olan
faktörleri daha önce dikkate alarak zaman kaybetmekte ve süreçte kendilerine zarar vermektedirler. Oysa bu
çalışma, aile işletmelerinin tüm bu faktörler arasından öncelikli olarak hangisini daha fazla dikkate almaları
gerektiği ve hangisini sağlamada daha öncelikli davranmaları gerektiği hakkında fikir vermektedir.
Bu bağlamda kriterlerin ağırlıklandırılarak sıralanması için Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden
SWARA yönteminden yararlanılmıştır. SWARA yöntemi adımları uygulandığında en önemli alt kriterlerin;
mücadeleci olma, adaletli aile yapısına sahip olunması, dürüstlüğün ön planda olması ve aile işletmesinin
itibar sahibi olması olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aile İşletmeleri, Süreklilik, SWARA Yöntemi, Kriter Ağırlıklandırma
ABSTRACT
Despite their predominant share in the world economy, family businesses face a significant continuity
problem. It is possible to talk about many variables that affect the continuity of family businesses. In the
literature, there is a prevailing opinion that if family businesses act in harmony with the local culture of the
region in which they operate, their continuity will increase. For this reason, in this study, the factors affecting
the continuity of family businesses in the Eastern Black Sea Region, which was determined in the research
of Birincioğlu (2015), taken into account. The aim of this study is to determine which critical values are
more important, which are the personal characteristics of the founders, family values, business values and
social capital of the family business, which are effective on the continuity of family businesses in the Eastern
Black Sea Region. Because family businesses may not know exactly where to start when they want to work
in this context, they waste time by considering less important factors before and they harm themselves in the
process. However, this study gives an idea about which of these factors’ family businesses should take into
consideration more and which should be more prioritized in providing them.
In this context, the SWARA method, which is one of the Multi-Criteria Decision-Making Techniques, used
to rank the criteria by weighting. When the SWARA method steps are applied, the most important subcriteria are; being combative, having a fair family structure, being at the forefront of honesty and having a
reputation of the family business.
Keywords: Family Businesses, Continuity, SWARA Method, Criteria Weighting
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TARİHİ KENTLERDE KENTSEL CANLILIK PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI:
İSTANBUL/FATİH ÖRNEĞİ
RESEARCHING URBAN VITALITY PARAMETERS IN HISTORICAL CITIES: THE CASE OF
ISTANBUL/FATIH
Sule ERDEM ALTUN
ORCID: 0000-0002-8526-4480
Elif ORNEK
ORCID: 0000-0001-9835-2693
ÖZET
Kentlerin tarihi ve özgün dokuları, geçmişten günümüze kadar yaşayan insanların tüm topluma bıraktığı
eserlerdir. Bu dokuların önemini kavrayan uluslar geçmişten gelen kimliklerini koruyarak geleceğe
aktarmışlardır. Önemini kavrayamayan uluslar ise benliklerini yitirmişler ve eşsiz özelliklerini
kaybetmişlerdir. Bu nedenle eski ve yeni kent bütünlüğü sağlanarak kentlerin tarihi ve özgün dokularını
tanımak, anlamak, koruyarak geleceğe aktarmak önemlidir. Tarihi kentler, geçmişte barınma ve çalışma
alanlarının bir arada bulunduğu, toplumun sosyal ve ekonomik yapısının canlılık, hareketlilik ve çeşitlilik
kavramlarıyla ifade edilebileceği; kentin gelişim süreci ile birlikte günümüzde merkezi bölgelerde kalan
özgün kent parçalarıdır. İşlevsel, niteliksel ve kültürel anlamda oldukça zengin durumda olan bu mekânların
korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda aktarılması önemlidir.
Günümüzde Tarihi Yarımada, denetimsiz gerçekleşen turizm politikaları ile bu sektörün ilerleyişi, değişen
tüketim alışkanlıkları, çeşitli sebeplerle yerli kullanıcıların alandan uzaklaşması ve mekânda aidiyet ile
sahiplik duygusunun neredeyse yok olması sonucu değişmiştir. Değişim, alanın gerek sosyo-ekonomik
yapısında gerekse fizik mekânında gerçekleşmiş ve bu durum kentsel canlılığa etki etmiştir. Bu doğrultuda
çalışmanın amacı, literatürde tanımlanan kentsel canlılık parametrelerini tarihi kentler için yorumlayarak
ortaya koymaktır. Çalışmada, kentsel canlılık kavramına etki eden parametreler İstanbul/Fatih ilçesi için
mekânsal analizlerle test edilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen veriler coğrafi bilgi sistemleri ile
oluşturulmuş haritalara işlenerek, şematik gösterimler ile desteklenmiş görsel analizler elde edilmiştir.
Değişim sürecinin yaşanmasına etki eden kırılma noktaları, koruma, turizm teşvik politikaları ise literatür
araştırması ile ortaya konmuştur. Eski ve meri imar planları görsel olarak karşılaştırılmıştır. Yapılan
analizlerle, kentsel canlılığını yitiren bölgeleri ve yitirilme nedenlerini saptamaya çalışılmıştır. Sonuç olarak
canlılığını yitiren bölgelerin yeniden canlılığına kavuşması için öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarihi Kentler, Kentsel Canlılık, Tarihi Kentlerde Canlılık, Fatih
ABSTRACT
The historical and original textures of the cities are the artifacts left by the people living from past to present.
The nations that realized the importance of these textures transferred them to the future by preserving their
identities from the past. Nations that fail to understand the importance of these textures have lost their
identities and their unique characteristics. For this reason, it is important to recognize, understand and
transfer to the future by preserving the historical and original textures of the cities by ensuring the integrity
of the old and new cities. In the past historical cities were the habitats that housing, working places were
located together and the society's social and economic structure were defined as the concepts of vitality,
mobility and diversity; today, these are the original parts of the city that remain in the central regions
together with the development process of the city. It is important to protect, sustain these places, which are
very wealthy in terms of functional, qualitative and cultural and to transfer them to future generations in
accordance with the principles of sustainability.
Today, the Historic Peninsula has changed as a result of the uncontrolled tourism policies, the progress of
this sector, changing consumption habits, the departure of domestic users for various reasons, and the almost
disappearance of the sense of belonging and ownership in the place. The change have taken place in the
either socio-economic area of the field or the physics, and this situation has affected the urban vitality. In
this direction, the aim of the study is to reveal the urban vitality parameters defined in the literature by
interpreting them for historical cities. In the study, the parameters affecting the concept of urban vitality
were tested with spatial analyzes for Istanbul/Fatih district.The data obtained within the scope of the study
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were processed into maps created with geographic information systems, and visual analyzes supported by
schematic representations were obtained. The breaking points that affect the change process, protection and
tourism incentive policies have been revealed by literature research. The old and current construction plans
were visually compared. With the analyzes made, it has been tried to determine the regions that have lost
their urban vitality and the reasons for their loss. As a result, suggestions have been developed for the
revitalization of the regions that have lost their vitality.
Keywords: Historical Cities, Urban Vitality, Vitality in Historical Cities, Fatih
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BAZI KRİPTOGRAFİK FONKSİYONLAR İLE TANIMLANAN DOĞRUSAL KODLARIN
ÖRTME YARIÇAPI ÜZERİNE
ON THE COVERING RADII OF LINEAR CODES DEFINED BY SOME CRYPTOGRAPHIC
FUNCTIONS
Damla OZDEMIR
ORCID:0000-0002-5972-4674
Seher TUTDERE
ORCID:0000-0001-5645-8174
ÖZET
Büyük ölçüde doğrusal olmayan fonksiyonların önemi, akış şifreleri üzerinde gerçekleştirilen korelasyon
saldırıları ile ilişkisini ortaya koyan Meier ve Staffelbach tarafından 1980’li yıllarda keşfedilmiştir.
Sonrasında, 1990’larda Nyberg tarafından diferansiyel kriptanalize karşı dayanıklı fonksiyonların tasarımı
ile bahsedilen kriptografik özelliklere sahip fonksiyonların tasarımının önemi artmıştır. Diferansiyel
kriptanalize karşı direnç sağlamak için optimal özelliklere sahip olan mükemmel doğrusal olmayan (PN) ve
nerdeyse mükemmel doğrusal olmayan (APN) fonksiyonlar, o zamandan beri birçok araştırmacı tarafından
yoğun olarak çalışılmıştır. Bu fonksiyonlar kriptografi ile birlikte, kodlama teorisinde de önemli bir yere
sahiptir. 𝑚𝑚 > 0 pozitif bir tam sayı ve p bir asal sayı olmak üzere, 𝔽𝔽𝑝𝑝𝑚𝑚 sonlu cismi üzerinde tanımlanan
APN fonksiyonlar diferansiyel olarak 2-düzgündür, yani kriptografik açıdan güvenli iletişimin tasarımında
optimal diferansiyel özelliklere sahiptir. Mükemmel doğrusal olmayan (PN) fonksiyonlar içerisinde özel
olarak tanımlanmış düzlemsel fonksiyonlar tek karakteristikli cisimler üzerinde APN fonksiyonlarının bir
benzeridir, yani p’nin tek asal olması durumunda sonlu 𝔽𝔽𝑝𝑝𝑚𝑚 cisimleri üzerinde tanımlanmaktadır. Diğer
taraftan, doğrusal kodlar veri depolama sistemleri, iletişim sistemleri ve tüketici elektroniği gibi birçok
uygulama alanına sahiptir. Bu sistemlerin gereksinimlerini karşılamak için istenilen özelliklere sahip
doğrusal kodların nasıl elde edileceği üzerine çalışmalar yapılmaktadır. APN fonksiyonlar ve düzlemsel
fonksiyonlar ile doğrusal kodlar elde etmenin verimli olduğu literatürde bilinmektedir. Bu çalışmada,
bahsedilen fonksiyonlar ile tanımlanan doğrusal kodlar ele alınmaktadır. Özel olarak, bu kodların örtme
yarıçapı ile ilgili literatürde bilinen bazı önemli sonuçlar tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler:APN fonksiyonlar, düzlemsel fonksiyonlar, doğrusal kodlar, örtme yarıçapı
ABSTRACT
In 1980s the significance of highly nonlinear functions was discovered by Meier and Staffelbach who
introduced their relationship with the correlation attacks on stream ciphers. Then in 1990s, with the studies
of Nyberg on the construction of the functions which are resistant against the differential cryptanalysis, the
importance of the functions achieving the mentioned cryptographic properties have been grown up. Since
then, perfect nonlinear (PN) and almost perfect nonlinear (APN) functions, which have the optimal properties
for the resistance against differential cryptanalysis, have been studied intensively by many researchers.
Beside cryptography, these functions play an important role also in coding theory. APN functions defined
over the finite fields 𝔽𝔽𝑝𝑝𝑚𝑚 , 𝑝𝑝 is a prime and 𝑚𝑚 > 0 is a pozitif integer, are diffrentially 2-uniform, i.e., these
functions cryptographically have the optimal differential properties for the construction of secure
communication. Planar functions which are a special type of the PN functions are defined over finite fields
with odd characteristic, i.e., over the fields 𝔽𝔽𝑝𝑝𝑚𝑚 , where p is odd. These functions are similar to APN
functions. On the other hand, linear codes have many applications in communication, data storage systems,
consumer electronics, etc. In order to meet with the requirements of these systems, the studies on the
construction of linear codes with the desired properties are ongoing extensively. It is well-known that one
can efficiently obtain linear codes by using APN functions and planar functions. In this study, the linear
codes defined by the aforementioned functions are considered. Specifically, we discuss some important
results on the covering radii of these codes given in the literature.
Keywords :APN functions, planar functions, linear codes, covering radius.
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MAKSİLLA VE MANDİBULANIN İLACA BAĞLI OSTEONEKROZU (MRONJ) VE GÜNCEL
TEDAVİ ALGORİTMALARI
MRONJ, MEDICATION-RELATED OSTEONECROSIS OF JAW (MRONJ) AND CURRENT
TREATMENT ALGORITHMS
Ayfer KAYNAR
ORCID: 0000-0003-4753-5099
ÖZET
Maksilla ve/veya mandibulanın mikrotravma sonrasındaki spontan sekonder enfeksiyonuyla kemiğin açığa
çıkması ve bu nedenle yapılan debridmanın klinik prognozun daha da bozulmasına neden olması, bu
kemiklerin ilaca bağlı osteonekrozu MRONJ, (Medication-Related Osteonecrosis of Jaw) ya da önceki adıyla
BRONJ (Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of jaw), olarak ilk 2002 de Marx RE tarafından
tanımlanmıştır. Kısaca, ifade edersek bu antite, metastatik tutulumları olan, uzun süreli kanser tedavisi gören
hastalarda, malign kemik hastalıklarında, Paget hastalığında ve osteoporoz tedavisinde
kullanım
endikasyonları olan antiresorptif antiangiogenik özellikli (Bisphosphonate, Denosumab, Becacizumab,
Sunitinib , Temsirolismus) ilaçlara bağlı olarak meydana gelen osteonekrozdur. MRONJ patogenezi
multifaktoryel olsa da başlangıcında periodontal enfeksiyonlar ve travmanın altta yatan hazırlayıcı etken
olduğu bildirilmiştir. Bu klinik tablonun tanısı ve tedavi algoritmalarının oluşturulması, her hastaya göre
farklılıklar gösteren zor ve uzun bir süreçtir. Bu nedenle de farklı yeni antiresorptive ve antiangiogenik
molekullerin farmakolojik olarak sentezlenmesi sözkonusudur. Ancak, yeni molleküllerin artışına parelel
olarak MRONJ gelişme riski de artmaktadir. Bisphosphonate ve Denosumab tedavisinda olan hastalarda
MRONJ gelisiminin engellenmesi,gerek tanısı gerekse tedavisinde diş hekiminin, özellikle de ağız, diş ve
çene cerrahının önemli rolü vardır. Amerikan Oral Cerrahlar Birliği (AAOMS) hem tanı hem de tedavi
algoritmasının oluşturulması için yeni kriterler belirlemistir. Tedavi protokolünün oluşturulmasında
koruyucu tedbirler, konservatif medikal ve cerrahi yanında iyileşmeyi stimule eden PRP, Laser gibi bazı ek
yöntemler bildirilmiştir. Bu yazıda, literatürdeki kriterlere göre, tanısını koyduğumuz, 6 MRONJ olgusunun
gerek konservatif gerekse cerrahi ve ek destekleyici yöntemlerle yaptığımız tedavilerini sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: MRONJ, Osteonekroz, Tedavi
ABSTRACT
Osteonecrosis of jaw (MRONJ) formerly referred as BRONJ was first described by Marx RE in 2002 This
relatively invasive entity which is limited to jaws and worsens following attempts to debride secondarily
infected bone, caused by antiresorptive antiangiogenic (Bisphosphonate, Denosumab, Becacizumab,
Sunitinib , Temsirolismus etc.) agents. These agents are indicated for the treatment of Paget disease, longterm cancer patients, metastatic lesions and osteoporosis. Although etiology of MRONJ accepted to be
multifactorial, periodontal infection and trauma are underlying causes of the necrosis. Management and
treatment of this entity is highly complicated. Based on current literature, as more anti resorptive and
antiangiogenig drugs are being developed, risk and incidence of developing MRONJ increase. Therefore,
dentist and especially maxillofacial surgeon have pivotal role in the prevention, diagnosis and establishing
treatment protocol. AAOMS has recently developed a serious of criteria for treatment algorithms. In addition,
adjunctive treatment modalities have been reported. We presented 6 patients who had diagnosed and treated
according to recent literatüre
Keywords: MRONJ, Osteonecrosis, Treatment
.
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THE ROLE OF ZAKAT IN POVERTY REDUCTION IN INDOESIA
Afidah Rozi ANTI
ORCID: 0000-0002-3332-6520
SUSMINIGSIH
ORCID: 0000-0002-2670-6138
ABSTRACT
The purpose of this study is to explain the role of zakat in poverty alleviation in Indonesia. This research
method uses literature studies sourced from reviews of books and journals that are in accordance with the
role of zakat in poverty alleviation. The findings of the literature review in this study conclude that zakat has
a direct impact on Social and economic life of the community such as zakat can be one of the tools to
withstand the decline in people's purchasing power in Indonesia. With zakat, the needy and poor can play a
role in their lives, carrying out their obligations to Allah. With zakat, people who do not have also feel that
they are part of society. Poor people also feel appreciated because there is empathy from people who have
them. In the economic field, zakat can play a role in preventing the accumulation of wealth in only a few
people and requiring the rich to distribute their wealth to a group of poor and needy people. The role of the
government is also needed in supporting zakat forums, manifested in various efforts to increase the
competence and capacity of amil zakat, assistance to zakat management organizations (OPZ) to ensure
community empowerment programs are oriented towards poverty alleviation, and the creation of an
ecosystem of zakat movement that encourages various collaborations for community empowerment between
communities. OPZ in the area.
Keywords: Zakat, Poverty, and Economy
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DİYABETİK OBEZ VE DİYABETİK OBEZ OLMAYAN HASTALARDA GRUPLARINDA
FABP2(RS1799883) GENİNİN VE ALLELLERİNİN GEN POLİMORFİZMLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GENE POLYMORPHISMS OF
FABP2(RS1799883) GENE AND ALLELES IN DIABETIC OBESE AND DIABETIC NON-OBESE
PATIENTS GROUPS
Zeliha DOGAN
ORCID: 0000-0002-9132-2720
ÖZET
Tüm dünyada en sık görülen kronik hastalıklardan birisi olan diyabette bazı genlerin ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Çalışmamızda hem diyabete hem de obeziteye etkisinin olduğu düşünülen genlerden biri
olan FABP2 geninin diyabetik obez hasta, diyabetik obez olmayan hasta ve kontrol gruplarında gen
polimorfizmlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmamız üç grupta yapılmıştır. Gruplar; diyabetik obez hasta grubu 82 kişi, diyabetik obez olmayan
hasta grubu 82 kişi, kontrol grubu sağlıklı 70 kişiden oluşturulmuştur. Gruplardaki kişilerden son üç ay
içindeki biyokimya sonuçları ile kullanılan ilaçlar bilgisi ve hasta anemnezleri alınmıştır. Gruplardaki
bireylerden kan örnekleri alınmış, alınan kan örneklerinden elde edilen DNA izolasyonunun ardından RealTime PCR Reaksiyonu (qPCR), Tetra-primer Amplifikasyon Refrakter Mutasyon sistem PCR teknikleri
kullanılmıştır. Gruplarımıza ait demografik bilgiler SPSS ile değerlendirilmiştir.
Araştırmanın sonucunda; FABP2 geninin ve allellerinin gruplarımızda anlamlılık durumu; diyabetik obez ve
diyabetik obez olmayan hasta grupları arasındaki kıyaslamada AA-AG(p:0,007) allelleri istatistiksel olarak
yüksek düzeyde anlamlı AG-GG(p:0,698) allelleri kıyaslamasında ise anlamlı fark olmadığı şeklinde
çıkmıştır. Diyabetik obez ile kontrol grubu kıyaslandığında ise; AA-AG(p:0,008) allelleri istatistiksel olarak
yüksek düzeyde anlamlı, AG-GG(p<0,001) allelleri istatistiksel olarak çok yüksek düzeyde anlamlı, AAGG(p:0,011) allelleri istatistiksel olarak anlamlı şeklinde tespit edilmiştir. Diyabetik obez olmayan ve
kontrol grubu kıyaslamasında; AG-GG(p<0,001) ve AA-GG(p<0,001) allelleri istatistiksel olarak çok
yüksek düzeyde anlamlı olarak belirlenmiştir.
Sonuç olarak FABP2 geninin ve allellerinin çıkan yüksek anlamlılıklara dayanarak hem diyabet ile hem de
obezite ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: FABP2, Diyabet, Obezite, Polimorfizm, Real-Time PCR
ABSTRACT
Some genes are thought to be associated with diabetes, which is one of the most common chronic diseases
in the world. Our study, it was aimed to examine gene polymorphisms of the FABP2 gene, which is one of
the genes thought to have an effect on both diabetes and obesity, in diabetic obese patients, non-diabetic
obese patients, and control groups.
Our research was conducted in three groups. Groups; The diabetic obese patient group consisted of 82 people,
the non-diabetic non-obese patient group 82 people, and the demographic l group consisted of 70 healthy
people. The biochemistry results of the last three months, information on the drugs used, and patient
anamnesis were obtained from the individuals in the groups. Blood samples were taken from the individuals
in the groups, and after the isolation of DNA obtained from the blood samples, Real-Time PCR Reaction
(qPCR), and Tetra-primary Amplification Refractory Mutation system PCR techniques were used.
Demographic information of our groups was evaluated with SPSS.
As a result of the research; The significance of the FABP2 gene and its alleles in our groups; AAAG(p:0.007) alleles were statistically highly significant in the comparison between diabetic obese and nondiabetic obese patient groups, and there was no significant difference in the comparison of AG-GG(p:0.698)
alleles. When the diabetic obese and the control group are compared; AA-AG(p:0.008) alleles were found to
be statistically highly significant, AG-GG(p<0.001) alleles were statistically highly significant, and AAGG(p:0.011) alleles were statistically significant. In the comparison of non-diabetic and control groups; AGGG(p<0.001) and AA-GG(p<0.001) alleles were determined to be statistically very significant.
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As a result, it has been determined that the FABP2 gene and its alleles are associated with both diabetes and
obesity based on the high significance.
Keywords: FABP2, Diabetes, Obesity, Polymorphism, Real-Time PCR
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PERCEIVED ECONOMIC IMPACT OF COVID-19 ON DEVELOPED AND DEVELOPING
ASIAN COUNTRIES: CASE OF TURKIYE AND AFGHANISTAN
Amiruddin ANWARI
ORCID: 0000-0001-5035-7057
Ali Ihsan OZDEMIR
ORCID: 0000-0002-6786-0262
ABSTRACT
Keeping in mind the economic damages caused by Corona and the recession created in most businesses, the
world economic crisis is more likely than ever before and the post-corona conditions will be completely
different from before, at least from the economic dimension, and without a doubt, to compensate for the
damages caused to the body the world economy requires years of activity and work.
In this research, an attempt has been made to briefly point out the economic aspects of Covid-19 crisis on
developed and developing countries in Asia and, which the present research in its nature it is of special
importance for developed and developing countries, it is examined that the perceived impact of Covid-19 on
Extreme poverty, GDP growth rate, Tourism, Unemployment, Foreign Trade, Stock market and Exchange
Rate, respectively. To analyse Covid-19 impact on selected indicators correlation and regression analyses
performed via SPSS 20 package program. As data collection method used convenient sampling method in
Turkiye and Afghanistan. 63 people from Turkiye and 118 from Afghanistan selected and a questionnaire
implemented through online and face to face on the sample. To test the impact of Covid-19 on selected
economic indicators relevant hypotheses are developed and tested by correlation and regression analyses.
As a result of study hypotheses reflecting occurrence of negative impact of Covid-19 on GDP growth rate,
Extreme poverty, Tourism industry, Unemployment, Foreign trade, Stock market and on the exchange rate
of Asian developed and developing countries has approved.
Keywords: Covid-19 Impacts on Economy, Asia, Developed Countries, Developing Countries
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ADENOM DETECTION RATE IN ALL COLONOSCOPY INDICATIONS AND IMPACT OF
AGE ON PREDICTING ADENOMATOUS POLYP OF COLON
Abdullah OKAN
ORCID: 0000-0002-6786-1732
ABSTRACT
Background and Objective: Adenomateous polyp detection rate has an inverse relationship with colorectal
cancer risk. It is also a quality indicator for screening colonoscopy in patients over 50 years old. However,
little is known about this rate for various indications. The aim of this study was to determine the adenoma
detection rate (ADR) for all colonoscopy indications including screening, surveillance and diagnostic and to
assess the optimal age for detecting adenomatous polyp. Methods: Colonoscopies performed by four
endoscopists for all indications between january 2017 and march 2022 in a private hospital were analyzed.
All colonoscopic procedures were categorized into age groups considering the presence or absence of polyp
and gender. The performance of the age variable in predicting the presence of polyp was evaluated by the
Receiver operating characteristic (ROC) Curve analysis. Results: A total of 3546 colonoscopies were
evaluated. Overall ADR was 36.5%. ADR was statistically higher in males than females (42.2% vs 30.4,
respectively; p<0.001). Area under the curve according to ROC analysis was statistically significant
(p<0.001) and AUC value was 0.679 (95% CI 0.663-0.694). The optimum cut off value for age was >51; its
sensitivity value was 71.8% and specificity value was 55.4%. Conclusions: A general ADR can also be used
for all colonoscopy indications as a quality measure. Taking into account the performance results of age in
polyp detection, it can be recommended that colonoscopy screening should not be delayed later than 51 years
of age.
Keywords: Adenom Detection Rate, Colonoscopy, Screening, Colorectal Cancer

92

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

TASARIM SÜRECİNDE KAVRAM GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN ASSESSMENT ON CONCEPT DEVELOPMENT IN THE DESIGN PROCESS
Ceyhun SEKERCI
ORCID: 0000-0003-1533-8760
ÖZET
Tasarım, özünde yarattığı sorunu çözmek için bilinçli bir faaliyete ihtiyaç duyar. Bu etkinliği ifade eden
zihnin kategorileri, yani kavramlar, tasarım sürecinde tasarım geliştikçe düzenleyici bir nitelikten kurucu bir
niteliğe dönüşmeye başlar. Tasarımda kavramların varlığı, basitten karmaşığa ilişkilerden türetilen kuralların
uygulanması ile ilgilidir. Tasarım doğru ya da yanlış kavramıyla başlar. Bir nesnenin içeriğini nesne ve simge
olarak ayırmak yanlış olduğu gibi tasarımı da kavramdan ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu çalışmada,
bir üniversitenin mimarlık bölümü stüdyo-5 dersi kapsamında öğrencilere verilen kütüphane tasarımının,
tasarım sürecinde konsept geliştirme süreci üzerine kavramsal sürecin tasarımın bütününü nasıl etkilediği
incelenerek açıklanacaktır. Tasarımın fikir aşamasından sonuç ürününe kadar geçen süreç
değerlendirilecektir. Ayrıca kütüphane tasarımında konsept geliştirmenin fikir aşamasında, iki boyutlu
analiz, üç boyutlu analiz ve tasarımın bir bütün olarak nasıl ele alındığı ve tasarımların bu süreçle birlikte
nasıl geliştiğinden bahsedilecektir. Bu çalışma sayesinde tasarım süreçlerinde konsept geliştirmenin önemine
tekrar değinilecek ve tasarım ile konseptin birbirine bağlı bir bütünün unsurları olduğu vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Konsept, Kavram Geliştirme, Tasarım Eğitimi
ABSTRACT
Design needs conscious activity to solve the problem it creates at its core. The categories of mind, that is,
the concepts, that express this activity, begin to transform from a regulative quality to a constitutive quality
as design develops during the design process. The presence of concepts in design is related to the application
of rules derived from simple to complex relationships. Design starts with the concept of right or wrong. Just
as it is wrong to separate the contents of an object into objects and icons, it is not possible to think of design
separately from the concept. In this study, it will be explained how the library design given to the students
within the scope of the studio-5 course of the Department of Architecture of a university affects the whole
design through the concept development process and the conceptual process during the design process. The
period from the idea stage of the design to the final product will be evaluated. In addition, in the idea phase
of concept development in the design of the library, two-dimensional analysis, three-dimensional analysis
and how the design is handled as a whole and how the designs develop with this process will be mentioned.
Thanks to this study, the importance of concept development during the design period will be re-emphasized
and it will be emphasized that design and concept are elements of an interconnected whole.
Keywords: Design, Concept, Concept Development, Design education
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ELEKTROMEKANİK KUMANDA DEVRELERİ İÇİN TARAYICI TABANLI SİMÜLATÖR
TASARIMI
DESIGN OF A BROWSER-BASED SIMULATOR FOR ELECTROMECHANICAL CONTROL
CIRCUITS
Hakan AYDOGAN
ORCID: 0000-0002-7888-274X
ÖZET
Gelişen teknolojiyle beraber eğitim alanındaki dijital dönüşüm süreci, öğrencilerin konuları daha iyi
anlamalarını kolaylaştıran bir araç olabilmektedir. Diğer yandan özellikle lise, önlisans ve lisans
kurumlarında mesleki eğitim alan öğrencilerin, deney setlerine ve fiziki eğitim materyallerine ulaşması için
uygun fiziksel ortamlar ve donanımlar sağlanması gerektiği düşünülmektedir. Bu ortamların ve donanımların
yetersizliği durumunda veya mevcut ortam ve donanımlarla gerçekleştirilen eğitimlere ek olarak dijital
eğitim materyallerinin kullanılması, ilgili öğrenciler için avantajlı bir durum oluşturabildiği görülmektedir.
Günümüzde oluşturulan üç boyutlu sanal evrenler eğitim amaçlı da kullanılabilmekte ve böylece eğitimde
dijital dönüşüm süreci devam etmektedir. Fakat bu evrenlere bağlantı ve kullanım için bazı durumlarda güçlü
bilgisayar ve donanım gereksinimlerinin ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir.
Bu çalışmada mesleki eğitim kurumlarında ilgili lise, önlisans ve lisans programlarında okutulan
Elektromekanik Kumanda Sistemleri dersi için tarayıcı tabanlı basit kumanda devrelerinin tasarlanabildiği
ve simüle edilebildiği bir uygulama geliştirilmiştir. Geliştirilen bu uygulama, internet üzerinden barınma
hizmeti sağlanarak bir sunucuya transfer edilmiştir. Ayrıca ekstra bağlantı olarak, bu uygulamanın nasıl
çalıştırılacağı ve kullanılacağı hususunda görüntüler ve videodan oluşan açıklayıcı bilgiler eklenmiştir.
Bunun yanında örnek sorulardan oluşan bir bağlantı da eklenmiş ve konu ile ilgili olan öğretmenler, öğretim
elemanları ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Bu uygulamanın tarayıcı tabanlı olması, işletim
sistemlerinden bağımsız olarak, internet bağlantısı bulunan düşük özellikli akıllı telefonlar yardımıyla bile
kullanılabileceğini işaret edebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, kumanda, uygulama, simülator
ABSTRACT
By the developing technology, the digital transformation process in the field of education can be a tool which
makes it easier to understand subjects for students. On the other hand, it is thought that appropriate physical
environments and equipment should be provided for students who receive vocational education, especially
in high school, associate degree and undergraduate institutions, to access experiment sets and physical
education materials. In case of insufficiency of these environments and equipment, or in addition to the
trainings carried out with the existing environment and equipment, it is seen that the use of digital education
materials can create an advantageous situation for the students concerned.
Today, the created three-dimensional virtual universes can also be used for educational purposes, and thus
the digital transformation process in education continues. However, in some cases, the need for powerful
computer and hardware requirements may arise for connection and use to these universes.
In this study, an application has been developed in which browser-based simple control circuits can be
designed and simulated for the Electromechanical Control Systems course taught in related high school,
associate and undergraduate programs in vocational education institutions. This developed application has
been transferred to a server by providing hosting service over the internet. Also, as an extra link, explanatory
information consisting of images and video has been added on how to run and use this application. In
addition, a link consisting of sample questions has been added and presented to the service of teachers,
instructors and students who are related to the subject. This browser-based application can be used even with
the help of low-spec smartphones with internet connection, regardless of operating systems.
Keywords: Education, control, application, simulator
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HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖZBAKIM GÜCÜ VE KONFOR
SELF-CARE POWER AND COMFORT IN HEMODIALYSIS PATIENTS
Sibel TURAN
ORCID: 0000-0001-7660-1337
Ayşe Nefise BAHCECIK
ORCID: 0000-0002-5290-1017
ÖZET
Kronik böbrek yetmezliği dünyada görülme sıklığı yaygın bir sağlık problemi olmakla beraber KBY’ ye
bağlı olarak birçok hasta hemodiyaliz tedavisi almaktadır.
KBY’ de uygulanan hemodiyaliz tedavisinin amacı; hastaların yaşam sürelerinin uzatılması olmakla birlikte,
aynı zamanda yaşam standardının da olabilecek en üst düzeyde sürdürülmesini sağlamaktır. Kronik bir
hastalığın varlığı kişinin öz bakım gücü ve konforu için önemli bir potansiyel tehdittir. Hemodiyaliz tedavisi
alan hastalarda sıkça görülen özbakım gücünün ve konforun azalması, ölüm ve hastaneye yatış riskini
arttırmaktadır. Bunlarla beraber tüm kronik hastalarda olduğu gibi hemodiyaliz hastalarının deneyimlediği
semptomlar da sosyal yaşamda kısıtlılıklara, ekonomik bağımlılığa, özbakımını bağımsız olarak yerine
getirememeye neden olmaktadır. Yaşanan bu problemlerin sonucunda, hastaların konforu ve özbakım gücü
olumsuz yönde etkilenmektedir. Hemodiyaliz tedavisi gören KBY olan hastalar yaşamlarını etkileyen bir
dizi değişiklikler yaşar. Çünkü tedavinin dayattığı rutin çok kapsamlıdır ve hastaların yaşamlarının biyolojik,
psikolojik ve sosyal yönlerini etkilemektedir. Diyaliz kliniklerinde haftada iki veya üç kez üç ila dört saat
oturum olması, ek olarak diyaliz sırasında sürekli komplikasyonların ortaya çıkması fiziksel yorgunluk ve
duygusal problemlerle ilişkili hipotansiyon, mide bulantısı, kramplar, kusma gibi olumsuzluklar yaratarak
hastaların konforunu bozar ve özbakım gücünü etkiler. Özbakım gücü “bireyin yeteneği” olarak
tanımlanmıştır. Hemodiyaliz hastalarının kendi kendilerine yetebilmeleri ve yaşam standartlarının
yükselmesinde özbakım gücü önemli bir unsurdur. Konfor ise geleneksel olarak hemşirelik bilim ve sanatı
ile ilişkilendirilir. Hastalara özbakım gücünün kazandırılması, konfor düzeylerinin de artmasında önemli
olacaktır. Hemodiyaliz hastaları arasında özbakım gücü bu durumlara uyumu arttırır. Hemodiyaliz tedavisi
ömür boyu süren bir tedavi olması nedeniyle hasta ve yakınlarının bununla yaşamayı öğrenmesi ve
öğretilmesi konusunda hemşirenin rolü büyüktür. Ayrıca hemşireler, konforu da sağlayarak ve konfora
yönelik önlemleri alarak; bireyi, aileyi, toplumu cesaretlendirerek ve baş etme yöntemlerini destekleyerek
bakım ve yardımı gerçekleştirmektedir. Burada özellikle özbakım gücünün geliştirilmesi ve konforun
artırılması sürecinde hemşirelerin önemli rol ve sorumlulukları vardır.
Bu çalışma ile hemodiyaliz hastalarında özbakım gücü ve konforun önemi değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Yetmezliği, Hemodiyaliz Tedavisi, Öz Bakım Gücü, Konfor
ABSTRACT
Chronic renal failure (CRF) is a common health problem in the world, with many patients receiving
hemodialysis treatment due to CRF.
The aim of hemodialysis treatment in CRF is to extend the life span of the patients, but also to maintain the
standard of living at the highest possible level. The presence of a chronic condition is a significant potential
threat to one’s self-care power and comfort. Decreased self-care power and comfort are common in
hemodialysis patients and they increase the risk of death and hospitalization. In addition, the symptoms
experienced by hemodialysis patients, as in all chronic patients, cause social life limitations, economic
dependence, and inability to perform self-care independently. As a result of these problems, patients’ comfort
and self-care power are negatively affected. Patients with CFR undergoing hemodialysis experience a series
of changes that affect their lives. This is because the routine that treatment imposes is very extensive and
affects the biological, psychological and social aspects of patients’ lives. Having three to four hours of
sessions two or three times a week in dialysis clinics, in addition to the emergence of continuous
complications during dialysis, creates negative effects such as hypotension, nausea, cramps, and vomiting
associated with physical fatigue and emotional problems, impairing the comfort of patients and affecting
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their self-care ability. Self-care power has been defined as “the capability of the individual”. Self-care is an
important factor for hemodialysis patients to be self-sufficient and increase their living standards. Comfort
is traditionally associated with the science and art of nursing. Helping patients achieve self-care power is
important in increasing their comfort level. Self-care power among hemodialysis patients increases
compliance in these aspects. Since hemodialysis is a lifelong treatment, nurses have a great role in learning
and teaching patients and their relatives to live with it. Nurses provide care and assistance also by ensuring
comfort and taking measures for comfort, encouraging the individual, family and society, and supporting
coping methods. Here, nurses have important roles and responsibilities, especially in the process of
developing self-care power and increasing comfort.
This study evaluated the importance of self-care and comfort in hemodialysis patients.
Keywords: Chronic Renal Failure, Hemodialysis Treatment, Self-Care Power, Comfort
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ANTİBAKTERİYEL 2- [4-(4 SUBSTITÜE BENZAMİDO/FENİLASETAMİDO) FENİL]
BENZOTİYAZOL TÜREVLERİNİN GENOTOKSİK POTANSİYELLERİ
GENOTOXIC POTENTIALS OF ANTIBACTERIAL 2- [4-(4 SUBSTITUTED
BENZAMIDO/PHENYLACETAMIDO) PHENYL] BENZOTHIAZOLE DERIVATIVES
Egemen FOTO
ORCID: 0000-0002-0305-5467
Fatma ZILIFDAR FOTO
ORCID: 0000-0002-7161-5286
Omür ERDOGDU
ORCID: 0000-0003-4988-0531
Serap YILMAZ
ORCID: 0000-0002-6458-2658
ÖZET
Klinik uygulamalarda kullanılan ilaçların istenmeyen yan etkilerinden biri de mutajenik potansiyel
taşımalarıdır. Bu nedenle ilaç öncüleri olarak tasarlanan yeni bileşiklerin mutajenitelerinin klinikte
kullanılmadan önce mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar klinikte
kullanılacak biyoaktif moleküllerin uzun vadede özellikle hastalarda tümör oluşumunu tetikleyebileceği için
oldukça önemlidir.Bu çalışmada, kimyasal yapıları nedeniyle biyolojik olarak aktif olabileceği düşünülerek
tasarlanmış ve antibakteriyel etkileri değerlendirilmiş bir dizi benzotiyazol türevi bileşiğin mutajenik
potansiyeli araştırılmıştır.
Temel çekirdek yapısı üzerinden 3 farklı bölgeden substitüe edilen bileşikler, Salmonella typhimirium TA98
ve TA100 suşları üzerinde, metabolik aktivasyon sisteminin varlığında ve yokluğunda, Salmonella
mikrozom Ames testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; 9, 13 ve 15nolu bileşikler,
metabolik aktivasyon sisteminin yokluğunda güçlü ve doza bağlı mutajenik aktivite gösterirken, bileşikler
2, 5, 8 ve 7 nolu bileşiklerin metabolik aktivasyon sisteminin varlığında mutajenik etkili olduğu tespit
edilmiştir. Bu nedenle bu bileşikler biyolojik olarak aktif olsalar bile mutajenik potansiyelleri nedeniyle
kullanılmaları önerilmemektedir. Bununla birlikte, test edilen bileşiklerin 8'i (1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14), her
iki bakteri suşunda da herhangi bir mutajenik etki göstermemiştir.
Yapılan bu çalışmanın mutajenik etkili olmayan bu 8 bileşiğin ilaç öncüleri olarak kullanımına yönelik
olumlu bir veri ortaya çıkardığı ve antimikrobiyal etkileri yanında diğer önemli biyolojik aktivitelerinin daha
ileri çalışmalar ile değerlendirildikten sonra kullanıma uygun güvenli ilaç öncülleri olabileceği
öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Benzotiyazol, Ames test, Mutajenite, Metabolik Aktivasyon Sistemi
ABSTRACT
One of the undesirable side effects of drugs used in clinical practice is their mutagenic potentials. Therefore,
the mutagenicity of new compounds designed as drug precursors must be evaluated before clinical use.
Studies carried out in this context are very important as bioactive molecules to be used in the clinic may
trigger especially tumor formation in patients in the long term. In this study, the mutagenic potential of a
series of benzothiazole derivatives, which were designed to be biologically active due to their chemical
structure and evaluated for their antibacterial effects, were investigated.
Compounds substituted from 3 different sites on the basic core structure were evaluated on Salmonella
typhimirium TA98 and TA100 strains, in the presence and absence of metabolic activation system, using the
Salmonella microsome Ames test. According to the results obtained, compounds 9, 13 and 15 showed strong
and dose-dependent mutagenic activity in the absence of metabolic activation system, while compounds 2,
5, 8 and 7 were found to be mutagenic in the presence of metabolic activation system. Therefore, even though
these compounds are biologically active, their use is not recommended due to their mutagenic potential.
However, 8 of the tested compounds (1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14) did not show any mutagenic effect in either
bacterial strain.
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It is predicted that this study revealed positive data on the use of these 8 compounds, which were not
mutagenic, as drug precursors, and that they can be safe drug precursors suitable for use after evaluating their
antimicrobial effects as well as other important biological activities with further studies.
Keywords: Benzothiazole, Ames test, Mutagenicity, Metabolic Activation System
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SAĞLIKTA PAZARLAMAYA YENİ BİR BAKIŞ: FİJİTAL PAZARLAMA
A NEW PERSPECTIVE TO HEALTH MARKETING: FIGITAL MARKETING
Ece COLKESEN
ORCID: 0000-0002-9818-6362
ÖZET
Sağlık hizmetleri teknolojinin yoğun kullanıldığı, pazarlama stratejilerinin dikkatli şekilde yapıldığı ve hata
kabul etmeyen sistemi içerisinde barındıran karmaşık bir matristir. Hem dijital pazarlama hem de fiziksel
pazarlama, belirli yasal ve etik ilkeler çerçevesinde yapılmaktadır. Teknolojiden en çok etkilenen
sektörlerden birisi olan sağlık hizmetleri, teknolojinin en yoğun kullanıldığı ve etkisinin net görülebildiği bir
alandır. Teknolojinin gelişimi ile sanal gerçeklik kavramı ortaya çıkmış ve bu kavram sağlık hizmetlerinde
de kullanılmaya başlanmıştır. Sanal ortam olarak da ifade edilen sanal gerçeklik, herhangi bir yerde olmayı
hissettirmek amacıyla duyulara çeşitli bilgiler sağlayan bir simülasyondur. Sağlıkta bu uygulamalar;
eğitimlerde, teşhis ve tedavi süreçlerinde elde edilen verilerin bilgisayar yardımı ile işlenmesi ve diğer
verilerle desteklenmesidir. Örneğin cerrahi eğitimlerde kullanılması hastanın zarar görmesinin önüne geçer.
Vaka problemi yaşanmaz ve sanal model defalarca kullanılabilmektedir.
Dijitalin gelişmesi, fiziksel pazarlamayı dijital pazarlamaya doğru yöneltmiştir. Ancak hem fiziksel hem
dijital pazarlamanın taraflar için olumlu-olumsuz yanları bulunmaktadır. İki tarafın da olumlu yanlarının
alınması ve bir model üzerinde kullanılması sonucu fijital pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır. Fjital
pazarlama, gerçekçi deneyim vadetmektedir. Üç temel özelliği; gerçek zamanlı olarak gerçekleşmesi,
kullanıcıyı deneyime dahil etmesi ve iletişimdir. Çeşitli sektörlerde kullanılmaya başlanan ve hızla
yaygınlaşan bu pazarlama çeşidi, sağlık sektörüne de uyarlanabilir. Sağlık kurumları, bünyesinde bulunan
çeşitli birimlere uygulayabilir. Sağlık kurumlarında kullanılan sanal gerçeklik uygulamalarıyla fitijal
pazarlama arasında pozitif yönlü bir ilişki olabilir. Sanal ortam oluşturularak hastaya veya sağlık
profesyonellerine bilgi aktarımı yapılabilir, eğitimlerde model olarak kullanılabilir. Gerçek dünya ile sanal
ortamın kesişim noktası, geleceğin teknolojilerinde, çeşitli ameliyat veya tanı, tedavi hizmetlerinde, önleyici
hizmetlerde ve olası durumların öngörülmesinde kullanılabilir. Fijital pazarlamada kullanılan bir yöntem de
Karekodlardır. Yaygın olarak her sektörde kullanılan yöntemin, ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından
eczacılık alanında kullanımının örnekleri bulunmaktadır. Dünyada çeşitli hareket sensörleri, sanal gerçeklik,
radyo frekansı tanımlama, yüz algılama sistemleri ile sağlık alanında kullanılmaya başlanmıştır. İlerleyen
yıllarda yaygınlaşması ve sağlık sektöründe kullanımında örneklerin artması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fijital Pazarlama, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Sağlık
Teknolojileri
ABSTRACT
Healthcare is a complex matrix that includes a system that uses technology intensively, marketing strategies
are made carefully and does not accept errors. Both digital marketing and physical marketing are done within
the framework of certain legal and ethical principles. Health services, which is one of the sectors most
affected by technology, is an area where technology is used the most and its effect can be seen clearly. With
the development of technology, the concept of virtual reality has emerged, and this concept has also been
used in health services. Virtual reality, also referred to as a virtual environment, is a simulation that provides
various information to the senses to make it feel like being anywhere. These applications in health; It is the
processing of data obtained in training, diagnosis and treatment processes with the help of computers and
supporting them with other data. For example, its use in surgical training prevents the patient from being
harmed. There is no case problem, and the virtual model can be used many times.
The development of digital has led physical marketing towards digital marketing. However, both physical
and digital marketing have positive and negative aspects for the parties. Phygital marketing concept has
emerged because of taking the positive aspects of both sides and using them on a model. Digital marketing
promises realistic experience. Its three main features are real-time, involving the user in the experience and
communication. This type of marketing, which has started to be used in various sectors and has become
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widespread rapidly, can also be adapted to the health sector. Health institutions can apply it to various units
within its body. There may be a positive relationship between virtual reality applications used in health
institutions and fitness marketing. By creating a virtual environment, information can be transferred to the
patient or health professionals, and it can be used as a model in training. The intersection of the real world
and the virtual environment can be used in future technologies, various surgery or diagnosis, treatment
services, preventive services and predicting possible situations. Another method used in phygital marketing
is QR codes. The method, which is widely used in every sector, has examples of its use in the field of
pharmacy by the Ministry of Health in our country. It has started to be used in the field of health with various
motion sensors, virtual reality, radio frequency identification, face detection systems in the world. It is
expected to become widespread in the following years and to increase the number of examples in the health
sector.
Keywords: Health Services, Health Services Marketing, Health Technologies, Phygital Marketing
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COOKING OIL PRICE HIKE: ECONOMIC
Nabila FITRIANI
ORCID:0000-0002-4913-4603
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID:0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
Minister of Trade Zulkifli Hasan examines the revoking of the regulation on the DMO and DPO for cooking
oil. The plan to abolish the regulation can be implemented if the entrepreneur can ensure that the supply of
domestic cooking oil raw materials is met and the scarcity of cooking oil does not happen again. This method
involves the temporary abolition of CPO export levies and their derivatives. In addition, the government
applies a scheme to increase the ratio of export of raw materials for DPO and cooking oil to almost nine
times the domestic pass obligation(DMO),for production of packaged bulk cooking oil. Conclusion: The
price of KPBN has not been able to boost the price of smallholders' palm oil bunches, especially in a
condition where the price of palm oil is in a state of chaos.
Keywords: inflation, increase oil prices
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MARKETING COMMUNICATIONS: ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE
Ulia ANJUMI
ORCID: 0000-0002-1146-8296
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
This study aims to explain about, rearrange marketing communications for Muslim consumers. This study
uses the literature review method by finding sources of literature from books and journals as well as books
that are in accordance with the topic and focus of the research. The findings of the literature review in this
study conclude that according to the results of the 2020 Population Census, the total population of Indonesia
is 270,203,917 people (Central Bureau of Statistics, 2021). Of this number, 86.88 percent are Muslim
(Kusnandar, 2021). With this amount, the sharia-based economy has great potential in its contribution to the
national economy. With this amount, the sharia-based economy has great potential in its contribution to the
national economy. After the reformation, the 'religious passion' of Muslims in Indonesia is increasingly
visible and real. Seen by the increasing number of marketing attributes and economic activities based on
sharia or Islamic principles. Actually the rise of Islamic groups in Indonesia has been born since the early
1980s. However, during the New Order era, the movement of this group was very limited and monitored.
This socio-historical experience then caused reform to become the ejection point for the Islamic group
movement – marked by the emergence of many Islamic-based political parties.
Keywords: marketing communications, Muslim consumers, Islamic economics.
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PRODUCTION IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE
Revita Donna APRILIA
ORCID:0000-0001-7043-5964
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID:0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
Islamic economics is a term for an economic system built on the foundations and the order of Al-Quran and
Al-Sunnah with the aim maslahah (benefit) for mankind, so that the concepts and principles of Islamic
economics is fixed, but in practice to matters thing certain circumstances may apply flexible can even change.
Islamic economic principles can be summarized in four principles, namely monotheism, balance, free will,
and responsibility. Production does not mean just physically create something that does not exist, but also
make the goods produced from some of the production activities have the power to. Interest happiness of the
world and the hereafter in production related to the maqasid al-Shari'ah as the principle of production include
production activities should be based on the values of Islam so that in producing the goods or services must
not conflict with the preservation of religion, life, intellect, lineage and property, production priorities should
be in accordance with the priority needs are necessities, hajyiyat and tahsiniyat, production activities have to
pay attention to the aspect of justice, social, alms, charity, donation and endowments, managing natural
resources optimally, not extravagant, not excessive and does not damage the environment and the distribution
of profits fair between owners and managers, management and employees. Production can not be separated
from the production tool such factors as natural factors or land, labor factor, the factor of capital (capital),
management factors, technology and raw materials.
Keywords: Islamic economic system, the principles of Islamic economics, the principle of production,
production factor.
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INDONESIA MATTERS TO MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP'S GLOBAL NETWORK
Muhammad Azza ILFANA
ORCID: 0000-0003-4901-6225
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
"As one of the largest economies in the Asia Pacific, Indonesia plays an important role in the development
of the regional economy. I am moved by the Indonesian government's commitment to investing in
infrastructure and welcoming foreign investment as part of the blueprint of "Indonesia's Vision 2045", which,
if fulfilled, will place the nation among the countries with the top GDP in the world," said
Kamezawa.Kamezawa emphasized that MUFG can support Indonesia's development through various means.
Such as utilizing MUFG's superior Asia Pacific network. MUFG has invested more than USD 14 billion in
various leading banks in ASEAN, including Danamon. This step creates a unique hybrid network and an
integrated customer service model "One MUFG".Through its partnership with Danamon, MUFG can not
only jointly support local, multinational, and Japanese companies throughout the value chain and supply
chain, and continue to provide financial services to employees of these companies.Supporting Indonesia's
infrastructure needs. MUFG's top priority in Indonesia is to help address supply chain-related challenges,
which if resolved will increase the interest of multinational companies to do business in Indonesia. This
explains MUFG's ongoing commitment in supporting infrastructure development in Indonesia can be seen
from MUFG's funding in several major government projects, such as the construction of a light rail transit
station in Palembang, the Balikpapan-Samarinda toll road and the Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi light rail
transit stations.
Keywords: Mitsubishi UFJ Financial Group, regional economy, collaborate
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AS A RESULT OF RISING FUEL PRICES, RICE PRICES ARE PREDICTED TO RISE BY 1.6
PERCENT
Rois SIDIQ
ORCID: 0000-0002-9195-3047
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
East Java Governor Khofifah Indar Parawansa predicts the price of medium and premium quality rice will
rise 1.6 percent due to the increase in fuel oil prices. To reduce food prices, local governments will provide
transportation subsidies. This is a review of news about the increase in rice prices caused by price increases.
The purpose of this research is fuel oil. This study uses a library approach method sourced from books and
journals that are in accordance with the topic and research focus. Khofifah's prediction of the increase in rice
prices was conveyed after holding a meeting on Friday (2/9) night. One of them involved the Head of the
East Java Bank Indonesia (BI) Representative Office and his team. The spike in the price of medium and
premium rice, which is predicted to reach 1.6 percent, is the impact of the increase in fuel prices which has
been in effect since this afternoon at 14.30 WIB. The price of Pertalite rose from Rp. 7,650 to Rp. 10,000,
biodiesel rose from Rp. 5,150 to Rp. 6,800, and Pertamax from Rp. 12,500 to Rp. 14,500. Meanwhile, the
current price of medium quality rice is Rp 9,676 per kg. Meanwhile, premium rice is Rp. 11,402 per kg. The
price is based on data on the information system site for the availability and development of staple food
prices in East Java. To suppress the increase in rice prices, continued Khofifah, his party will use unexpected
spending (BTT). Namely by disbursing transportation subsidies in the distribution of rice.
Keywords: increase in rice prices in East Java
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DEMO REJECTS THE INCREASE OF FUEL PRICES
Muhammad Ulil ALBAB
ORCID: 0000-0002-5356-3662
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
The demonstration in the horse statue area, Jakarta, was held again. The masses who are members of various
elements of society reject the increase in the price of pertalite and pertamax fuel oil. Protest points occur in
various areas. For example, in the Special Capital Region of Jakarta, when holding demonstrations in the
area of the horse statue, the People's Representative Council of the Republic of Indonesia, to the State Palace.
This demonstration is a continuation of the demonstration against the previous increase in oil prices. A wave
of resistance to the new price of fuel has occurred since the last week. It is known, currently pertalite type of
fuel oil from Rp 7,650 to Rp 10,000 per liter. Meanwhile, Pertamax increased from Rp. 12,500 to Rp. 14,500.
This of course is detrimental to the poor who have low incomes, thus triggering demonstrations in various
regions. In addition, the price of basic commodities also increases, and even public transport fares also
increase. This demonstration is a form of public disappointment with the government increasing the price of
fuel oil without paying attention to the impact on the poor and for drivers of public transportation.
Keywords: resist the increase in fuel prices
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INDONESIA NEEDS A BIG SHARIA BANK WITH COMPREHENSIVE CAPABILITIES
Naeli SILFANA
ORCID: 0000-0002-7416-3828
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
The purpose of this study is to explain that Indonesia is said to need a large Islamic bank with comprehensive
capabilities. This research method uses a literature review approach that is sourced from news that is in
accordance with the topic and focus of the Indonesian study. The findings of the literature review in this
study concluded that Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. Thus the
potential to accelerate the growth of the Islamic finance industry is very large. What is ironic today is the
low index of Islamic financial literacy and inclusion in a country with a Muslim majority population.
According to Taufan, one of the causes of the low literacy and inclusion of Islamic finance in Indonesia is
the perception that Islamic economics and finance are only for Muslims and their parents. As for the largest
Islamic bank, currently PT Bank Syariah Indonesia is the bank that controls more than 40 percent of Islamic
banking assets in the country. As of May 2021, Bank Syariah Indonesia recorded assets worth 243.3 trillion,
far behind other Islamic banks. Despite growing above the industry, in value, the assets of Islamic banks are
very small. Islamic banks only contribute 6.2 percent to the assets of the banking sector. Likewise with the
distribution of financing from Islamic banks.
Keywords: islamic bank, assets, finance.
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FAST HANDLING OF THE ECONOMY: ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE
Moh. Ulil ALBAB
ORCID: 0000-0001-9599-8253
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0003-0075-768X
ABSTRACT
Covid-19 spreads very quickly and is deadly. It is estimated that more than 500 million people or a third of
the world's population are infected and 50 million of them died. Most of the victims are from the productive
age group who are still actively working. As a result, most factories and industries are no longer able to
operate. World economic growth then experienced a dramatic slowdown. This study aims to explain the
faster economic recovery in handling Covid-19. This study uses the literature review method by looking for
literature sources from books and journals as well as books that are in accordance with the topic and focus
of the study of handling the economy in the Covid-19 condition. collaboration between ministries and
agencies in overcoming covid is quite good. Central and regional relations, good relations, and collaboration
between the central and regional governments and the community are synergistic, so that the handling of
covid goes well. Indonesia's success in dealing with the Covid-19 pandemic cannot be separated from the
hard work of the ministers, namely Coordinating Minister for the Economy Airlangga Hartarto who is also
the Chair of KPC-PEN. and also, the coordinating minister for Maritime Affairs and Investment, Luhut
Panjaitan. These two ministers are considered to have a central role in handling the Covid-19 pandemic, their
policies and programs have the most impact on society in 2 years
Keywords: economy, Covid-19,
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POVERTY REDUCTION IN INDONESIA AS A SOURCE OF STATE REVENUE
Khusnul KHOTIMAH
ORCID: 0000-0002-9102-6251
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0003-0075-768X
ABSTRACT
This study aims to explain the understanding of poverty alleviation strategies in Indonesia as a source of
state revenue. This research method uses a library research approach sourced from books and journals that
are in accordance with the topic and focus of the research. The findings of the literature review in this study
conclude that the causes of poverty can occur due to natural and economic conditions, structural and social
conditions, and cultural conditions. Natural and economic poverty arises due to limited natural, human and
other resources so that production opportunities are relatively small and cannot play a role in development.
Structural and social poverty is caused by uneven development results. Meanwhile, cultural poverty is caused
by attitudes or life habits that feel fulfilled so that they trap someone in poverty. The cause of internal poverty
is the low quality of human resources and individual attitudes. Meanwhile, external causes are limited natural
resources, social and institutional structure in society, development policies, limited job opportunities and
competition that causes the exclusion or marginalization of the poor. The poverty alleviation strategy put
forward by the World Bank states that every decade poverty alleviation strategies have developed from job
creation, income generation, health and education development, protection to empowerment of the poor.
Keywords: poverty, people and resources
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PRICE OF ANGKOT PROPOSED TO INCREASE INCREASED ON FUEL PRICE INCREASE
Muhammad Imam MASYARI
ORCID: 0000-0002-6785-388X
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
The DKI Jakarta Transportation Agency said that the proposed regular urban public transportation (angkot)
tariff is proposed to increase by Rp. 1,000. Thus, the Head of the DKI Transportation Agency, Syafrin Liputo,
said that the regular angkot fare will be Rp 6,000 as a result of the adjustment in the price of subsidized fuel
oil. The purpose of this study is to review news about the increase in regular angkot fares that occurred due
to the impact of rising fuel prices. This method uses a library approach and books or news that are in
accordance with the theme being discussed. Head of the DKI Transportation Agency, Syafrin Liputo, said
that the regular angkot fare was Rp. 6,000 as a result of the adjustment to the price of subsidized fuel oil
(BBM). "For the regular fare this morning, I have received a recommendation from the DTKJ (Jakarta City
Transportation Council) addressed to the Governor that there is a proposal for an increase of Rp. 1,000," said
Syafrin, as quoted by Antara. "They have discussed, plenary meetings. And that is what was proposed and
the decision will be determined by a governor's decision," said Syafrin. Meanwhile, the fare for urban public
transportation (angkot) which has been integrated with JakLingko did not increase. As for public
transportation that has been integrated, including TransJakarta, whether through bus stops or not. The DKI
Land Transport Organization noted that the number of microbus public transportation that has not been
integrated has reached around 4,500 units, out of a total of about 6,600 units. Meanwhile, the remaining
2,100 microbus units have been integrated with Jak Lingko under the name Mikrotrans.
Keywords: Increase in public transport fares as a result of rising fuel prices.
.
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THE BASIS OF THE PROBLEM OF INCREASING FOOD PRICES: ISLAMIC ECONOMIC
PERSPECTIVE
Heru Aji SANTOSO
ORCID: 0000-0002-0473-4138
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0003-0075-768X
ABSTRACT
The purpose of this study is to explain the root causes of rising food prices. This study uses a literature review
method approach by looking for literature sources from articles that are in accordance with the focus of the
study of Food Price Increases. The findings of the literature review in this study conclude that the main
problems that have occurred recently have occurred simultaneously, making it difficult for the community,
traders, and farmers. While prices continue to soar high to hoist inflationary spikes, a number of government
efforts to suppress price increases have not had much impact. Said Abdullah said that the recent increase in
food commodity prices was caused by two main factors, namely global price movements and domestic
production disruptions. While the global situation is still volatile, domestic food production is in a less than
optimal situation. This condition then triggered a high global food price index and high inflation in several
countries, including in Asia, namely Japan, Korea, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka. Said said
that the wet dry season that has occurred since the beginning of the year due to climate change has more or
less affected the level of productivity. The factor that caused the increase in inflation was the increase in food
prices, namely red chili, cayenne pepper, shallots, vegetables and eggs. The increase in food prices is also
offset by an increase in production costs or capital spent by farmers, namely for fertilizers to plant seeds.
Keywords: the problem of rising food prices, and Islamic economics
.
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THE GLOBAL ECONOMY IS SLOWING, INDONESIA IS MINIMING RECESSION RISK:
ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE
Muhammad Nur Adila HIKAM
ORCID: 0000-0002-7545-8732
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
This study aims to explain the Slowing Global Economy, Indonesia Has Minimal Recession Risk from an
Islamic economic perspective. This research uses the literature review method by looking for library sources
from books and journals that are in accordance with the topic and focus on the study of the slowing global
economy in the perspective of Islamic economics. The findings of the literature review in this study conclude
that the current economic condition of Indonesia is different from conditions in developed countries which
tend to experience a slowdown. Indonesia is in a cycle of economic recovery supported by the reopening of
the economy which is supportive for domestic consumption growth. Various data such as automotive sales,
consumer confidence, and credit growth continued to show recovery throughout. In terms of employment,
the unemployment rate continued to decline, indicating improved employment absorption. Economic growth
data confirms this recovery momentum where the economy grew 5.44% in the second quarter of 2022, up
from 5.01%. although general inflation increased to close to 5 percent, core inflation, which is the policy
reference for Bank Indonesia, was maintained at 2.86% per July. With core inflation still under control, there
is no urgency for BI to raise interest rates so far. monetary policy tightening has been carried out gradually
throughout this year. However, in line with the economic recovery, we see core inflation will rise gradually
so that BI has the potential to raise interest rates to a level of 4.0% to -4.25% this year.
Keywords: inflation and the global economy.
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THE IMPORTANCE OF TAXES FOR INDONESIA'S ECONOMIC RECOVERY
Muhammad FATIH
ORCID: 0000-0001-7615-9147
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
This study aims to make the public aware of the importance of paying taxes. This research method uses a
literature approach sourced from journals and articles that are in accordance with the topic and focus of the
importance of paying taxes. The source of state income is an important aspect for a country to be able to
guarantee the lives of its people. central government and local government. Taxes ensure the rotation of a
country's economy continues. The development of the state resulting from tax funds not only provides
convenience for the community but can also advance the Indonesian tourism sector. Furthermore, the
progress of the tourism sector has an impact on the creation of new jobs and the arrival of foreign investors.
Bring in foreign exchange and reduce poverty. Without taxes as income, development will not occur. The
findings of the literature review in this study are that with taxes, the government can allocate a budget to
encourage industrial growth, efficient human resources (HR), and reduce poverty. Equitable development
also has a positive impact on the economy, because it can attract foreign investors and increase the tourism
sector. Thus, Indonesia as a developing country has the potential to be even better. Not only improving the
welfare of its people, but also improving the image of Indonesia in the eyes of the world.
Keywords: Tax, Recovery, Economy
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ADDRESSING INFLATION IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC MACROECONOMICS
Naufal GASTIADIRRIJAL
ORCID:0000-0003-3570-836X
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID:0000-0003-0075-768X
ABSTRACT
Inflation is not a taboo problem for a country, it is a problem that always occurs in a country. Not only in
developed countries but also in developing countries, including Indonesia. According to data from the
Central Statistics Agency (BPS), Indonesia is facing the highest inflation in the last seven years, breaking
through at 4.94% in July 2022. This is a record high figure since October 2015. But economic observers
project inflation will get worse in 2023. The percentage Low inflation does not affect the purchasing power
of consumers because the prices of goods are still affordable. This condition can improve the economy.
Meanwhile, rising currency, an increase in the price of goods and services, an increase in unemployment, a
decline in people's welfare, loss of investment, and many more. Al-Maqrizi stated that inflation is a natural
phenomenon that afflicts people's lives in the past, present, and future. According to him, inflation occurs
when prices generally increase and take place continuously. During inflation, the supply of goods is scarce
and consumers who really need them, have to spend more money for the same amount of goods. To overcome
the impact of inflation, Islamic economics recommends changing paper currency (fulus) into gold and silver
again and prohibiting excessive imports so as not to strangle domestic producers.
Keywords: inflation, islamic macroeconomics.
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THE EFFECT OF THE RUSSIAN AND UKRAINE WAR ON THE COUNTRY’S ECONOMY IN
THE SOUTHEAST ASIA REGION: ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE
Muhammad Haikal MUQOWWI
ORCID: 0000-0003-0855-6268
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
The war between Russia and Ukraine has enormous links to global markets. Russia is the world’s third largest
producer and exporter of oil, the second largest exporter of natural gas, and the third largest exporter of coal.
In addition, Ukraine also has an equally important role in fulfilling the global market as the largest exporter
of sunflower oil, the fourth largest exporter of maize and the fifth largest exporter of wheat. These two
countries are very important suppliers for deficit countries such as Southeast Asia where more than 37
percent of oil and gas imports go to Southeast Asia. In absolute terms the war that occurred between Ukraine
and Russia resulted in an increase in world oil prices which had an impact on Southeast Asia. This study
aims to explain and analyze the effect of the war between Russia and Ukraine on the economies of countries
in the Southeast Asian region. This study uses a qualitative method using a descriptive-analytic approach so
that the researcher not only explains the effect of the war between Russia and Ukraine on the Southeast Asian
economy, but also analyzes the economic relationship between Southeast Asian countries and Russia. The
results in this study found the fact that in 2017, Russia was ranked eighth among ASEAN’s main trading
partners, with total bilateral trade only 0.66% of ASEAN’s total trade turnover. The war that occurred
between Russia and Ukraine of course had an impact on the economic sector and of course the conflict led
to the restructuring of international trade and countries that had relations with Russia and Ukraine would
have a great influence on their country’s national interests. Southeast Asia is feeling the direct effects of the
war, such as disruption of global supply chains and rising energy and food prices. In addition, the increase
in fuel prices also occurred in several countries. This makes the impact of the war between Russia and
Ukraine has a great influence from various sectors, causing a restructuring of the global economy.
Keywords: Global Economy, Commodity Increase, Inflation
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FACING POTENTIAL GLOBAL CRISIS, GOVERNMENT STRENGTHENS POLICY MIX TO
SUPPORT NATIONAL FOOD SECURITY
Annadlofah Qurrotu AINI
ORCID: 0000-0003-1151-0789
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
This study aims to explain about facing a potential global crisis, the government strengthens the policy mix
to support national food security. This study uses the literature review method by looking for literature
sources from articles that are in accordance with the topic and focus of the study in facing a potential global
crisis, the government strengthens the policy mix to support national food security. The findings of the
literature review in this study conclude that the Indonesian government makes policies in dealing with
potential global crises, one of which is the policy of strengthening national food security. Not only making
the policy but also making the strategy. The policies and strategies made by the government are (1) the policy
of establishing the National Food Agency through the issuance of Presidential Regulation Number 66 of
2021, (2) the policy of purchasing grain or farmers' rice by the Logistics Affairs Agency to the Government's
Rice Reserve stock reached 1.2 million tons of rice equivalent, (3) The Government of Indonesia diversified
local food by increasing the production of staple foods, (4) The Government of Indonesia has increased the
supply of People's Business Credit assistance to Rp.373.17 trillion, (5) Government has reformed the
subsidized fertilizer policy, (6) The government has also developed various food independent centers based
on farmers' corporations.
Keywords: policy, Government of Indonesia, food crisis
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YÜKSEK BİNALARDAKİ ÇATI TERAS BAHÇELERİNİN TASARIM YAKLAŞIMLARIYLA
BİRLİKTE KULLANICI AÇISINDAN ETKİLERİ
THE EFFECTS OF ROOF TERRACE GARDENS IN HIGH-RIGHT BUILDINGS WITH DESIGN
APPROACHES FOR THE USER
Emre CUBUKCU
ORCID: 0000-0003-1085-8919
ÖZET
21. yüzyıl ile birlikte özellikle büyükşehirlerde küreselleşme, nüfus artışı, teknolojinin gelişimiyle yeni
yapılaşma türleri arasına giren yüksek binalar kullanıcı açısından fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutlarda da
önem arz etmektedir. Bu boyutların içinde kullanıcı açısından, yüksek binalarda iç ve dış mekânlarla birlikte
yapılaşma, bitki ve ağaç türlerine göre çatı tipi uygulama yaklaşımları, sosyokültürel, aidiyet, çevre ve
psikolojik gibi birçok kavram da irdelenmektedir. Daha önceki yıllarda tek fonksiyonlu mekân
organizasyonu olarak işlevini sürdürürken, kullanıcıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda 21. yüzyılla
birlikte çok fonksiyonlu mekân organizasyonuna dönüşmektedir. Aynı çatı altında karma fonksiyonlu yapı
olma özelliğini taşıyarak, sürdürebilir ve ekolojik açıdan da alternatif çözüm yaklaşımları da üretilmektedir.
Alternatif çözüm yaklaşımları arasında yer alan çatı-teras bahçelerinin çatı tiplerine göre yüksek binalarda
açık, yarı açık ve kapalı olmak üzere tasarım yaklaşımlarıyla birlikte kullanıcılar için yeni bir yön
çizmektedir. Bu yöntem kullanıcılar için fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan bir değerlendirme yapmasına
neden olmakta ve yüksek binalarda çatı-teras bahçeli bir yapıyı tercih etme sebepleri arasında yer almaktadır.
Bu çalışmanın amacı; yüksek binaların çatı ve teras bahçelerinin tasarım yaklaşımlarıyla birlikte kullanıcılar
açısından etkileri incelenmiştir. Literatürde konuyla ilgili pek çok çalışma bulunmasına rağmen, yüksek bina
açısından merkeze alan yeterli sayıda araştırma olmadığı tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak araştırma için;
yüksek binalardaki çatı ve teras bahçelerinin kullanıcıya park ve bahçeler gibi dış mekân deneyimi sunması
konu olarak seçilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden, betimsel durum analizi kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında birinci eksende yüksek binalarda çatı teras bahçelerinin tasarım
yaklaşımları, ikinci eksende bu tasarım yaklaşımların örneklerle incelenmesi, üçüncü eksende kullanıcı
açısından etkileri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yüksek Binalar, Çatı-Teras Bahçeleri, Kullanıcı Etkileri
ABSTRACT
With the 21st century, especially in metropolitan cities, high-rise buildings, which are among the new types
of construction due to globalization, population growth, and the development of technology, are also
important in physical, social and psychological dimensions for the user. Within these dimensions, many
concepts such as structuring in high-rise buildings with indoor and outdoor spaces, roof type application
approaches according to plant and tree species, socio-cultural, belonging, environment and psychological are
also examined in terms of the user. While it continued to function as a single-functional space organization
in the previous years, it turns into a multi-functional space organization with the 21st century in line with the
needs and demands of the users. Sustainable and ecological alternative solution approaches are also produced
by being a mixed-functional structure under the same roof. Roof-terrace gardens, which are among the
alternative solution approaches, draw a new direction for users with their design approaches as open, semiopen and closed in high-rise buildings according to the roof types. This method causes users to make a
physical, social and psychological evaluation and is among the reasons for preferring a roof-terrace garden
structure in high-rise buildings.
The aim of this study; In this study, the effects of the roof and terrace gardens of high-rise buildings in terms
of users were examined together with the design approaches. Although there are many studies on the subject
in the literature, it has been determined that there is not enough research that focuses on high-rise buildings.
Accordingly, for research; Roof and terrace gardens in high-rise buildings offer the user an outdoor
experience like parks and gardens. The study was carried out using descriptive situation analysis, one of the
qualitative research methods. Within the scope of the research, the design approaches of roof terrace gardens
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in high-rise buildings on the first axis, the examination of these design approaches with examples on the
second axis, and the effects on the user on the third axis are examined.
Keywords: Tall Buildings, Roof-Terrace Gardens, User Effects
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COVID-19 HASTALARINDA YÜKSEK FREKANSLI GÖĞÜS DUVARI OSİLASYONUNUN
ETKİNLİĞİ
EFFICACY OF HIGH FREQUENCY CHEST WALL OSCILLATION IN COVID-19 PATIENTS
Mine CELIK
ORCID: 0000-0002-4718-0921
Ahmet Murat YAYIK
ORCID: 0000-0002-2783-7041
Buğra KERGET
ORCID: 0000-0002-6048-1462
Ferhan KERGET
ORCID: 0000-0002-5160-4854
Ömer DOYMUS
ORCID: 0000-0002-4377-4490
Alperen AKSAKAL
ORCID: 0000-0001-6883-3314
Sevilay OZMEN
ORCID: 0000-0002-1973-6101
Mehtap Hülya ASLAN
ORCID: 0000-0002-8455-5120
Yakup UZUN
ORCID: 0000-0002-5134-7640
ÖZET
Giriş: COVID-19 hastalığı, hafif viral enfeksiyondan pnömoniye kadar değişebilen bir spektrumda kendini
gösterir. COVID-19 pnömonisinin yaygın semptomları arasında öksürük, balgam ve nefes darlığı bulunur.
Yüksek frekanslı göğüs duvarı osilasyonu (HFCWO), akciğer fonksiyonlarının düzelmesi ve akciğerlerdeki
sekresyonların giderilmesi için kullanılan bir pulmoner rehabilitasyon yöntemidir. Çalışmanın amacı,
HFCWO'nun COVID-19 pnömonisi olan hastalarda etkinliğinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 18-70 yaş arası, PCR sonucu COVID-19 pozitif olan 100 hasta dahil edildi.
Tüm hastalara standart medikal tedavi uygulandı. Grup rehabilitasyonda HFCWO tedavisi 5 gün boyunca
günde iki kez 20 dakika uygulandı. Kontrol grubuna ek bir müdahale yapılmadı. Birinci gün ve beşinci gün
solunum fonksiyon testleri ve oksijenasyon değerlendirildi. Hastaların yüksek akımlı oksijen, non-invaziv
mekanik ventilasyon ve invaziv mekanik ventilasyon ihtiyaçları değerlendirildi ve kaydedildi.
Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, rehabilitasyon grubunda beşinci günde FEV1, FVC ve PEF
oranları istatistiksel olarak daha yüksekti (P<0.05). Hastaların oksijenasyonu değerlendirildiğinde, beşinci
gün-birinci gün SpO2 farkı grup rehabilitasyonda grup kontrole göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05).
Ayrıca rehabilitasyon grubunda non-invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı olan hasta sayısı daha düşüktü
(P<0.05).
Sonuç: Bu çalışma, COVID-19 hastalarında erken dönemde HFCWO cihazı ile uygulanan pulmoner
rehabilitasyonun hastaların SFT'lerinde gözlendiği gibi anlamlı düzelme sağlayarak oksijenasyonun
iyileşmesine katkı sağladığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Salınımı, COVID-19, Pnömoni
ABSTRACT
Background: COVID-19 disease presents in a spectrum that can range from mild viral infection to
pneumonia. Common symptoms of COVID-19 pneumonia include cough, sputum, and shortness of breath.
High-frequency chest wall oscillation (HFCWO) is a pulmonary rehabilitation method used for the recovery
of pulmonary functions and removal of secretions in the lungs. The aim of the study was the evaluation of
the efficacy of HFCWO on patients with COVID-19 pneumonia.
Materials and Methods: A hundred patients, between 18-70 years old, with a positive PCR result for
COVID-19, were included in the study. Standard medical treatment was applied to all patients. In group
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rehabilitation, HFCWO treatment was applied twice a day for 20 minutes for 5 days. No additional
intervention was made to the control group. Pulmonary function tests, and oxygenation were evaluated for
the first day and fifth day. Patients' high-flow oxygen, non-invasive mechanical ventilation, and invasive
mechanical ventilation needs were evaluated and recorded.
Results: Compared with the control group, the FEV1, FVC and PEF rates were statistically higher in the
rehabilitation group on the fifth day(P<0.05). Evaluating the oxygenation of patients, the fifth day-first day
SpO2 difference was significantly higher in group rehabilitation than in group control(p<0.05). Furthermore,
the number of patients who needed non-invesive mechanical ventilation was lower in the rehabilitation
group(P<0.05).
Conclusions: This study demonstrated that pulmonary rehabilitation applied with the HFCWO device in
patients with COVID-19 in the early period contributed to the improvement of oxygenation by providing
significant improvement as observed in the PFTs of the patients.
Keywords: High-Frequency Chest Wall Oscillation, COVID-19, Pneumonia
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THE ORIGIN OF THE BJORKA HACKER AND THE REASONS FOR MAKING INDONESIA A
TARGET OF HACKS
Muhammad Ulil ABSHOR
ORCID: 0000-0001-9299-6711
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
The Bjorka hacker is still a public conversation because of his hacking and leaking official data. Some of
Bjorka's Twitter accounts that have been suspended, including @bjorkanism, @bjorxanism, have now
appeared with @bjorkanesian. Although his Twitter account appears frequently, Bjorka often returns with a
new account. Bjorka has also been in the public spotlight for his actions and until now Bjorka's figure has
not been revealed. In addition to disseminating personal data, Bjorka also often gives sarcasm to officials.
Among them are Puan Maharani, Erick Thohir, Luhut Pandjaitan, Denny Siregar to Mahfud MD. "I have a
good Indonesian friend in Warsaw, and he tells me a lot about how messed up Indonesia is. I did this for
him," said Bjorka. Bjorka helped his friend to return to Indonesia, and as a way he carried out this hack.
Bjorka said he wanted to show that Indonesia's cybersecurity was very weak and easy to break into.
According to him, the hacking he did was one way for Indonesia to change for the better. The latest news,
Bjorka leaked the forgotten personal data belonging to the coordinating minister for Political, Legal and
Security Affairs (Menko Polhukam) Mahfud MD. However, Mahfud MD said that the scattered data is
important data and is not classified as confidential.
Keywords: hacking, indonesia, and data
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BELIRLI TIPTEKI KOMPLEKS İNTEGRALLER IÇIN FARKLI ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI
DIFFERENT SOLUTION APPROACHES FOR COMPLEX INTEGRALS OF CERTAIN TYPES
Ayhan KHALID
Ahmet DEMIR
ORCID: 0000-0001-6591-0644
ÖZET
Kompleks değişkenli fonksiyonların entegrasyonu, bilim ve mühendisliğin çeşitli alanlarında önemli bir rol
oynamaktadır. Uygulamalı bilimlerdeki birçok problem bir integral formülü ile ifade edilip
çözümlenmektedir. Bu problemler genellikle bir parametreye bağlı olup, parametrenin sonsuz büyük
değerler alması çözümü erişilebilir ve ilgi çekici kılmaktadır. Parametreye bağlı asimptotik bir hesaplama
yapmak, bu tür integral gösterimlerin davranışsal doğasını değerlendirmenin en yaygın kullanılan yoludur.
Bahse konu kompleks integraller genellikle aşağıdaki biçimde karşımıza çıkmaktadır (Snakowska and
Idczak, 2006).

Burada f ve q kompleks z değişkenine bağlı analitik fonksiyonlar olup, Ω parametresi de pozitif değerler
almaktadır (Felsen and Marcuvitz, 1994) ve C ise kompleks düzlemde tanımlı bir konturdur. Bunun ötesinde
Laplace dönüşümü ve Fourier dönüşümü gibi integraller de (1) biçimini sergilemektedirler. Bu çalışmada,
(1) tipindeki kompleks integrallere bir örnek olarak

integrali ele alınmış bu integral için farklı çözüm yaklaşımları incelenmiştir. (2) tipindeki integraller WienerHopf tekniğinin uygulandığı sınır-değer problemlerinin çözüm aşamasında karşılaşılabilen bir integral
olmakla birlikte özel olarak (Buyukaksoy and Polat, 1998) ve (Tiryakioglu and Demir, 2015) ‘de ortaya
çıkan integralin basitleştirilmiş bir halidir. (2) integralinin incelenmesindeki birinci yaklaşım semer noktası
formülü yöntemiyle çözüm yöntemi olup, ikinci yaklaşım integral konturunun kesim çizgileri üzerine
deformasyonu ve bu kesim çizgileri üzerinden integralin hesaplanmasıdır. Üçüncü yaklaşım ise, bu tür
karmaşık integralleri sayısal olarak hesaplamak için düzgün bir kontur dönüşümü ve formülasyonu
sunmaktır. Semer noktası yöntemi büyük parametre değerleri için analitik sonuçlar üretirken, diğer
yaklaşımlarda sonuçlar hala integral formdadır. Kesim çizgisi integrasyon yaklaşımı sonsuz bir integral ile
sonuçlanırken, düzgün kontur formülasyonu sonucunda sonlu bir integral elde edilmektedir. Bununla
birlikte, her iki yaklaşımda da elde edilen integraller parametrik sayısal çalışmalar açısından daha uygun hale
gelmiştir. Farklı integral parametreleri için yapılan sayısal hesaplamalar, her üç yaklaşımın da beklendiği
gibi büyük parameter değerlerinde iyi bir uyum içinde olduğunu gösterirken, semer noktası formülü daha
düşük parameter değerlerinde diğer iki yöntemle uyumlu olmaktan uzak görünmektedir.
Anahtar Kelimeler : Kompleks entegrasyon, Asimptotik değerlendirme, Dal kesimi.
ABSTRACT
The integration of functions of complex variables plays an important role in various fields of science and
engineering. The solution of many problems in applied sciences is expressed by an integral formula. These
problems are usually dependent on a parameter, and the larger value of the parameter makes the solution
achievable and interesting. Performing a parameter dependent asymptotic formulation is the most common
used way to evaluate the behavioral nature of such integral representations. These complex integrals usually
appear in the following form (Snakowska and Idczak, 2006).
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Where, f and q are analytical functions depending on the complex variable z, the parameter Ω takes positive
values (Felsen and Marcuvitz, 1994) and C is a defined contour in the complex plane. Moreover, integrals
such as Laplace transformation and Fourier transformation also exhibit the form in (1). In this study, as an
example of complex integrals of type (1) the following integral is considered

and different solution approaches have been examined for this integral. Although the integral in (2) is an
integral that can be encountered during the solution of boundary-value problems to which the Wiener-Hopf
technique is applied, it is a simplified form of the integral that appeared in (Buyukaksoy and Polat, 1998)
and (Tiryakioglu and Demir, 2015) in particular. The first approach in examining the integral of (2) is the
solution method with the saddle point formula, and the second approach is the deformation of the integral
contour on the branch-cut lines and the calculation of the integral over these lines. The third approach is to
present a smooth contour transformation and formulation to be able to calculate such complex integrals
numerically. While the saddle point method produces analytical results for large parameter values, in other
approaches the results are still in integral form. In addition, the branch cut line integration approach results
in an infinite integral, a finite integral is obtained as a result of the smooth contour formulation. However,
the integrals obtained in both approaches have become more suitable for parametric numerical studies.
Numerical calculations for different integral parameters show that all three approaches are in good agreement
with large parameter values, as expected, while the saddle point formula seems far from being compatible
with the other two methods at lower parameter values.
Keywords: Complex integration, Asymptotic evaluation, Branch cut.
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MARKETING STRATEGY: ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE (CASE STUDY OF
TRADERS IN TRADITIONAL MARKETS)
Ismatul KHALIYAH
ORCID:0000-0001-7149-6435
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID:0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the marketing strategy in the northern Raman traditional market
and to find out marketing from an Islamic economic perspective as well as to find out the reasons for traders
to alleged deviations in marketing strategies. This research is field research, and the researcher uses the
method of observation, interview and documentation. In the product strategy there are those who commit
fraud by hiding defective goods. In the place strategy, it is located in the northern Raman traditional market
and there is a struggle for consumers. In the price strategy, there is an increase in prices in certain situations,
such as during the celebration and Eid season. In the promotion strategy, there are those who do fake
advertisements, traders praise their merchandise excessively and use swear words. Then related to the Islamic
economic perspective in the northern Raman traditional market, there are those that are in accordance with
Islamic economics in terms of acting honestly and correctly, trustworthy, and generous. And there are also
those that are not in accordance with Islamic economics such as reducing the scales, hiding defects in goods,
perjury and false advertisements.
Keywords: Marketing Strategy, Islamic Economics, Traditional Market Traders Case Study.
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FRUIT MOTIFS IN SAFRANBOLU ARCHITECTURAL DESIGN
Zeynep Mehlika ULUCAM KIRBAG
ORCID: 0000-0003-4967-0868
ABSTRACT
Safranbolu, which provides ideal environmental conditions for human settlement, has historically served as
a crucial transition spot between east and west and has been home to significant civilizations.
Safranbolu became a district of Karabük in 1995. With the establishment of the iron and steel factory in the
province and the education of Karabük University, the region experienced a boom in population, culture, and
economy. Furthermore, since the region is famous for its mansions, the contribution of local and foreign
tourists to the economy is significant.
While the abundance of water in the region led to the construction of several fountains, other ornamented
architectural monuments constructed between the 16th and 20th centuries include mosques, mansions, and
tombstones. Architectural embellishments in Safranbolu now feature Baroque and Rococo style
compositions with strong remnants of the late Ottoman period, as well as still life patterns.
The present study aims to analyze the fruit motifs in Safranbolu architecture, exploring mansions, fountains,
and tombstones constructed in the 16th to 20th centuries. The field survey concluded that 15 different fruit
motifs were used for ornamentation in these artworks.
Dates and grapes are particularly common, but lemons, apples, melons, and watermelons are also used in the
embellishment of architectural structures. Moreover, the artichoke theme on İzzet Mehmet Pasha's tombstone
stands out because it is the only one of its kind among the fruit motifs in the region. In the study, a visual
archive was produced by drawing the motifs while analyzing their relevance to design concepts and features.
Keyotifs in Safranbolu, Safranbolu, Safranbolu Ornamental Architecture.

125

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

A MATHEMATICAL MODEL FOR SORTING VACCINATION PATIENTS DEPENDING ON
RISK LEVELS
Gerçek BUDAK
ORCID: 0000-0003-3209-0875
ABSTRACT
One of the greatest problem that the health care decision makers dealt with in the last decade is the sorting
the risk groups for Covid 19 vaccination. Applied mathematics and industrial engineering scientists
considered and studied many problems related to the disease and vaccination but generally the main problem
is the inventory problem. The proposed mathematical models in the literature have the objective functions
of reaching maximum number of people, shortest time for distribution and minimum travel distance of the
vaccines. On the other hand, this research tries to minimize the risk of death due to Covid 19 pandemic
disease and the survival of the maximum number of people solely by concerning the high risk groups. The
methodology of the research is linear mathematical modelling with the constraints of travel time, budget and
risk limit and objective is the minimization of the risk level. Risk level of each patient for losing their life is
identified and the time of the vaccination is multiplied so that the total risk of each patient increase as long
as they are unvaccinated. A real life case study for three high risk groups is made and result are demonstrated
in the study by using the proposed linear mathematical model.
Keywords: Operational Research, Healthcare Systems, Mathematical Modelling, Risk Minimization.
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NUTRACEUTICALS DENIPLANT IN THE NEUROPATHIC PAIN IN DOG WITH SPINAL
CORD INJURY
Gheorghe GIURGIU
ORCID: 0000-0002-5449-2712
Manole COJOCARU
ORCID: 0000-0002-6871-577X
ABSTRACT
Background: After spinal cord injury, intestinal dysfunction has a serious impact on physical and mental
health, quality of life. The dysbiosis is thought to impair recovery by decreasing the production of shortchain fatty acids which play a role in suppressing inflammation within the central nervous system. The
neuropathic pain is directly or indirectly related to gut dysbiosis, which may be mediated by "gut-brain"
interactions.
Objective: Remodeling gut microbiota could be beneficial for the recovery of motor function after spinal
cord injury. Targeting gut dysbiosis could have significant therapeutic value in the management of spinal
cord injury. The objective of this presentation is to discuss the scientific evidence supporting the efficacy
of nutraceuticals Deniplant in the neuropathic pain.
Materials and methods: While surgical decompression is the recommended treatment for compressive
injury, information is lacking on what treatment best targets contusive injury. Several methods for treating
the contusive injury have been investigated in dogs but an optional treatment has yet to be determined. We
will overview neuropathic pain and the use of nutraceuticals in spinal cord injury management, evaluated by
clinical trials.
Results: Studies have demonstrated the presence of gut dysbiosis secondary to spinal cord
injury. Nutraceuticals and dietary supplements derived from herbs have been used and there is considerable
evidence that nutraceuticals may play an important role in inflammation and motor function after spinal cord
injury.
Conclusion: The dysbiosis contributes to the onset and progression of intraspinal pathology after spinal cord
injury. Canine studies have demonstrated that inflammatory mechanisms may play a critical role in canine
spinal cord injury.
Keywords: gut microbiota, spinal cord injury,” microbiota-gut-brain” axis, nutraceuticals Deniplant
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PRELIMINARY STUDY ON THE PREVALENCE OF VULVOVAGINITIS AMONG
ADOLESCENT FEMALE STUDENT COMMUNITY OF VAIKOM AREA
Blessy V RAJAN
ABSTRACT
Vulvovaginitis is an inflammation of Vulva and Vaginal tissue characterized by abnormal vaginal discharge
and vulvar itching as well as irritation and Vaginal odour. It is one of the most common gynaecologic trouble
in pre- pubertial girls. Vaginitis is usually caused by a change in the normal proportion of useful vaginal
microbes to the harmful ones. If left untreated, vaginitis can lead to serious feminine health issues such as
Pelvic inflammatory diseases (PID). It increases a women’s risk of infertility, Pelvic scarring, Chronic pelvic
pain and ectopic pregnancy. The current study is an investigation on the frequency of occurrence of
Vulvovaginitis among the adolescent female student community of Vaikom area. For the Study, Survey
Method was implemented on a sample size of 500 students in and around St.Xavier’s College,Vaikom. A
questionnaire asking for standardised symptoms of Vulvovaginitis was the major instrument implemented,
and the Data was collected and analysed. Present study revealed that 86.5% of the students showed atleast
one of the symptoms of Vaginitis and indicates the necessity of imparting awareness about the symptoms,
effects and precautions of Vulvovaginitis among the adolescent student community so as to raise a healthy
future generation.
Keywords: Vulvovaginitis, adolescence, vulvar infections, vaginal discharge
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THE DEPARTMENT OF LABORATORY DIAGNOSTICS TAKES A CENTRAL PLACE OF
HEALTH CARE INSTITUTIONS
Biljana ILKOVSKA
Bisera Kotevska TRIFUNOVA
ABSTRACT
The department of laboratory diagnostics occupies a central place in the assembly of health institutions. The
main task of the entire team in the laboratory is the complete application of knowledge and the introduction
of modern medical achievements. Knowledge and professionalism have only one goal - to provide a superior
service in the field of laboratory diagnostics. A wide range of hematological, biochemical and immunological
tests are prepared in the Laboratory Diagnostics Department. The department for laboratory activity is
divided into three parts: the department for biochemistry, which includes the determination of a large number
of parameters in the field of biochemistry, tumor markers, hepatitis markers and hormones; the hematology
department, which includes determination of parameters for a complete blood count, peripheral blood tests,
occult bleeding, a large number of parameters in urine and many others; the department for receiving and
analyzing samples, as well as receiving and preparing biological materials from all hospital departments.
Behind all these challenges is a professional team that is continuously upgrading its medical education, all
with one goal - providing professional personnel who respond to every call in a timely manner at any time,
as well as upgrading the organization and work technology. Department of laboratory diagnostics participates
in national and international programs for external quality control, where it shows high accuracy of results
in laboratory tests. It is the duty of the work team to ensure that the patient receives accurate and timely
results and is in function of his health control. Confidence in the quality of services and continued
professionalism are the main motto of all employees. That's why all employees follow the innovations in the
development of modern laboratory diagnostics, by taking an active part in additional education abroad, to
achieve complete activity in the field of laboratory activity, which continues. For this purpose, the laboratory
diagnostics department, following the latest work quality standards, approached and started preparations for
accreditation and introduction of a quality and competence management system for medical laboratories in
accordance with the requirements of EN ISO 15189:2012. It is precisely for this reason that the Department
of Laboratory Diagnostics introduced a new software system through which the requests of the users are
realized and with the aim of raising the level of competence of the department in relation to other laboratorie.
Training was also carried out for all employees on safety and health at work in the department, with the aim
of satisfying individual points of the standard, as well as familiarizing employees with the dangers of the
workplace. Fulfillment and satisfaction of the necessary working conditions that is necessary for the required
tests, samples, equipment and application of measures for safety and health at work of the employees. The
Department of Laboratory Diagnostics is team-focused to be a department that will provide superior
laboratory services to all patients, who will recognize our quality through high standards of professionalism,
responsibility and ethics. To create innovative and reliable values that will satisfy and exceed the demands
of citizens for quality, responsible and dignified services in the field of laboratory diagnostics, in order to
protect and preserve the health of patients.
Кеywords: laboratory, ISO 15189, standards, health
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POTENTIAL ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF QUERCETIN AGAINST MULTIDRUGRESISTANT STRAIN AEROMONAS HYDROPHILA
Mahendra Kumar SAVITA
Vinay DWIVEDI
Prachi SRIVASTAVA
Abstract
Multiple drug resistance (MDR) in microbes poses a serious threat to human health and complicates
treatment. Therefore, it is essential to employ a technique that efficiently treats MDR bacteria. A common
flavonoid called quercetin is known to have antibacterial properties. This study's goal was to look into how
quercetin affected common Gram-negative fish pathogen Aeromonas hydrophila. Bacterial strains (MTCC
ID-1739) were purchased from MTCC Chandigarh and used to measure minimum inhibitory concentrations
by broth micro-dilution method using LB broth. With mean minimum inhibitory values ranging from 0.35
to 1.0 mg/mL, the results showed that quercetin had an antibacterial effect against the bacteria chosen to
infect fish. Quercetin was initiated to inhibit Aeromonas hydrophila at a concentration of 350 mcg/mL and
complete inhibition was introduced at a concentration of 450mcg/ml. This suggests that quercetin may offer
interesting sources for anti-bacterial drugs and may serve as "a model" for pharmaceutical development.
Finding the antibacterial mechanism of action may be crucial for furthering the development of these
substances.
Keywords: Fish pathogens, Aeromonas hydrophila, Quercetin, minimum inhibitory concentrations.
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IMPROVING CROP YIELD AND ANTHOCYANIN CONTENT USING NANO-PYRITE SEED
PRIMING ON RED RADISH
Brijesh KALER
Gaurav SRIVASTAVA
Mainak DAS
ABSTRACT
Anthocyanins are phenolic phytochemicals responsible for plants' red to blue coloration. It is a subfamily of
antioxidant biochemicals called flavonoids. Besides having antioxidant properties, they also have anticancer,
anti-inflammatory, antimicrobial, and anti-obesity properties. These properties make anthocyanins a highly
nutritional biochemical. Anthocyanins have also been used as an oxidative stress marker. Our previous work
established that nano FeS2 seed priming generates reactive oxygen species while increasing crop yield. So
we used nano-FeS2 to generate artificial oxidative stress. We used Red Radish seeds treated with nano FeS2
suspension (0.1 mg/ml) for 12h. After Harvesting we report increased anthocyanin content in test (1.71 mg/L
extract) compared to control(1.10 mg/L extract). Besides these, we also report an increase in Crop yield with
test (18.82 ton/ha) having 34% more than control (14.03 ton/ha), an increase in average root mass with test
(63.47 g) 74% more than control (36.47 g). Thus we have managed to increase the total anthocyanin content
of the Red Radish crop without sacrificing but rather increasing crop yield with the help of the nano FeS2
seed priming method.
Keywords: Nano-pyrite, Anthocyanin, Red Radish
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DEVELOPMENT OF TRANSIENT HOT WIRE DEVICE FOR MEASURING THERMAL
PROPERTIES OF NANOPARTICLE – POWDER
Ewetumo T
Adeniyi O
Mamman H.
ABSTRACT
A transient hot wire instrument for measuring thermal properties of nanoparticle was developed. The
instrument comprises of heating compartment which houses the nanoparticle sample whose thermal
properties are to be measured. The heating compartment was made of tubular metallic material whose
internal diameter and length are 1.2 cm and 10.0 cm respectively. One end of the tube was sealed up and the
other end was provided with air-tight adjustable lid so that the content of the heating compartment can be
maintained at different compatibility. Openings for two thermocouples, pressure sensor and nichrome wire
leads were made on the metallic tube. The nichrome wire of diameter 0.85 mm and length 6 cm was installed
such that it lies at the centre of the tube. The heating wire was insulated from the metallic tube with the aid
of ceramic materials so as to prevent short-circuiting. Thermocouples T1 and T2 were installed at 0.5 mm
and 4 mm respectively away from the line heater. The thermocouples showed excellent performances when
evaluated using standard mercury-in-glass thermometer. When used to measure thermal conductivity and
0
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2

diffusivity of free air, the instrument registered 0.2587 W/m C and 20.80 * 10 m /s respectively which
agree with the literature values.
Keywords: thermal, nanoparticles, thermocouple, heater, thermometer, conductivity, diffusivity.
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF PLC BASED SPEED CONTROL SYSTEM FOR
THREE-PHASE INDUCTION MOTORS
V. Thiyagarajan
ABSTRACT
Prior to a few decades ago, there were a number of drawbacks to variable speed drives, including low
efficiency, slower speeds, large size etc. But with the introduction of modern PLC and power electronic
devices, the situation has entirely changed. Today, the variable speed drive systems are not only smaller in
size but also incredibly effective, more reliable, and able to satisfy the most exacting requirements of a
variety of modern industrial sectors. Due to its low cost and simplicity, the induction motor plays a crucial
role in variable speed drive applications. The induction motor can be employed in high-performance
variable-speed applications by adding a speed monitoring and control system. In a wide range of industrial
drive applications, particularly in industrial units for the control of induction motors and drives, three phase
induction motors are controlled and monitored by using PLCs. The development of electric drives and
technology has increased the use of PLCs in automation systems, increasing operational flexibility and
dependability as well as production expansion and improvement. The PLC is a very flexible instrument for
managing the efficiency and speed of mechanical and electrical drives. Variable Frequency Drives (VFDs)
are used more frequently to provide a flexible method of speed control for industrial applications that require
variable speed operation at almost all times because the speed and torque of AC motors depend on the voltage
and frequency.
The primary goal of this study is to develop:
• multi-motor motion controller using a minimum cost PLC
• fuzzy controller based on a PLC to regulate the speed of 3-phase induction motors.
• MATLAB/Simulink model to investigate the characteristics of induction motors, and effectiveness
of the master-slave multimotor synchronisation technique.
Keywords: Induction motor, PLC, variable frequency drive (VFD), speed control and protection,
MATLAB/Simulink
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CNICIN AS AN EFFECTIVE TREATMENT OF COVID-19: AN INTEGRATED IN SILICO AND
IN VITRO APPROACH FOR THE RAPID IDENTIFICATION OF POTENTIAL ANTI-SARSCOV-2
Hani A. ALHADRAMI
Ahmed M. SAYED
Hossam M HASSAN
Mostafa E. RATEB
ABSTRACT
After more than two years of the emerged SARS-CoV-2 pandemic in 2019, it is still a significant global
threat, especially with the newly evolved strains. Despite the presence of different COVID-19 vaccines, the
discovery of proper antiviral therapeutics is an urgent necessity. Nature is considered as a historical trove for
drug discovery, especially in global crises. During our efforts to discover potential anti-SARS CoV-2 natural
therapeutics, screening our in-house natural products and plant crude extracts library led to the identification
of C. benedictus extract as a promising candidate. To find out the main chemical constituents responsible for
the extract antiviral activity, we utilized the recently reported SARS CoV-2 structural information in
comprehensive in silico investigations (e.g., ensemble docking and physics-based molecular modeling). As
a result, we constructed a protein-protein and protein-compound interaction networks suggesting cnicin as
the most promising anti-SARS CoV-2 hit that might inhibit viral multi-targets. The subsequent in vitro
validation confirmed cnicin to impede the viral replication of SARS CoV-2 in a dose-dependent manner with
IC50 value of 1.18 µg/mL. Further, drug-like properties calculation strongly recommends cnicin for further
in vivo and clinical experiments. The present investigation highlighted natural products as a crucial and
readily available source for developing antiviral therapeutics. Besides, it reveals the key contribution of
bioinformatics and computer-aided modeling tools in accelerating the discovery rate of potential
therapeutics, particularly in emergency times like the current COVID-19 pandemic.
Keywords: Blessed thistle, cnicin, bioinformatics, in silico, SARS CoV-2, MERS CoV, COVID-19.
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A NEW TWO – PARAMETER ESTIMATOR FOR THE REGRESSION MODEL:
COMPUTATION AND SIMULATION
Taiwo Stephen FAYOSE
ORCID: 0000-0002-7457-9575
Kayode, AYINDE
Olatayo Olusegun ALABI
ABSTRACT
Regression analysis is used to predict an outcome variable using one or more input variables. A situation
where input variables are strongly related in a linear regression model, it causes multicollinearity problem.
Similarly, where the variances of the error terms are non – constant, it leads to heteroscedasticity problem.
When both problems are inherent in the model, OLS estimator becomes inconsistent and produces incorrect
inferences. Weighted ridge regression has been mostly used and adopted to handle both problems
simultaneously. In this paper, a new two – parameter estimator called Ozkale – Kaciranlar – Kibria –
Lukman estimator (OKKL) is proposed in place of the OLS in estimating the parameters of the linear
regression model. The performance of the proposed estimator is evaluated using simulation study in the light
of minimum mean square error. In the simulation results, it is observed that in the presence of
multicollinearity with heteroscedastic errors, the proposed estimator performs better than existing estimators
under the same condition.
Keywords: Ozkale – Kaciranlar – Kibria – Lukman, Generalized least Square, Monte Carlo simulation,
Heteroscedasticity, Multicollinearity.
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DIFFERENCES BETWEEN C-REACTIVE PROTEIN LEVELS IN HOSPITALIZED PATIENTS
WITH DELTA AND OMICRON VARIANT OF SARS-CoV-2 IN CLINICAL HOSPITAL
BITOLA, MACEDONIA
Biljana ILKOVSKA
Bisera Kotevska TRİFUNOVA
ABSTRACT
Introduction:The outbreak of coronavirus disease‐2019 (COVID‐19) is an emerging global health threat.
Serum C‐reactive protein (CRP) has been found as an important marker that changes significantly in severe
patients with COVID‐19. CRP is a type of protein produced by the liver that serves as an early marker of
infection and inflammation.
Materials and methods: Our study includes 60 adult patients, 20 females and 40 males with Covid 19
infection. They were hospitalized and treated in PHO Clinical Hospital Dr. Trifun Panovski Bitola,
Macedonia in the period January 2021 to February 2022.
We separated patients in two groups – 30 patients (7 females, 23 males) with Delta variant of SARS-CoV-2
and 30 patients (13 females and 17 males) with Omicron variant of SARS-CoV-2.
Patients with Delta variant of SARS-CoV-2 were at age 33 – 87 (66,4±14), and patients with Omicron variant
of SARS-CoV-2 were in age 17-88 (62,3 ±17,5).
Results: We measured levels of CRP in patients with Delta and Omicron variant of SARS-CoV-2with Abbot
Architect CI4100 analyzer.
Mean values of CRP was 43.49 ± 57 in patients with Delta variant of SARS-CoV-2 and 24.2±40.3 in patients
with Omicron variant of SARS-CoV-2, p= 0.1405.
Conclusion: We can conclude that patients with Omicron and Delta variant of SARS-CoV-2 have increased
values of CRP. We did not find the statistical significant differences of CRP in booth groups of patients with
Delta variant of SARS-CoV-2 and patients with Omicron variant of SARS-CoV-2
Keywords: CRP, Omicron variant of SARS-CoV-2, Delta variant of SARS-CoV-2, Macedonia
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A STUDY OF HYBRID LSB-MSB AND OTHER STEGANOGRAPHY TECHNIQUES USED FOR
INFORMATION HIDING
Kauthar KABIR
Abubakar Aminu MU’AZU
ABSTRACT
Information hiding has acknowledged considerable attention for years as information security received much
attention in this internet era. The sharing of confidential information via modern communication channel has
become unavoidable, Steganography is the information hiding art and science gaining much more attention.
Today’s modern world is surrounded with secret communication, where people of all kinds are transferring
information as innocent as an encoded credit card number to an online-store and as insidious as a terrorist
plot to hijackers. Steganography is a skill where modern data compression, information theory, spread
spectrum, and cryptography technologies are conveyed together to satisfy the requirement for confidentiality
on the Internet. This paper is an effort to analyse the Hybrid LSB-MSB and other techniques used in
steganography and to identify parts in which these techniques can be applied, so that tcan be at great benefit
to human race at large.
Keywords: Stego-image, cover image, information hiding, least significant bit,most significant bit.
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MUSLIMA THEOLOGY AND MUSLIM FEMINISM: INTERPRETATIONS
AND RELIGIOUS DISCOURSE IN THE MAGHREB
Fatimazahrae MOUTIA
ABSTRACT
This paper addresses how women’s Islamic feminism is deeply rooted in Moroccan society, as it is centuries
old, and marked by the great contributions of Muslim women leaders and religious scholars. Religious
knowledge becomes the basis for social change and collective struggle. Muslim women activists
instrumentalist spiritual knowledge to transform society. This paper rereads Moroccan feminism within the
methodological interpretive framework called “Muslima Theology”. It questions the ideological basis of the
essence of the “gate of ijtihad” by showing how the interpretive tradition is heterogeneous and has been over
history subject to religious considerations as well as political and patriarchal changing realities. Focusing on
the contribution of “Muslima theologians”, this presentation aims at recouping some dimensions of the
systematically foreclosed female interpretive narrative and subverting the exclusive male norms of
interpretation used for the formation of a socio-cultural reality that validates in the name of Islam the low
status of women. It also sheds light upon the social and political implications of the emerging critical
engagement of Muslima theologians with the male hermeneutic tradition of the Sacred Texts. This
presentation will also be highlighting a considerable awareness of the complexity of the scope of both
feminism and Islamism: secular, liberal, conservative, orthodox, extremist, and the contradictions and
shortages between Islamic texts and cultural and socio-cultural practices.
Keywords: Moroccan feminism, Muslima theology, Muslim feminism, Sacred Texts, gender-inclusive
interpretation, gender equality.
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GLOBALIZATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT AND ITS EFFECTS ON THE
TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY IN NIGERIA: AN EMPIRICAL INSIGHT OF AIRTEL
NIGERIA
CHUKWUEMEKA GODSON EME
MUMEN LUGARD
ABSTRACT
Globalization is broadly characterized by the emergence of a global village activities for the whole world in
which all peoples in all nations of the world are drawn together into increasingly closer and mutually
beneficial, political, industrial, financial, scientific, technological and cultural relationships. This paper
closely assessed globalization and economic development and its effects on the telecommunications industry
in Nigeria, drawing an empirical insight from Airtel Nigeria Limited. To collect the desired data for this
research work, four methods were used, these include, documentary, observations, questionnaires and
personal interviews. In the analysis of the data collected, the study made use of descriptive and inferential
statistics. The findings of the study were drawn from the data presented and analysed and their implications
were discussed relative to all stakeholders. It was confirmed that Airtel Nigeria Limited have survived all
manner of financial emasculation and changes in management and have endeared themselves to Nigerians
as a telecommunication company of choice. Part of this findings delved into why and how Airtel Nigeria
Limited was able to achieve this despite tough competitions from other telecommunication companies
already in the industry before their arrival, particularly MTN Nigeria Limited.
Keywords: Globalization, global village, technological development, cultural differences,
Telecommunications industry, economic growth and development, Airtel Nigeria Limited
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ROBOTICS: THE DYNAMICS FOR A MODERN DAY GENERATION
Moses Adeolu AGOI
ORCID: 0000-0002-8910-2876
ABSTRACT
Without doubts, we are not just immersed in a generation were machine is practically taken over human
endeavors but we are also in the dispensation where artificial intelligence continues to develop, probably to
a point where robots become superior to mankind. The most striking fantasies in human thoughts are brought
to reality and a great number of robots are in the service of humanity. The future of robots are yet unforetold
but judging from the revolutionary trends of these machines in recent years, the rapid advancements in
technology are a foregone inference. This paper is focused on robotics system. The paper examines the
concept and the various applications of robotic system. The paper further discussed the benefits of robotic
process automation. In order to collect relevant information for this paper, questionnaire instrument was
designed and administered using online Google form. The information gathered were collated and subjected
to reliability analysis. The paper concluded that high performance inventions including robotics have been
the area of interest for humanity while scientists are busy in their laboratories with the ultimate aim to develop
innovative schemes that would continually impact the various aspects of human lives.
Keywords: Robotics, Artificial Intelligent, Technology, Modern day.
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REGRESSION CUM EXPONENTIAL RATIO-TYPE ESTIMATOR FOR THE ESTIMATION OF
FINITE POPULATION MEAN IN SURVEY SAMPLING
Awwal ADEJUMOBI
Mojeed A. YUNUSA
Ahmed AUDU
ABSTRACT
This paper deals with the assessment of finite population mean. An estimator is suggested for estimation of
finite population mean of study variable. The properties (bias and mean square error) of the estimator
presented were derived up to first order of approximation using Taylor series approach. The empirical study
have been done to access the efficiency of the proposed estimator against the existing related estimators.
Also, conditions for which the new estimators more efficient than other estimators considered in the study
were also established. Numerical examples were conducted and the results revealed that the proposed
estimator is more efficient and can produce estimate closer to the true population mean, evidence is shown
through higher percentage relative efficiency. The proposed estimator is more efficient and precise than other
existing estimators considered in the study.
Keywords: Auxiliary variable, Study variable, MSE, Bias, Percentage Relative Efficiency.
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UX STUDY ON HANDHELD AUGMENTED REALITY GAMES BY APPLYING SPRADLEY'S
NINE DIMENSIONS DESIGN PRINCIPLE
Pushkar PANDEY
ORCID: 0000-0002-5894-1036
Renu KUNDU
ORCID: 0000-0002-5894-1036
ABSTRACT
The first step in researching augmented reality was making a head-mounted three-dimensional display at the
beginning of 1968. The idea behind a three-dimensional display is to show the user a perspective image from
a different point of view that changes as the user moves. Since that time, the majority of growth in augmented
reality has been driven by technology. The researcher's emphasis on AR's technological aspects, such as its
hardware and software, has resulted in very few initiatives directed toward user experience and exploration
studies. To address the transition of the notion of augmented reality from research/laboratories to the general
user, it is necessary to approach the technology in a more user-friendly, user-centric manner. In this study,
we focus on handheld augmented reality (HAR) gaming applications and propose to employ Spradley's nine
dimensions to investigate components of handheld augmented reality experience so that designers may
comprehend the human-centric design approach. we posed a questionnaire to a diverse sample of 215
individuals. After the questionnaire we select 35 individuals and provide them our iPhone11 to play AR
Gamest for direct observation.
In the result we found out 61.9% user know about HAR games, 8.1% of users played the AR game without
understanding that it is known handled augmented reality implies that even after utilising augmented reality,
many are unaware of it. 28.2% (strongly agree) and 32.5% (agree) on the issue that it is easier to get skilled
at AR games. We conclude our research by finding out there are 4 insights related to the HAR games. The
detail about these insights are discussed in context with the human-centric design in HAR games.
Keywords: handheld augmented reality (HAR), user-centric, Spradley's nine dimensions, human-centric
design
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HUMAN-CENTRIC UX DESIGN PRINCIPLES AND DESIGN THINKING: AN EMPIRICAL
STUDY USING DESIGN CHALLENGES
Pushkar PANDEY
ORCID: 0000-0002-5894-1036
Aditi ORAON
ORCID :0000-0002-5894-1036
ABSTRACT
Do not make the user think is the fundamental design principle. The people-centred design combines analysis
and creative design with research about people. Any business or profession can use design thinking as a triedand-true method for solving issues. The design thinking procedure begins with problem definition and
continues through prototyping, gathering feedback, and redefining the problem statement. It covers an
individual's experience with a product and overall satisfaction with it. This research aims to demonstrate how
design innovation theories and concepts—which are drawn from the principles of user experience design—
can be objectively comprehended. The UX design procedure is explained using two design challenges. Indepth research is conducted on the implementation and demonstration of the known-unknown map,
stakeholder mapping, journey mapping, affinity mapping, concept generation matrix, and prototyping to refine
the problem statement and generate "how may we?" statements to turn those challenges into opportunities for
design.
Participants: We posed a questionnaire to a diverse sample of 198 individuals of varying ages and
professions. After the questionnaire, we select some individual of 72 people for direct observation. For this
research, we have conducted interviews which include 14 doctors, 18 pharmacists, 23 individuals and 17
senior citizens (age above 65) to deep dive into the UX research.
Keywords: people-centred design, known-unknown map, journey mapping, affinity mapping, concept
generation matrix
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RE-EXAMINING ETHNIC IDENTITIES AND THE REPRESENTATION OF MINOR ETHNIC
GROUPS WITH REFERENCE TO THE NAGAS IN MYANMAR’S POLITICS
Sachoiba INKAH
ABSTRACT
Myanmar is one of the world's most ethnically diverse countries, with numerous identities vying for
governmental legitimacy and autonomy. The country is divided by various factors such as ethnicity, religion,
geography, and even cultural differences. Even after more than 70 years of independence, the national
unification process known as the Panglong Conference, which was initiated by then-interim Burmese leader
Aung San in 1947, remains an unfinished undertaking. Minor ethnic minorities are underrepresented at both
the national and state levels, where they compete for limited state resources with major ethnic populations,
resulting in slow progress and development. The militarization of ethnic communities in the country is deeprooted and is still unable to achieve national unity in the face of myriad diversity and competing nationalities.
Minor ethnic communities are caught in the conflict between the state and the country's major ethnic
populations since the majority control vast swaths of land rich in natural resources and infrastructural
investments both at the national and state level. This is further complicated by the webs of complex interlinkages between state and non-state entities benefiting from reciprocal corruption and other illegal activities
and the military's political position obscures the political landscape even more. The article will examine how
the Nagas who are located in the North-West Sagaing and Kachin state bordering India are represented in
Myanmar's domestic politics and discuss the geopolitical relevance of their location and their lived realities
through a descriptive analysis based on the available primary and secondary sources.
Keywords: Ethnicity, Nagas, Military junta, Natural resources, Ethnic Armed Organizations
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ELECTRICAL STIMULATION IN REHABLITATION PATIENTS WITH FACIAL PALSY
Abdul Hanan TARIQ
Požėrienė JŪRATĖ
ABSTRACT
A systematic- Meta analysis of randomized, case studies and randomized clinical trials published between
2000 to 2021, using Elsevier, PubMed, and Google Scholar, among other sources. Over the course of a month,
we conducted our research. This meta-analysis was conducted to find and analyze all available information
on electrical stimulation in facial palsy treatment, as well as to see how neuromuscular electrical stimulation
impacts strength of face musculature. There is an inadequate evidence to support the use of electrical
stimulation to treat Bell's palsy, the findings of this comprehensive review suggest that the intervention has a
positive outcome. We concluded 9 studies in this review. We've compiled a list of recent research studies that
are relevant to and related to our main topic, deleted all unpublished research articles and included all
published journal publications for the best analysis. According to the results of current study, patients who
received electrical stimulation benefited in both acute and chronic stages. As long as the muscle is not entirely
innervated, electrical stimulation can restore facial muscle activity even in facial nerve palsies that have been
present for several years and when the muscle has no clinical function. Electrical Stimulation, according to
this meta-analysis and comprehensive review, increases facial muscle strength, facial movements and
optimizes the oral mechanism of swallowing.
Keywords: Facial palsy, Physiotherapy for Bell’s palsy, Facial Paralysis, Rehabilitation, in addition to
Electro-stimulation
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CHEMICAL CHARACTERIZATION, CYTOTOXICITY, ANTI-INFLAMMATORY,
ANTIOXIDANT, ANTIMICROBIAL AND ANTI-TOXOPLASMOSIS OF CHRYSOPHYLLUM
ALBIDUM SEED OIL
Atolani O.
Areh E.T.
Oguntoye O.S.
Zubair M.F.
Adeyemi O.S.
Owolodun O.A.
Ibrahim S.O.
Islam M.T.
Olatunji G.A.
Kambizi L.
ABSTRACT
Objective: Chrysophyllum albidum, an important tropical fruit with seeds, was investigated for its chemical
composition, cytotoxic free radical scavenging, anti-inflammatory, antimicrobial (on clinical isolates) and
antiparasitic properties for prospective application in the cosmeceuticals and food sectors.
Methods: The oil of C. albidum seeds obtained via a Soxhlet extractor was subjected to transmethylation and
analysed using gas chromatography–mass spectrometry. For the antioxidant potential, standard assays of 2,2azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) and 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl were adopted. To
evaluate the antibacterial and antifungal activities of the oil, isolates that included Salmonella typhi, Bacillus
subtilis, Klebsiella pneamananae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and
fungi, including Aspergillus nigar, Rhizopus stolonifer, Penicillium notatum and Candida albicans, were used.
The anti-inflammatory activity was measured using a lipooxygenase assay, while the cytotoxicity potential
was measured using mammalian cell assays, with indomethacin and staurosporine used as standards. The
antiparasitic activity (anti-toxoplasmosis) was also evaluated.
Results: The physicochemical results of the C. albidum oil were 179.52±2,80 mg KOH/g saponification value,
3.93±0.56 mg KOH/g acid value, 1.58±0.11% free fatty acid and 39.34±2.54 g I2/100 g iodine value,
suggesting the suitability of the oil for industrial purposes, such as in skin care production. C. albidum seeds
contained linoleic acid (33.12%), oleic acid (31.81%), palmitic acid (17.68%) and stearic acid (5.30%) as the
major fatty acids. The IC50 value estimated for the anti-lipooxygenase potential of the oil (0.56±0.09 µg/mL)
was close to that obtained for the standard indomethacin (0.53± 0.07 µg/mL). The IC50 obtained for the DPPH
(4.74±0.83 µg/mL) and ABTS (0.03±0.11 µg/mL) of the oil was significant but relatively low compared to
that of ascorbic acid (0.34±0.04 and 0.54±0.04 µg/mL) used as standards for the DPPH and ABTS free radical
scavenging activities, respectively. The oil had significant activities against all the clinical isolates, with A.
nigar showing a significant MIC of 12.5 mg/mL. In addition, the oil exhibited a dose-dependent in vitro
antiparasitic action against Toxoplasma gondii, which was not attenuated with coadministration of Trolox.
Conclusion: The seed oil of C. albidum possesses numerous biological activities that can be harnessed. The
presence of essential fatty acids is partly suggestive of the observed bioactivities. Hence, the oil of C. albidum
seeds with significant health benefits holds potential for possible incorporation into food, pharmaceutical and
cosmeceutical products.
Keywords: Chrysophyllum albidum, Oleic acid, Lipoxygenase, Antioxidant, Cytotoxicity, Antiparasite
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ALOE VERA SUPPLEMENTATION IMPROVES GROWTH, NUTRIENT UTILIZATION AND
CARCASS CHARACTERISTICS CATLA CATLA FINGERLINGS FED DIETS WITH CANOLA
MEAL
Zeeshan YOUSAF
ABSTRACT
The purpose of this particular study was to evaluate and determine the effect of Aloe vera supplementation on
overall performance of Catla catla fingerlings fed with canola meal based diets. A total of 270 fingerlings
(6.50±0.03 gfish−1) were randomly divided into six dietary groups and tested in triplicates and fed on diets
containing equal amount of canola meal and graded levels of A. vera supplementation viz., 0%, 1%, 2%, 3%,
4% and 5%. Feeding rates for fingerlings were 5% of their live wet weight. Analysis revealed that fish fed 3%
of supplemented A. vera diet enhanced the weight gain (13.46g), weight gain % (206.14%) and feed
conversion ratio (1.23) in a significant (p<0.05) manner. Highest apparent digestibility coefficient of nutrients
in terms of gross energy (67.44%), crude protein (77.67%) and crude fat (82.20%) were also noted on 3%
supplementation level. Carcass analysis showed that maximum crude protein (19.57%) and fat content
(3.95%) were found at same level of A. vera. It was concluded that A. vera, especially at a level of 3%
supplementation in the diet, significantly affects the growth, nutrient utilization, and carcass composition C.
catla fingerlings.
Keywords: Aloe vera, Canola meal, Catla catla, Carcass composition, Hematology
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STATISTICAL ANALYSIS OF SOME ECONOMIC FACTORS AS INFLUENCERS OF
ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA
Okorafor, U.
Are, S. O.
ABSTRACT
The Transformation agenda of the present administration in Nigeria has identified seven sectors as the main
growth viz: agriculture, water resources, solid minerals, manufacturing, oil and gas, trade and commerce as
well as culture and tourism. The research findings indicated that the effect of economic factor on economic
growth. The findings revealed the R2 (R-squared) for first bank is approximately 100%, and this shows that
there It is good fit, meaning that there is a strong relationship between the variables used. The regression
results contained indicates that 100% variation of economic growth (GDP) is predicted by joint contribution
of Trade, Industry, Agriculture, Services, (R2 overall = 1.00). The remaining 0% is explained by other
economic factor variables that were not included in this research model. Multiple regressions were used to
determine the relationship between economic growth and others selected economic indicators using the
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 23. The fitted model is GDP =-6493.369 +
0.949*Agriculture + 3.038*Industry + 5.233*Service + 1.746*Trade. We recommend that government should
provide more funding for agricultural universities in the country to carry out more research on all aspect of
agricultural output, such as livestock, crops, fishing and forestry, crop preservation. We conclude that
agriculture should be given priority so as to grow our economy in Nigeria.
Keywords: Economic factors; economic growth; economic indicators; SPSS version 23.0
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TEACHERS’ EFFECTIVENESS, ACTIVE LEARNING STRATEGIES AND STUDENTS’
STATISTICAL ABILITIES AS PREDICTORS OF STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN
MATHEMATICAL CONCEPT IN ECONOMICS IN IBADAN NORTH LOCAL GOVERNMENT
OF OYO STATE
Oluwaseun OYEWOLE
Olawale O. OYEKANMI
Olusoga Rasheed OTELAJA
Ololade Gbeminiyi OGUNDIPE
ABSTRACT
Mathematical concept is general knowledge of principles, to demonstrate flexibility in thinking to identify
critical features in new situations, to quantify the variables like price, quantity of goods in algebraic
expression. However, reports have shown that students’ achievement in mathematical concepts in Economics
is not encouraging in Ibadan, Nigeria. Efforts to address this problem have led scholars to embark on
intervention programmes through teaching strategies with little attention to teacher and student related factors
that could influence learning outcomes in mathematical concepts in Economics. This study, therefore, was
carried out to investigate teacher (Teachers’ effectiveness and active learning strategies) and student
(Students’ statistical ability) related factors as predictors of senior secondary school students’ learning
outcomes in mathematical concepts in Economics in Ibadan, Nigeria.
Heider’s Attribution theory provided the framework, while the study adopted the correlational survey design.
Ibadan was stratified into Ibadan North local governments. From each school, 50 senior secondary school II
students were randomly selected. Overall, a total of 250 students participated in the study. Instruments used
were mathematical concepts in Economics achievement (r =.73), students’ statistical ability (r =.80) tests,
teachers’ effectiveness (r =.70), and active learning strategies observational (r .80) rating scale. Data were
analysed using descriptive statistics, Pearson’ product moment correlation and Multiple regression at 0.05
level of significance.
Teachers’ effectiveness (r =.012),) and students statistical ability (r =. 58) had positive relationship with
students’ achievement in mathematical concepts in Economics while active learning strategies ((r =-.16) did
not. The composite contribution of the independent variables to achievement was significant (F(3,246) = 46.216;
adj. R2=0.36), accounting for 36.0% of the total variation in students’ achievement in mathematical concepts
in Economics. Teachers’ effectiveness (β =-0.146), active learning strategies (β = -0.238) and students’
statistical ability (β = 0 .562) contributed to students’ achievement.
Teachers’ effectiveness, active learning strategies and students’ statistical ability predicted students’
achievement in mathematical concepts in Economics. Teacher and student factors should be taken cognisance
of for improved achievement in mathematical concept in Economics.
Keywords: Teachers’ Effectiveness, Active Learning Strategies, Students’ Statistical Abilities and
Mathematical Concept in Economics.
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STRUCTURAL, MAGNETIC ANDMAGNETOCALORIC STUDIES OF THE POTASSIUM
DIPHOSPHATE KCrP2O7
Elouafi ASSAAD
Said El OUAHBI
Ezairi SARA
Lmai FATIMA
Tizliouine ABDESSLAM
Hassan LASSRI
ABSTRACT
The structural, magnetic, & magnetocaloric characteristics of potassium diphosphate KCrP2O7 were
thoroughly investigated. Solid-state reaction method has been employed to synthesize this specimen. The
crystalline structure was analysed employing XRPD (X-ray powder-diffraction), infrared & Raman at around
room temperature. The Rietveld refinement detailed analysis reveals that the compound adopts a monoclinic
complex with the space group P21/c & the lattice parameters: a = 7.350, b = 9.9691, and c = 8.1832. Infrared
& Raman spectra were examined and analyzed based upon the structural peculiarities of the P2 O-7 4 anion &
the (K+, Cr3+) cation. Magnetic measurements exhibit an antiferromagnetic-paramagnetic behavior transition
nearby Néel temperature TN (TN = 8.5 K) for KCrP2O7. (-∆SM) (magnetic-entropy-change), induced by the
magnetic field, is determined by employing the thermodynamic Maxwell’s relation. At µ0H=50 kOe, the
(-∆SMax
M ) & RCP (magnetic refrigeration capacity) near TN show a value of 4.4 J×kg-1×K-1 & 30.06 J× kg1, respectively for the KCrP2O7 compound.
Keywords: Potassium diphosphate KCrP2O7; Magnetocaloric characteristics, Infrared spectroscopy; RCP,
Raman spectroscopy.
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ASSESSING THE SIGNIFICANCE OF E-LEARNING IN EDUCATION: IMPLICATION ON
SCHOOL MANAGEMENT
Moses Adeolu AGOI
ORCID: 0000-0002-8910-2876
Oluwakemi Racheal OSHINOWO
ORCID: 0000-0003-0568-6446
ABSTRACT
In the recent years, the innovations introduced by evoking technology have geared school managers towards
several teaching and learning techniques. Thanks to the internet, e-learning is becoming an important source
of knowledge for learners as learning how to learn is becoming a fundamental concept and technique that is
empowered through the use of computing/ devices. Although, learning resources are considered as intellectual
property, using the conventional educational resources has changed significantly in the 21st century. This paper
is a descriptive review of the fundamental concept of e-learning. The paper enumerated the application of elearning in various levels of education. For the purpose of acquiring relevant information for this paper
discussion, questionnaires were drafted and given to respondents using online Google form questionnaire
instrument. The responses collated were subjected to reliability analysis. Conclusively, recommendations
were made on the methods of developing executable policies on e-learning for effective school management.
Keywords: E-learning, Technology, Education, School Management, 21st Century
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PEER INFLUENCE ON ADOLESENTS’ SEXUAL BEHAVIOUR AMONG SECONDARY
SCHOOL STUDENTS IN IFE CENTRAL LOCAL GOVERNMENT, ILE-IFE
A.A. ONI
F. A. ODEJOBI
Prof. B. A. OMOTESO
ABSTRACT
The study investigated the pattern of adolescents’ sexual behaviour among secondary school students in Ife
Central Local Government, Ile-Ife; and examined the relationship between the students’ peer influence and
sexual behaviour. The sample comprised 200 secondary school adolescent students which were selected using
multi-stage sampling technique. An adapted research instrument namely; Influence of Peer Group on
Adolescents’ Sexual Behaviour” (IPGASB) was used to collect data from the students. Data collected were
analysed using percentages, frequency counts and Pearson Correlation Coefficient. The findings showed that
majority of the adolescent students engage in kissing (86%), followed by safe se (80%) as well as condom use
(74%). It also highlighted a significant relationship between peer influence and adolescent’s sexual behaviour
(r = 0.21, P <0.05). The study concluded that there was a notable significant contribution of peer influence to
the prevalence of sexual behaviour among the adolescent students. It is therefore recommended that school
counsellors should adopt those counselling strategies such as: teaching the students assertiveness skill and
encouraging them to enhance their self-control; as this could go a long way in controlling the peer influence
on their sexual behaviour.
Keywords: Sexual behaviour. Peer Influence, Adolescents
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EXAMINING STUDENTS’ ENGAGEMENT IN BLENDED LEARNING: A CASE STUDY OF
AFRICAN DEVELOPMENT UNIVERSITY
Pearl GYAN-AMPONSAH
Avapine Benedicta APEBO
ABSTRACT
The outbreak of the COVID-19 pandemic brought blended learning into the limelight as an indisputable means
of teaching and learning. In Niger, African Development University is the only university implementing
blended learning. This study seeks to examine factors that affect students' participation in a blended learning
environment, using African Development University (A.D.U) as a case study. The study will focus on how
learners’ characteristics and experience influence learners' cognitive and emotional engagement in a blended
learning environment using A.D.U as a case illustration. Quantitative data collected from students in a crosssectional survey will be analysed using structural equation modelling to explore the phenomenon. This study
will help educational institutions that have adopted blended learning to improve students’ participation and
guide institutions that intend to adopt blended learning on how they can improve students’ participation.
Education Administrators will find the study useful in developing policies that will enhance students’
participation in blended learning.
Keywords: Cognitive Engagement, Emotional Engagement, Blended Learning
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DEVELOPMENT OF A MANAGEMENT SYSTEM FOR REAL ESTATE AGENCIES
Akinseye Oluwaseyitan CHARLES
Eregha Iguniseigha VICTOR
Edmund Enyinnia CHIEMEZIEM
ABSTRACT
In developing countries like Nigeria, real estate performance remains unsatisfactory as many residential,
commercial and office spaces remain unoccupied due to real estate agents not being easily and conveniently
consulted. Land is a gift of nature and a factor of production, land tenure is the term given to the legal system
in common law in particular where the land is the property of an individual because the land and its owners
were kept in mind a great task for government and state access to land information is mostly difficult, people
are scammed due to lack of land information, illegal land sales without owner's consent are very common.
This project Computerized Land Information System to help keep track of the land, including: the size of the
land, the location of the land, the type of houses to be built on the land, the owners of the land purchased.
Hence, a software was developed to keep an eye on the information system of the earth. As such, it facilitates
the maintenance of detail information about the lot of size, location, and the type of home to be built on the
lot, as well as easy access to the records stored. Hence, the logs in this software are stored in the database
using MySQL server as DBMS. Other tools and methods also used are PHP, XHTML, CSS and Apache which
comes with MySQL.
Keywords: Real Estate, Land, Information, System, owners
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THE IMPACTS OF LIVING CONDITIONS ON LEARNERS’ PERFORMANCE
Ogoudedji Flavien ABATOUSSI
Rodrigue Jésugo KOUTON
Chabi Sika MORA
ABSTRACT
This paper investigated how learning and living conditions relate and the effects of living conditions on
learning in general and language learning in particular. To reach this goal, a descriptive research design of
survey type was adopted for the study. The population for this study comprised some Beninese secondary
schools EFL teachers and students. Thirty-five (35) Questionnaire sheets were distributed to teachers and
seventy (70) to students. All in all, the return rate for teachers was 85% and 100% for students. Some class
observations and interviews were also made to ensure content validity and data were analyzed. The results
revealed that there is a tight link between living conditions and learning. The findings also proved that learners’
living conditions can affect their learning and their language performance either positively or negatively.
Basing on these findings, we would like to raise school stakeholders’ awareness on the link that exists between
learners’ living conditions and learning in general and language performance in particular. This will help them
provide the students in bad living conditions with adequate learning incentives, means and strategies that can
motivate and help them learn better and yield a satisfactory learning outcome.
Keywords: Living conditions, performance

155

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

IMPACT OF MOTIVATION AND GENDER ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT
AND INTEREST IN GOVERNMENT: A STUDY OF SOME SELECTED SECONDARY SCHOOLS
IN ENUGU STATE
Lawrence OKORO
Ekundayo OLOGE
ABSTRACT
Efforts towards human and societal development require among other things nothing short or less than good
academic achievement in government as a subject of study in senior secondary school and tertiary institution.
Consequently, inquiry on impact of motivation and gender on students’ academic achievement and interest in
government: a study of some selected secondary schools in Enugu State was examined using government
academic achievement tests questionnaire (GAATQ) and interest inventory scale on government (IISG). Two
hypotheses guided the study and were tested for significance at 0.05 margin of error using analysis of
covariance (ANCOVA). It was found that gender is not the foremost predeterminant of students’ achievement
and interest in government. It was also discovered that the female participants scored higher than their male
counterparts indicating that motivation has more impact on the female respondents than their male
counterparts. Accordingly, it was recommended that motivation strategies be robustly enforced in government
instructional delivery. And that making government lessons interesting be prioritized through motivation since
students perform better and achieve higher in the subjects they have more interest in. Similarly, male and
female students studying in the same learning environment should be motivated to study government as they
both impact and learn from one another.
Keywords: impact, gender, intrinsic, extrinsic, motivation, achievement, government
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VMAT İLE TEDAVİ EDİLEN BAŞ VE BOYUN KANSERLİ HASTALARIN TÜKÜRÜĞÜNDEKİ
AKTİF MATRİKS METALLOPROTEİNAZ-8 (AMMP-8) ENZİMİNİN RADYASYONA BAĞLI
DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF RADIATION-INDUCED CHANGE OF METALLOPROTEINASE-8
ENZYME IN SALIVA OF HEAD AND NECK CANCER PATIENTS TREATED BY VMAT
Ahmet Murat ŞENIŞIK
ORCID: 0000-0002-7781-3355
Mutlu KESKIN
ORCID: 0000-0002-1045-3930
Didem KARACETIN
ORCID: 0000-0001-5359-5958
Ayben YENTEK BALKANAY
ORCID: 0000-0003-0044-8684
ÖZET
Baş-boyun bölgesi kanserlerinde uygulanan radyoterapi periodontal dokularda da hasar yaratabilmektedir. Bu
çalışma radyoterapi sürecinde ve sonrasında hastalardaki aktif matriks metalloproteinaz- 8 düzeyinin
radyasyona bağlı etkisini araştırmıştır.
Çalışmaya baş-boyun kanseri tanısı koyulmuş on bir hasta dâhil edilmiştir. Hastaların tedavilerinde tek arklı
VMAT planları hazırlanmıştır. Aktif matriks metalloproteinaz-8 (aMMP-8) periodontitis ve progresif
evrelerinin teşhisinde kullanılan biyobelirteçlerden biridir. AMMP-8 kontrolü radyoterapi öncesinde,
tedavinin birinci, üçüncü ve altıncı haftalarında ve son olarak radyoterapi tedavisinin sonunda yapılmıştır.
Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
AMMP-8 seviyesi radyoterapi tedavisi ile birlikte artmaya başlamış ve tedavinin bitiminden sonra yine eski
düzeyine dönmüştür. Haftalar içinde aMMP-8 seviyesinde istatistiksel anlamlı artış ve tedavi bitiminden sonra
da aMMP-8 seviyesinde anlamlı bir azalma görülmektedir (p<0,05). Baş boyun kanserli hastalarda periodantal
etkilerin azaltılması ve olası yan etkilerin azaltılmasında önleyici yöntemlerin geliştirilmesinde yardımcı
olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: aMMP-8, baş ve boyun kanseri, VMAT, radyoterapi
ABSTRACT
Radiotherapy applied in head and neck cancers can also cause damage to periodontal tissues. This study
investigated the radiation-induced effect of active matrix metalloproteinase-8 levels in patients during and
after radiotherapy.
Eleven patients diagnosed with head and neck cancer were included in the study. Single-arc VMAT plans
were prepared for all patients. Active matrix metalloproteinase-8 (aMMP-8) is one of the biomarkers for
diagnosing periodontitis and its progression. aMMP-8 control was performed before radiotherapy, at the first,
third and sixth weeks of treatment, and finally at the end of radiotherapy treatment. The obtained data were
evaluated statistically.
The aMMP-8 level started to increase with radiotherapy treatment and returned to its previous level after the
end of the treatment. There is a statistically significant increase in aMMP-8 levels within weeks and a
significant decrease in aMMP-8 levels after the end of the treatment (p<0.05). It is thought that it will help
reduce periodontal effects and develop preventive methods to reduce possible side effects in patients with
head and neck cancer.
Keywords: aMMP-8, head and neck cancer, VMAT, radiotherapy
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ELECTROCHEMICAL DETECTION OF HEAVY METAL IONS BY LOW TEMPERATURE
SYNTHESIZED OF NANOSTRUCTURED MGNIO2 BASED ELECTRODE
Imran MOHAMMAD
Eun-Bi KIM
Mohammad Shaheer AKHTAR
Dong-Heui KWAK
Sadia AMEEN
ABSTRACT
The industrial wastes from textiles and dyes factories cause the severe threat to environment. In particular, the
heavy metal ions are the main source for the toxicity of aquatic ecosystem. Thus, a rapid and sensitive
detection method is required for toxicological assessment, ecological protection and human health. In this
work, MgNiO2 nanostructures were synthesized by a simple and cost-effective hydrothermal method for the
electrochemical sensing application for the detection of heavy metal ions. The synthesized MgNiO2
nanostructures were thoroughly characterized in terms of morphology, crystal quality, structural and
electrochemical properties by various analysis tools. The morphological analysis revealed that synthesized
MgNiO2 exhibited a rose like structure having the average size of 20~25nm. The XRD patterns of synthesized
MgNiO2 were well matched with JCPDS card 24-0712, corresponding to crystallographic planes of spinal
structure. To check the sensing behavior, the synthesized MgNiO2 nanostructures were used as electro-active
electrode to fabricate the electrochemical sensor towards heavy metal ions. The reasonable and rapid sensing
behavior to heavy metal ions was recorded by the fabricated electrochemical sensor based on synthesized
MgNiO2 electrode.
Keywords: MgNiO2, Heavy metals, cyclovoltammetry, electrochemical sensor

158

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

EPISTEMOLOGY ISLAM
Dio Duta ERLANGGA
ORCID: 0000-0001-2345-6789
Syava Mustavida ANWAR
ORCID: 0000-0002-3099-4742
Dita Dwi KUSUMAWARDI
ORCID: 0000-0002-2216-6517
ABSTRACT
This research is to explain Islamic Epistemology. This research method uses a library approach sourced from
books and journals according to the topic and research focus. The results of the literature review in this study
conclude that Islamic Epistemology is how knowledge is from an Islamic perspective, how is the
methodology, how is the truth obtained by humans according to the Islamic view. In essence, knowledge
sometimes has meaning as something that a person has after he learns it, while knowledge is what he knows.
Basically, the law used in the process of Islamic Epistemology comes from the teachings and values contained
in the holy book of Al-Quran and the sunnah of the Prophet. The quality of truth is greatly influenced by the
depth or not of the knowledge possessed by a person. And the role of science provides benefits to anticipate
the negative development of human life so that science and technology continue to run on the path of
humanity.
Keywords: epistemology, Islam, science, knowledge, sources.
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MESLEK AHLAKININ GELİŞMESİNDE DİNİN ETKİSİ
RELIGION'S IMPACT ON THE EVOLUTION OF PROFESSIONAL ETHICS
Agit Ferhat OZEL
ORCID: 0000-0001-8208-2019
ÖZET
Ahlak her dönem toplum düşünürleri tarafından toplumun idealize edilmesinde temel bir araç olarak görülmüş
ve bir dizi ahlaki ilkeler etrafında toplumsal düzen sağlanmaya çalışılmıştır. Dinleri irdelediğimizde dinlerde
yine ahlak gibi toplumu bir düzene koyma çabası içerisinde olup kurallarını çoğu zaman ahlak ilkelerinin
temellerine dayandıran bir kavram olduğunu görürüz.
Modern dönem öncesinden günümüze pek çok ahlak kavramı düşünürü ahlakın oluşmasında ya dinin etkisini
yok saymış ya da ahlakın oluşumunda dinin etkisinin önemli olduğunu vurgulamıştır. Aralarında Aristo,
Platon, Spinoza, Descartes, Roussesou, Kant gibi döneminde ve sonraki dönemlerde ahlakın tanımlanması
konusunda önemli role sahip yüzlerce düşünür vardır. Bu birikmiş karmaşık fikir dünyasında her dönem ahlak
ve din arasındaki çatışmalar devam ettiği gibi günümüzde de bu çatışma sürmektedir. Son yıllarda özellikle
çalışmanın bir ibadet olarak görüldüğü asketik inancın etkisiyle, dinler çalışma hayatının düzenlenmesi rolünü
de üstlenmiştir. Dinin çalışma hayatının devamlılığı başta olmak üzere etki de olduğu konular arasında
sadakat, iş hayatında etik değerlere bağlı kalma, mesai saatlerinin verimli geçirilmesi, dürüstlük, saygı,
yardımseverlik gibi temel ahlaki değerlerin ilahi bir varlık tarafından desteklenerek oluşturduğu bir ahlak
yapısından bahsetmek mümkündür.
Çalışmamızda ahlak din arasındaki çatışmanın özellikle küreselleşmeyle beraber insanların çalışma
hayatındaki davranışlarındaki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Meslek Ahlakı, Asketizm, Din, İş etiği
ABSTRACT
Morality has always been seen by social thinkers as a basic tool in the idealization of society and social order
has been tried to be established around a set of moral principles. When we examine religions, we see that
religions, like morality, are trying to put society in order, and that it is a concept that often bases its rules on
the foundations of moral principles.
Many moral philosophers from the pre-modern period to the present either ignored the influence of religion
in the formation of morality or emphasized the importance of religion in the formation of morality. There are
hundreds of thinkers among them, such as Aristotle, Plato, Spinoza, Descartes, Roussesou , Kant, who played
an important role in defining morality in his period and later periods. In this accumulated complex world of
ideas, the conflicts between morality and religion have continued in every period, and this conflict continues
today. In recent years, religions have also taken on the role of regulating working life, especially with the
effect of the ascetic belief in which work is seen as a form of worship. It is possible to talk about a moral
structure formed by the support of a divine entity by basic moral values such as loyalty, adherence to ethical
values in business life, efficient working hours, honesty, respect and benevolence, among the issues that
religion has an impact on, especially the continuity of working life.
In our study, it is aimed to examine the effect of the conflict between morality and religion on people's behavior
in working life, especially with globalization.
Keywords: Professional Ethics, Asceticism, Religion, Business ethics
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INDONESIAN ULEMA COUNCIL (MUI): PROHIBITED CRPTO BITCOIN MONEY
Muhammad Azhar HUSNI
ORCID: 0000-0001-9936-1751
Ahmad Tubagus SURUR
ORCID: 0000-0003-0374-6302
ABSTRACT
The study aims to explain crypto law according to the Indonesian Ulema Council (MUI). This study uses a
literature review method by finding library sources with journal books that are in accordance with the topic
and focus on analysis in an Islamic perspective. The findings of the literature review in the study conclude
that the Indonesian Ulema Council forbids crypto currency because it is considered to contain gharar, dharar
and contrary to Law Number 7 of 2011 and Bank Indonesia Regulation Number 17 of 2015. Gharar itself
means uncertainty in transactions resulting from or investment tools. Sharia provisions in the transaction, so
that it can result in losses. Meanwhile, dharar is a transaction that can cause damage, loss, or there is an element
of persecution, so that it can result in the transfer of ownership rights in a vanity. The Indonesian Ulema
Council has officially banned the use of cryptocurrencies. Haram here means that this currency is prohibited
from being used, either as a medium of exchange. Another factor that makes crypto money illegal is the
element of qimar aka gambling, which is a form of game in which it is required, if one player wins, then he
will take advantage of the losing player and vice versa. The fatwa for illegal cryptocurrencies by the
Indonesian Ulema Cou ncil was officially issued during the VII Ijtima Ulama Forum in Indonesia on
November 11, 2020 at tge Sultan Hotel,Jakarta.
Keywords: Indonesian Ulema Council, crypto, cryptocurrencie
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HACI MAYRAM-I VELİ'DE SEVGİ VE HOŞGÖRÜ
LOVE AND TOLERANCE VIEWS OF HACI BAYRAM-I VELI
Azat TOKTONALIEV
ORCID: 0000-0003-2968-1922
ÖZET
Bu dünyadaki tüm yaratılmışlara Allah’ın merhameti ve şefkatinin tecellisi kaçınılmazdır. Her ne durum
olursa olsun haşeratından insanoğluna kadar tüm varlıkların tabiatına kendilerine merhamet edilmesi ve
başkalarına da merhamet etme duygusu vardır. Kendisine Allah tarafından merhamet duygusu lütfedilmiş
birisinin O’nun katında yüce değeri vardır. Bu tebliğimizde Hacı Bayram-ı Velî’in şefkat ve merhamet
düşüncesini paylaşmaya çalışacağız. Hacı Bayram-ı Veli’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte
1352 yılında dünyaya gelmiş ve henüz küçük yaşlarındayken doğduğu Solfasol köyünde ilim tahsiline
başladığı değişik kaynaklarda geçmektedir. Bu dönemde şeriat ve tasavvuf alanlarında damgasını vuran büyük
zat Hacı Bayram ı-Veli, söz konusunu ettiğimiz merhamet ve şefkat ile mezcedilmiş bir Allah dostu idi. Hacı
Bayram-ı Velî¸ hitap ettiği zümre itibariyle Orta Asya’dan gelen Türk göçebelerin yerleşik hayata geçmesini
sağlamış¸ böylece Anadolu’da Türk birliğinin tesisinde¸ Anadolu’nun insanlarını ahlak bakımdan gelişip
kalkınmasında önemli bir rolün sahibi olmuştur. O, yaşamının her alanında Hz. Peygamber’i örnek edinmiş
biri olarak hiçbir milleti, insanları ayıplamamayı, herkese karşı şefkatli ve merhametli olmayı ve bütün
insanlara elden gelen her iyiliği yapmayı tavsiye etmiştir.
Anahtar kelimeler: Hacı Bayram-ı Velî, Ahlak, Merhamet, Şefkat, Sevgi
ABSTRACT
The manifestation of Allah's mercy and compassion for all creatures in this world is inevitable. Whatever the
situation, all beings, from vermin to human beings, have in their nature a sense of compassion for themselves
and compassion for others. A person who has been given a sense of mercy by Allah has a high value in His
sight. In this paper, we will try to share the thought of compassion and mercy of Hacı Bayram-ı Veli. Although
the exact date of birth of Hacı Bayram-ı Veli is not known, it is mentioned in different sources that he was
born in 1352 and started his education in the village of Solfasol, where he was born at a young age. Haci
Bayram I-Veli, who left his mark in the fields of Sharia and Sufism in this period, was a friend of Allah
combined with the compassion and compassion we are talking about. Hacı Bayram-ı Velî, as the group he
addressed, enabled the Turkish nomads from Central Asia to settle into a settled life, thus, he had an important
role in the establishment of Turkish unity in Anatolia and the moral development of the people of Anatolia.
He is in every aspect of his life. As someone who took the Prophet as an example, he recommended not to
blame any nation or people, to be compassionate and merciful to everyone, and to do every good deed to all
people.
Keywords: Hacı Bayram-ı Veli, Morality, Compassion, Compassion, Love
GİRİŞ
Tebliğimizin aslı konusunda geçmeden önce Hacı Bayram-ı Velî’nin hayatı, gençlik yılları ve ilim tahsili ile
ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Anadolu’da yetişen ve asıl adı Numan b. Ahmet b. Mahmut olan ve halk
arasında Hacı Bayram-ı Velî olarak bilinen bu zat, Ankara’da, 1350 yılında dünyaya gelmiştir. (TAHİR, 1341)
Onun ailesi ile ilgili detaylı bilgi bulunmamaktadır. Hacı Bayram-ı Velî, genç yaşta ilim öğrenmeye başlamış,
bulunduğu dönemdeki dinî ve müspet ilimleri tahsil etmiştir. Belirli bir süre içerisinde ilim tahsil ettikten sonra
Ankara Kara Medresesi ve Çelebi Sultan Mehmet Medresesi’nde tedrisatlık görevini yapmıştır.
(CEBECİOĞLU, 2002), Hacı Bayram-ı Velî 1392 yılına kadar Kara Medrese’de müderrislik görevini
yapmıştır. O dönemde Somuncu Baba lakabıyla tanınan ve o günlerde Kayseri’de ikamet eden Hamidddün-i
Velî’ye intisap etmiştir. 1394 yılında Hocasıyla beraber Bursa’ya giden Hacı Bayram-ı Velî, 1397 yılına kadar
Çelebi Sultan Mehmed Medresesi’nde müderrislik görevine devam etmiştir. (ÇELEBÎ, 2011), Hacı Bayramı Velî, medrese menşeli bir sûfî olarak dönemini manevî ve ilmî donanımıyla iyi okuyabilmiş ve onların
durumundan anlayabilmiş bir halk insanıdır. (CEBECİOĞLU, 2002), Hacı Bayram-ı Velî, Allah ve
peygamber sevgisi, ruhî terakki, nefs mücadelesi, zikir, ihlas, helal kazanç, sohbet ve İslam’ın zahirine olan
sadakat gibi ilkeler üzerine kurduğu tasavvufî düşünceleriyle halkın dikkatini çekmiş ve o dönemin insanlarına
manevî önderlik yapmayı başarmıştır. (AKKUŞ, 1986), Hacı Bayram-ı Velî, Edirne’deki Eski Camii’de
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vaazlar vermiş, özellikle onun adına birçok vakıf ve zaviyeler yapılmıştır. Bunların dışında da birçok
mahalleye Hacı Bayram-ı Velî’nin ismi verilmiştir.
Hacı Bayram-ı Velî’nin en önemli özelliklerinden birisi de ilim-i zahir ve ilim-i batını, yani tasavvufu
birleştirmiş olmasıdır. (CEBECİOĞLU, 2002), Diğer bir ifadeyle bu gönül insanı, tasavvuf zümrelerinde ilmî
çabanın nasıl olması gerektiği mevzusunu da bir kurala bağlamıştır. O, çevresindeki halk için vakit
namazlarından sonra yaptığı tefsir, hadis, kelam, fıkıh ve tasavvuf gibi İslâmî derslerle önemli bir eğitim
faaliyetine devam etmiştir. Hacı Bayram-ı Velî, sevgi ve hoşgörü timsali bir zat olarak tasavvuf sisteminin
istismar edilmesinin önüne geçmiş ve bu konuda kendi düşüncelerini net bir şekilde ifade etmiştir. O,
mutasavvıfların mutaassıp, bencil kimseler olduğu yönündeki önyargıları yok edip, tam tersine onların
hoşgörü ve sevgi temeli üzerine inşa ettikleri hayat düşüncelerini değişik uygulamalarıyla gözler önüne
sermiştir. (BAYRAMOĞLU, 1983) Onun, insanların ruhunu derinden etkileyen ve içindekileri dışarıya ifade
etmede başvurulan müzik sanatına olumlu bakması, onun sanatçı kişiliğini ve ruh inceliğini gözler önüne
sermesi bakımından önemli örneklerdendir. Onun musiki konusundaki kabiliyeti ve bu birikimiyle olaylara
bakışı, İslâmî bakış çerçevesinde mutasavvıfların sanatın her türlüsü ile meşgul olmaları ve bu sayede hayatın
anlam serencamı içerisinde ince sezgilere sahip olarak yol olması gerektiği yönündeki tavrını net bir
şekilde ifade etmiştir. (KILIÇ, 2006)
Yaratılanı Yaratan’dan ötürü hoş görme felsefesi, tasavvuf düşüncesinin temelini oluşturur. Bu manevî miras,
Mevlana, Hacı Bektâş-ı Velî, Şeyh Şaban-ı Veli ve Hacı Bayrâm-ı Veli gibi Anadolu irfan ulemasının, varlığı
derinden etkileyen tevazu, şefkat, hoşgörü ve merhamet gibi esas değerlere sahip çıkan düşüncelerinden
beslenir. Yani bu mirasın temelini oluşturan önce Kuran, sünnet, bu kişilerin tasavvufî düşünceleri ve yaşam
biçimleridir. Bu sistem, tüm yaratılmışların haklarını muhafaza edip gözetmekle çevresindeki tüm varlıklara
emanet gözüyle bakar ve toplum halinde barış içinde yaşamaya devam etmeye imkân sağlayan temel değerler
ve inanç ekseninde, yaratılmışların en değerlisi olan insanoğlunu manevî olarak korumayı hedefler. Bu hal,
önce bireyin kendisinden başlayıp çevresindeki olan kimselerle olan ilişkilerine, oradan da dünyanın her
yerine ulaşacak bir onarım çabasını ve en sonunda da Allah’ın rızasını kazanma isteğini kapsar.
(HARÎRÎZÂDE, 1343). Toplumda bu çabanın varacağı en son amacı, bireyin canlı ve cansız tüm varlıklarla
barış ve uyum içerisinde yaşamayı başarabilmesidir. Böylelikle insanoğlu, hayatın anlamını idrak edecek,
kendisini değerleri, inançları, tecrübeleri ve eylemleri üzerinden sıfırdan konumlandıracaktır. Bu manzara,
tüm insanlığın hayatında karşılaşacağı bir durumdur ve insan bu süreç içerisinde başka toplum veya
ortamlarda yaşayan insanlar için kültürel alışveriş yapma katkısında bulunabilme imkânını sunacaktır. Bu
durum böyle devam ettiği sürece insanlar birbirlerini yakından daha iyi tanıyacaklar ve söz konusu bu manevî
değerlerin kıymeti daha da iyice anlaşılacaktır. Bunun gerçekleşmesi için sabır ve gayret esastır. (ÖZKÖSE,
2004)
Din, dünya da ve ahirette insanları mutluluğa ulaştıracak bir olgu ve hakikati ifade eder. Eskiden günümüze
kadar insan ve onların değişik kültürlerine bağlı olarak dinin pek çok anlaşılma ve yorumlanma şeklinin ortaya
çıktığı herkes tarafından bilinmektedir. Dinin bu şekilde algılanma ve yorumlanma biçimleri, İslam’ın ilim
geleneğinde Şeriat, Kelam, Felsefe ve İrfan (Tasavvuf) geleneği şeklinde tasniflendirebileceğimiz bakış açısı
ortaya çıkarmıştır. (KAMİL, 1990). Bunların arasından irfan, yanı tasavvuf geleneği İslam’ın metafizik
(hikmet) yönünü anlatan prensipleri kapsar. Dinin, önce doğru anlaşılması ve sonra yaşanması ge rekir. Bu
durum İslam düşünce geleneğinde sistematik bir şekilde düzenlenmiştir. Mesela; dinin emirlerinin
anlaşılmasında fıkhın, dinin savunulmasında kelam ve felsefenin ve en son olarak da bunların yaşama
geçirilmesinde ise tasavvuf geleneğinin önemi vardır. Başka bir ifadeyle Anadolu tasavvuf geleneği, dinin
esas ilkelerinin hikmet, akıl ve marifet yönünden anlaşılıp ve yorumlanıp hayata geçirilmesi üzerine bina
edilmiştir. (KIZILER, 2012)
Tasavvuf düşüncesinin temelinde insana insan olduğu ve Allah tarafından yaratıldığı için değer verilir felsefesi
vardır. Bu düşünce, geçmişten günümüze kadar farklı renklerin, dillerin, kültürlerin ve dinlerin sevgi, barış ve
şefkat içinde bir arada yaşamasına yol açmıştır. Barış içinde bir arada yaşama âdeti, tasavvuf geleneğinin
insanlığa armağan ettiği saygı, sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörü gibi temel ahlaki esaslara dayanır.
(AHMET, 1558) Toplumdaki insanların mutlulukları söz konusu bu ahlâkî esasların yerine getirilmesine ve
uygulanmasına bağlıdır. Tasavvufun insandan beklediği sonuca ulaşılması için, öncelikle her birey kendi
nefisini tezkiye etmesi gerekir. Zira kendi nefisini terbiye eden veya eğiten kişi, öncelikle Allah ve toplumdaki
diğer insanlar ile barış içinde yaşayabilir ve evrendeki varlıklarla uyumlu olur, aksi takdirde bu değerlere
ulaşmak mümkün değildir. (VASSAF, 1924). Herkesin kendini manevî olarak ıslah ve nefsini tezkiye etmesi
büyük bir gayret ve uzun bir zaman talep eder. Tasavvuf mektepleri, bu gayreti devamlı kılacak bir takım
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kural ve uygulamalar geliştirerek bireyin kişisel ıslah ve nefs terbiyesinin yanı sıra, toplumda başka
insanlardan tamamen tecrit edilmeden yaşamında devam etmesi için rehberlik imkânı sunmuştur. Toplumla
bir arada yaşamanın temel esasları Anadolu irfan geleneğinin temel ilkelerine ve şartlarına Hacı Bayram-ı
Veli’nin uygulamalı ahlak öğretilerinde şahit olmak mümkündür. Hacı Bayram-ı Veli, kendi dergâhında
yetiştirdiği halifelerini o bölgenin değişik yerlerine göndererek, onları halkı irşat etmeleri için tayin etmiştir.
(YILMAZ, 2019)
SONUÇ
Bayram-ı Velî, sevgi ve hoşgörü timsali bir zat olarak tasavvuf sisteminin istismar edilmesinin önüne geçmiş
ve bu konuda kendi düşüncelerini net bir şekilde ifade etmiştir. O, mutasavvıfların mutaassıp, bencil kimseler
olduğu yönündeki önyargıları yok edip, tam tersine onların hoşgörü ve sevgi temeli üzerine inşa ettikleri hayat
düşüncelerini değişik uygulamalarıyla gözler önüne sermiştir. Onun, insanların ruhunu derinden etkileyen ve
içindekileri dışarıya ifade etmede başvurulan müzik sanatına olumlu bakması, onun sanatçı kişiliğini ve ruh
inceliğini gözler önüne sermesi bakımından önemli örneklerdendir. Onun musiki konusundaki kabiliyeti ve
bu birikimiyle olaylara bakışı, İslâmî bakış çerçevesinde mutasavvıfların sanatın her türlüsü ile meşgul
olmaları ve bu sayede hayatın anlam serencamı içerisinde ince sezgilere sahip olarak yol olması gerektiği
yönündeki tavrını net bir şekilde ifade etmiştir.
Hacı Bayram-ı Veli, sadece yaşadığı dönemde değil, kendisinden sonraki dönemlerde de Yazıcıoğlu Ahmet,
Eşrefoğlu Rumi ve Muhammed gibi etkili müritleri vasıtasıyla o dönemin dini yaşamını ve özellikle ahlaki,
dini ve iktisadi yönden etkilemeyi başarmıştır. Bu durum, onun toplumun gelişime katkıda bulunacak nitelikli
insan yetiştirmeye ve bu yolla toplumsal ahlakın gelişip kökleşmesine yönelik kaygılar taşıdığının somut
göstergesidir. Nitekim o, ömrünün sonuna kadar, müritlerini helal rızık kazanmak için çalışıp çabalamaya
teşvik ederken, halk ve yüksek tabakaya mensup kişilerle yaptığı sohbetlerle de onları doğru yola iletip
bireysel ıslah ve toplumsal kalkınma yönünde çaba göstermiştir.
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A SIMPLE BUT IMPOSSIBLE GOAL FOR TURKEY: KEEPING CONGREGATIONS AWAY
FROM STAFFING IN THE STATE
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ABSTRACT
July 15, 2016, namely the horror of a group getting staffed so widely within the state, can be prevented with
a straightforward-technical measure; a modern ‘New Public Management System.’ However, afterward,
with a historical-anthropological frame, I argue that such a technical remedy is impossible because of the
special meaning of state in Turkish culture.
Throughout the article, I made a socioeconomic analysis of the staffing dynamics of Islamic communities
within the state. Then I laid out the necessary qualities of the NPM system I proposed. I have tried to figure
out the transcendentalist position of State in Turkish cognition and argued that any measure dealing with the
state is far from instrumentalist-technical but a cognitive-cultural one.
Briefly, I tried to draw attention to the historical and cultural roots of a current problem that seems wholly
political and administrative.
Keywords: Cognitive anthropology, Historical Anthropology, Ottoman Managerial System, Turkish
Republic Managerial System, Public Human Management Systems,
INTRODUCTION
In Turkey, On July 15, 2016, an Islamic movement, which has been staffed within the State for nearly forty
years, attempted a military coup. Like the millions who lived in that moment, I was aware that I was
witnessing one of the most important events of Turkish political life. The events that I watched on TV, and
witnessed some in a few hours physically were almost like a fantastic movie scenario. Within a few hours,
fantastic events occurred like the closure of the Bosphorus Bridge, the tanks stepping onto the stage and
marching against their people, and then the people defying the tanks at the leader's call.
The format of the coup attempt, or to put it more accurately, 'that such an attempted coup could take place'
was staggering enough. However, after the uprising, a community's ability to gain such a systematic place in
the State created a new fear in the Turkish political and social arena: What if another group that can replace
FETO from now on fills its place?
Thus, after the FETO coup attempt in Turkey, one of the most discussed issues in public was how such an
infiltration into the State could occur. What can be done to avoid this danger again? What are the faults of
the current government, etc? These issues appeared to be new hot topics of social and political arena. In
Turkey, where the State has always been an important concept, the previous coups were coups in which the
army seized power in a unity of command and the armed forces carried out as a bloc. In previous examples,
a power center within the State had seized the central government. These coups were present in common
memory. However, with the FETO attempt, a new and unknown situation emerged.
However, the Republic took over religion-based social organizations from Ottoman society and tried to
eliminate them with reform efforts. This aim was the most frequently encountered ideal in the discourses of
the founding leader Mustafa Kemal Atatürk, as well as one of the most strictly followed political goals with
practices such as the closure of religious lodges and zawiyas (1925), acceptance of secularism (1937).
However, despite all the efforts of the Republican regime, it was not possible to completely eliminate the
religious-social movements based on Islam and Sufism; and these movements constantly affected at least a
particular part of the society.
In this article, I will first reveal the organizational dynamics of the sects within the State, and then I will
suggest a very simple-pragmatic measure against the risk of any group getting stuck in the State. Then I will
decipher and discuss the cognitive content of 'State' in Turkish culture with a historical-cultural perspective.
Finally, I will try to show that the practical measure I proposed will not work because of this mental frame;
and that the issue is more than a technical one. It is a cultural-mental one.
Therefore, our central theme in the article will be the mental position of the conception of 'state' in Turkish
society. It would be very explanatory to deal with explanations on the characteristics of the Gülen movement
because, throughout the article, I will assess the issues of the new religious groups' attempts compared to
FETO. However, I had to avoid it because of space limits (see Başkan 2005, Ebaugh 2010, Han 2015,
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Hendrick 2013, Öktem 2010). But a key issue related with FETÖ and illuminating others is this: A
movement that had become a truly global influence group in terms of economic power and social influence
could not remain independent or 'civilian' from the State. It could not happen because in Turkish culture,
'influence' or 'power' is immediately considered in parallel with the State. In Turkey, 'Seizing the state' has a
broad historical-social meaning.
New Potential Risks
Has the risk of FETÖ taking over the State wholly disappeared? Many people argue the opposite, and the
State claims that this danger has not passed, perhaps to justify the harsh measures it has taken. However, it
seems that this group is not in a position to attempt a similar coup again. I do not know how sure we can be
about this because this is a very flexible group that has cleverly disguised itself and has a highly developed
international base.
However, aside from the apparent rivalry between FETO and the government, the risk of another
community seizing the ranks that FETO has failed is one of the most critical issues in the Turkish political
and social arena. FETO seems to be a severe exception among religious movements within Turkey. In Ruşen
Çakır's (2017) words, it seems more appropriate to regard it as a sect or a cult rather than a community, like
ones in the West. Thus, the risk of another community taking the place of FETÖ is not accepted by experts
belonging to both the secular (e.g. Çakır 2017) and conservative (e.g. Şahin 2020) circles. According to
these people, no community like FETÖ has the infrastructure to carry out a systematic, long-term, and
sophisticated staffing movement, and there are no signs of danger about its occurrence. However, this is
only part of the issue. Although there is not a similarly systematic attempt, it is clear that some sects are
attempting to gain effectiveness in the state cadres with an elastic strategy. In addition, the phenomenon of
'staffing within the state,' which is the subject of the article, is not an effort unique to religious sects. We can
always see an example of this phenomenon, from political parties to civic groups etc.
One of the Post-FETO Staffing Movements: The Menzil Community
After FETO, the group with the highest potential for staffing in the State seems to be the Sect named
Menzil. A journalist, Saygı Öztürk went to the region the sect is located and did extensive interviews with
the members of the sects and the Sheik of the Sect, and compiled this work into a book (Öztürk 2019). This
very informative book is extensively referenced in this section.
The sect 1, which was founded in Menzil village of Kâhta, district of Adıyaman and became popular after
1980, became one of the most prominent sects in Turkey in terms of the number of followers in its journey
of growth and gaining followers, which started with the rumor that it saves alcohol and drug addicts from
this addiction. It is clear that they are staffed in civil organizations such as informatics, media, energy,
private hospitals, employers' organizations, and government bureaucracies such as the military, police,
Ministry of justice, and high judiciary.
Instead of a FETÖ-like deep-rooted parallel structure, it seems that the followers of Menzil both took up
positions in the government and served the community in a hybrid way. For example, they placed their
clergy, called 'melle,' to the clergy cadres opened by the State. In other words, a traditional clergy figure
belonging to the region also continues to be a member of the Sect, and as the author (Öztürk 2019) shows,
they carry out the religious affairs of the congregation while receiving their official salary from the State. As
shown in the book, there are officials like prosecutors (p.121), police chiefs (p.125) etc., who are
subordinate to their Sheik, although not as those who work like an organization militant in FETO. Also,
events such as assigning a district governor to another region (p.137) who attempt to fight reactionary
movements are examples of this 'hybrid' structuring.
From Öztürk's interviews, we can see that the sect members declare their connections without hesitation. In
other words, if we compare it with FETO, there is no secret crypto organization affiliation. This
congregation has been heavily staffed in the Ministry of Health during the term of office of the AKP Health
minister Recep Akdağ (2002-2013, 2016-2017) (he is also a member of the Sect).
Dynamics of Sects' Activities in the State
Analyzing the organizational dynamics of this religious group is essential in understanding the details of our
subject in terms of revealing the rationale for the technical-practical measures, we will propose later. The
cadre movements of sects and all other groups can be studied within the framework of several dynamics.
These are relations of patronage, networked structuring, market-style relations, and power relations. Let us
consider these briefly below.
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Patronage Relationship
Staffing movements develop within a cocoon of patronage. It is not possible to think of these movements
independently from the concept of patronage. Many arguments can be made about the historical-cultural
origins of patronage relations in Turkey. First, we should question whether it is based on kinship since they
are informal and intimate. In the introduction to the book he edited (Gellner 1977b, 1), while questioning
whether kinship is the source of patronage relations in Mediterranean countries, Gellner recalls the ancient
anthropological debate on whether kinship is a reality or an ideology (See Parkin 2004). The situation looks
interesting when we look at the Menzil Sect. There is definitely a kinship network at the core of the Sect.
For example, Sheik's answer to Öztürk's question, “I think all the commercial places in the Menzil belong to
you because the names of almost all workplaces begin with 'charity' shows this clearly.”
"Yes, everything here belongs to us. We have shops in the village; they belong to our relatives. The village
is entirely ours. I don't know the exact official number. The workplaces belong to me, my uncle, my uncles'
children. My grandfather had seven sons. Each of my uncles has no less than five children. We comply with
the TR (Turkish Republic) laws, and we also make our trade.” (Öztürk 2019, 154)
Religious-based leadership will also definitely change hands among these core kin. However, with this real
or attributional kinship at its core, it is impossible to say that the entire Sect is a kinship network. These
structures' rapid growth and country-wide size are the best indications of this impossibility. In short,
considering the sects in other examples also, we see a kinship at the core, but the dynamics of patronage
operating in a broad network far exceeds this in terms of the whole. Whether this patronage is closed or open
may be another matter of discussion. First we should state that it is not plausible to recruit personnel under
any community's open influence in a rationally-formally coded state. It is inevitable to formally justify
personnel recruitment and present it as if the principle of merit is applied. However, it is impossible to say
that these sects are esoteric, secret, and closed communities. People openly express that they are members of
the cult.
In the last part, where I make my main argument, I will try to show that the state tradition in Turkish culture
is based on patronage and power. In fact, the sheik-disciple (patron-client) relationship dynamics that we see
in religious groups are not beyond being one of the dominant examples of this general cultural framework.
On the other hand, within the framework of other factors (network, power, and market relations), patronage
will be our primary variable; and we will discuss it in this context. For this reason, let us suffice the
explanations related to this title here.
Network Structuration
Patronage relations have a network structure. Highly flexible and modifiable network relations make it
possible to switch between the traditional, rigid structure of the Sect and the written, formal world of the
state bureaucracy. The critical issue for the establishment of a patronage relationship is "to make the proper
connections. Among the key actors are those persons who can make the contacts or pass the messages."
because " In each case, the person who is seeking a favor turns first to someone who presumably can
connect them with those who make decisions."(Weingrod 1977, 47) At this point, intermediary persons can
be called brokers. Many examples can be given from the Menzil:
Recep Akdağ and Undersecretary Necdet Ünüvar appointed a few people from Menzil to each general
directorate after they took office. They received information about the personnel in that department through
them; and in line with this information, they removed the bureaucrats up to the branch managers from their
duties and assigned them to multiple sub-tasks. They were replaced by people who said they belonged to the
Menzil community without any hesitation (Öztürk 2019, 191)
Since these relationships are not narrowly defined in certain areas, it is critical to know how to create these
links. On the one hand, the community must be based on intimate but narrow-ranging relations with high
sanction power. On the other hand, it must constantly grow to increase its power base within the State.
Analyzing how these two contradictory goals are being accomplished simultaneously is perhaps the most
critical element in understanding these sects. These relations have to be Gemeinschaft-based, not
Geisselschaft-based (El-Memn 1977, 321). However, the range is almost all of Turkey. In other words, we
can talk about a “Turkey-wide Gemeinschaft.” The 'hybrid nature' mentioned above expresses this. We can
say that these networks show weak ties features, as Granovetter (1973) suggests, and the intense loyalty of
the traditional sect structure as well. Managing these relationships becomes problematic as the network
expands. A process similar to the requirement for 'routinization of charisma' (see Weber 1958a) is also valid
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here. However, this loyalty cannot be routinized because it has a structure that we see in gift-giving
dynamics:
"Within the trade in honor, the obligation to reciprocate is imposed by personal loyalty, the guarantees
residing not in wealth but in the man who disposes of it. Credit in the marketplace, by contrast, is based on
the financial reliability of the borrower."(El-Memn 1977, 258)
As a result, as Lemarchant and Legg mentions (Weingrod 1977, 42), political clientelism stands on
"personalized, affective and reciprocal relationship” between actors, or sets of actors who are "commanding
unequal resources involving mutually beneficial transactions that have political ramifications" and this
dynamic exceeds "beyond the immediate sphere of dyadic relationship."
This problem, which is mainly caused by conducting intimate relations in a broad network, causes the
corruption of these cadres, which infiltrate the rational state structure. The intimate sphere of dyadic
relations is a universe of relationships that make control and adaptation within itself. Going beyond this
natural limit renders this 'natural' mechanism on power relations impossible. “All this leads to a permanent
ambiguity: Basic exchanges are simultaneously calculated within narrow interests that are not
acknowledged, and within the norms of generosity which are openly proclaimed economic motives are
always dissimulated beneath a veil of fraternity, loyalty or prestige.” (El-Memn 1977, 293-4) Let us take a
look at this situation with a few examples from Menzil. The answer to the question, "How did Recep
Akdağ's Ministry of Health affect Menzil?" is as follows:
“… Recep Akdağ is a member of Menzil and even the deputy of the blessed 2. Before he became a minister,
he used to visit while he was a professor at the university in Erzurum. The population in Menzil tripled or
quadrupled after his appointment to the Ministry. To find favor in sight, everyone started to visit Menzil,
wear a skullcap, 3 etc. After leaving the Ministry, our eyes did not see anyone here anymore. Recep Bey did
not have a feature that concerned Menzil . Just to look cute to them (him) 4 and not to be out of office, their
general manager was in the mosque with a rosary in one hand. I can say that after the minister left office,
that mosque remained empty (The number of people visiting the mosque has decreased). They were
appearing for the minister to see them. The chief physicians of hospitals affiliated with the Ministry were
always there. For example, I know a chief physician, he had nothing to do with the Menzil in the slightest,
but he would present himself as a member of the Menzil. He used to talk everywhere, "How many times
have I come to the Blessed." (He was trying to show that he was visiting the Sheik frequently) (Öztürk
2019)
So, the appointment of an influential figure (Recep Akdağ) to a prominent post (Ministry of Health)
corrupted the so coded, closed, and intimate relationships. It is a situation that is frequently mentioned for
FETO as well. In Gellner's words, "It is plausible to suspect that patronage is only avoidable when relations
are anonymous and specific, in a mass society, and that in an inevitably more intimate elite, where relations
cannot be anonymous nor criteria universalistic, patronage must be endemic.” (Gellner 1977a) In return, this
takes us to the position that cults are networks based on patronage. Now let us look at their position vis-à-vis
the 'market,' which seems a bit problematic at this point.
Market Relations
Patronage relations have an opposite nature to market relations. In order to understand whether any market
has a mature and functioning structure, perhaps the first thing to do is to question whether or to what extent
patronage or power relations are valid in it. These relations are not open to the outside, and the ‘law of
indifference’ 5 does not work. However, to better understand the nature of the communities we attempt to
define, it is necessary to deal with details, and to think independently of this dichotomy (market-patronage).
One of the essential characteristics of the sects in Turkey is that they are familiar with market relations; they
even operate within market relations and/but also have intense patronage nature. FETO is an excellent
example of this, and other sects, especially the Menzil, are not different. A few examples from Öztürk's
(2019) book will be explanatory to understand this form. As he states in many parts in the book, “the sect
has markets and souvenir shops.” (78). However, familiarity with the market is not limited to opening and
operating businesses. Because “the person who comes here is doing much shopping to help the sect.” On the
other hand, the full-time employees working in these businesses are salaried and insured, and some people
do specific jobs part-time for a few days under the name of 'service.' There may even be senior bureaucrats
among these people. In short, there is a unique and intricate coexistence of market and discipleship relations.
One component of this web of relations is bureaucracy. Sect members in bureaucratic positions frequently
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do practices that will turn their situation into profit in favor of the Sect. Non-governmental organizations are
in charge for this purpose:
Through the Health Tourism Association and the Public-Private Partnership Association (SAYED), which
the Menzil bureaucrats in The Ministry of Health manage, the panels and conferences held twice a year at
the hotels they are affiliated with have attracted a great deal of participation from the hospitals in all
provinces. Their institutions paid the expenses of the participants from the revolving fund budgets. Thus,
money was transferred to the Sect and organization. Also, Large sums of money were collected by hosting
companies selling medical device materials, private health institutions, and hospitals in these organizations
under the name of promotional stands (Öztürk 2019, 204).
Alternatively, through tenders opened to meet the needs of the State:
They compel the tender winner companies to donate ten percent of the tender price to NGOs and
foundations related to the Menzil sect. Sometimes they take the money by hand; they never use a bank.
Using their diplomatic immunity, they take the money from Turkey to Arab countries. They launder it and
smuggle it into Turkey as if it were an investment capital coming from there. In terms of human resources,
health is an invaluable area. There are hundreds of health-related companies. By service procurement
companies such as food, cleaning, security, patient reception, medical secretariat, they both provided human
resources to the Sect and became an employment area for its members (Öztürk 2019, 205)
So, we face a context in which many elements such as market relations, institutional religion, spiritual
purification, bureaucratic facilities, and chivalrous motifs come together uniquely. If we try to analyze this
situation, we must first say that the spiritual personality of the sect sheik can always and in every possible
situation be converted into economic gain. At this point, a redistributive model with the Sheikh at the center
can be put forward. Non-closed but highly centralized system in a way. For redistribution to function within
the market cocoon, it must be adorned with patronage and power (of spiritual origin), which we will discuss
below. It is how the 'aggregation' dynamic of the redistribution can work. In Menzil and other examples, we
frequently see that in this hybrid dynamic based on market-based-patronage, the first (market) dynamics are
made openly while the second is hidden from the public. Perhaps these two areas were more closely
intertwined before the Sect gained power. The source of this Sect was donations collected from followers, a
frame we are familiar with from the FETÖ example. However, as the Sect's economic power increased,
although these donations continued, they remained proportionally small; again, a frame similar to the FETÖ
case. Instead, non-governmental organizations such as TÜMSİAD 6 are active today. Let us look at the first
of these market-patronage dynamics. Answering Saygı Öztürk’s question, “It is known that you have more
than 40 companies. What do you have?" The Sheik says:
We have Semerkant Corporation. Hospital, Semerkant TV, radio company, magazine... I do not know much
in detail what they are doing. We make every trade as long as Turkish laws allow. Without infringing
anyone's right..., without attempting haram... Coming to this bidding thing. Yes, I entered. But to bidrigging...? No. If your program is better, but I took it, it's haram (152).
Answering to question whether it is strange to be engaged in such trade and profit in a spiritually based
structure, “you go outside of mysticism, you do business. Is that right?” The Sheikh says, which sounds
quite liberal:
Let's say I went out. Whom am I hurting? If you're a Muslim, smart, educated, non-believer, why do you say
"abolish this "? They may not visit. We are not forcing anyone. We welcome the visitors. At least a smile (is
what we are expecting). If I open a business with the money I collect, the State may determine. There are
courts (They may judge me). Nobody should put themselves in the place of a judge or prosecutor. Who has a
grudge against our commitment to the State? Nobody may ask, "why did you establish a corporation,
established TV company." I am a Turkish citizen; I may use all my rights. Oh, the State can fine me when I
go through a red light. So I am taking the chance. (151)
Briefly, it sounds like a 'don't like don't come' context. He states that belonging to the Sect is the visitors'
intention, and they do not force anyone. So he implies that they are operating in a ‘spiritual market.’ In this
case, cult members' concentration in specific ministries positions becomes a 'spontaneous' trend:
Now it is written and said that we are staffed in some ministries. Now I met you. In this case, did I have a
staff in your newspaper? Is it staffing when two persons become friends? (The Sheik means that knowing,
and touching someone, parallelism in ideas do not make staffing in an organization) (152).
This is the point at which these market-based explanations are no longer valid. Because the economic
networks in which the community is involved are not market-based networks that emerge spontaneously.
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Instead, they are networks built on embedded ties (Granovetter 1973) that activate both market and sect
membership relations together. Influences on the bureaucracy are carried out through this unique structure.
Whether or not this dynamic is as intense in the Menzil community as is in the FETÖ case is just a detail.
Now we can discuss another issue, the concept of 'power.'
Power
In the market-patronage dichotomy, the critical concept is power. Market is considered to be a context in
which power relations are not open to free competition by definition. Here I refrain from the theoretical
discussions on whether or not markets are entirely independent of power (or social ties) in real life (see
Callon 1998, White 2002, Fligstein 1996).
However, patronage and power are such close concepts that it would not be wrong to say, if there is
patronage, there is power. And we must also reveal the existence of another criterion here. As we have
discussed above, in the context of patronage relations, the social context in which these relations develop
must not be a rational-formal one. In a rational organization, power does not create patronage relationship.
Thus, it is problematic that the sects in which patronage relations are valid, are staffed within the State, a
rational-legal superorganization by definition. Let us first discuss the non-rational nature of patronage.
With Gellner's (1977a) statement, "In as far as bureaucrats are selected for their posts by fair and public
criteria, are constrained to observe impartial rules, are accountable for what they do, and can be removed
from their positions without undue difficulty and in accordance with recognized procedures, they are not
really patrons, even if they exercise much power. It is only to the extent to which some or all of these
features are lacking, that bureaucracies also become, as indeed they often do, a form of a patronage
network."
Religion-based organizations staffed in the State have to move away from Gellner's 'accountability' criterion
to establish a patronage relationship. We see this situation both in the example of FETÖ and the Menzil
cases. Therefore, although the cadres within the bureaucracy are expressed as based on "spontaneous
embedded ties," as Sheik mentioned above, this is not actually the case. It is a patronage-based power
relation. These relationships, which do not have a rational basis, must activate power dynamics to ensure
validity. This reveals that the rational ground of bureaucracy is bypassed in a variety of ways:
The number of offices in the Ministry was increased. Therefore, the number of titled staff was also
increased. They also recruited a contracted staff with the help of the Ministry of Finance. In the central
organization of the Ministry and the provinces, twice as many titles emerged as before. They appointed their
men to these, but they called to be appointed people for a meeting before they were appointed, and they took
the signed and undated resignation letter in advance. When their request was not made, that petition was
being immediately processed. Menzil people initially used this method, and then it spread to other
ministries. The terms were: "We will assign you to this task. However, we will be able to process your
petition and dismiss you at any time. In addition, when you come to this position, you will receive at least
twice the salary of a civil servant in the same position. You will donate a portion of the salary you receive
(mentioning the percentage) to the Semerkant Foundation, the foundation of the community. You will
instruct the bank, from which you will receive a salary, with a petition (by showing the petition that is ready
in their hands), and thus you will be deducted from your salaries and donate to the foundation.” (Öztürk
2019)
As we can see from the extensive quotation above, the patron-client relations, which are peculiarly
complicated and dictated by power, clearly reveal a structure that is the exact opposite of the liberal
narrative of the Sheikh. Now let us state the variable necessary for this nonrational power dynamic to be
valid, the phenomenon of centrality.
Centrality
In addition to the absence of a rational basis, an important variable that keeps the power-patronage couple
alive is centralism. These are not solely power-oriented structures, but structures where the centralized
power phenomenon is encountered. They are centralized to create patronage. The patron-client relationship
is a hierarchical kind of relationship. Here, one in higher rank performs influence and security over the one
in the lower rank. The other return it with personal loyalty and generalized support (Rassam 1977).
In short, patronage cannot emerge in a dispersed and rationalized power relationship. “It is the incompletely
centralized state, the defective market or the defective bureaucracy which would seem to favor it (patronage)
(Gellner 1977a). ‘On the one hand, this definition is illuminating the section above (market-patronage
relationship); on the other hand, it is a valuable summary-explanation both for explaining the relations
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within the Sect and for the "staffing within the bureaucracy" (the main subject of our article). These nonrationally based networks with market-patronage dynamics must exist in an intense ideological guise to
continue their existence because this unique synthesis can affect people through a solid and common
ideological framework. The most important context that makes this ideological support possible is religion.
As Boissevain ” (1977) states, "Catholicism in particular, with its range of benevolent patron saints
intermediate between God and favor-seeking, dependent humans, provides an ideological world view which
closely parallels a conception of society articulated by political and economic patron-client relations.” After
mentioning the anthropologists' thoughts on this issue, he continues to say that “These anthropologists have
argued that religious and political patronage reinforce each other. Each provides a model of and a model for
the other.
Islam, a highly political, power-centered, and normative religion (see 'Aẓmah 1996), is perhaps more
effective than the Catholic belief at this point. In our example, Islam appears with a Sufism-based
interpretation, where perhaps the first thing we should pay attention to is the cult of the Sheikh, which is
possessed by sufism. Power turns this central person into a cult of personality 7 in sects, as we have seen in
every case where there is an extreme centralization of power. In below are examples of this and a few
comments.
Some come by plane to see the Sheikh, and there is also the Sheikh’s bus company that travels directly to
the village of Menzil. There are also helipads in both Menzil 8 and Buhara. Those who come and go by plane
from the Sheikh family enter and exit the VIP. At the entrance and where they land, a police officer certainly
meets them at the door.” (Öztürk 2019, 185)
As we approached Menzil, we saw very modern structures in front of us. These were timeshare properties
built by Menzil followers. They were sold during construction. The price of the timeshare varied according
to the distance to the Sheikh's house (Öztürk 2019, 93)
This situation certainly brings with it the degeneration of these structures. As we can see in the FETO case,
power-centered sects standing on resource distribution are structures open to corruption. While the
determining role of the sheik and the positioning of all actors according to him bring about this corruption,
another essential issue is that Sheikh’s position is not open to all individuals 9; and the future Sheikh is a
close relative of the current Sheikh 10. The same is true for the Menzil cult. The most critical issue is who
will take over the sect's leadership after the sheik.
"I give it (the caliphate 11) to you, there is no such thing (The sheik does not let hand to whomever he
wants). His son took his place. His son is already in place. He hasn't changed. His father died; should he go
to another country? (let's assume that) I've graduated from university with a score of 99. And (some will say
that) you are the rector's son, and you cannot get the diploma. There is no such thing. Sufism is also a
school. It has a rule, order, and etiquette like the military (Öztürk 2019, 155).
As we often see in answers like this, the interviewee evades the question since it would be considered
strange in the modern context for the sheik to replace his son. Then, as the closest person to the Sheikh, it is
stated that his son is the person who received the necessary education most properly. So, if the best disciple
of the Sheikh is his son, why shouldn't he take his place after the Sheikh? This is obviously an evasive
answer. The exciting thing here is that, as we quoted above, the Sect has also turned into a holding, and
according to the claim of the person who openly accepts this, the person who will replace him (his son) will
do this with merit and will take over the entire commercial entity with this handover. It is because "he is the
best disciple!..." A structure with such a vast economic domain, based on central power, turns the formal
positions of the members upside down when they are staffed in the bureaucracy.
As can be seen from the explanations above, which we could not keep too long, the schemes that we will
frequently encounter in the literature while understanding the effects of the sects are problematic in terms of
being explanatory. We are faced with a structure that is both open to market and power relations, an open
system and a very tight network relationship, and therefore both open to new individuals from outside and
trying to do so, and based on almost kinship relations, especially for the central figures.
It seems that not any community today can pose a threat to the wholesale transformation of the State like
FETO (or Ayatollah Khomeini in İran) did. However, cadres loyal to sects (or any community) gaining
density in bureaucratic offices will harm the rationality and uniformity requirement in the State. In addition
to this first hand, the staffed groups in the bureaucracy are not structures independent of conflict and that
function properly, albeit internally. The emergence of internal conflicts is inevitable in any power-based and
centralized structure. (see Öztürk 2019, 195 for examples from Menzil)
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Even in England, where patrimonialism is far from the state, officials appointed with the help of patronage
relations receive an average of 10% higher salaries than those appointed through a meritocratic process (Xu
2018). Nevertheless, in highly centralized and patriarchal networks, the problem of inefficiency takes on
extraordinary dimensions and completely different appearances. Let us first propose a practical remedy that
seems effective to cope with this problem; then, at the expense of the reader's dismay, discuss why this
remedy will not work—at least in the short run.
A simple suggestion to deal with this turmoil
In a study dealing with social-cultural issues, it may not seem right to make suggestions, as I will do below.
However, our subject matter (protecting the State from the invasion of communities) is a management issue
of a practical kind: Human resources selection and promotion to government staff. What FETO has been
doing for decades, and what it is feared to be done by another group now, is that its members in State offices
favor their community members in their personnel recruitment. FETÖ has been teaching private schools for
years, and before the coup, Gülen always presented his community as an 'educational movement.' What they
did was to have control over the entrance exams and gates to the State. If this is the source of the problem,
the most effective way to prevent any community from clustering within the State is to develop a meritbased entry and promotion system. If entry into the State ranks is entirely and strictly linked to the education
and potential of the candidate, entry to the State will be purely a matter of 'individual potential.' Since highlevel talent and/or merit do not belong to members of a single sect, members of any sect will not be able to
cluster there even if they have entered the state system. If a promotion can be connected to an objective
system with the same principle, the sect member who has been able to enter by chance will not be able to
rise much within the State or even if (s)he can rise, (s)he will not be able to group again. The 'simple
method' I mentioned in the title of the article refers to this. However, it is important not to misunderstand
what is ‘simple’ here and not underestimate our proposed system. What I propose is a truly merit-based
recruitment and promotion system. By this definition, it is not a new idea at all. Comprehensive projects
optimizing the processes of staff selection and promotion to government bureaucracy have been
implemented by many countries for decades. (For a brief history of US Public HRM system Montoya
2007b) A simple search will reveal that there are many articles and reports written on the subject.
Therefore, I do (can) not recommend a fully mature Public HRM model for Turkey here. I just consider the
necessary features of such a system and try to lay out the essential features of this possible model in line
with my main argument. In order to summarize this content, which appears under two headings as 'personnel
selection' and 'personnel promotion,' and to cover the purpose of our article, the expected essential qualities
of the project we aim for can be listed in a few items. Let us take the selection part first.
•
Personnel selection should be based on purely rational and formal selection processes with almost
mechanical precision, and independent committees should carry out.
•
During the selection process, the communication between the institution that will make the selection
and the candidate should be reset completely.
•
The measurement of knowledge, ability, or experience should be essential in the processes carried
out by the independent board. For this reason, an exam should be the primary measurement method.
•
The exam may have two stages. In the first level, basic abilities, general knowledge, the mental
capacity of the candidate can be measured; and in the second level exam, the competencies suitable for the
office to be placed can be assessed. Thus, a (not the only) constraint on solving the problem of recruiting for
positions with very different requirements through a central elimination system is eliminated.
•
Apart from the above two levels, a third or particular form of the second exam can be considered for
departments requiring physical competence, particular knowledge, or infrastructure. In this direction, the
institution that conducts the exam and the relevant office of the State can get in closer contact. However,
every process must be highly rational, formal, and registered.
•
Although it is contrary to the main idea, the system to be established should enable transfers from the
private sector or abroad. But this should also be done through a highly formalized and egalitarian process.
As a general rule, this road should not be taken too far; it should be considered for high-level offices.
The features of the promotion part can be summarized as follows.
•
Promotion, like selection, must be thoroughly rationalized and dehumanized.
•
As in human resource management systems, the promotion must be performance-based.
•
Since the relationship between the unit that will promote the employee cannot be reset as in the
exam, this issue should be handled much more delicately.
172

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

It seems ideal that wage determination is based on performance, together with promotion, but this
issue is problematic and not relevant to the subject of our article.
It is beyond the purpose of this article and my competence to forge the details of a possible project in line
with these purposes. I will content myself with detailing the above priorities with only a few partial
explanations.
Procurement to the governmental offices is the summary of the subject we have covered in this article. I
want to draw particular attention to the expression 'mechanical precision' mentioned above. It should be a
system in which any administrative/political actor cannot interfere in any way. For example, it should have
the standard of the university entrance exam in Turkey. In fact, since even in that system, FETÖ used to
access the questions before exams applied, a more mechanical and precise system should be constructed. For
the same reason, these examinations should not be conducted by the public but by an independent
committee. Although they are effective assessment methods, oral exams and interviews should not be
applied.
Although the importance of the exam and the necessity of conducting it in a meritocratic way is evident,
these explanations are only about “young candidates who will be included in the bureaucratic hierarchy from
the lowest level.” It will be necessary to transfer staff from outside, especially in positions such as the
Treasury, which require expertise and experience in bureaucracy.
John Stuart Mill proposed the idea of a public exam in the 19th century (Waarden 2015). At that time, there
was a debate between the supporters of the public exam and exams for elites only. A group of thinkers led
by Mill argued that an exam open to everyone would also motivate people from low socioeconomic groups
to get an education. Similar to this idea, our suggestion will motivate whoever wants to find a job at
government offices. The only difference is that today's candidates are citizens with a university education
already.
Although most important, hiring is perhaps the technically easiest part of the system I propose; promotion
should also be performance-based. However, measuring performance in government affairs is a complicated
matter. The first matter is to decide whether the system would be subjective or objective. In the first, the
supervisor assesses the employee's performance. In the second, the evaluation is made by evaluating the
measurable outputs (Montoya 2007a). The subjective method may cause clientelist relationships between
subordinates and superiors. However, equitable measurement of the subordinate's performance will also be
in his/her interest because, ultimately, it will also improve the quality of his/her outputs. In addition, we can
assume that these two cannot be members of the same community since the exam will be applied at the
entrance to the system. Thus, the subjective method may also be effective in the long run. Moreover, it is
possible to consider performance elements that are unsuitable for measurement with this method (Montoya
2007a). In short, not only the output but also the employee's actions can be taken into account. Finally, the
subjective method prevents the employee from blindly focusing on a few measurable variables. Of course, a
hybrid system or differentiated methods can be applied in different offices of the bureaucracy.
In the article, I suggest a system to prevent a community's clustering in the state bureaucracy. However,
such a system would yield much more positive results than that. This system will be essential since it is
impossible to produce quality service to citizens with a clientelist bureaucracy. These projects are already
being developed for this purpose in all the examples around the world. Moreover, there is no constraint in
finding qualified employees for state posts at this time in Turkey. Due to the current unemployment rate,
education rate, and the historical-cultural meaning of the civil service, it can be said that the potential of
qualified personnel who are ready to work at State is higher than the needed workforce. The change in the
typology of the “public servant” is both mandatory due to the current public administration requirements and
possible thanks to an application of the type I recommend.
In the statements made so far in this section, we have approached the state bureaucracy exactly with the
logic of the private sector. Is this approach correct, or should it have a limit? Both opinions are valid in the
literature, and the first view is called new public management, while the second is called new public service.
For summaries of these discussions and theses, see (Hugrée 2015). The difference between the two views:
Does the State exist to guide society? Or is it to serve society? While the supporters of the new public
service argue that the public administration should steer the society in line with specific values, others argue
that such a responsibility cannot be imposed on the public administration; their duty is only to interpret the
shared preferences of the public and to meet their needs at this point (Denhardt 2015). However, both views
consider the State as an 'instrumental' state. Therefore, both are far from 'transcendent State,' discussed
•
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below, valid in Turkey. The public administration issue we see in the FETÖ case points to an extraordinary
situation far beyond these details. For this reason, whatever the difficulties and possible problems of the
system I propose are, they are negligible because of the potential remedy it offers for the problem, the risk of
a community clustering in the State.
If such a project is developed and implemented, a new social class, 'bureaucrats,' will emerge over time. It is
common for the group formed by the state officers to acquire the character of a social class (See Hugrée
2015, Verheijen 2007). On the other hand, in Turkey, the ruling class is an old class inherited from the
Ottoman Empire in a modernized way and continued its existence in the Republican period. Although the
Republican administration eliminated the Ottoman administrative elite, it interestingly and inevitably
employed their children in the bureaucracy (Bouquet 2011). Although the aristocracy was not valid in the
Ottoman Empire as in the West, the children of bureaucrats and diplomats who had completed their
education in Europe were the most advantageous group to reach high-level state positions. In short,
‘imperial clique’ was the case; if not ‘official nobility.’ (Bouquet 2011) Therefore, this management culture
continued for governing staff and masses (managers and ones managed). It can be said that the staffing we
see with FETO today is also the degeneration of this class. The most comprehensive output of such a project
will be creating a new bureaucrat identity free from this corruption (or would be; if it could be
implemented).
If it is that simple, why is it impossible?
As I stated above, there is nothing new or original to my suggestion. I only suggest activating the logic of
NPM applications from the 1980s on recruitment and promotion. The potential of such a system to reduce
favoritism is a subject of much debate in the literature. However, Turkey's problem is greater. It is the risk of
a group taking over the State, not whether the system will select the worthy and create a competitive cadre
of civil servants. It would not be wrong to assume that the system we propose (if applicable) would
eliminate this risk. So let us ask our question again: Why is such a simple, rational, pragmatic measure
impossible? By Weber's (1958b, 95) help, we can summarize 'simple,' 'pragmatic,' 'rational' as 'worldly.' The
reason why this measure will not work is hidden in its worldliness.
In order for employees to be recruited, remunerated, and promoted in this way in a logical, consistent, and
equitable manner, the State must be treated as an organization. Whether handled within the framework of the
NPM understanding or the framework of the older statist understanding, the State is a "man-made
organization" in the Western mentality. However, in Turkey, the State is regarded as an entity with its
vitality. The first of these two perceptions is called the 'instrumentalist state,' and the second 'existentialist
state.' (see Heper 1985) To understand why the 'practical' suggestion above will not work, we should dwell
on this' profound' distinction a bit.
Statesmen (Devletlüler)
The word "state" in Turkish comprises different semantic dimensions than its meaning in Western culture.
The State (Devlet) also denotes a state of well-being in Turkish. For example, a prevailing phrase until my
childhood was 'go with the devlet' when sending someone away. It was synonymous with "bye-bye." Byebye in Turkish corresponds to "güle güle" which refers to "go laughing" and evokes happiness and wellbeing. Also, another speech act suitable in the same condition is "selametle git-go with selamet" from the
Arabic-rooted word 'Selamat' -salvation, safety, security. While smily face corresponds to salvation, safety,
security, etc., so does 'devlet.' In this usage, it is impossible to see the 'devlet' as a worldly organization.
However, 'devlet' was also referred to in a sense we use today, together with the above usage. So we can see
these two meanings as interrelated: The State (devlet) is an organization, and this organization turns the
chaotic world into a cosmos. It is a frequently discussed subject both in books dealing with the concept of
'Eastern State' and in original-ancient works from the East. (e.g. Assman 2006, 95, Cannadine and Price
1992, 30 for the first group , Nizamülmülk 1999, Kınalızade 2010 for the second ) Since it expresses the
cosmos in the face of chaos, its existence and essence cannot be questioned.
On the other hand, another critical point in this context is the word 'Devletlü,' another old Turkish word. It
defines a person and means 'Devlet owner' or 'one with devlet.' Again, while it refers to something like
'being close to the source of well-being, on the other hand, it refers to 'high officer,' a person in the State
apparatus. Briefly, being a man of the State goes beyond just expressing one's profession. Suffice to give
these explanations as an introduction; we can now move on to the cognitive details.
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The State always has a central position in the geography where Turkey is located. The State is the principal
and is in the center. All other elements are peripheral to this primary entity. It refers to the center of gravity
of the entire socioeconomic system. As Metin Heper mentioned in his book State Tradition in Turkey:
The center never doubted its ability to implement the legal measures it took. That these measures were easily
distorted, and the goals of the center were often displaced are not significant for our purposes; what is
essential is that the center in the Ottoman polity attributed to the periphery neither the status of a genuine
civil society nor even that of an estate. Thus, despite the fact that the bureaucratic center lost its complete
control over free-floating resources, this fact did not tip the earlier balance between it and the periphery; the
State continued to dominate the 'civil society. The real jockeying for power took place within the
bureaucratic center itself. (Heper 1985, 33)
It would be a deficient approach to consider this centrality solely as the flow center of resources and
information. In addition to these, the idea of the State constitutes the essential core of the administrative
mentality. The existence and central position of the State is almost an a priori reality. After asking why in
Ottomans there were no absolutist figures such as Bodin, Hobbes, and Bossuet, the famous Turkish
intellectual Cemil Meriç, gave the following answer:
Why would they appear? If these victorious theoreticians of absolutism lived in the Ottoman country, they
would have become the epopee writer of the sultans. ..... Sultan did not need defense. The institution of the
sultanate had never faced danger (Meriç 2004, 196)
Thus, this system, in which the State is at the center, is redistributive. Being a statesman, therefore, means
being active in redistribution. Mardin (1969) states that the central-redistributive nature of the state in the
Ottoman Empire was not effectual homogeneously on the whole geography. Then he states that this effect is
at the maximum level in the Anatolian geography inherited by Turkey today, which is also significant for us
here. He represents this effect in the succinct phrase: “…wealth becoming interchangeable with power only
after passing through the filter of status.” We will regard the representation of the state and the status of the
statesman below, but it is clear that both are essential complements of the economic and social world.
It is a critical point to focus on how an absolute centralist logic will be possible in practice. In the Ottoman
example, especially in the classical period, the State's local actors ensured the center's effectiveness with
efficient managerial maneuver techniques that gained quality over time. With modernization, state reforms
in the Ottoman Empire, where there was no civil bourgeois tradition, reinforced the central role of the
central state bureaucracy with the help of administrative technologies (İnalcık 1994, 762). The new form of
governmentality that emerged with reform movements could not change this cognitive positioning of either
bureaucrat in the center or provinces (Heper 1985, 36). In other words, regardless of the conditions of the
period, in the Ottoman Empire, the cognitive template that centered the state continued, even in the form of
"incomplete centralization," in Gellner's (1977a) words.
It is very disputable that compared with the Ottoman era, whether the new state established after the
National Struggle in Turkey is 'new' or not (see Ahmad 2008, İnalcık 1995). The Republic (1923), founded
after the Independence war (1922), took over a 'state machine' from the Ottoman Empire. Many alterations
have been executed regarding the representative features of this instrument. 12 But indeed, the machine's
architecture has not changed much, and the 'administrative mentality' discussed in this section has not
changed at all. The Turkish Republic seems to have inherited from the Ottoman Empire a strong state and a
weak civil society. As in the Ottoman period, so during the Republic, the bureaucratic elite continued to
perceive the state as vital for holding together the community (Heper 1985, 16).
According to Heper, even Atatürk is not independent of this mental framework. He also has a Hegelian
recognition of the state that aims to increase the common interest. However, -as the primary difference- he
rejects the concept of state bureaucrats as 'the absolute class,' which is an essential pillar of this recognition
and defines state officials by combining the Ottoman tradition with a modern instrumental analogy (Heper
1985, 56). This is a modernized version of the ancient "they are the sultan's eyes that see, hands that grasp"
(El-Basri) approach. Kemalist revolutions did not change this ancient understanding of state; they only
destroyed the state's reflection in the Sultan's personality (Heper 1985, 62).
By the Republican period, a secular discourse displaced the Islamic-origined Hisbah conception prevailing
throughout the Ottoman era, but instead continued the same reflexes, this time within a secular and
nationalist framework – and in a modernized way. While doing this, they did not hesitate to form a coalition
with local power centers. “The result was an implicit but well-known coalition in which recognition of the
notables’ authority was exchanged for acceptance of the bureaucrats’ central position.” (Sunar 1973)
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However, at the end of the second world war, this unity of interests will be broken, and the same local
notables and bourgeois will support the newly emerged democratic party this time (Sunar 1973).
Within such a mental framework, the relationship between the State and bureaucrat appears to be a loyaltybased relationship instead of a contract-based (Ortaylı 2019) one mentally, although contracts are made.
Therefore, there is no agency role between the state, an abstract concept, and the statesman who carries out
its functions in this recognition. Lotman speaks of the absence of "a system of mutual obligations" for
relations between the supreme power (tsar) and feudal lords in medieval Russia: “A service based on
contract is bad service.” and what is essential is loyalty. Such a loyalty that the devoted “would not be
ashamed to be compared with a dog." (Lotman 1990) 13
This line naturally leads us to consider the relationship between the state-bureaucrat as a patronage
relationship. In this relationship, the patron-client dynamic does not need a religious-based catalyst, as seen
in the cults. The patronage relationship in the sects reappears in a more sophisticated, symbol-laden, and,
therefore, more legitimate form. However, it is still based on 'structured inequality.' (Weingrod 1977, 45).
For the Ottomans, structured inequality was the basis of the patrimonial state, with Weber's term. The state
official, who is the point where the state, which has such an ethereal framework, touches the earth, will
naturally have a social position far from being worldly.
The most suitable ground for us to trace this is the ostentatiousness and pomp of the state official. The fact
that the state is far beyond a worldly organization carries the state officer beyond being an employee. The
officer is the bearer of the state image. It was crucial to make the 'statesmen (devletlü)' and the Sultan visible
to the public in the Ottoman period. The way to achieve this was official pomp and splendor (Fleet 2014,
32). ). The sophisticated magnificence of the state representation transferred to the Republican management
mentality although simplified according to time conditions. A famous Turkish poet, Orhan Veli Kanık
(1914-1950), defines himself in one of his poems as:
I am neither as humble as the King of England; nor aristocratic as the ex barn-butler of Celal Bayar 14 (Kanık
1998, 1207)
When considering the term 'aristocratic' here, or the privileged status of civil servants, we are not implying
this privilege in terms of incomes or standard of living. On the other hand, this management philosophy's
unique social and economic consequences are more important than this privilege's economic benefit for this
class. Although the wealthiest class of the Ottoman Empire was state officials, this situation ceased to be
sustainable with the decline. This meant a couple of consequences for the Ottomans, like the absence of the
bourgeoisie, a wealthy merchant class, and a civil middle class. However, it is beyond the scope of this
article to address these situations for the Ottoman Empire and the changes in these issues in the Republican
period. 15 Here, I am only trying to show its reflections on State representation and ceremony. Of course, although representativity is highly functional in these systems (see Cannadine and Price 1992)- the state's
representation by the bureaucrat does not only have representational content.
"Prebendal rewards have been an important latent variable in the shaping of Turkish economic structure.
The state in Turkey has always provided economic opportunities to its higher level employees. If judiciously
used these are a better springboard to entrepreneurship than starting in business. This is not because salaries
are high. State service is, in fact, badly paid. But connections with the bureaucracy open doors that are
essential to business. The best way to succeed in the private sector in Turkey is to start as an employee of the
state." (Mardin 1969)
Today, this class privilege provides 'small' economic opportunities such as 'providing a job for a relative in a
government office,' as well as greater -and accomplished at higher offices- opportunities like funding
through purchases and/or tenders, etc. (Çeviker Gürakar 2016) However, the issue has a cultural meaning
beyond all these economic interest dimensions: A statesman is a resource allocator; s(he) should be. It is the
reflection of the 'State' on collective memory. In the concluding section, I may assert why this cognitive
orientation would preclude a technical remedy of the kind I propose.
On the other hand, the conservative Islamist administration in power today costly imitates the Ottoman
period in terms of representation and ceremonies; and exaggerates this show because they have the same
mental background. These practices are getting public reaction these days. However, this does not conflict
with our argument, namely “public acceptance of State splendor." Turkish public never demanded "making
the State representation humble" due to a solid bourgeois stance, neither in the past nor today.
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CONCLUSION
When we implement the HR project we propose, the system will primarily destroy the resource allocation
functions of those who hold power because of its mechanical objectivity. We can say that this will guarantee
that such a project will never be implemented. Because of the cultural-mental reasons I tried to illustrate
above, apart from the fact that political actors do not implement this project, they will not be forced to
implement it in any way. Or, if such a project is attempted, it will quickly get away from the 'mechanical
precision' point and degenerate. This degeneration will not attract the reaction of society. As a matter of fact,
there is currently an exam (KPSS) 16 being applied in public personnel recruitment. Despite this, FETÖ and
the Menzil movement managed to be effective. Furthermore, many other religious or other kinds of
communities are attempting. Let us take these 'deep' causes now and make two essential points without
broadening too much.
•
In such a system I proposed, the political staff at the head of the state machine will lose the
opportunity to hire (or empower in a way) relatives (by community affiliations, fellow country ties,
closeness, or any other context). Apart from the fact that this situation is not wanted because it will cause a
loss of political power, such an 'incompetence' is a situation that cannot be attributed to a statesman in
Turkish society.
•
If the system is based on individual merit this way, anyone who has proven his/her merit can come to
state positions. The term 'anyone' here is crucial. Even the marginalized group members in society can easily
benefit from it, including, for instance, gays, Islamists, non-believers, members of religious minorities etc.
This is where the second 'reason' emerges: The dominant culture in Turkey seems far from accepting this
cosmopolitanism in state offices.
These preventive reasons have historically different formations. To put it briefly, the first item, the motif of
seeing statesmen (devletlü) as wealth distributors has a historical continuity, while the second item, anticosmopolitanism, is not a motif inherited from the Ottoman Empire; on the contrary, it is opposed to the
Ottoman legacy. In other words, for historical reasons, the Ottoman bureaucracy is cosmopolitan
(Szyliowicz 1971). However cosmopolitanism in the Ottoman Empire was also unique. For example, while
it was possible for an urban non-Muslim to be recruited to state post, a Muslim-Turkish villager did not have
this chance (see Heper 1985 , Mardin 1969, and others).
But for Republican governmentality, just because cosmopolitanism as stated above is undesirable does not
mean that this cadre is a closed aristocratic group. On the contrary, State cadres started to be open to the
employment of disadvantaged rural citizens with the Republic. We can even say that the Republic destroyed
the elitist tendency that started to emerge in the last period of the Ottoman Empire, within the framework of
the ideal of nationalism and modernism. We are not talking about a closed elite group, but a unique ‘stance,'
which the 'devletlü' we mentioned above refers to. But regardless of the social affiliation of the person who
will be a ‘man of the State’, (s)he should be adaptable to this stance.
As a result, the deep riverbed created by history and cognition (briefly culture) shapes the technical-practical
flows. Because of this bed, the river will not be able to reach certain regions. It does not seem possible in the
near future to expect a thoroughgoing, merit-based HRM system –that will not degenerate even if applied- in
Turkish State offices. And this is a problem beyond providing qualified employees to the state.
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In fact there are two groups under the same name which are being leaded by brothers and their followers in different locations.
But these details are not relevant to our topic.
2
‘mübarek’ is ‘blessed’ in English literarily. Sect members call Sheik in this name.
3
Skullcap is a cap used in praying (namaz); but can be worn when not praying. It is an indication of the person’s religiosity. Here
the interviewee means that these persons pretend to be religious.
4
explanations in parentheses are mine
5
For Stanley Jevons term see (Paul 1979)
6
Tüm Sanayici ve iş Adaları Derneği. It is a conservative Business association. https://tumsiad.org.tr/en/about-us/ Access date
October, 18 2010
7
There has to be a person in the center; not a group or an organization. The intensity of centralization ultimately requires it to be
consolidated into a single 'mortal body.'
8
‘Menzil’ is the name of a region from which the sect takes its name.
9
Here, please consider the explanations above about sects being whether based on kinships or not.
10
Just for an example: Perhaps the most vital religious group in Turkey is the Naqshbandi. In the İskenderpaşa Community, which
is affiliated with this Sect, the sheikhdom was transferred to his son-in-law Mahmud Esad Coşan from Mehmet Zaid Kotku
(1980); and then Coşan’s son Muharrem Nureddin Coşan (2001).
11
Caliphate: Here, this word refers to the potential successors of Sheikh after his death.
12
Some of them are Abolition of Sultanate (1922), Declaring Ankara the Capital (1923), Abolition of the caliphate (1924),
incorporation of secularism into the constitution (1937)
13
Daniel, a prisoner mentions in a letter sent to his Prince
14
Celal Bayar (1883-1986) is the third President of the Republic of Turkey.
15
For a brief-still-explanatory summary see (Mardin 1969)
16
KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavı, Public Personnel Selection Exam
1
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OSMANLI TÜRKÇESİ DERSLERİ İÇİN KULLANILAN ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
USING STUDY TECHNIQUES FOR OTTOMAN TURKISH LESSONS
Mustafa Sarper ALAP
ORCID: 0000-0003-0537-8152
ÖZET
Geçmişten günümüze bizlere bırakılan en büyük miraslardan birisi Osmanlı İmparatorluğu döneminin yazı
dili Osmanlı Türkçesidir. Osmanlı Türkçesi, muhteviyatında Arapça ve Farsça harfleriyle beraber kendine
has bir harf olan kaf-i nuni harfi de yer almaktadır. Osmanlı Türkçesi derslerinde öğrencilere öncelikle
Osmanlı Türkçesi alfabesi gösterilmektedir. Ortaokul ve lise döneminde Arapça veya Kur’an-ı Kerim dersi
alan öğrenciler için alfabe bir sorun teşkil etmemektedir, ancak ilk defa Arapça harfleri ile karılaşan
öğrenciler belli bir zamandan sonra harfleri öğrenebilmektedirler ve Osmanlı Türkçesi alfabesini öğrenmek
için de çeşitli ders kitapları bulunmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte de çeşitli
bilgisayar programları ve Android telefonlar vasıtasıyla da Osmanlı Türkçesi harfleri öğrenilebilmektedir.
Osmanlı Türkçesi derslerinde harflerin öğrenilmesinin ardından harfler kullanılarak basitten zora doğru
sözcük çalışmaları öğretilmektedir. Sözcük öğretim çalışmaları çeşitli kategoriler kullanılarak yapılmaktadır
ve bu çalışmalar yapılırken de çeşitli resim ve animasyonlardan yararlanılmaktadır. Sözcük çalışmaları
yapılırken genellikle meyveler, sebzeler, insan tanıtımı, mevsimler, yılın ayları, sıfatlar, zıt sıfatlar, ev
eşyaları, mutfak eşyaları, meslekler gibi kategoriler gösterilmektedir ve bu çalışmayla birlikte özellikle
harflerde incelik ve kalınlık özellikleri de iyi bir şekilde kavranmaktadır. Ayrıca Osmanlı Türkçesi rakam ve
ebced hesabı çalışmaları da çeşitli animasyonlarla desteklenmektedir.
Osmanlı Türkçesi derslerinde sözcük çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte metin okuma çalışmaları
yapılmaktadır. Metin okuma çalışmalarında herkesin tek tek kitaptan okuması yerine projeksiyon cihazından
yansıtma veya akıllı tahtalardan metnin gösterilmesi suretiyle öğrenciler metin okuma çalışmalarını
senkronize bir şekilde takip edebilmektedirler. Alfabe, sözcük ve metin okuma çalışmalarının yanı sıra
Osmanlı Türkçesi derslerinde gramer çalışmaları da öğretilmektedir. Yapılan bu çalışmalarda konuların
Arapça isimlerinin verilmesiyle birlikte gramer özelliklerinin Türkçe manaları da kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Türkçe, Eğitim, Teknik
ABSTRACT
One of the greatest legacies left to us from the past to the present is the written language of the Ottoman
Empire period, Ottoman Turkish. Ottoman Turkish has a unique letter kaf-i nuni along with Arabic and
Persian letters in its content. In Ottoman Turkish lessons, students are first shown the Ottoman Turkish
alphabet. Alphabet is not a problem for students who take Arabic or Quran lessons in middle school and
high school, but students who encounter Arabic letters for the first time can learn the letters after a certain
time, and there are various textbooks to learn the Ottoman Turkish alphabet. Today, with the development of
technology, Ottoman Turkish letters can be learned through various computer programs and Android
phones.
After learning the letters in Ottoman Turkish lessons, word studies are taught from simple to difficult by
using letters. Vocabulary teaching studies are carried out using various categories, and while these studies
are carried out, various pictures and animations are used. While doing vocabulary studies, categories such as
fruits, vegetables, human introduction, seasons, months of the year, adjectives, antonyms, household items,
kitchenware, professions are shown, and with this study, the thinness and thickness features of letters are
also well understood. In addition, Ottoman Turkish numeral and abced calculation studies are supported by
various animations.
Text reading exercises are carried out after the completion of vocabulary studies in Ottoman Turkish
lessons. In text reading activities, students can follow their text reading activities in a synchronized manner
by reflecting from the projector or displaying the text from the smart boards instead of everyone reading
from the book one by one. In addition to alphabet, word and text reading studies, grammar studies are also
taught in Ottoman Turkish lessons. In these studies, together with the Arabic names of the subjects, the
Turkish meanings of the grammatical features are also used.
Keywords: Ottoman, Turkish, Education, Technique
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GİRİŞ
Geçmişten günümüze bizlere bırakılan en büyük miraslardan birisi Osmanlı İmparatorluğu döneminin yazı
dili Osmanlı Türkçesidir. Osmanlı Türkçesi, muhteviyatında Arapça ve Farsça harfleriyle beraber kendine
has bir harf olan kaf-i nuni harfi de yer almaktadır. Osmanlı Türkçesi derslerinde öğrencilere öncelikle
Osmanlı Türkçesi alfabesi gösterilmektedir. Ortaokul ve lise döneminde Arapça veya Kur’an-ı Kerim dersi
alan öğrenciler için alfabe bir sorun teşkil etmemektedir, ancak ilk defa Arapça harfleri ile karılaşan
öğrenciler belli bir zamandan sonra harfleri öğrenebilmektedirler ve Osmanlı Türkçesi alfabesini öğrenmek
için de çeşitli ders kitapları bulunmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte de çeşitli
bilgisayar programları ve Android telefonlar vasıtasıyla da Osmanlı Türkçesi harfleri öğrenilebilmektedir.
Osmanlı Türkçesi derslerinde harflerin öğrenilmesinin ardından harfler kullanılarak basitten zora doğru
sözcük çalışmaları öğretilmektedir. Sözcük öğretim çalışmaları çeşitli kategoriler kullanılarak yapılmaktadır
ve bu çalışmalar yapılırken de çeşitli resim ve animasyonlardan yararlanılmaktadır. Sözcük çalışmaları
yapılırken genellikle meyveler, sebzeler, insan tanıtımı, mevsimler, yılın ayları, sıfatlar, zıt sıfatlar, ev
eşyaları, mutfak eşyaları, meslekler gibi kategoriler gösterilmektedir ve bu çalışmayla birlikte özellikle
harflerde incelik ve kalınlık özellikleri de iyi bir şekilde kavranmaktadır. Ayrıca Osmanlı Türkçesi rakam ve
ebced hesabı çalışmaları da çeşitli animasyonlarla desteklenmektedir.
Osmanlı Türkçesi derslerinde sözcük çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte metin okuma çalışmaları
yapılmaktadır. Metin okuma çalışmalarında herkesin tek tek kitaptan okuması yerine projeksiyon cihazından
yansıtma veya akıllı tahtalardan metnin gösterilmesi suretiyle öğrenciler metin okuma çalışmalarını
senkronize bir şekilde takip edebilmektedirler. Alfabe, sözcük ve metin okuma çalışmalarının yanı sıra
Osmanlı Türkçesi derslerinde gramer çalışmaları da öğretilmektedir. Yapılan bu çalışmalarda konuların
Arapça isimlerinin verilmesiyle birlikte gramer özelliklerinin Türkçe manaları da kullanılmaktadır.
Osmanlı Türkçesinde manzum şiirlerin yanı sıra düzyazı ile çeşitli mensur eserler de yazılmıştır. Hem şiirler
hem de düzyazı eserler birçok şair ve yazar tarafından ele alınmıştır. Türkiye’de Osmanlı Türkçesi ile ilgili
çeşitli kitaplar yazılmıştır. Geçmişte çok nadir sayıda Türkçe izahlı gramer ve metin kitapları
yayımlanmıştır. Çok eski yıllarda yazılan Bu kitaplar genelde çeşitli nazım özellikleri ve gramerin yanında
metin çevirileri için matbu metinlere ağırlık vermişlerdir. Matbu metinler arasında çeşitli şiirler, kısa öyküler
ve uzun öyküler yer almaktadır. Bunun yanında Osmanlıcayı öğretmek için çeşitli alfabe ve gramer kitapları
da yayımlanmıştır.
Geçmiş yıllarda yazılmış kitaplarda yeni bakıları yapılmasına rağmen kitap içeriğinde güncellemeler
yapılmadığından kitaplar aynı şekilde basılmaktadır. Ayrıca kitaplarda yer alan metinlerdeki yazı fontlarının
küçük olmasından dolayı metinler pek okunamamaktadır. Geçmişte yayınlanan kitapların çoğu daktilo veya
o dönemin baskı özelliklerine göre yayımlandığı için yazarların her sene aynı şekliyle yayımlıyorlardı, ancak
günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte Osmanlı Türkçesi kitapları farklı grafik ve tablo özellikleriyle
ele alınmaktadır.
Osmanlı Türkçesi Kitaplarının Geçmişine Bir Bakış
Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde Osmanlıcayı öğretmek üzere yayımlanan ilk akademik eser,
Muharrem Ergin’in 1958 tarihli “Osmanlıca Dersleri-I” ve “Osmanlıca Dersleri-II” kitaplarıdır. Esasen bu
eserin ilk cildi, “Giriş - Türk Dil Bilgisi” alt başlığını taşıyan ve 1962’den itibaren de genişletilerek “Türk
Dil Bilgisi” adıyla yayımlanacak meşhur gramer kitabıdır. İkinci cilt ise “Eski Yazı - Arapça Unsurlar Farsça Unsurlar - Aruz - Metinler” alt başlığını taşır. Bu cilt de yine 1962’den sonra “Osmanlıca Dersleri”
olarak yayımlanmaya başlayacak kitaptır (İlaslan-Tunay,2012:17-18). Her ikisi de İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi yayını olarak Edebiyat Fakültesi Basımevinden çıkan bu eserler hakkında kısa kısa ve
peş peşe yayımlanmıştır. (Mansuroğlu, 1959a, 1959b) (Öztekten: 2018, 93)
“Osmanlıca Dersleri” üst başlığıyla ve iki cilt olarak yayımlanmış bu eserin ilk cildi, M. Ergin tarafından
tarihî Türk gramerinin gerekli ve ilgili özelliklerini de içeren bir dil bilgisi kitabı, ikinci cildi ise bir tür
öğretme kılavuzu olarak planlanmıştır. Böyle planlanmış olması; hem Osmanlıcanın, Türk yazı dilinin tarihî
bir dönemi olduğunu hem de Osmanlıcayı öğretmenin dil uzmanlığının bir konusu olduğunu göstermektedir.
(Öztekten: 2018, 93)
M. Ergin’in “Osmanlıca Dersleri” isimli eserinden önce, Türk Dil Kurumunun Gramer Kolbaşısı Ahmet
Cevat Emre’nin yine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayını olarak 1947 yılında basılmış “Osmanlı
Edebiyatına Hazırlık Dersleri” adlı eseri de üniversitedeki öğretime ciddi bir kaynak olarak hizmet etmiş
olmalıdır. Küçük boy ve 160 sayfadan ibaret kitap, “Ders” adı verilmiş elli dört bölümden ve “Osmanlı
Şiirlerinden Örnekler” bölümünden oluşmaktadır. 5-13. sayfalar arasında “Osmanlıcanın yazı sistemi” ve
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“Türkçe kelimelerin imlası”na dair gayet özlü ve pratik bilgiler yer almaktadır. Esasen bu pratiklik, kitabın
sonraki bölümlerinde de sürer. 13-27. sayfalar arasında verilen “Eski metinlerden parçalar”, orijinal matbu
yazılışları, çevriyazıları ve anlamlarıyla verilmektedir (Emre, 1947: 13). 28-106. sayfalar Arapça, 107-128.
sayfalar ise Farsça sözler hakkındaki bilgilere ayrılmıştır (Akt: Emre, 1947: 45). (Öztekten: 2018, 94)
Açık bilgiler elde edilememiş olmasına rağmen Ahmet Cevat Emre’nin “Osmanlı Edebiyatına Hazırlık
Dersleri” isimli kitabından önce Osmanlıca öğrenmek için Mahmut Yazır’ın ilk kez Vakıflar Umum
Müdürlüğünce 1942’de Cumhuriyet Matbaasında, ikinci kez Edebiyat Fakültesi Matbaasında 1974’te
yayımlanmış “Eski Yazıları Okuma Anahtarı” adlı eserinin kullanılmış olduğu tahminden uzak değildir.
(Öztekten: 2018, 93)
“1928- 29 Öğretim yılından itibaren okullarda öğretilmeyen eski yazı ve Arapça ve Farsça unsurlar, artık
yalnız fakültelerin ilgili birimlerinde öğretilmeye başlanmıştır. Ancak başlangıçta, çeşitli seviyelerde
öğrenip görüp, en azından eski harflerle okur yazar olmuş fakülte öğrencileri için Osmanlıca öğretimi
önemli bir problem teşkil etmiyordu. Yaklaşık olarak 1915’lerde doğanlar, ilk okulda bir ölçüde okur yazar
olmuşlardı. Bu yüzden, Osmanlıca dersinin elifbâden başlanarak okutulmasına 1935’li yıllardan sonra
ihtiyaç duyulmuştur.” (Akt: Ünver, 1996: 418). (Öztekten: 2018, 93)
Muharrem Ergin’in 1962’de genişleterek yayımladığı “Osmanlıca Dersleri” kitabıyla aynı yıl, başka bir dil
bilgini olan Faruk Kadri Timurtaş da yine İÜ Edebiyat Fakültesi yayını olarak “Osmanlıca I: Eski YazıGramer Metinler” adıyla yeni bir kitap yayımlar. Bu eserin bazı bölümlerinin genişletilmesi ve yeni
bölümler eklenmesiyle oluşturulan, bir bakıma ikinci baskısı olan 1964 tarihli “Osmanlıca Grameri: Eski
Yazı ve İmlâ-Arapça, Farsça, Eski Anadolu Türkçesi, Aruz” adlı kitabına yazdığı (Akt: Timurtaş, 1991:
XIII). (Öztekten, 95)
İsimleri ve yazarları verilmiş olan Osmanlı Türkçesi kitaplarında daktilo ve matbaanın aynı basım teknikleri
kullanılmıştır. Kitaplarda yer alan bilgiler iç içe verilmiştir ve kitaplarda herhangi bir tablo veya şekil
bulunmamaktadır. Bu kitapların yayınlanmasından sonraki yıllarda ise matbaa basım tekniklerinin
gelişmesinin yanı sıra bilgisayar ve dolayısıyla internetin yaygınlaşmasıyla birlikte de Osmanlı Türkçesi
öğreten kitaplarda belirgin bir gelişme görülmektedir.
1980-2000 Arası Çeşitli Çalışma Teknikleri
Türkiye’de 1980’li yıllarda Faruk Kadri Timurtaş, Muharrem Ergin ve diğer akademisyenler ve eğitimciler
tarafından hazırlanmış olan kitaplar üniversitelerde okutulmaktaydı. Öğrenciler bu kitaplarda takip etmiş
olduklar gramer konularının altını çizerek ve metinleri Türkçeye aktarımlarını defterlerine yazarak takip
etmekteydiler. O zamanlarda belirgin bir kaynak sıkıntısı olduğundan dolayı dersi veren akademisyenlerin
verdiği dersler dikkatle dinlenirdi ve o zor dönemlerden günümüze çok mahir akademisyenler yetişmiştir ve
iyi yerlere gelmişlerdir.
1990’lı yıllara gelindiğinde daktilodan elektrikli daktiloya geçilmiş ve matbaalarda da gelişmeler
yaşanmıştır. Matbaalarda bu dönemlerde tüm konuların bir arada olduğu kitaplardan ziyade Osmanlıca
alfabe kitapları, aruz öğreten kitaplar, sarf ve nahiv kitapları, şiir tür ve özelliklerini anlatan kitaplar ve edebi
sanat kitapları ayrı olarak yayımlanmıştır. 1990’lı yıllarda Osmanlı Türkçesi sözlükleri de yayımlanmaya
başlamıştır. Bu dönemlerde yapılan çalışmalarda özellikle metinlerde bilinmeyen sözcükler için
sözlüklerden faydalanılırdı. Öğrenciler kalın sözlüklerde sözcükleri bulabilmek için her harfe dıştan
gözükecek şekilde işaret koyarlar ve sözcük bulmak bu şekilde kolaylaşırdı.
2000’li Yıllara Giriş
Milenyum ismi verilen 2000’li yıllara girildiğinde ise bilgisayar ve internet sisteminin gelmesiyle birlikte
kitaplar artık bilgisayarlardaki Microsoft Office programı olan Word vasıtasıyla yazılmaya başlanmıştır.
Word programında Arapça ve Farsça yazı şekillerinin bulunmasıyla birlikte Osmanlı Türkçesi kitapları
tamamen bu programdaki yazılar ve karakterler ile yazılmaya başlanmıştır. 2000’li yıllarda Word sistemi
ile kitapların yazılmasıyla birlikte öğrenciler fotokopi notlardan da istifade etmişlerdir.
2000’li yıllarda görsel çalışmalarda yapılmaya başlanmıştır. 1990’lı yılların sonunda slaytlar vasıtasıyla
gösterilen görsel materyaller yerini 2000’li yıllarda tepegöz cihazına bırakmıştır. Üniversitelerde ve
kurslarda eğitimleri yapılan Osmanlı Türkçesi derslerinde özellikle metinlerin nesre aktarımında asetat
kağıtlarına yazılan notlar tepegöze yansıtılırdı. Bu şekilde öğrenciler metin okuma çalışmaları yaparlardı.
Bilgisayar Teknolojisi
1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başındaki yıllarda İnternet çağı başlamıştır. İnternetin başlangıcında
henüz Osmanlı Türkçesi ile ilgili pek bir (klavye, sözlük, vb.) çalışmaları yoktu ve bilgisayarda sadece
Microsoft Word programında yer alan Arapça ve Farsça harfler klavyeye entegre edilerek çeşitli yazım
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çalışmaları yapılmaktaydı ve bununla birlikte word programı yoluyla da daktilo ile yazmak yerine
bilgisayarda klavyelerle tezler ve kitaplar yazılmıştır. 2000-2010 yılları arasında basılan Osmanlı Türkçesi
kitaplarında bilgisayardan yararlanılmıştır.
İnternet
2000-2010 yılları arasında çok sayıda web sitesi kurulmuştur. Kurulan web siteleri arasında bazı web
sitelerinde Arapça ve Farsça klavye programları da bulunmaktadır. Osmanlı Türkçesi ile ilgili bir tez veya
bir kitap çalışması yapılırken Arapça ve Farsça klavye programlarından faydalanılmaktaydı, çünkü Osmanlı
Türkçesinde (kaf-i nun) harfi dışındaki tüm harfler Arapça ve Farsça harflerden oluşmaktaydı ve birleşik
klavye programları vasıtasıyla harfler birbirlerine eklenmekteydi. 2010 yılından günümüze ise Osmanlı
Türkçesi ile ilgili özellikle Osmanlı Alfabesi ve Transkripsiyonu için web siteleri oluşturulmuştur.
2000’li Yıllardan Günümüze Yapılan Eğitim Çalışmaları
2000’li yılların başında internetin başlangıcı ve sonraki yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla birlikte internet
ortamında Osmanlı Türkçesine dair çalışmalar yapılmış ve yapılan bu çalışmalarda Osmanlı Türkçesi konulu
alfabe, metin ve gramer programları hazırlanmıştır. Yapılan tüm bu programlarla birlikte akademisyen ve
öğrencilerin en çok faydalandıkları program olan sözlük programları hazırlanmıştır. Hazırlanan sözlük
programları arasında şu programlar bulunmaktadır:
https://www.luggat.com/
http://www.lugatim.com/s/osmanlica
www.osmanlicaturkce.com
www.pauctle.com
Akademisyen ve öğrencilerin faydalandıkları online sözlük programlarında hem Latince yazılan sözcüklerin
hem de Arapça klavye kullanılarak yazılan sözcüklerin karşılıkları bulunmaktadır. Bazı sözlük programları
sadece sözcüklerin karşılığını verirken, bazı programlarda ise sözcüklerin etimolojik kökenleri de
verilmektedir ve bu sayede sözcüklerin hangi dilde oldukları da öğrenilebilmektedir.
Osmanlı Türkçesinde Türkçe, Arapça ve Farsça sözcükler bulunmaktadır. Osmanlı Türkçesinde sadece
Farsça da bulunan ()پ, ()چ, ()ژ, ( )گharflerinin bilinmesi bile o sözcüklerin Farsça sözcük olduğunu
göstermektedir.
Harf Öğrenme Teknikleri
Osmanlı Türkçesi harfleri 34 harften oluşmaktadır. Harflerin birbirbirleriyle aynı sesleri veren harfleri vardır
ve bu harfleri karıştırmamak için harflerin transkripsiyon özellikleri vardır. Harf çalışmalarında aynı sesi
veren harfler renkli kalemlerle yan yana yazıldıkları zaman altlarına veya karşılarına transkripsiyon şekilleri
yazıldığı zaman harf daha verimli bir şekilde öğrenilebilmektedir. Bunun yanında özellikle a,e,i,u,o seslerini
veren harf özelliklerini bilmek gerekmektedir.
Metin Okuma Tekniği
Osmanlı Türkçesi dersinde öğrencilerin yaptıkları önemli çalışmalardan birisi de metin okuma çalışmasıdır.
Öğrencilerin metin okumadan önce alfabeye ve sözcük bilgisine iyi hakim olmaları gerekmektedir. Bir
metin okunmadan önce metin üzerinde önceden bir hazırlık çalışması yapılmalı ve sözcüklerin anlamı
bulunmalıdır, aksi taktirde metin okumada sıkıntı yaşanmaktadır. Metnin okunması kısmında ise sağdan sola
okunan metinde cümle okumada tıkanma durumunda sıkıntı yaratan sözcüğün bir sonrasına veya devamına
bakıldığında sözcüğün anlamı ortaya çıkabilmektedir.
Grafik Ve Tablo İle Öğrenme
Osmanlı Türkçesi derslerinde birçok konu bulunmaktadır. Özellikle Arapça ve Farsça kaideler konusu
dahilinde çok sayıda terim ve bu terimlerin örnekleri bulunmaktadır. Örnek verecek olursak Sıfat-ı
Müşebbehe, İsm-i Mekan, İsm-i Alet, İsm-i Mensub, Vezinler, Bablar, Masdarlar konularında yapılan
çalışmalar için öğrencilerin bir tablo oluşturması ve başlıklarla birlikte tablolara kalıp ve örnekleri ekleyip
bu şekilde çalışmaları öğrenimi kolaylaştıran çalışmalardır. Terimlerin iyi kavranması içinse internette
arama sitelerine konu başlıkları yazıldığı zaman da orada çok sayıda örnek çalışma yer almaktadır. Video
paylaşım sitelerinde de başlıklar halinde çeşitli videolarda da dersler yer almaktadır.
Derslere Farklı Kaynaklarla Çalışma
Osmanlı Türkçesi derslerinde öğrenciler temel bir veya iki kaynakla dersleri takip etmektedirler. Bu
kitaplarda yer alan bilgiler öğrencilerin konuyu öğrenmeleri için yeterlidir, ancak derslerde verilen konu ile
alakalı güncel kitaplar yayınlanmaktadır ve öğrencilerin bu kitapları da takip etmeleri gerekmektedir., çünkü
derslerde gösterilen temel kaynaklarda anlatılan konunun daha ayrıntılı anlatımı yeni yayımlanmış Osmanlı
Türkçesi kitaplarında bulunmaktadır.
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Dikte Çalışması
Osmanlı Türkçesi derslerinde özellikle sözcük çalışmalarında yapılacak olan dikte çalışması, öğrencilerin
kısa-uzun ses veren harfleri düzgün yazmaları ve yazma konusunda ilerlemeleri için önemli bir çalışmadır.
Dikte, sözle söylenilen ifadelerin direkt yazıya aktarılmasıdır. Dikte çalışması yapılmasıyla birlikte
öğrencilerin harfleri düzgün yazıp yazmadıkları ve kısa ve uzun harfleri birbirine karıştırmamaları için
yapılması gereken verimli bir çalışmadır.
Osmanlı Türkçesi Dijital Klavye
Osmanlı Türkçesi derslerinde yapılması gereken önemli çalışmalardan birisi de dikte çalışmasının gelişmiş
şekli olan internet ortamında ifadeleri yazıya aktarmaktadır, ayrıca tez ve kitap çalışmaları için de çeşitli
Osmanlı Türkçesi klavye programları hazırlanmıştır. Bu programlarda yazılan sözcükler word programına
da aktarılabilmektedir.
a. Osmanlı Türkçesi Çevrimiçi Klavye Programı
www.isa-sari.com/osmanlica, İsimli web sitesi Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi İsa Sarı tarafından
hazırlanmıştır ve bu web sitesinde Osmanlı Türkçesi klavyesi yer almaktadır. Bu web sitesinde yer alan
klavye sistemi kullanıcıların klavyesi ile uyumludur ve her harfin karşılığı çevrimiçi klavyede yer
almaktadır.
b. Dijital Transkripsiyon Klavye Programı
Osmanlı Türkçesi dersinde öğrencilerin transkripsiyon konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir,
önceki konularda da ele aldığımız transkripsiyon çalışmalarında aynı sesi veren harfleri karıştırmamak için
transkripsiyon alfabesini bilmek gerekmektedir. Öğrencilere sınavlarda verilen metinlerde transkripsiyon
sorumaktadır. Ayrıca tez ve ödev çalışmalarında da sözcükleri transkripsiyonla yazmak gerekmektedir. Bu
konuda geçmişte yapılan çalışmalarda bu tür transkripsiyon çalışmaları transkripsiyon alfabesi bulunan
kağıtlar vasıtasıyla yapılmaktaydı. Günümüzde ise dijital ortamda transkripssiyon çalışmaları yapılmaktadır.
www.isa-sari.com/transkripsiyon/ , Akademisyen İsa Sarı tarafından hazırlanan bu program, Osmanlı
Türkçesi harflerinin transkripsiyonlarını metne daha iyi aktarılmasını sağlamaktadır. Bu programda online
klavyedeki harfler, kullanıcıların bilgisayarlarındaki manuel klavyedeki harflere tam uyumludur ve özellikle
tez ve ödev çalışmalarında araştırmacılara büyük bir kolaylık sağlamaktadır.
Yazı Tahtası
Son olarak Osmanlı Türkçesi ile çalışmalar yapan başta öğrenciler olmak üzere araştırmacıların Osmanlı
Türkçesi çalışmalarını verimli hale getirebilmeleri için evlerinde bir yazı tahtası bulunması gerekmektedir.
Osmanlı Türkçesinde özellikle yazıların geliştirilmesi için ve içerikteki konular hakkında çeşitli örneklerle
yapılan çalışmalarla Osmanlı Türkçesi daha verimli bir şekilde öğrenilebilmektedir.
SONUÇ
Osmanlı Türkçesi geçmişten günümüze üniversitelerde, kurslarda ve okullarda gösterilmektedir. Geçmiş
yıllarda belirgin bir materyal sıkıntısı yaşanmaktaydı, bu zamanlarda yaşanan materyal sıkıntısına rağmen
kağıtlarına ve kitaplarına not alıp bu dersi çok iyi bir şekilde öğrenen ve öğrendiklerini öğreten
akademisyenler şimdi çok iyi yerlerdedirler. Günümüz teknoloji çağında Osmanlı Türkçesi için hem
öğrenciler hem de araştırmacılar için çok sayıda nternet programları ve Android telefonlarda programlar
bulunmaktadır. Tüm bu programları yazılı materyallerle birlikte çalışmak öğrencilere Osmanlı Türkçesi
öğreniminde büyük fayda sağlamaktadır.
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BİR İL MERKEZİNDE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA OBEZİTE PREVELANSI VE GÖRME
KESKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF OBESITY PREVALENCE AND VISUAL CLARITY IN SCHOOL-AGE
CHILDREN IN A PROVINCIAL CENTER
Gizem Deniz BUYUKSOY
ORCID: 0000-0003-2957-2451
ÖZET
Araştırmanın amacı; bir il merkezinde okul çağı çocuklarda obezite prevelansını belirlemek ve görme
keskinliğini değerlendirmektir. Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini, bir il merkezinde bulunan altı okul
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 8-29 Aralık 2021 tarihleri arasında ulaşılan 743 öğrenci
oluşturmuştur. Araştırmaya başlamadan önce çocuklardan ve ebeveynlerden bilgilendirilmiş gönüllü onam,
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kurum izni ve Üniversite Tıp Fakültesi Etik Kurul’undan etik kurul izni (Karar
No: 2021-17/174 Tarih:19/10/2021) alınmıştır. Veriler; çocukların yaşı, cinsiyeti, boyu, kilosu, görme
keskinliğinin sorgulandığı anket formu ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında öğrencilerin yaşı ve cinsiyeti
kaydedildikten sonra tartı ve mezura kullanılarak boy ve kilo ölçümü yapılmış, Snellen eşel testi kullanılarak
görme keskinliği değerlendirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin beden kütle indeksi, her bir öğrenciye ait z
skoru tablosundan yararlanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında sayı, yüzde,
ortalama ve standart sapma ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin yaş ortalaması 8.57±1.66 olup %50.5’i kız,
%49.5’i erkektir. Öğrencilerin %6.3’ünün z skoruna göre zayıf ya da bodur olduğu; %21.4’ünün ise aşırı
kilolu ya da obez olduğu belirlenmiştir. Zayıf ya da bodur ve aşırı kilolu ya da obez olma oranı sırasıyla kız
öğrencilerde %7.2 ve %19.2; erkek öğrencilerde ise %5.5 ve %23.6’dır. Ayrıca öğrencilerin %27’sinin sağ
gözünde, %28.4’ünün sol gözünde görme keskinliği sorunu olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda
araştırmanın daha büyük örneklem gruplarında periyodik olarak tekrarlanması ve sağlıklı beslenmeye yönelik
okul sağlığı girişimlerinin planlandığı çalışmaların tasarlanması önerilir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk sağlığı, hemşirelik, taramalar.
ABSTRACT
It is aimed to determine the prevalence of obesity and to screen for visual acuity among school-aged children
in a province. The targeted population of the descriptive study consists of six schools located in a city center.
The sample of the study consisted of 743 students reached between 8-29 December 2021. Before starting the
study, informed consent was obtained from the children and parents, institutional permission from the
Directorate of National Education, and ethics committee permission from the University Medical Faculty
Ethics Committee (Decision No: 2021-17/174 Date: 19/10/2021). The data were collected from a
questionnaire form that questioned age, gender, height, weight and visual acuity of the children. In this
research, after recording the age and gender of the students, height and weight were measured using scales
and tape measure, and visual acuity was evaluated using the Snellen chart test. In the study, the body mass
index of the students was evaluated by using the z-score table of each student. The data of the research were
evaluated in computer environment with number, percentage, mean and standard deviation. The mean age of
the students is 8.57±1.66, 50.5% of them are female and 49.5% are male. 6.3% of the students were wasting
or stunted according to the z score and it was determined that 21.4% were overweight or obese. The rate of
being wasting or stunted was 7.2% and 5.5% and overweight or obese was 19.2% and 23.6% for female and
male students respectively. In addition, it was determined that 27% of the students had visual acuity problems
in their right eye and 28.4% in their left eye. In line with these results, it is recommended to periodically repeat
the research in larger sample groups and to design studies in which school health initiatives for healthy
nutrition are planned.
Keywords: Child health, nursing, surveys.
GİRİŞ
Okullar, sadece eğitim öğretimin sunulduğu yerler olmayıp aynı zamanda çocuk sağlığını koruma ve
geliştirme imkânı sağlayan önemli mekanlardır (1). Pandemi sürecinde okulların kapatılması ve bulaşı
önleyici diğer tedbirler, sağlık ve sosyal bakım sistemlerinin aksaması, ekonomik sorunlar ve aile gelirinin
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azalması; çocuk sağlığı sorunlarının artmasına ve çocuk sağlığı sorunlarının tespitinin zorlaşmasına yol
açmıştır (2).
Pandemi sürecinde dünya genelinde okullar kapatılmış ve eğitim öğretim uzaktan öğretim yöntemiyle
sürdürülmüştür (3). Uzaktan öğretimin elektronik cihazlar yoluyla yapılıyor olması ve bunun yanında pandemi
nedeniyle dışarı çıkma, oyun oynama imkanlarının azalması, çocukların uzun süre ekrana maruz kalmasına
ve sağlık sorunları yaşamasına yol açmıştır. Çocukların ders içi ya da ders dışında bilgisayar, tablet, televizyon
ve telefonla uzun süre vakit geçirmelerinin görme problemlerine yol açacağı tahmin edilmektedir (4). Bununla
birlikte pandemi sürecinde fiziksel aktivitenin kısıtlanması, ekonomik sorunlar nedeniyle aile gelirinin
azalması sonucu sağlıklı gıdaya erişememe ve yetersiz ve dengesiz beslenme gibi unsurların çocuklarda
obeziteye yol açacağı bildirilmiştir (5).
Pandemi kısıtlamalarının sona ermesi ve yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla birlikte çocuk sağlığının
korunması ve geliştirilmesi girişimlerinin planlanması açısından okullar yeniden önemli yerler haline
gelmiştir. Bu çalışmanın amacı; bir il merkezinde bulunan okul çağı çocuklarda obezite prevelansını
belirlemek ve görme keskinliğini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Tipi
Araştırma tanımlayıcı tiptedir.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini; Kırşehir il merkezinde bulunan altı okulda okuyan 1060 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada örneklem büyüklüğü hesaplanmamış, evrenin tümüne ulaşılması planlanmıştır. Araştırmanın
örneklemini 8-29 Aralık 2021 tarihleri arasında 743 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada evrenin %71’ine
ulaşılmıştır.
Veri Toplama Formları
Araştırmanın verileri; anket formu, Snellen eşel testi, baskül ve mezura yardımıyla toplanmıştır. Anket
formunda çocuğun yaşı, cinsiyeti, uyruğu, okuduğu okul ve sınıf sorgulanmıştır. Ayrıca çocukların ölçülen
görme keskinliği düzeyi, boyu ve kilosu anket formuna kaydedilmiştir.
Verilerin Toplanması
Araştırmanın veri toplama aşamasına geçilmeden önce okul idaresine araştırmanın kapsamı hakkında bilgi
verildikten sonra okulun öğrencileri, veri toplama araçlarının yerleştirildiği odaya gruplar halinde alınarak
boy-kilo ölçümü ve görme keskinliği taraması yapılmıştır. Araştırmada çocukların kilosu, üzerinde bulunan
okul üniforması ile (palto ya da kaban olmaksızın) dijital baskül kullanılarak ölçülmüştür. Çocukların boyu,
düz bir yere basması ve duvara yaslanması sağlanarak mezura yardımıyla ölçülmüştür. Öğrencilerin boy ve
kilosu ölçüldükten sonra beden kütle indeksi kilo/boy2 formülünden yararlanılarak hesaplanmıştır. Ardından
elde edilen beden kütle indeksi değeri, çocukların yaşı ve cinsiyetine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) z skoru
grafiğinden yararlanılarak analiz edilmiştir. DSÖ’ye göre z skoru -3 ile +3 arasında değer almakta olup -1 ile
+1 arası normal beden kütle indeksi olarak yorumlanmaktadır. z skorunun -1’nin altında olması
zayıflık/bodurluk, +1’nin üstünde olması aşırı kiloluluk/şişmanlık olarak yorumlanmaktadır (6).
Araştırmada çocukların görme keskinliği, Snellen eşel testi ile değerlendirilmiştir. Bunun için kalın bir karton
biçimindeki Snellen eşel testi, duvara yerden yaklaşık iki metre yüksekte olacak şekilde yapıştırılmıştır.
Öğrencinin duvardan altı metre uzağa geçmesi sağlanmış, gözlerinden önce birini sonra diğerini kapatarak
eşel testi üzerinde gösterilen harfleri okuması istenmiştir. Araştırmanın verileri, daha önce çocukta boy-kilo
ölçümü ve görme keskinliği yapma deneyimi olan gönüllü öğrenci hemşireler tarafından toplanmıştır. Veri
toplama aşamasına geçilmeden önce öğrencilerle toplantı yapılmış ve araştırmanın konusu ve amacı hakkında
bilgi verilmiştir. Öğrencilere uygulama süresince kullanmaları için yeterli sayıda maske ve dezenfektan
sağlanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında sayı, yüzde, ortalama, ortanca, standart sapma testleri kullanılarak
değerlendirilmiştir.
Etik Boyut
Araştırmaya başlamadan önce çocuklardan ve ebeveynlerden bilgilendirilmiş gönüllü onam, Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden kurum izni (Sayı: E-24512418-605.01-36504340 Tarih: 09/11/2021), Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı (Karar No: 2021-17/174 Tarih: 19/10/2021)
alınmıştır. Araştırma kapsamında beden kütle indeksi ya da görme keskinliği normalin dışında bulunan
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öğrencilerin velileri ile görüşülmesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri ile ilgili olarak okul idaresine ve
öğretmene bilgi verilmiştir.
BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 8.57±1.66 olup %50.5’i kız, %49.5’i erkektir.
Öğrencilerin %6.3’ünün z skoruna göre zayıf/bodur olduğu; %21.4’ünün ise aşırı kilolu/obez olduğu
belirlenmiştir. Öğrencilerin %27’sinin sağ gözünde, %28.4’ünün sol gözünde görme keskinliği sorunu vardır
(Tablo 1).
Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri, z Skoru ve Görme Keskinliğinin Dağılımı (n=743)
Özellikler
Yaş (ort±ss)
8.57±1.66
Cinsiyet
n
%
Kız
375
50.5
Erkek
368
49.5
z Skoru Dağılımı
< -3
8
1.1
< -1
39
5.2
-1 ile +1 arasında
537
72.3
>1
102
13.8
>3
57
7.6
Görme Keskinliği (Sağ Göz)
Normal
547
73.0
Kusurlu
196
27.0
Görme Keskinliği (Sol Göz)
Normal
532
71.6
Kusurlu
211
28.4
Araştırma kapsamında kız öğrencilerin %7.2’si, erkek öğrencilerin %5.5’inin z skoru -1’in altında olup bu
öğrenciler zayıf ya da bodur olarak değerlendirilmiştir (Grafik 1).

% 5.5
(n=20)

Kız öğrenciler

%7.2
n=27

Erkek öğrenciler

Grafik 1. z Skoruna Göre Zayıf/Bodur Olan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı (n=743)
Araştırma kapsamında kız öğrencilerin %19.2’si, erkek öğrencilerin ise %23.6’sının beden kütle indeksi +1’in
üzerinde olup bu öğrenciler aşırı kilolu/obez olarak değerlendirilmiştir (Grafik 2).
Grafik 2. z Skoruna Göre Aşırı Kilolu ya da Obez Olan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı (n=743)
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% 23.6
n=87

%19.2
n=72

Kız öğrenciler

Erkek öğrenciler

Araştırmada öğrencilerin %73’ünün sağ göz, %71.6’sının ise sol göz keskinliği normal olarak
değerlendirilmiştir. Bununla birlikte %6.3’ünün sağ gözü, %7.1’inin ise sol gözünün Snellen Eşel testinde,
0.9 hizası ve altını göremediği belirlenmiştir (Grafik 3).
Grafik 3. Öğrencilerin Görme Keskinliği Tarama Sonuçlarının Dağılımı (n=743)
100
80

73

71,6

60
40
20
0

0,2

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

Sağ göz
0.1
0.2

0.3

0.4

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

0,2
0.5

0.6

0.7

0.8

Sol göz
0.9
0.10

TARTIŞMA
Okul çağı, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesi, mevcut hastalık ya da sağlık sorunlarının tespiti
ve önleme girişimlerinin planlanması açısından önemli bir dönemdir (7). Okul çocuklarında beslenmeye bağlı
sorunların dikkate alınması gerektiği vurgulanmış; malnütrisyonun hem aşırı beslenen hem de yetersiz
beslenen çocuklarda birlikte bulunabildiği, beslenme sorunlarının çocuklarda bilişsel yetersizliğe, beyin
gelişiminin aksamasına ve okul devamsızlığına yol açtığı bildirilmiştir (8).
DSÖ’ye göre tüm dünyada her üç okul çağı çocuktan biri aşırı kilolu ya da obezdir. DSÖ Türkiye verilerine
göre ise 7-9 yaş arası erkek çocukların yaklaşık %12.7’si obez, %27.3’ü aşırı kilolu ve kız çocukların ise
yaklaşık %8.8’i obez, %25.4’ü aşırı kiloludur (9). Bu araştırmada araştırma kapsamına alınan çocukların
neredeyse beşte birinin (%21.4) aşırı kilolu ya da obez olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). Türkiye’de yürütülen
bir çalışmada okul çocuklarında obezite prevelansı %10.5’tir (10). Buna göre araştırmada aşırı
kiloluluk/obezite DSÖ verileri ile paralel şekilde yüksek olduğu söylenebilir.
Araştırma kapsamına alınan her yüz çocuktan altısının (%6.3) zayıf olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). Yapılan
çalışmalarda okul çocuklarında zayıflık prevelansının %11.5 ile %18.2 arasında değiştiği belirlenmiştir (1113). Bu araştırmanın sonuçlarına göre zayıflık/bodurluk oranı erkek çocuklarda 1/20 iken kız çocuklarda
1.5/20; aşırı kiloluluk/obezite oranı ise erkek çocuklarda 5/20 iken kız çocuklarda 4/20’dir. (Grafik 1, Grafik
2). Buna göre zayıflığın/bodurluğun kız çocuklarda, aşırı kilo/obezitenin ise erkek çocuklarda daha sık
görüldüğü söylenebilir. Türkiye’de yürütülen bir çalışmada benzer şekilde obezitenin erkek çocuklarda daha
yaygın görüldüğü belirlenmiştir (10). Kuveyt’te okul çocuklarında yapılan ileriye dönük bir çalışmada ise
bodurluğun erkeklerde on iki yılda iki kat arttığı, kızlarda sabit kaldığı belirlenmiştir (14). Buna göre araştırma
kapsamında okul çocuklarında zayıflık/bodurluk prevelansı literatüre göre daha düşük olsa da ciddi sağlık
sonuçlarına yol açma ihtimali bakımından önemli bir sorun olduğu söylenebilir.
Araştırma kapsamındaki okul çağı çocukların %27’sinin en az bir gözünün net göremediği belirlenmiştir
(Tablo 1). Çin’de yapılan bir çalışmada pandemi sürecinde miyop sıklığının önceki yıllara göre önemli
derecede arttığı belirlenmiştir (15). Etiyopya’da yapılan bir çalışmada ise okul çocuklarında miyop sıklığının
%8.4 olduğu belirlenmiştir (16). Bu araştırmada görme keskinliği kusurunun derecesi çoğunlukla düşük
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bulunmuş olsa da (Grafik 3), araştırma kapsamına alınan çocukların %30’a yakınının en az bir gözünde görme
keskinliğine ilişkin bir görme kusuru bulunmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada değerlendirilen okul çağı çocukların %27.7’sinin normal kiloda olmadığı, hem aşırı kilolu hem
de zayıf çocukların bulunduğu ve aşırı kilolu/obez olmanın zayıflığa göre daha yaygın görüldüğü, çocukların
%27’sinin en az bir gözünde görme keskinliği kusuru olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; okul
çağında sağlıklı beslenmeyi engelleyen etkenleri ortaya çıkaran çalışmaların yapılması, okullarda sağlıklı
beslenme olanağı yaratan ve bunun büyüme ve gelişmeye etkisini inceleyen ileriye dönük çalışmaların
planlanması hem beden kütle indeksini hem de görme keskinliğini periyodik olarak takip eden okul sağlığı
hizmetlerinin planlandığı çalışmaların yapılması önerilir.
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ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖSTEREN ÇOCUKLARDA İŞİTİLEN SESLERİ TANIMA,
EŞLEŞTİRME VE AYRIŞTIRMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
RECOGNIZING THE VOICES HEARD, MATCHING AND SEPARATING IN CHILDREN WITH
LEARNING DISABILITIES
Pınar CELIK DEMIRAY
ORCID: 0000-0002-7376-3661
S. Sunay YILDIRIM DOGRU
ORCID: 0000-0003-0573-0128
ÖZET
Dinlerken ve okurken beyin aktif olarak etkinlik göstermektedir. Bu olgu kısaca ses bilgisel farkındalık
olarak açıklanırken öğrenimin önemli bir bölümünü oluşturan okuma becerisinin de zeminini hazırlamaya
yardımcı olur (Gilbertson ve Bramlett’tan akt. Girgin, 2006). İşitme ve işitileni anlamlandırma (algılama)
becerisi farklı seslerin algılanmasını ve bunlar hakkında karar vermeyi desteklerken işitme duyusunun
gelişimine, işitme duyusunu güçlendirmeye ve müzik eğitimini desteklemeye de yardım eder. Dolayısı ile
her şeyin temelinde yer alan “audiasyon” kavramı müzik eğitiminin de temelini oluşturmaktadır.
Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda pek çok duyuda olduğu gibi işitileni ayırt etme becerisinde de problem
vardır. Bu duyu sorunları çocukların gelecekte bazı temel günlük yaşam ve akademik becerileri
öğrenmelerini zorlaştırabilir. Bu çalışma; daha sonra yapılacak olan öğrenme güçlüğü sorunu olan
çocuklarda ses algısı ile okuma-yazma- konuşma ve şarkı söyleme becerileri arasındaki ilişkiyi
değerlendirme çalışması için bir ön hazırlık niteliğindedir. Çalışmada, okul öncesi dönemdeki özel öğrenme
güçlüğü olan çocuklara dinletilen seslerin işitsel olarak algılanması ile özel olarak seçilmiş ses
kurgularından oluşan olayların algılanarak resme dökülmesi sonucunda ortaya çıkan görsel imgelerin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya’da Meram, Selçuklu ve Karatay
ilçelerine bağlı 15 farklı ilköğretim okulunun anasınıfına devam eden ve öğrenme problemi olan 32 öğrenci
oluşturmaktadır. Uygulama sürecinde öğrencilere 4 farklı kategoriden oluşan (1-Doğa; doğa ve hayvan
sesleri, 2-İnsan; pazar ve tören alanları, 3-Mekanik; toplu taşıma, taşıt, 4-Müzik; düğün, melodi, çalgı
sesleri) ses kayıtları dinletilmiştir. Öğrencilere farklı ortamlarda kaydedilmiş seslerin dinletilmesi ile
seslerden neler algıladıkları (dinledikleri sesin nasıl bir ortamda kaydedilmiş olabileceği) sorulmuş ve
onlardan bu seslere dair düşüncelerini resme dökmeleri istenmiştir. Resimler 2 farklı zamanda iki farklı
kategoriden oluşmuş ve her bir öğrenciye ikişer resim yaptırılarak resimlerin tutarlılıklarına bakılmıştır.
Ayrıca yaptırılan 1. resim ile 2. resim arasında 3 hafta boşluk yaratılmış ve yaratılan o süreçte çocukların
sesleri, şiddetlerine ve benzerliklerine göre eşleştirmelerini değerlendirmek amacıyla Montessori ses tüpleri
ve ses çanları kullanılmıştır. Araştırmada dinletilen seslerin ürünü olarak ortaya çıkan resimler ise uzman
görüşüne başvurularak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda birinci ve ikinci resimler arasında
çocukların sesleri tanıma ve ayırt etme becerilerinde artış olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sesleri işitme ve anlamlandırma becerisi, Öğrenme Güçlüğü, Ses algısı
ABSTRACT
When listening and reading, the brain is actively active. While this phenomenon is briefly explained as
phonological awareness, it also helps to prepare the ground for reading skills, which constitute an important
part of learning (Gilbertson and Bramlett. Girgin, 2006). Hearing and the ability to make sense of it support
the perception of different sounds and make decisions about them, as well as help improve hearing,
strengthen hearing and support music education. Therefore, the concept of "audiation", which is at the basis
of everything, is also the basis of music education. Children with learning disabilities have problems with
the ability to distinguish between hearing, as with many senses. These sensory problems can make it
difficult for children to learn some basic daily life and academic skills in the future. This study; It is a
preliminary preparation for the study to be carried out later to evaluate the relationship between sound
perception and literacy, speech and singing skills in children with learning disabilities. In this study, it is
aimed to evaluate the visual images that arise as a result of the auditory perception of the sounds listened to
to children with special learning difficulties in the preschool period and the perception and painting of
events consisting of specially selected sound fictions. The sample of the study consists of 32 students who
attend kindergarten in 15 different primary schools of Meram, Selçuklu and Karatay districts in Konya and
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have learning problems. During the application process, students were made to listen to sound recordings
consisting of 4 different categories (1-Nature; nature and animal sounds, 2-Human; market and ceremony
areas, 3-Mechanical; public transportation, vehicle, 4-Music; wedding, melody, instrument sounds). The
students were asked what they perceived from the sounds (in what kind of environment the sound they were
listening to might have been recorded) by listening to the sounds recorded in different environments and
they were asked to put their thoughts about these sounds into the picture. The pictures consisted of two
different categories at 2 different times and each student was made to make two pictures and the consistency
of the pictures was examined. In addition, a gap of 3 weeks was created between the 1st painting and the 2nd
picture, and Montessori sound tubes and sound bells were used to evaluate the pairing of the children
according to their sounds, intensity and similarity. The pictures that emerged as the product of the sounds
listened to in the research were evaluated by applying to the expert opinion. As a result of the research, it
was observed that there was an increase in children's ability to recognize and distinguish sounds between the
first and second pictures.
Keywords: Ability to hear and make sense of sounds, Learning Disabilities, Sound perceptio
GİRİŞ
Ses, temel bir frekansa dayanan ve bu frekansların titreşmesi sonucu oluşan dalgalar bütünüdür. Birey olarak
her insan çeşitli seslerle dolu bir çevrede doğar ve büyür. Oluşan tüm seslerin duyumu bireylerin sahip
olduğu özelliklere göre değişir. Algılanış biçimleri de her bireyin hayatta gördüğü imgeler üzerine
kuruludur. Somut ya da soyut her şeyin algılanış biçimi beyinde oluşan imgeler sayesinde ayırt edebilme,
şemalaştırma ve kavramsallaştırma olarak gerçekleşir. İşitsel ya da görsel olmak üzere imgeler ikiye ayrılır.
Bu araştırmada dinletilen seslerin işitsel olarak yarattığı imgeler üzerinde durulmuştur. Algılanan seslerin
somutlaştırılarak resme aktarılması süreci de görsel imgeler olarak karşımıza çıkmıştır.
“Algılama süreci; insanın ihtiyaçları, bilgi birikimi, öğrenme, doğuştan gelen özellikleri ve uyaran şey
tarafından etkilenebilmektedir” olarak ifade edilmiştir (Arıkan’dan akt; İskenderoğlu & Ayhan, 2013,
s.131). Turan (2019), “havadaki titreşimlerin beynimizde ses olarak algılandığı, ancak bu eylemin ardında
son derece biyomekanik bir süreç” olduğunu belirtmiştir (s.9). Algılama süreçleri zihnin daha önce
deneyimlediği sesler olabilmekle birlikte bireysel donanımlara ve yaşanmışlıklara göre farklılıklar
gösterebilmektedir.
İnsan algısı gürültüyü, uyarıcı sesleri ve müziği ayırt ederek tanıyabilir ancak öğrenme güçlüğü gösteren
çocukların özel gereksinime ihtiyaç duymaları sebebiyle ayrıt etme durumları değişiklik göstermektedir.
Özel öğrenme güçlüğüne sahip bireyler; dinleme, konuşma, okuma-yazma, matematik, dikkat becerisi,
motor becerileri gibi alanlarda yapısal sorunlara sahip bireyler olarak tanımlanmıştır (MEB, 2008). Bu
tanıya sahip çocukların akademik başarılarının yaşıtlarına göre daha düşük olduğu bilinmektedir ancak bu
çocukların farklı öğrenen bireyler oldukları dikkate alınırsa eğitim süreçleri için yeterli zaman ve çaba
ayrılması sayesinde başarı sağlanabilmektedir. Başar ve diğerleri (2020), öğrenme güçlüğü yaşayan
öğrencilerin ilk okuma yazma süreçlerinde çoklu duyulara hitap eden bir yaklaşımın ve veli katılımının etkili
sonuçlar oluşturduğunu belirtmişlerdir.
Araştırmada öğrenme güçlüğü yaşayan okul öncesi dönemindeki çocuklara Montessori yaklaşımı ile ses
tüpleri materyallerinden yararlanarak duyulara ait bir eğitim anlayışı uygulanmıştır. Dr. Maria Montessori
tarafından geliştirilen ve engelli ya da engelli olmayan çocuklar için de kullanılan bu yöntem, çocuğu
öğrenme etkinliklerinin merkezi ve lideri olarak görür. Montessori yöntemi, eğitimin doğal bir süreç
olduğunu vurgular ve çocuğun kendi iç sesini dinleyerek hareket edebileceğine, böylece hem kendi kendini
denetlemeyi hem de öğrenmeyi gerçekleştirebileceğine inanır (Yıldırım Doğru, 2009).
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Resim 1. Montessori çanları 1 ve ses tüpleri 2
Montessori ses tüpleri (kutuları); öğrencilerin işitsel algılarını, benzerlik ve farklılıkları ayırt etme becerisini,
dikkat becerisini ve müzik eğitimi için ön hazırlık süreçlerinin gelişimine katkı sağlar. 6 adet kırmızı ve 6
adet ise mavi kapaklı ses tüplerinin belirgin olan 3 tanesi ile sesler tanıtılır. Ardından eşleştirme ve
dereceleme süreçleri ile işitme algısı geliştirilir. Ses çanları ile yapılan çalışmada sesler kalınlık - incelik
bakımından tanıtılır ve bu sayede sesleri sıralamayı öğrenir. Ayrıca ses farkındalığı oluşturarak sesleri ayırt
etme becerileri de gelişir (Gürgan Öztürk ve Özkan, 2016). Öğrenme güçlüğü çeken çocukların dikkatlerini
çekebilmesi ve somut olarak algılama süreçlerini desteklemesi sebebiyle uygulama sürecinde tercih
edilmiştir. Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin eğitimlerinde sıraya koyma, soyutlama ve organizasyon
gibi bilgiyi işleme aşamalarında sorunlar yaşanabilir (MEB, 2008 s.4). Bu durum göz önünde
bulundurulduğunda çocukların eşleştirme, ayrıştırma ve tanıma durumlarının pekiştirilmesi onların bilgi
edinme sürecinde de somut olarak rol oynayabilecektir.
Bu bilgiler ışığında araştırmanın amacı öğrenme güçlüğü gösteren çocuklara dinletilen kategorisel sesleri
imgeleme durumlarını tespit etmek ve Montessori ses tüpleri ile ses çanlarının algılama süreçlerine olan
etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda “Öğrenme güçlüğü gösteren okul öncesi dönemdeki
çocukların dinletilen kategorisel sesleri resmetmelerinde Monstessori ses tüpleri ve ses çanlarının sesleri
tanıma, eşleştirme ve ayrıştırma becerilerine olumlu bir etkisi var mıdır ?” sorusu çalışmanın ana problemini
oluşturmaktadır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomeloji) araştırma modelinde yapılmıştır.
“Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız
olgulara odaklanmaktadır” ( Yıldırım ve Şimşek 2016, s.69). Büyüköztürk ve diğerleri, (2018) “Olgubilim
araştırmalarında veri kaynakları araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek
veya yansılatabilecek bireyler ya da gruplardır” olarak tanımlanmıştır (s.22). Olgubilim araştırmalarında
“yaşantılar ve anlamlar temadır” (Ilgar ve Coşgun Ilgar, 2013. S. 203). Seslerin yaşantı yoluyla ve algılanış
biçimiyle anlamlandırılması olgubilim araştırmasını desteklemiştir. Ayrıca araştırma verileri öğrencilerin
resimleri çizerken algılarını yansıtacakları resimlerle elde edileceği için ilgili yöntem tercih edilmiştir.
Elde edilen resimlerin değerlendirilme süreci 3 resim alanı uzmanı (akademisyen) tarafından oluşturulan
değerlendirme kriterlerine göre bizzat kendileri tarafından değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler tablo 1’de
demografik özellikler (cinsiyet), tablo 2’de kategorisel dağılım ve tablo 3’de uzman görüşü değerlendirmesi
kapsamında ele alınmış ve sunulmuştur.
Uygulama Süreci
Araştırmaya katılan 32 öğrenciye 4 farklı kategoride yer alan seslerin dinletilmesi planlanmış, resimlerin rast
gele mi yoksa tutarlı mı olduklarını tespit edebilmek için her bir katılımcıya 2 farklı kategoride yer alan
sesler dinletilerek imgeleştirmeleri istenmiştir. Araştırmada birinci oturumda yaptırılan resimler 1 ders
saatinde elde edilmiştir. Sonrasında sözlü olarak resme ilişkin anlatımlar not alınmıştır 2. farklı kategoriyi
içeren resimler birinci resimlerden 3 hafta sonra yaptırılmış ve yine bir ders saati süre verilmiştir. Sonra
tekrar resimlere ilişkin sözlü anlatımlar not edilmiştir. 1. resim ile 2. resim arasındaki 3 haftalık süreçte
katılımcıların hepsi Montessori ses tüpleri ve ses çanları ile çalıştırılmıştır. Dinledikleri sesleri anlama,
eşleştirme ve ayrıştırma süreçlerinin somut olarak kavranması pekiştirilmeye çalışılmıştır. Çalıştırılan
seslerin eşleştirilme sürecinde, işitilen sesleri ifade etmeleri ile anlatıma teşvik edilmeleri sağlanmıştır.
(1) Doğa; doğa ve hayvan sesleri, (2) İnsan; pazar ve tören alanları, (3) Mekanik; toplu taşıma, taşıt, (4)
Müzik; düğün, melodi, çalgı sesleri olmak üzere 4 farklı kategoriyi içeren ses kayıtları öğrencilere iki farklı
oturumda dinletilmiştir. Birinci oturumda dinletilen kategorisel sesler katılımcılar tarafından imgesel olarak
algılandığı şekilde çizebilecekleri ve bu süreçte istedikleri renk ve şekilleri kullanarak resmi yapabilecekleri
belirtilmiştir. Resimlerin ardından çizimlerini anlatarak ifade etmeleri istenmiş ve anlatımlar not edilmiştir.
İlk oturumdan sonra Montessori ses tüpleri ve ses çanları öğrencilerle 3 hafta içerisinde çalışılmıştır. Bu
süreçte öğrencilerin ses algıları ile işitme duyusunu geliştirerek tanımlama, sınıflama ve eşleştirme
yapabilme becerilerini saptayarak ileri düzeylere ulaştırmak hedeflenmiştir. 3 haftanın sonunda birinci
resimlerden farklı bir kategoride yer alacak şekilde yeni bir kategorisel kayıt dinletilmiştir. 2. resimler elde
1
2

(Gürgan Öztürk ve Özkan, 2016)
28.09.2022 tarihinde www.egitimmontessori.com linkinden ulaşılmıştır.
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edildikten sonra öğrencilerin çizdikleri konu hakkında konuşmaları sağlanmıştır. Anlatımları resimlerin
arkasına not edilmiştir.
Ortaya çıkan resimlerin yapılandırılmış uzman görüşü alınmış, 3 alan uzmanının ortak olarak belirledikleri
değerlendirme kriteri ile resimler uzmanlar tarafından analiz edilmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın örneklemini Konya’da Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerine bağlı 15 farklı ilköğretim
okulunun anasınıfına devam eden ve öğrenme problemi olan 32 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma ile ilgili
uygulamalar kapsamlı bir şekilde anlatılmış, ilgili izinler kurumlardan ve velilerden alınmıştır.
VERİ TOPLAMA ARACI
Çocuklara dinletilen seslerin imgelenme durumlarını tespit etmek amacıyla verilerin toplanması sürecinde
çiz ve anlat tekniği kullanılmıştır. Öğrencilerin resim çizmeleri ve resme ilişkin anlatım sağlamaları sürecini
içerir. Sewell, (2011) Çiz-ve-anlat’, genellikle çocukların duygu, düşünce ve algılarını ortaya çıkarmak için
kullanılan bir veri toplama tekniği olarak tanımlamıştır (akt. Dilek Eren, 2017). Çiz ve anlat tekniği
temelinde bireylere belirlenen bir konu hakkında resim çizmeleri ve sonrasında çizdikleri resimleri
anlatmaları temeline dayanmaktadır (Driessnack, 2006); Klepsch, & Logie, 1982, akt. Karabulut ve
diğerleri, 2020).
Araştırmacı araştırmanın yapılacağı okullara giderek öğretmenler ve idareciler ile görüşmüş, araştırma
sürecine ilişkin bilgilendirmesini yaparak araştırma iznini sunmuştur. Öğretmenlerle uygulamanın içeriğine
yönelik bir takvim oluşturulmuş ve öğrencilerin resimleri çizebilmeleri için ihtiyaç olan malzemeler
belirlenmiştir. Araştırmacı, öğrencileri uygulama günü ve saati yanlarında bulundurmaları gereken
malzemeler hakkında bilgilendirmiştir. Aynı zamanda öğrencilere araştırmada uygulanması planlanan konu
hakkında bilgi vermiş, dinletilecek olan seslerin resimlerini yapmaları ile ilgili çiz ve anlat tekniği hakkında
küçük bir örnek sunmuştur. Bu durum, ölçme aracının geçerliğini artırmıştır. Ayrıca çiz ve anlat tekniğinin
doğru olarak öğretmen ve öğrenciler tarafından algılanmasını ve uygulamasını sağlamıştır.
Araştırmada öğrenme güçlüğü çeken okul öncesi öğrencilerinin algıladıkları sesleri imgeleştirmeleri
doğrultusunda iki farklı kategoride resim oluşturmaları istenmiştir. Sonrasında çizdikleri resme ilişkin
oluşturdukları imgelerini ifade etmeleri sürecinde resmin arkasına alınan notlar karşılaştırılmıştır.
VERİ ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ
Öğrencilere dinletilen seslerin çizimlerinden elde edilen resimler ve resimlere ilişkin yazılı anlatımlar
araştırmanın verilerini oluşturmaktadır. Araştırmada veri kaynağı olarak elde edilen resimlerin doğru bir
şekilde yorumlanarak bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi uzmanlık alanı ister. Bu sebeple imgesel
resimler 3 resim alanı uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıca bir tane Türkçe alanından bir uzman ile
resimlerin anlatımı incelenmiştir. Alan uzmanları tarafından oluşturulan uzman görüş formu ile resimler
incelenerek analiz edilmiştir.
BULGULAR VE YORUMLAR
Tablo 1. Demografik özellikler; Katılımcıların cinsiyetine göre dağılımları
Cinsiyet
N
%
Kız
18
56
Erkek
14
44
TOPLAM
32
100
Araştırmaya katılan öğrenme güçlüğü gösteren okul öncesi çocuklardan 18’i (%56) kız, 14’ü ( %44) erkek
öğrencilerdir. Burada cinsiyet sadece demografik özellikler bakımından bilgi vermesi için verilmiştir.
Cinsiyete göre değerlendirme yapılmamıştır. Toplamda araştırmaya 32 öğrenci katılmıştır.
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Tablo 2. Kategorisel özellikler; cinsiyetlere göre dinletilen seslerin dağılımı
Cinsiyet
KIZ
ERKEK
Ses türü
N
%
N
Müzik (Düğün veya eğlence
müzik sesleri)
Doğa Sesleri (Doğa ve
hayvan sesleri)
İnsan
Sesleri
(Pazar
alışverişi ve tören sesleri)
Mekanik Sesler
(Toplu
taşıma)
TOPLAM

9

25

4

%
14

9

25

9

33

12

33

10

36

6

17

5

18

36

100

28

100

Araştırmada dinletilen seslerin 1. ve 2. resimlere ait kategorilerinden: müzik kategorisini 9 kız- 4 erkek
olmak üzere 13 kişi, Doğa seslerini 9 kız-9 erkek olmak üzere 18 kişi, İnsan seslerini 12 kız-10 erkek olmak
üzere 22 kişi, Mekanik sesleri ise 6 kız-5 erkek olmak üzere 11 kişi çizmiştir. 32 katılımcıdan elde edilen
2’şer resim ile toplamda 64 resmin cinsiyetlere ve kategorilere göre dağılımı yukarıda yer alan tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 3. Resimlere İlişkin Uzman Görüşü Değerlendirme Sonuçları
Resim
Resim
Resimde
Resimdeki
dinletilen
çocuğun
kullanılan
figür çizgileri
Uzman
sesler
ile gelişim
renkler canlı belirgin
ve
uyumludur düzeyine
ve
dikkat anlaşılırdır
Soruları
uygundur çekicidir
Resim No

Resimde
çizilen
figür
sayısı
yeterlidir

✔

X

✔

X

✔

X

✔

X

✔

X

Resim 1

30

2

24

8

22

10

25

7

24

8

Resim 2

31

1

28

4

28

4

27

5

28

4

Elde edilen resimlerin uzman görüşleri değerlendirmesine göre 1. oturumdan elde edilen resimlerde; 30
katılımcının dinletilen sesleri çizebildiği 2 katılımcının sesleri algılamakta zorlandığı o sebeple de başka bir
resim yaptıkları görülmüştür. Tablo 3’den anlaşıldığı üzere 1. resimlerde; 24 katılımcının yaptığı resim
gelişim düzeyine uygun görülmüş, 22 katılımcının kullandığı renklerin canlı olduğu, 25 katılımcının
figürleri belirgin çizebildiği ve 24 katılımcının ise figür sayısının yeterli olduğu görülmektedir. Anlatımları
değerlendiren Türkçe alan uzmanı çocukların resimlere uygun anlatımlar gerçekleştirdiğini, kurdukları
cümle sayısının az ama yaş gruplarına göre yeterli olduğu belirtilmiştir.
2. oturumdan elde edilen resimlere bakıldığında dinletilen sesleri yine aynı katılımcıların 31’i
imgeleştirebilmiş, 28’inin gelişim düzeyine uygun olduğu, 28’inin renkleri canlı olarak kullandığı, 27’sinin
figürleri anlaşılır çizebildiği ve 28’inin figür sayısını yeterli kullandığı görülmüştür. Anlatım becerilerinde
2. oturumda daha kesin ifadelere yer verildiği ve çizimlerle eşleştiği belirtilmiştir.
1 ve 2. resimlerin arasında değerlendirme kriterlerine göre katılımcıların oranı değişmiştir. 2. resimlerde
katılımcıların sesleri daha iyi algılayarak yansıtabildikleri anlaşılmaktadır. Birinci resimlerden sonra
Montessori ses tüpleri ve ses çanları ile çalışılarak ses algılarının geliştirilmesi ikinci resimlerde oranların
artmasını sağlamış olabilir. Katılımcıların 1. resimlerde çizdiklerini anlatmaları sürecinde 2 katılımcının
çizdiği resmin dinletilenden farklı olduğu ve farklı anlattıkları tespit edilmiştir. Diğer 30 katılımcının
çizdikleri resimleri doğru ifade ederek anlattıkları, dinletilen kategorilere uygun olduğu belirlenmiştir.
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Resim 2. Katılımcıların mekanik ve doğa seslerine göre yaptıkları resim örnekleri
İkinci resimlerde 1 katılımcı dinletilen seslerden pazar sesini doğru algıladığı ancak kurgusunun çok faklı
olduğu çizimlerinden ve anlatımlarından anlaşılmaktadır. Pazar sesini pazara atılan bombalar olduğunu ve
ölü insanları çizdiği kendisi tarafından da ifade edilmiştir. Değerlendirme sonuçlarında bu katılımcının
kategoriyi doğru algılasa da şiddet içerikli bir kurgu içermesi sebebiyle herhangi bir kategoriye dahil
edilmemesi uygun görülmüştür.

Resim 3. Katılımcıların insan ve doğa seslerine göre yaptıkları resim örnekleri

Resim 4. Katılımcıların müzik ve doğa seslerine göre yaptıkları resim örnekleri
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırma, öğrenme güçlüğü gösteren okul öncesi çocukların sesleri algılama ve onları imgeleştirebilme
durumlarını tespit etmek üzerine kurgulanmıştır. Montessori ses tüplerinin ve ses çanlarının duyusal olarak
işitsel algıyı geliştirdiği bilinmektedir. Bu sebeple Montessori ses tüplerinin ve ses çanlarının işitsel algıyı
geliştirmesi ile farkındalık kazandırmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Araştırmaya katılan çocukların
birinci resme göre ikinci resimde dinletilen sesleri daha iyi algıladıkları uzman görüşlerinde belirtilmiştir.
Ayrıca katılımcıların zihinlerinde oluşan imgeleri resme dökme ve anlatma becerilerinde daha kesin
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ifadelere yer verildiği ifade edilmiştir. 2. oturumdan elde edilen resimlerin daha canlı ve ifadeli olduğu da
vurgulanmışlardır. Bu süreçte kullanılan Montessori’nin işitsel materyalleri, çocukların ayırt etme
becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı düşünülmektedir.
Şahin ve diğerleri (2013), araştırmalarında müzik dinleyerek resim ve yazıyla anlatımın etkisini
araştırmışlar, müzikli öğretimin etkili sonuçlar oluşturduğunu belirtmişlerdir. Seslerin dinletilmesi, resim
veya görsel materyalleri içeren yaklaşımların kullanılmasıyla çocukların somut öğrenme sürecinde olumlu
etkileri olduğu görülmektedir. İskenderoğlu ve Ayhan (2013), çocukların imgeler yoluyla kavram
oluşturabilmesi için görsel imgelerle işitsel imgelerin paralel olarak kullanılmasının önemli olduğunu
belirtmişlerdir.
Katılımcıların resimlerde anlattıkları ifadelerinde sınırlı sayıda cümlelerin yer aldığı görülmüş ancak yaş
gruplarına göre değerlendirildiğinde öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların anlatım becerilerinde yetersizlik
gözlenmemiştir.
Araştırmanın evreni ve örneklem grubu artırılarak faklı analizler içeren yeni bir çalışma kurgulanabilir.
Dikkat testleri ile araştırma sınanabilir. Farklı bir örneklem grubu ile çalışılarak ulaşılan sonuçlar eğitim
süreçlerine yeni öneriler sunabilir. Bu araştırma eğitim süreçlerine dahil edilebilecek somut materyallerin
kullanımı ile öğrencilerin algılama süreçlerine olan olumlu etkisini göstermiştir. Bu bağlamda eğitim
ortamlarında Montessori materyalleri gibi duyu materyallerinin kullanılması ile çocukların gelişimlerine
olanak sağladığı görülerek eğitim süreçlerine dahil edilmesi önerilmektedir.
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EXTERNAL DEBTS AND TRADE BALANCE: AN INTERNATIONAL EVIDENCE
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ABSTRACT
Objective: The paper investigates the relationship between the external debts and the trade balance on a data
sample of 190 economies over 1990-2020. In particular, the trade surplus provides the financial resource to
repay the external debts. Thus, a greater trade surplus ensures a greater ability to sustain a huger external debts.
Methodology: The research methodology is based on the qualitative analysis combined with the quantitative
analysis. The qualitative method summarizes the literature review about the relationship between the external
debts and the trade balance. Then, the quantitative method carries out the graphical analysis between the
external debts and the trade balance.
Findings: The qualitative analysis records that there exits mixed results on the external debts and trade balance.
And the quantitative analysis illustrates that the external debts are positively correlated with the trade balance.
Thus, the evidence confirms that a greater trade surplus can sustain a huger external debts.
Implications: The empirical results uncover that the trade balance is crucial for a sustained quantity of external
debts. Thus, an appropriated policy for the external debts is to stimulate the trade balance, such as with the
international trade policy and associated exchange rate policy.
Keywords: External Debts; Trade Balance; Quantitative Analysis.
INTRODUCTION
The external debts play a central role on the international financial integration of an economy, both advanced
and developing ones. Recent reports released in September 2022 by World Bank states the debts, including
both domestic and external ones, are one of three main key drivers of economies in the east Asia & pacific.
This raises the concern about an analysis of the external debts with a coverage of world economies sample.
The current paper investigates the dependence pattern of external debts on the trade balances. On theory, we
employ an intertemporal approach to current account, postulated by Obstfeld and Rogoff (1995). Accordingly,
the current value of external debts is equal to the present value of future trade balances. On other words, the
future trade balances are crucial to sustain the repayment of current external debts.
Using a data sample of 190 economies over the 1990-2020 period, we find that a huger external debts per
GDP is associated with more trade surplus. Thus, the evidence confirms the validity of intertemporal approach
to current account that the trade surplus is positively related to the external debts. Moreover, compared with
the external debts per GDP predicted by the cross-section regression model, the long-run external debts per
GDP of United States and Vietnam are higher while that of China is lower.
The current paper makes a contribution on the literature on the external debts and related cross-border capital
flows, with a survey by Gourinchas and Rey (2014). The external debts are ensured by the domestic
macroeconomic fundamentals, such as the economic growth, aggregate savings and by the foreign reserves
orginating from trade surplus. Within this literature, our evidence adds an international evidence that supports
the implication by the intertemporal approach to current account (Obstfeld and Rogoff, 1995).
The paper is structured as follows. After the first section on Introduction, the second section on Analysis
Framework shows the literature review and associated data sample. Then, the third section on Empirical
Evidence analyzes the external debts. And the last section on Conclusion summarizes the results and discusses
the public policy.
ANALYSIS FRAMEWORK
Theory
The Intertemporal Approach to Current Account (IACA) (Obstfeld and Rogoff, 1995) is a prominent theory
on the relationship between the external debts and trade balance. Formally, the current debts per GDP is equal
to the net present value of future trade balance. Accordingly, the IACA states that an economy must run a
surplus trade balance (or positive current account) to repay the debts. As an implication, an economy having
a continuous deficit trade balance over a long time period, it needs to issue new debts to repay the old debts.
But this situation is unsustainable since the economy can fall into a kind of Ponzi game, in which the value of
debts increases continuously and explore at a finite time point.
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The intertemporal approach to current account is consistent with both theoretical results and empirical
evidence on the external debts. The debts create a channel for domestic firms to finance the future investment
project, especially when there exists a tight credit constraint on the borrowing from banks (Woodford, 1990).
By accumulating the public debts, one firm can save its revenue to smooth the investment demand in the
future.
Another theory states that the accumulation of external debts as foreign reserves when there is a structural
transformation within an economy (Song, Storesletten and Zilibotti, 2011). In particular, the movement of
labor and capital from low-productivity firms to high-productivity firms results in a huger savings, which are
translated into the foreign reserves and external debts accumulation.
In the international monetary system, the external debts play a crucial role on financing domestic investment.
Farhi and Maggiori (2017) proves that the issuance of external debts creates a privilege benefit for the issuer.
When an economy holds a monopoly position on issuing the external debts as safe assets in the global capital
markets, it can receive the foreign capital from the foreign economies who wish accumulate the safe assets.
The structure of debts within an economy is also important for the current account adjustment (Coeurdacier,
Guibaud and Jin, 2015). In an overlapping generations model of multi-country, the borrowing by young people
can be financed by the savings by the middle-age people. When the population expands along with a tighter
credit constraint, the huge savings by the middle-age people can exceed the borrowing by young people. Then,
the excess savings would be translated into the accumulation of external debts as a financing resource for the
borrowing by the foreign economies.
The external debts are also important for the net total capital inflows since this type of assets account for most
of current account dynamics in the world economy (Hung, 2022). As the net total capital inflows, more net
debts inflows are also associated with an economy with a higher economic growth rate. But for the public
debts, which together with foreign reserves, account for the net public capital inflows, there can exist an
allocation puzzle: an economy with a greater economic growth rate tends to accumulate less net public capital
inflows (Gourinchas and Jeanne, 2013; Alfaro, Kalemli-Ozcan and Volosovych, 2014).
In summary, the external debts are important for the current account dynamics, especially the public capital
flows. Moreover, their value is financed by the trade balances, since the latter provides the income
denominated on foreign currency.
Data
The data is a cross-section sample of 190 economies over the time period of 1990-2020. Each variable is
averaged over time so that the analysis can focus on the long-run equilibrium. Moreover, with a quite long
time period of over 30 years, the average value can absorb the short-run fluctuation of each variable over time.
The dependent variable is the trade balance, denoted by (atb2y). The variable is the value of exports
subtracting the imports, i.e, net exports, per gross domestic product (GDP) on percentage. The scale by the
domestic output can rule out the country size effect on measuring the variable. The data is taken from the
world development indicators by World Bank (2022).
The independent variable is the external debts, denoted by (xtdebt2y). This variable is the value of debts in
foreign currency on the percentage of GDP. The data is from the world fiscal space, also constructed by World
Bank (2022).
Table 1: Descriptive Statistics
Variables

Obs

Mean

Std.Dev

Min

Max

Trade Balance (atb2y)

190

-6.37

13.30

-49.82

37.17

External Debts (Lnaxtdebt2y)

163

4.14

0.79

2.17

6.92

Table (1) shows the descriptive statistics of the data sample. The trade balance per GDP has a mean of (6.37%) with a large standard deviation of 13.30%. Compared with this variable, the external debts per GDP
has a greater mean of 4.14% but with a much lower standard deviation of 0.79%. The difference between the
minimum value and maximum one is also larger for the trade balance per GDP than for the external debts. In
brief, the data sample offers a quite large variation to explore the relationship between the trade balance and
external debts.
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EMPIRICAL EVIDENCE
According to the intertemporal approach to current account, a huger external debts per GDP requires a greater
trade balance. Thus, we expect a positive correlation between the external debts and trade balance.
Figure (1) captures the external debts and trade balance. There exists a clearly upward sloping curve, showing
that the external debts are positively dependent on the trade balance. In particular, more trade balance per
GDP is associated with higher external debts supply. Therefore, the evidence confirms the validity of theory
based on the intertemporal approach to current account.

Source : World Bank (2022).
Figure 1 : External Debts and Trade Balance
Figure 2 depicts the case study of external debts for some typical economies. We choose three economies,
including United States, China and Vietnam. The United States economy is the world leading advance
economy while the China economy is an emerging large open economy. And the Vietnam economy is a typical
developing economy with high economic growth rate. These economies also have a quite large value of trade
balance per GDP.
We compare the realized value of external debts with the predicted one based on the regression line. On the
vertical axis, the positive residuals mean that the actual value being higher than the predicted value by the
regression model. For the United States economy, the realized external debts are higher than its predicted
value. Thus, this economy has higher external debts than the corresponding value to its trade balance. The
Vietnam economy follows a similar patern when the realized external debts are higher than its predicted value.
For the China economy, the realized external debts are lower than their predicted values. Thus, this economy
has lower external debts than the corresponding value to their trade balance.
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Source : World Bank (2022).
Figure 2 : Case Study
CONCLUSION
The paper investigates the relationship between the external debts and the trade balance on a data sample of
190 economies over 1990-2020. According to the intertemporal approach to current account, the current
external debts is equal to the net present value of future trade surplus. Then, the quantitative analysis illustrates
that the external debts are positively correlated with the trade balance. Thus, the evidence confirms that a
greater trade surplus can sustain a huger external debts.
The empirical results uncover that the trade balance is crucial for a sustained quantity of external debts. Thus,
an appropriated policy for the external debts is to stimulate the trade balance, such as with the international
trade policy and associated exchange rate policy. When an economy gains a higher trade surplus, it can ensure
the solvency of external debts, then contributing on the macroeconomic stability of domestic economy.
For the future research avenue, the paper can be extended to take into account some other key factors of
external debts. Recent theoretical and empirical evidence records that the exchange rate fluctuation and
domestic production capacity are positive for a sustained externabl debts. Thus, accounting for these variables
can shed a new light on the relationship between the external debts and trade balance across economies.
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ABSTRACT
Objective: The paper analyzes the economic growth within the context of international integration. The
economic growth is measured as the growth rate of gross domesic product (GDP) while the international
integration is measured by the trade openness and capital account openness.
Methodology: The paper uses a quantitative method with a data sample of 180 economies in the world. In
particular, each variable is averaged over 1990-2020 to form a cross-section data, which is convenient to focus
on the long-run equilibrium. Then, the graphical analysis is employed to extract the main principle determining
the pattern of economic growth.
Findings: The evidence shows that the international integration can exert a positive impact on the economic
growth rate. More trade openness raises the financial resource for an economy to accumulate more capital,
then, improving the economic growth rate. But the effect of capital account openness on economic growth is
not clear, even tends to be negative.
Originality: The paper makes contribution on the related literature on the economic growth and the
globalization. Indeed, the concept of openess is classified by two different types, including the trade and
capital openness. Then, the paper can differ the impact of international trade with that of international finance
on the economic growth.
Implications: For policy implications, the paper suggests that the international integration can be extended
according to its type, including the trade or financial aspect. For the developing economy with weak
macroeconomic soundness, the trade openness can be a priority than the financial one so that the economy
can sustain a high economic growth.
Keywords: Economic Growth; International Integration; Quantitative Analysis.
INTRODUCTION
The international integration creates both opportunities and challenges for each economy. The key
opportunities can be the stimulus of economic growth and associated living standards, while the crucial
challenges can be the lag behind the common trend of world economy. Thus, assessing the economic growth
under impact of international integratin is important to understand the integration process.
The paper analyzes the impact of international integration on the economic growth. The method is a
quantitative analysis based on a sample of 180 economies over 1990-2020. The integration is measured by the
trade and capital account openness while the economic growth is measured by the expansion of gross domestic
product (GDP) over time. The evidence shows that the trade openness exerts a positive impact on the economic
growth while the capital account openness has a negative impct on economic growth. Moreover, the trade
openness can be relative more important for the emerging and developing economies while the capital account
openness can be more important for the advanced economies.
The results suggest that the optimal choice of international integration can depend on the specific conditions
of each economy. While the trade openness certaintly enhances the economic growth, the capital account
openness can exert various impacts. More capital account openness not only provides more foreign capital
inflows for domestic capital accumulation but also makes the host economy to be more vulnerable to the
external shocks. Recent evidence records that the global factors can affect an economy by both trade and
capital channels (Obstfeld et al, 2019; Miranda-Agrippino and Rey, 2020). Therefore, choosing an
appropriated openness strategy is important for both advanced and developing economies in the world.
The paper is structured as follows. After the first section on Introduction, the second section on Analysis
Framework describes the theory and associated data. Then, the third section on Empirical Evidence
investigates the empirical evidence on the international integration. Finally, the fourth section on Conclusion
summary the results and discuss the public policy.
ANALYSIS FRAMEWORK
Theory
The relationship between the economic growth and international integration is related to various literature.
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On the economic growth literature, the growth rate of output at the long-run equilibrium, i.e, steady-state,
depends on the technology progress and labor force growth (Solow, 1956; Swan, 1956). Along the
convergence path to the steady state, an economy accumulates the capital stock by stimulating the domestic
investment. This capital accumulation process can be enhanced by the external capital inflows, which, in turn,
depend on both the trade and capital openness. For more trade openness, the exports increase, leading to
greater domestic aggregate demand, then, stimulating domestic economic growth rate. For more capital
account openness, the foreign capital inflows can raise, then, complement the domestic investment, and raises
the economic growth rate.
On the international capital flows literature, the international integration can enhance the domestic economic
growth rate through the institutional quality (Lucas, 1990; Alfaro et al, 2008). This institution, in turn, works
through the trade and capital openness. More trade openness and higher capital openness not only results in
more capital inflows but also impose the pressure to improve domestic institution. For example, an economy
wishing to participated into the World Trade Organization (WTO) needs to attain many criterion, which need
quite large restruction of domestic institution to be consistent with common international standard.
In brief, the economic growth can be positively affected by the international integration, captured by the trade
and capital openness.
Data
The data is a cross-section sample of 179 economies over 1990-2020 time period. Each variable is averaged
over a quite long time period (over 30 years) so that the analysis can shed a light on the long-run equilibrium.
Moreover, there is both advanced and emerging and developing economies within the sample, thus, the
analysis can capture the variation over economies in the world.
The dependent variable is the economic growth rate on percentage. This variable is measured by the annual
growth rate of real gross domestic product (GDP) at constant price. The data is from the world development
indicators, constructed by World Bank (2022).
The independent variable is the trade openness and capital account openness. These two variables capture the
international integration process. In particular, the trade openness is the ratio of total exports and imports over
GDP on percentage. The data is also from the world development indicators by World Bank (2022).
The capital account openness is the Chinn-Ito index of capital account. This index is ranged between -1.9 and
2.4, with a higher index means a greater capital account openness. The data is updated on the webpage:
https://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm.
Table (1) describes the data statistics of the sample. The economic growth rate has a mean of 3.63% with a
standard deviation of 1.78%. Compared with this variable, the trade openness has a much higher mean at
86.26% with also a much greater standard deviation at 49.18%. And the capital account openness also exhibits
a mean of 0.03 with a quite large standard deviation at 1.26. In brief, the data sample offers a quite great
variation to explore the dependence pattern of economic growth on the international intergration.
Table 1: Descriptive Statistics
Variables

Obs

Mean

Std.Dev

Min

Max

Economic Growth Rate
179
(aGrowth)

3.63

1.78

-1.52

9.41

Trade Openness (aEopen) 200

86.26

49.18

13.34

388.95

Capital
Account
179
Openness (aKaopen)

0.03

1.26

-1.87

2.35

EMPIRICAL EVIDENCE
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Source: World Development Indicators (2022).
Figure 1: Economic Growth and Trade Openness
Figure (1) shows the relationship between the economic growth and trade openness. More trade openness is
associated with higher economic growth rate. By theory, more trade openness can raise the domestic aggregate
demand by a higher exports and imports. More trade openness is also related to the improvement of
institutional quality, then, affecting positively the economic growth rate. Therefore, the evidence is consistent
to the theoretical results on the impact of trade openness on the economic growth.
Figure (2) shows the relationship between the economic growth rate and capital account openness. There exists
a downward sloping line connecting these two variables. Thus, more capital account openness is associated
with a lower economic growth rate. This evidence is inconsistent with the theoretical results. In particular,
more capital account openness can raise the inflows of foreign capital, then, stimulating the domestic
economic growth rate.
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Source: Chinn-Ito Capital Account Database and World Development Indicators (2022).
Figure 2: Economic Growth and Capital Account Openness
But the capital control can also affect positively the domestic economic growth rate. In particular, the capital
control contributes on the stability of domestic financial market since the capital control is one main tool of
macroeconomic prudential tools. Accordingly, more control of capital, or less capital account openness, can
be also positive related to the economic growth.
The evidence on the trade openness and capital account openness records that the international integration
context can exert different impact on the economic growth, depending on the aspect of integration on the
foreign trade or financial one.
Next, we consider three case studies on the relationship between the economic growth and international
integration. We focus on three economies: United States are the leading world economy with low growth rate,
China is one prominent emerging economy with high economic growth rate and Vietnam is a developing
economy with high economic growth. These case studies provide various aspects of economic growth and
international integration.
The impact of trade openness on the economic growth rate can be diversified for each economy. For the
Vietnam economy, the trade openness is larger and larger over time. Until the updated data released by the
Vietnam General Statistics Office (GSO, 2022), the trade openness of Vietnam is 184% in 2021. Along with
this expansion of foreign trade, the economic growth of this economy is also sustained at a quite high rate,
with an average of 6.4% over 1990-2019.
Economies
Economic Growth (%)
Trade Openness (%)
Capital Openness
Vietnam
5.99
113.38
-1.22
United States
2.81
21.35
2.35
China
6.84
30.92
-1.33
Source: World Bank (2022) and Chinn-Into Database (2022).
Table 2: Case Studies in Economic Growth and International Integration
Another interesting case is the United States economy. As an advanced economy, its growth rate is quite low,
at about average of 2.8% over 1990-2020. This economy also has a quite low trade openness at 21.34% GDP.
Howover, its capital account openness is high, attaining the highest Chinn-Ito index of capital openness, at
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2.34. Therefore, for the United States economy, the capital account openness can be relatively more important
than the trade openness.
The third case is the China economy. Its has very high growth rate, being 6.84 on average over 1990-2020.
This economy also has a continuous high growth rate of 10% over nearly 30 years since 1980. The trade
openness is high at 30.9% while the capital account openness is very low, at (-1.33). This pattern, that high
growth rate combined with large trade openness but low capital openness, is similar to the Vietnam economy
and also many other developing economies.
Therefore, the case studies suggest that the economic growth can be associated with high trade openness
combined with low capital openness for emerging and developing economies, such as China and Vietnam, but
with low trade openness combined with high capital openness for advanced economies for advanced
economies such as United States.
CONCLUSION
The paper analyzes the economic growth within the context of international integration. The paper uses a
quantitative method with a data sample of 180 economies in the world. In particular, each variable is averaged
over 1990-2019 to form a cross-section data, which is convenient to focus on the long-run equilibrium.
The evidence shows that the international integration exerts a positive impact on the economic growth rate.
More trade and capital account openness raises the financial resource for an economy to accumulate more
capital, then, improving the economic growth rate.
For policy implications, the paper suggests that the international integration can be extended according to its
type, including the trade or financial aspect. For the developing economy with weak macroeconomic
soundness, the trade openness can be a priority than the financial one so that the economy can sustain a high
economic growth.
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ABSTRACT
Global power of countries is motivates the fact of pushing developing countries to sign some contracts that
make them enter in a new historical era of development. From that context, they are required to sign
agreements whose contents make developed countries. Burundi is one of African countries without selfsufficient tools of development. From those problem westerns and other developed countries, use to deal
with Burundi diplomatically and implements some Soft-Power instruments. It is obvious that Burundi and
China have strong partnerships whose progression is built on some policies. Therefore, this paper focuses
on finding out soft power tools applied by China in Burundi and benefits of Burundi’s policy of extension
through Chinese cooperation. In addition, the study interests in analyzing the Sino-Burundian relation and
the power Chine over Burundi. Along with qualitative research, documents analysis methods take place to
sort out instruments of soft power applied by China over Burundi and mutual relation between China and
Burundi. The findings of the research demonstrate that, Chine applies a hidden agenda on implementing soft
power over Burundi in case that friendship support, cooperation are the main policies used. Moreover, the
collection-displayed that China uses foreign diplomacy and economic capabilities as the main tool of soft
power over Burundi.
Keywords: Soft Power, China, Burundi, Diplomatic Relation, Interdependence.
INTRODUCTION
A long from the Burundian history, China have been an active actor in the region. Just after the independence
of Burundi in 1960s China, take place in the country by establishing diplomatic relation. In 1963, the
Burundian King Mwambutsa Bangiricenge in cooperation with the Chinese Chairman Mao Zedong come
in contact and built the foundation of Sino Burundi cooperation. The approach of Burundian leader was that
the direct cooperation with the new communist approach at the top of Cold War could help on establishing
peace and progress in Burundi.
The relation dating just after few years of Burundi independency could not give that inspected result on the
views of Burundian, just after the assassination of the Primer Ministry Pierre Ngendandumwe in 1965 the
relation between China and Burundi entered in description. It was not that easy for Burundian government
to break up China’s relation at that moment but due on the non-intervention of China in International
problems Burundians did not get another change of acting out of putting point on the bilateral relation
(Ministry of Foreign Affairs , 2003). The stopped relation between Burundi and China did not put point of
the target of the future between these two counties, after the first Burundian coup d’état in 1971 under
President Michel the first president of Burundi, the bilateral relation between two counties took place of
restoration.
During and after the Cold War eras, the change of use of power influenced many power around the world to
take action in necessity, the concept of soft power applied with high promotion in 1990s gives place to Chine
in case extend his power over the world. The break out of Sino-African relation based on liberal economy
and partnership in trade underlined as the way of developing Africa under a win-win method has resulted
on giving Chine the power of building cooperation with many African countries include the Republic of
Burundi. Long time ago Chine started the process of taking power over Burundi at the place European
Union, since the stablemen of African way to development, China started a policy of supporting Burundi by
supplying development aid, finical and technical assistance (Chine Magazine, 2017). China has
demonstrated hid interest over Burundi while using his Veto in case of protecting Burundi in the United
Nation, China used his veto to break of EU plans faced Burundi and attested that no country has the power
of standing in way of interior issues of another state (Xinhua, 2021).
Since the reconstruction of bilateral relation between China and Burundi, many factors of development have
been upset by China in Burundi. Taking start from political cooperation, Chine and Burundi built a strong
cooperation in many other aspects, promoting qualified education, technical support, formation of qualified
political leader, reorganization of trade, health are some of the most important investment of china
government in case of give share on Burundian development reconstruction (Xinhua, 2017). The former
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foreign ministry of Burundi Cyprein Mbonimpa confirmed "Burundian economy have been boosted by
Chinese investment”. Out of economy, china is playing role model on promoting reconstruction of
Burundian development in many aspects of social and political life (Xinhua News Agency, 2021).
Soft Power
The world of politics have been living under several changes depends on the evolution of the World and the
construction of new history. This evolution and changes had created the existence and appearance of new
concept in the worlds politic. The reality of the first and the second World Wars exercised under the use of
hard power changed just change of world order. Instead of using hard power in politics, soft power took
place in order to decrease the tension between states. In lieu of hard power, soft power deal in case of
arranging international and inter party cooperation.
By looking on the originality of the concept Soft power, we take place to review the door of the concept and
it development. According to Joseph Nye, soft power is a behavior of getting a proffered result beside
attractiveness than enforcement of remittance (Nye, 2017). The concept in used in international politics in
case of captivating the second party instead of forcing. Finally, I would like to make line that this concept
uses in international politic as the opposite of hard power. The theory that give the heard on the opposite of
hard power influence the brief and bilateral comprehension between members in case of international
relations. It took many examples incorporate the interchange of culture, diplomacy and many other
advantages in case of prompting the adaptation (Seymour, 2020).
The theory was introduced by Joseph Nye in tardy 1980s, and have been laid out in his book during the
1990s. From this date to the ongoing time, the theory have been accepted as a theory of international relation
applied by international actors; (International institutions, NGOs) (Nye, soft power, 2004). By taking
passage from the concept, we underlined that the role of the concept in international relation is make
cooperation and promote the motivation of getting what you need from your co-partner. Passing from this
understand the study will be followed by demonstrating how chine foreign policy change after the use of
soft power instead of hard power.
RESEARCH AND FINDINGS
1972 -2002 Agreements
The reconstruction of diplomatic relation between the state of China and Burundi in 1971 was followed by
several agreement signed in aim of promoting bilateral cooperation. From 1972 to 2002, more than five
agreements have been signed. Conforming to the ministry of foreign affairs of People Republic of China,
the timeline of agreement signed among two government in economy and technology partnership was in
1972, 1979, 1985, 1996, 1996 and 2002 (Chine Ministry of Fogeign Affairs, 2021). During 1981 the two
country make decision of setting a mixes trade commission with a mission of fill out a collective economic
commission. In 1983 the two state adjusted a cooperation in technology and trade. More than nine meeting
under mixed commission held in Bujumbura and Beijing in 2002 (China.org.cn, 2006).
The project pushed by Chinese government in Burundi contributed in the fight of poverty in country and
give the break out of several sector of production in the region. The intervention China in Burundi economy
and technology had promoted much more in increasing the life style of Burundian even the power of the
government. The trade agreement signed in 1972 between two state give opportunities to Chine to buy
Burundian productions under the policy of supplying back needed material from China to Burundi(E.g.:
Construction materials, Agricultural tools, Metal goods and so on ) (Chinese Foreign Ministry, 10).
The Sino-Burundian Relation After 2005
2005, the era of peace and prosperity of Burundi, during this period characterized by the oncoming of the
top Nkurunzira rule pushed the country it status in all aspects of life. From the democratic reform to the
welfare of people. The progression of Sion-Burundian relation during the Nkurunziza rule changes it point
of views, Nkurunziza and his Chinese college have set much more development instruments during his rule.
The evolution of Sini-Burundian relation took way from diplomatic cooperation to economic partnership
followed by the upset of technology transfer between two states. By the influence of Nkurunzira rule these
two countries reform the structure of relation while chine take place to intervened in many aspect of
Burundian policy. From politic to social life Chine’s intervention had been recognized. Taking party from
economic evaluation the export and import index of chine and Burundi increased and commercial relation
upraised it size (WIST, 2021).
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The cooperation between these two counties promoted the educational life on Burundian, the support of
China in Burundian education system dating from its independency take a hold of reconstruction during the
presidency of Nkurunziza and actually continuing (REBID, 2021). The deep cooperation build between this
two counties is not only giving opportunity to Burundian at the same place it give advantage to the Republic
of China and his people to promote their power and develop more their foreign policy. The report of Jean
Claude Ndenzako Karerwa the spokesperson of Burundian President underlined that China and Burundi had
signed cooperation accord in principle branches together with education, energy, agriculture and health. The
also underlined that the relation between the two counties are expended by "traditional friendship" (Xinhua,
2018). In many researches, it was demonstrate that the mutual relation between Chine and Burundi are at
the point of appreciating a high political cooperation, trade liaison and fructuous economic (Liangyu, 2021).
The diplomatic cooperation established in 1963 by the China and Burundi, helped much to the development
of the Republic of Burundi. Promoting country rebuilding and increase the rank of welfare of Burundian.
The influence of Chine is concrete from political to social structure of Burundi. Out of the benefit of Burundi,
also China is gaining much more in his relation with Burundi. The cost of technology and many other
inabilities of Burundi gives occasion to Chine to extend his power over the region. Even there is not much
instruments used by Chinese government in case of implementing his soft power, the existence of Chinese
embassy in Burundi still the top of cooperation and the main arm of applying his soft power in the region.
Instruments of China’s Soft Power over Burundi
China did not use several concrete instruments in implementing it soft power over Burundi. Staring from
diplomatic exchanges to socio-cultural cooperation, Chine’s soft power penetrated in this entire sector with
Burundian collaboration. Some of soft power instruments applied by the People Republic of China over
Burundi could be reproduced as below: diplomatic relation, economic cooperation, technological exchanges
and socio-cultural shares. According to many resources, the main instrument of utilized by China in
implementing it soft power id the Chinese embassy in Burundi.
Chinese Embassy in Burundi
The Sino-Burundian relation putted in place in 1963 was the key opening diplomatic mutability between
these two countries, according to the embassy of the People’s Republic of China in Bujumbura, the first
representative of Chinese government arrive in Bujumbura in Jun 1964. S.E.M. LUI Yugeng was the first
Chinese government personnel to attend Burundian land in case of representing this county (Embassy of the
People's Republic of China in Burundi, 2021). The long from 1963 to 2006 China’s activity was under
control of diplomatic repetitive without opening his embassy officially. In February 27 of 2007, the embassy
of People’s Republic of China was officially opened in Bujumbura (Minisrty of Foreign Affairs of the
People's Republic of Chine, 2021).
Thereafter the official opening of the Chinese embassy in Bujumbura, all activities realized by Chinese
government passed in the hand of the embassy as the main body of the government in the country. Staring
from diplomatic issues to social activities, there is no any other body from Chinese government that interfere
policies. As stated at the page of the embassy; the embassy the main body of promoting Chinese interest in
Burundi and upset as the bilateral mission in the region. Moreover, the embassy deal with regional
development and establishment of cultural relationship (123 Embassy, 2021). The study demonstrated that,
all kinds of instruments of soft power applied by China in Burundi are under predominance of it embassy in
Bujumbura. Political cooperation, economic partnership, sociocultural exchanges and technological
transformation are some of instruments involved by China in carrying out his soft power over Burundi.
Political Cooperation
The political relation between china and Burundi date from the 1963 during the Burundian King Mwambutsa
Bangiricenge, this diplomatic relation established with Mao Zedong was followed political priority. The
political situation of Burundi in 1965 had caused the stop of Sino-Burundian relation for some years, but
reestablished under a high acceleration in 1971. From 1971 to the current, Sino-Burundian relation have
attend the top of progress. The political relation between China and Burundi was not that much fruitful
before the reconstruction of peace and welfare of Burundi resulted from the Arusha peace and reconciliation
agreement. Burundian peace that break out the rule of Pierre Nkurunziza past and former president of the
republic of Burundi plunged the mutuality of Sino-Burundian relation. China become more active in Burundi
since the Nkurunziza rule, at this period many diplomatic cooperation and political intervention have been
exchanged. By 2015, China occupied the place of EU who was the main partner technically and financially.
The EU was taking in party 52% of Burundi Budget followed by the Cotonou Agreement. The diplomatic
211

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

support of China to Burundi at the UN and financial, technological aids increased in 2015 at the place of
replacing the EU (Kanyange, 2020). China played a major role in protecting Burundi during the third
candidature of Nkurunziza, the reaction of Burundian government on the EU initiative was followed by the
support of China and Russia in the UN Security Council (D+C, 2021). Politically one of the remarkable
instrument of Chinese soft power over Burundi is the presidential palace; the fully equipped palace cost
more than 22 million of US dollar under projection of Chine (Choi, 2019). The former primer ministry of
Burundi Ezechiel Nibigira confirmed that the China offer over Burundi in case of handout state house that
the state had never have since its independency in 1962, manifested how strong are diplomatic and political
relation between China and Burundi (Xinhua, 2019). The political relation of chine and Burundi was not
limited at the stages diplomatic aids, in order to build strong political personals in Burundi; China established
a policy of forming Burundian government staffs in different branches. Depend of this establishment, much
Burundian get chance to upgrade their level and promoted much more in work. Moreover, the program
pushed the diplomatic and bureaucratic change between these two states (FMPRC, 2021).
Economic and Technological
The economic and technological relation between Burundi and Chin breaks out since 1972, the cooperation
on trade and technological exchange have been signed under different protocols from the reestablishment of
Sino-Burundian relation. In case of developing commercial relation between countries the vice ministry of
commerce of Chine and China international trade representative visited Burundi. Official visit on promoting
cooperation between counties are taking realization successfully (Ministry of Foreign Affairs, the People's
Republic of China, 2021). As it was mentioned in the up paragraph that the strong relation between China
and Burundi was strongly reformed during the Nkurunziza rule, even the economic and technological had
increased during the same time. The economic gain between the two countries in promoting at the same
place the innovation of technology and its exchanges. China is the main buyer of Burundian rare earth (90%)
export and shift on the comeback of supplying electronics and many other advices as denoted by the D+C
reporter Kanyange (Kanyange, 2020). The appearance of China in Burundi, promoted the visibility of
precious metal that was in high level of scarcity in East Africa countries.
Iwacu Voice of Burundi channel published that: in 2005, taking party from the economic and technical
cooperation signed between China and Burundi, 20 billion if Yuan around 3 million USD was shifted to
Burundi by China as a credit refunded without interest. This found help the republic of Burundi to re build
roads and electrical central (Iwacu, 2020). It confirmed by the United Nation Comtrade database on
international trade that Burundi is among the exporter states in Africa, taking point form this confirmation
the chat of Burundi export to china was US 1.87 Million (Trading Economics, 2021). It was remarked that
the high number of exportation index between china and Burundi was during 2018 and 2019. Even 2021
influenced by global crisis in commerce due on Covid-19 still the countries did not stop bilateral cooperation
in trade and economic exchanges.
2010 to 2021 chat of export. Source: Trading Economics 2021.

In the summit of Africa and China held in 2019, the president of China Xi Jinping had promised that the
plan of developing Burundi in 10 years (2018-2028) 20 thousand billion Burundi francs (around 9.5 billion
Euro), it was denounced by the selected Burundian representative former Vice president Joseph Butore
(Yinglun, 2018). Several forum have been organized by the People’s Republic of China to promote technical
setup in Burundi. It was states by the Burundian foreign ministry Albert Shingiro that; nine program adjusted
by Chinese president was pointing African development directly and wishing the promotion of Technical
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training with China (Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Estonia, 2021). The
economical relation between China and Burundi promoted the interference of technological assistance
followed by intellectual construction. Ines-Sonia Niyubahwe the speaker of the Foreign Affairs and
Development Cooperation Ministry of Burundi denounced, "China signed an agreement to provide technical
assistance in Burundi" (Xinhua, 2021).
Intellectual Construction
Taking path from technological training to government staffs reform, Sino-Burundian relation has
established many other program of setting up intellectual construction of Burundians. Several forum and
multiple program organized by Chinese government had promote a bilateral exchange between the two
countries. Out of forum and political formation, educational system is one of the most import key of
developing intellectual construction of Burundi.
Education
Burundi enjoyed diplomatic relation since the independence of the country in 1962, from this time many
agreements took place between China and Burundi, 1972 the first cooperation on education was signed
between the two countries (Rwantabagu, 2020). China participated in promoting Burundian education and
applied all ways of facilitation in order to ameliorate the national education. The Chinese government built
Schools in Burundi, signed contract of assisting students followed by scholarship.
Brief timeline of Chinese support on Burundian educational progress:
In 2008, Chinese government constructed Ecole normale supérieure (ENS) with a total amount of 10 million
dollar. Between 2009 and 2016 more than 60 Burundian got Chinese full-founded scholarship, followed by
military officer’s formation that give chance to Burundian military officer to go to china for periodical
formation (Iwacu, 2021). In 2018, a number 175 Burundian were recorded student in People’s Republic of
China (ARPCRB, 2018). Out of the Scholarship guaranteed by the People’s Republic of China, in 2017 the
Burundi State University (Universite du Burundi) signed an agreement with Chinese government in
supporting (Monthly assistance) Burundian student successful student in postgraduate level (Service com
UB, 2021). The "Hope African project" established by the Middle Empire of China gives chance to Burundi
to benefit the construction of six primary schools in the province of Karuzi, Mwaro, Muramvya and Ngozi
as promised in 2011 (Un cas d'école, 2021). This project aimed to upgrade the primary education level in
Burundi. In 2013, Chinese government participated in the construction of Ecole Technique de Kigobe. In
supporting education and intellectual development in Burundi, the Chinese government contributed more.
It was stated by the former president of Burundi Pierre NKURUNZIZA that the People’s Republic of China
build a big professional school in Burundi in promoting professional education (Isanganiro, 2018), (Agence
de presse Xinhua, 2014).
Socio-cultural
To promote socio-cultural activities and exchanges between the two countries, parties have realized several
activities and many agreements have been signed. In this passage, we are going to explain the social
exchange and cultural share between China and Burundi starting language and cultural aspect followed by
health.
Language and cultural shares
To promote fruitful cooperation Chine influenced the integration of Chinese language in Burundi; even the
start was not easy for Burundian due on the mission people acceptable of call of Chinese. In 2019 china,
inaugurate the center of Chinese in Burundi (Institut Confucius). The Confucius institute opened in Mutanga
Campus is a platform covering language and cultural activities in Burundi. At the same time, it has the
polyvalent room in witch socio cultural activities organized by the institute take place. This institute in the
main body of Chinese government in integrating language and culture. The project established as the "bridge
to chine" in 2019, 8 Burundian candidate qualified to participle the international competition on Chinese
language and culture. It was confirmed by the ambassador of chine in Burundi that from 2014 more than
1000 Burundian have been certified successful in Chinese language and culture (Jean Marie, 2018).
The promotion of friendship relation of China and Burundi strongly viewed in Confucius institute is not
only shearing language and culture but it support the Chinese penetration in Burundian society. It was argued
by one of the teacher of Chinese language and culture in Bujumbura that, the institute contribute in teaching
young people (students) how to follow their horizon and develop their profession in social life (China Global
Television Network, 2021). In additional as fruit of Confucius institute not only in Burundi but also in East
Africa, it playing an important role of spreading Chinese language and culture. Other studies designed that
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from 2012 more than 6000 Burundian students’ experienced Chinese language and culture (CGTN, 2019).
Finally I would like to underline that the break out Chinese antenna Parabolic (CANAL +) in Burundi
influences the high spread of Chinese Cinema and Series in Burundi.
Health
Ponting from many African states, Burundi’s health sector even so given over a party of problem, as well as
scarcity of personnel and an abundance of equipment. The Sino-Burundian relation established in 1963 was
one of the key of following progress in the region. The cooperation signed in1972 in field of economic and
technology was acting in accordance development of health and welfare. China is one of the most important
actors cooperating with Burundi in the establishment of safety of health and development of medical sector
in Burundi. As it was expressed in the past topic, in the number of student who follow education in Chine
are in medical sectors than other. This politic aims to promote medical specialist in case of promoting
medical technicity and qualified personals.
Out of education in case assisting Burundian government in case of health, China established methodologies
of facing this situation in Burundi. Started from supplying medicine and medical assistance, Chine build
hospitals in Burundi. Chine spend more than 10 million of USD in putting on place the hospital of Mpanda
(Hôpital Général de Mpanda) with a ready for use accessibility (Ambassade de la République Populaire de
Chine République du Burundi, 2011). To support the government, every year Chine send specialized Doctor
to intervene in Burundi, 19 teams composed by 19 doctor are acting in Burundi as defused in 2018. The
CGTN agency affirmed that, the construction of Gitega Hospital in 2011 reduce the number of incapability
in medical sector in Burundi (CGTN, 2019). Between 2016 and 2018, Chinese doctors in Burundi executed
several surgery (Le Renouveau, 2021).
Covid -19 era and Sino-Burundian relation
The unexpected case of Coronavirus diseases break out in 2019, clarified how countries need to work under
cooperation in several issues. The power medicine and the progression of medical technology in several
countries was shifted from a normal to advanced size even if third world countries. The reality of diplomatic
cooperation was upset with a higher traffic of support and collaboration in fighting against the Covid-19.
The high spread of Coronavirus in the globe cause pushed the international reform on health issues and
cooperation between countries. Many studies marked that from the break out of the disease to the ongoing
days, international cooperation was one of the important ways to fight against the pandemic globally
(Mizutori, 2021). China as the main partner of Burundi in promoting health and welfare in the region
manifested his interest and friendship cooperation during the Covid -19 era. China supported the Republic
of Burundi in fighting the virus and supplied technical assistance in the countries. China was the first state
to support Burundian government to deal with the pandemic at the same place it was the main donator in all
necessities of medicine in countries.
Even the pandemic break out from China, was the main supplier of medical protection equipment in Burundi
included (surgery mask, medical mask, gloves, medical cover and so on). The first medical kits (PCR test
kits) of Covid -19 were received also from China (Jean Marie, 2020). China established a guaranteed policy
of preventing Burundian people against Coronavirus disease and played an important role in developing
Burundian medicine in the ongoing pandemic era. Out of medical support case of kits and emergency
equipment, the republic of china donated intubate machine to help Covid-19 patient to breath. In short, Chine
played a role model of demonstrating the friendship and bilateral cooperation with Burundi. After the
development of Covid -19 vaccine, the republic of Burundi receipt 500.000 doze of Covid 19 vaccine (Ben
Ahmed , 2021), (Xinhuanet.com , 2021), (L'OMS, 2021). Finally, the study illustrated that Sino-Burundian
cooperation on heath development is successfully progressing and decreases the heath problem in the region
in high level.
CONCLUSION
The change of in economic development pushed the countries to promote its foreign policy by implementing
soft power around the world. The liberal economic interdependence reigning the world of trade gives chance
to Chinese government to develop its international cooperation with the globe. By taking a point form
African, the economy of many countries are influenced by Chinese power (Liang, 2012). The point moved
from economic interdependence to political cooperation was underlined as the ongoing situation of SinoBurundian relation. China is creating a transformation of the World by the applying Soft Power in large
way, the methods of supplying aid and international assistance upgrade the country to befog borders between
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economic and soft power (Carminati, 2020). The Chinese policy of support connected from the economic
power give that priority of the government to go in shifting its soft power instrument in the countries where
it establish the position of cooperation.
The Sino-Burundian relation established in 1963 was the key point of China’s promotion of activities in
Burundi. From the announcement of diplomatic relation between leaders of these countries to this current,
several cooperation have been signed between them. The scarcity of realization in several sectors in Burundi
influenced the China to implement many instruments of soft power in the region. After the reconstruction
of Sino-Burundian relation in 1972, numerous agreements were corroborated and promoted the bilateral
cooperation between the two countries. Starting from diplomatic relation, China’s role model over Burundi
was under influence of economic and technological reflection.
After 2005 China, implement his soft power in Burundi by using the policies of cooperation and friendship
relation. The analyses of collected data shoes that China uses his embassy in Bujumbura as the main tool of
implementing soft power in Burundi. Out of the role of the Embassy, political relation, economy,
technological assistance, education system and intellectual construction, socio cultural expansion and health
development are instruments of soft power applied by China over Burundi.
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ABSTRACT
The interdependence of diplomatic cooperation pushed the US and Egypt foreign policies to follow the
line of cooperation. The conflict between Arab counties and Israel pushed the foreign policy of Egypt to
search for strong partner. This study focus on demonstrating the Influence of Israel on United StatesEgyptian Political Relations during the Hosni Mubarak Era. Analyze the US foreign policies applied over
Egypt and display how Israel influenced the dual relation. Moreover, illustrate the timeline of US-Egypt
foreign policy passing from the era before and during Mubarak’s rule. Trough qualitative study, documents
analysis mechanism is used to put out the influence of Israel in US-Egyptian political relation during the
Mubarak rule and strengthening Egypt-Israel relation. The collected data demonstrated that the conflict
between Israel and Egypt pushed the intervention of US. In addition, the findings displayed that during
the Mubarak era the foreign policy of Egypt changed its gaps and followed a line of building strong
relationship with US in dealing with Israel.
Keywords: Political relation, Egypt, United State foreign policy, State of Israel, Dual relation, Hosni
Mubarak, Mena.
INTRODUCTION
Since its independence, from Britain in 1953, Egypt has undergone a change of government from the
Liberation Party of Mohamed Naguib to Young Egypt Party of Gamal Abdel Nasser, National Democratic
Party of Anwar Sadat and Hosni Mubarak, Freedom and Justice Party of Mohamed Morsi and to currently
having Abdel Fattah Al Sisi as an independent President. These continuing changes had an impact on
Egypt’s domestic objective for its foreign policy’s future. According to Nabil Fahmy who is a professor
in American University of Cairo and a former Foreign Minister, the foreign policy of Egypt depended on
the instant changes of the country’s decision makers with the regional conflicts as their focus. The arrival
of Mubarak to power occurred after Anwar Sadat’s death. His Egyptian foreign policy focused on
regaining the balance by restoring the relations with the Middle East countries. As well, he tried to
maintain Egypt‘s commitments based on the peace treaty signed with Israel in 1979, at the same time
protect its relations with the United State of America. Under his leadership, Egypt became a pivotal state
in the Middle East with its capacity to affect regional and international stability, yet he forsook the African
prospect for instance.
Moreover, The US-Egypt political relations during the Hosni Mubarak Era depended mostly on the total
respect of the Camp David Accords, which was signed by Israel and Egypt in 1979. Until then, the United
States had a heinous relation towards Egypt because the latter is foreign policy was based on a hostile
approach to Israel. In addition to that, successive United States administrations have vindicated the US aid
towards Egypt as a way to strengthen the 1979 Egyptian-Israel peace treaty and invest on the regional
stability considering that the collapse of Egypt can spell transboundary mayhem such as migration, the
blocking of the Suez Canal, and communal violence. Despite his foreign policy achievements, yet he
encountered a number of challenges on the national level, which led to eruption of a revolution, which
started in January 2011. On the morning of February 11, He was then forced by the army to transfer the
power to the Supreme Council of the Armed Forces. Therefore, the aim of this article is to explain the
hypocritical relations between the United States and Egypt, which is mostly based on the welfare of Israel
under the era of Hosni Mubarak. In so doing, the article will first introduce the US-Egypt alignment and a
theoretical concept of Foreign Policy will be drafted. Second, it will explain the findings and discussion
and finally the conclusion.
RESEARCH AND FINDINGS
Mubarak’s Rise to Power
Mubarak was under service during the rule of Sadat and occupied the place of hero, and general during
Yom Kippur war, in this period the influence of Sadat was at the top and the construction of Mubarak in
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military force was moving up (Britannica, 2021). Just after the assassination of Sadat in 1981, Mubarak
take place of president of Egypt. Few moment later in his rule his started by establishing policy of welfare
and developing country, even the economic issues was not that easy to face by with his contribution and
played foreign policy the socio economic situation of Egypt was set. The influence of Islamic Terrorism
decreased by the power Mubarak over the region, several groups who were acting in the region covering
under Islam were destroyed and many process of maintain peace and security in the country were
established.
The foreign policy of Mubarak was designed under a reconstruction of peace in Middle East; he pushed
the cooperation with other Arab countries, and accelerated the relation between Israel and Egypt. The
accord of Camp David seen as the main peace treaty between two countries pushed stability and end of
conflict among them. However, Mubarak had cultivated fruitful relation with US that resulted on the US
to become the main supporter of Egyptian needs (Munro, 2021).
The government of Mubarak influenced the resistance of Egypt in Arab region and promoted much more
the relation with Israel with the collaboration of the United State. Cleaning the situation of corruption and
upgrade regional relation seem to be the main aspect of Mubarak’s rule. Finally, resulted from the
contribution of Mubarak’s rule and his foreign policy the relation between Saudi Arabia and Egypt take
action successfully (Uysal, 2021).
In early 80’s, the United States portrayals of Mubarak, who was the Vice-President at the time (19751981), was of a modest leader and even dull compared to the President Sadat. The New York Times
Magazine published a short profile of Mubarak, which was published in 1980 noting that he has been a
butt of popular mockery but progressively won respect by his charisma (The Financial Times, 2021) In
fact, a Washington Post Chief Bureau in Cairo (1975-1979), Thomas Lippman described him:
‘As Vice President, Mubarak was widely understood to be stronger where Sadat was weak. He is
unpretentious, he works hard, he is apparently incorruptible he keeps his family out of public view and he
has a very thick skin.’
In addition to that, the role of Mubarak in the US strategic plans and convictions to the Middle East
between 1980 and 2010 was a large a writ. To what they have seen in Mubarak’s character, it is within
reach to conclude that the latter moved from being a favored ally to becoming a dispensable liability.
US-Egypt Ally in the Middle East
The two countries relation influenced by Israel in Middle East give result on other countries to gain from
that relation and set up mutuality and friendships. Many studies demonstrated that taking party from Egypt
followed by Israel many other states in Middle East gain to be allies of the US and Egypt. The period of
1989 was characterized by the Egypt and Israel countries out of member of NATO but allies of the United
State. It was remarket that the strong cooperation between United Nation and US was under military and
strategic partnership. It was confirmed by the Egyptian ambassador "Egypt is the greatest American ally
in the Middle East" (Zahran, 2021). Egypt is an ally of United Nation in not only security issues but also
economic ones, US is the main exporter of Egypt goods and Egypt is the second biggest business partner
of the US. The relation between US and Egypt aimed to promote security and peace in Middle East
(Zahran, 2021), (The Arab Weekly, 2021).
Israel is one of the most important ally of Egypt and US, the United States played big role during the
conflict of Egypt and Israel, before the two countries relation (Egyptian and United Nation) US was the
principal of supplying technology and military support to Israel but the situation had changed just the
Sadat’s rule followed by the Mubarak’s one. Out of the up-denounced principal allies of United States in
the Middle East, it was remarket that the US has powerful diplomatic cooperation, security, and
intelligence and military relation. Jordan followed by six member countries of Gulf Cooperation Council
(GCC): United Arab Emirates, Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar and Saudi Arabian are also allies of the
United States and Egypt (Robinson, 2021)
End of Autocracy
In Mena region, many countries passed in rule of autocracy and it pushed the later welcome of democracy,
North Africa countries as party of Mena seem to be the most influenced with that methodology during last
decades.
After the change of Egyptian foreign policy from the Soviet influence to the American one, the politic of
Egypt passed in autocratic rule and it has banned the development of democratize the country (The
Economic Time News, 2021). Statistically, away from the Mobutu rule in the Democratic Republic of the
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Congo and Museveni in Uganda, leaders who passed long period on their power in Africa are taking place
in North Africa case of Gaddafi in Libya and Mubarak in Egypt. Many researcher demonstrated that two
decade after the fall of Soviet bloc in the region people started the measure to attain democracy in order
of stopping authoritarianism in the region (Diamond, 2021). The political history of Egypt demonstrated
that Egypt traveled six decades of autocratically rule; Nasser ruled the first term between 1954 and 1970
followed by the Anwar Sadat rule form 1971 until his murder in 1981 and finally the era of Hosni Mubarak
started in 1981 until 2011 (Ryan, 2001). It was underlined by many studies that, Egyptian autocracy lose
it power by the Arab uprising in 2021 (Puspitasari, 2011).
Strengthening Egypt-Israeli Relations
Since the establishment of the republic of Israel in 1948, the Arab countries stand up with the politic of
eliminating it existence of the map. Even they did not success buy they have applied many power and
several war took place from it establishment until the assignation of peace agreement between them. Many
researchers underlined that, Egypt was the most pointed power of planning the elimination of Israel since
the first time as confirmed in many passages (KEMİKSİZ, 2018). The influence of Arab countries in case
of fighting Israel was built under a religious realities and the fight of Zionism. According to the historic
background or Arab-Israel wars, from 1948 to 2006 more than six war had been executed followed by
many lost and incontrollable number of people have lost life (Encyclopaedia Britannica, 2021).
Even Arab states come together in fighting against Israel; from the first war until the Yom Kippur war,
they have realized that they do not have that much power to eliminate the existence of Israel moreover the
line followed after this eras was to set methodology of building peace in the region and accept the existence
of Israel (Deveci , 2018). After several fail in war between Arab and Israel Egypt established a policy of
taking negotiation and reconstruction of peace with Israel. This process was taking party from the influence
of American over Egypt and Israel foreign policies and the promotion of peace and security in Middle East
especially making end on war between Arab and Israel by accessing cooperation and agreements.
Peace and the 1979 Treaty
After the fire case announced by the United Nation during Yum Kippur war, it shifted the Egyptian leader
to accept and establish much more policy of facing Israel. Starting from building peace in Middle East and
the promote cooperation between these counties, Egypt started to push it foreign policy to follow Israel.
The power of America over this two state was the main motivation of bringing them together and act on
peace building. The history remarked that the first step of building peace between Egypt and Israel peace
was characterized by the official recognition of Israel republic by the Egyptian president Sadat in 199,
moreover, the study makes clear that Egypt war the first state to recognize the existence of Israel officially
in the Middle East (Jewish Virtual Library, 2021). Just few years after the Yom Kippur war, the Egyptian
president visited Israel officially and made some negotiations with Israel leader that pushed the first peace
agreement between the two countries.
Before the treaty of 1979, the first promoted frame of making peace in the Mena region was the agreement
of Camp David ratified in Washington in 1978. This agreement aimed to build peace and welfare to people
living in Mena region, establishing modalities of facing conflict and making a durable principle of
promoting peace and security in the region. In additional Camp David, agreement aimed to establish peacemaking mechanism of protecting people and rebuild peace (UNTS, 1979). After the accord signed between
Egypt and Israel in the peace treaty of 1979 followed 1978. This agreement took place after some moths
of the one of 1978, according to many results collected in this study it demonstrated that the 1979 peace
treaty worked in following of the one of 1978. Out of basing on peace many other factor of cooperation
have expended in the region resulted from the cooperation of Egypt and Israel (Peacemaker.UN.Org,
1979).
This treaty has many articles that was giving instruction of how countries relation will relate and some
obligation faced the two countries. Staring from collecting arm from civilian until establishing security
agreements seem to the sphere of activities underlined in the accords. Promoting bilateral economy and
successful security was the additional point of the 1979 accord. Nine articles composed the 1979 peace
treaty and annex, its first Article state that; countries of war among the parties will be determined and they
following the instrument exchange of ratified treaty will arrange establishment of peace (Israel Ministry
of Foreign Affairs, 2021). Followed this treaty the research demonstrated that even some updates were set
and the war took the end , still several non-gore mental organization acting in Egypt (Egyptian non220
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governmental organization) did not act to follow the normalization between Israel and Egyptian relation
(Gad, 2009).
Mubarak Policy towards Israel
The long resistance of former president Mubarak to power, played an important role in implementing
relation with Israel and describe how it foreign policy would be acting a long of three decades of his rule.
Due on the large period of his presidency rule, Mubarak designed several methods to face and follow Israel
foreign policy. It should be argued that depend on his era Egyptian foreign policy followed another line
that pushed some of Arab countries to shift away from his foreign policy and politic toward Israel.
Mubarak rule promoted by the assassination of Sadat gives priority of working under the before signed
peace treaty between Egypt and Israel, in result of it Israel collected his force from Sinai Peninsula and
more than 50 agreements have been signed between Mubarak and Israel government (Sultan, 2020). It was
a bit difficult to analyze the aim if these agreements in reason that it implementation was not that much
concert and there were no affection of them.
The Mubarak policy toward Israel seem to be successful in many aspects, establishing peace and security
in the region, developing countries foreign policy and set up a policy cooperation with Israel and other
Arab countries. The era of Mubarak pushed with high speed the bilateral relation between the two
countries, establishment of trade cooperation, business activities. Moreover, Egypt gained from the Israel
American trade accord that give chance to Egypt to participate in qualified production zone (QIZ) (Sultan,
2020). The research demonstrated that with that advantage, Egypt and Israel enjoyed the agreement of free
trade zone that promoted more importation between the two states. The policy of Mubarak on dealing with
Israel influenced the decoupage between Arab countries and the banning of Egypt in Arab leugein1980’s,
but one-decade later Egypt played a major role of mediator in solving Israel and Palestine issues. In this
era, Mubarak tried his possible to make dialogue by applying his diplomacy and foreign policy influence
in case of facing Israel and Palestine issues (City Research Online, 2014). Even opposition party under a
spirit of forming Islamic state in Egypt tried to sabot the affection of relation of the two countries
cooperation, Mubarak dii not give that chance of their success and fight with determination against the
power of reforming the status of Egypt to an Islamic State.
Findings on the trilateral relation
Politic Dimension of Trilateral Relations
The political diminution of trilateral relation lived his prosperous moment during the Mubarak ere, the
political dimension of three countries was founded under a politic of pushing peace, economy and military
reconstruction. In this party, the study will display the interest of trilateral relation connected with the
foreign policy of each of them and evaluating economic development followed by military policies. Taking
away from it realization, the trilateral relation, the United State and Egypt played a major role in dealing
with the peace and reconciliation of Israel and Palestine issues. Even they could not make end of the
political problem facing these two countries by they tried in facing it (Makovsky, 2008). The case that
Egypt failed in solving the conflict between Israel and Palestine has resulted in the slowdown of
Palestinian. In the trilateral relation, the United States played an important role of taking party mediator
in the political issues of Israel and Egypt in order to protect geographical interest and regional hegemony.
Economic Dimension of Trilateral Relations
Out of security and political dimension, the trilateral relation had another important aspect and most
remarkable that was the economical dimension; it is not a point of negligent due on that one of the
important factor of development is economy. In the trilateral relation, several economic exchanges have
been mentioned. The main power of Middle East (Natural resources) utilized in place of establishing
economic development agreement and promoted the change of outside ‘view. One of the most import
economic project based on natural gas was the petroleum refinery of Alexandria established in 1993
followed by the East Mediterranean Gas project. To connect the passage with the trilateral relation, the
United State and his two allies has many qualified production zones that give facility of free trade between
then and push their economic policy at high level (Makovsky, 20008). I should argue that the economic
cooperation of Egypt and Israel was influenced by the support of the United States. Many studies
demonstrated that the political and economic support of the United states over Egypt breaks out just after
the Camp David accord, the influence of US foreign policy and the change the Egyptian one facing Israel
seem to promoted economic development for the country. It was displayed by Markaz al-Dirasat al
Iqtisadiyya that, from 1982 until 2010 Egypt received from United States of America amount of 63 billion
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of USD, that was pushing the regional peace and economic development followed my normalization of
Israel and Egyptian issues (Jadallah, 2016).
In conclusion the economic relation of trilateral movements, give fruitful development for Egypt that
gained the power of selling and buying goods in exchanges with the two other counties. The intervention
of the United States seem to be very active just in naturel resources while the rest of the movement are
exchanging several products. Pointing from the natural resources the promotion of being qualified as zone
of production pushed a traffic of petrol and gas in the region to upsize. Egypt and Israel become much
more connected economically due on several economical interdependency and policy of precaution. US
gain the autonomy of its hegemony in the region and get benefit from the region depended on the
implementation of his cleaver policy toward this two Middle East states (Gal & Rock, 2018).
Military Dimension of Trilateral Relations
As it was designed in the previous pages, trilateral relation had many dimensions that promoted it, we
have explained yet about political and economic dimension. In this party, we will try to make a brief
voyage of analyzing the military dimension of the trilateral relation. According to political history of
Middle East and North Africa, the resources demonstrated that since 1988 the two counties (Egypt and
Israel) become the principal collaborates of the United States in military sector even they are not in the
family of NATO. The research demonstrated that, more than 90 percent of foreign aid realized by the
United States take place in supporting security in Egypt and Israel (Clarke, 1997). It confirmed that during
1970’s between 33 and 45% the foreign assistance of US benefited by the Israel and Egypt in military and
security aids.
It was confirmed by the research that, since the reconstruction of bilateral relation between US and Egypt
influenced by Israel, the US played an important role of rebuild economic and military power in Egypt.
From 1978, the United States assisted Egypt in military sector with more than 50 billion of US dollars (US
Departement of State, 2022). After the peace accord between Egypt and Israel, the United States intervened
in prompting economical and security assistance two his allies. His foreign aid seem with high level in the
Mena region especially in Egypt and Israel. The military dimension of trilateral relation promoted the
security in Israel and Egypt pushes the reconstruction of power and resulted in the Israel to become one
of the most powerful country in the world followed the military technology and threatening comparing on
his realization in Palestine.
CONCLUSION
Since the creation of the Republic of Israel in 1948, all Arab countries started the propaganda of cleaning
Israel existence on the map. Even it was not that easy, Arab countries established and putted in place much
policies toward Israel. Since 1948 more than five war took place between Arab countries and Israel. It was
concluded that Egypt was the main promoter of movement of fighting against the existence of Israel who
become also the first state to recognize the republic of Israel officially in all Arab states. Since the
independence of Egypt, the United States came in close with the country in applying its foreign policy but
it could not take long time due of the chance of political leader in Egypt. From the change of government
in 1954, the American foreign policy had frizzed in Egypt resulted from the rule of Gamal Abdel Nasser
until 1970. During the era of 1954 to 1970, the Egyptian foreign policy was played under the influence of
Russian Soviet. The political influence of communist Soviets was at the top of Egyptian foreign policy
during the Nasser rule, and spread in the Middle East just after the break out of wars between Arabs and
Israel. During this period, the United States lost this hegemony in the Middle East and pushed the power
of Soviet Union to expand the region that promoted the leader Nasser to become much more attractive in
North Africa and Mena in general.
The historical remark on Egyptian foreign policy designed under change of political leaders (presidents),
influenced the taste of several foreign policy building and created many cooperation with global power
depending on the line of interest. It was confirmed that during the Nasser era, there was a frizzed relation
between the US and Egypt in all aspect of international relation, but the promotion of US-Egypt relation
influenced by Israel seem to break out just by the end of the rule of Nasser and the starting of Anwar El
Sadat’s term. The change of government after the past of Nasser in 1970, bring on power Mr. Sadat who
participated in Yom Kippur war in 1973. With the rule of Sadat, the Egyptian foreign policy changed his
view, stopped the collaboration with Soviets, and started the line of following American foreign policy
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pushed by the setting cooperation with Israel. After the putting end on partnership with Soviet Union in
1975, Egypt turned his policy in US and established several political accords toward Israel.
It was realized that after the Nasser era in Egypt, the political issues of dealing with Israel pushed the
former president Sadat to run with reestablishment of new foreign policy toward Israel. With this occasion,
the role of US in building peace and security in the Mena region changed his views and take high speed
from the rule of Sadat. During the era of Sadat followed by Mubarak’s one, a strong relation between US
and Egypt seem to tale life at the sometime there have been the reconstruction of peace between Israel and
Egypt. The most important issues that influenced the trilateral relation in the Mena region are briefly set
as bellow:
- Establishment of peace accord between countries:
- 1978 Camp David Accords
- 1979 Peace Treaty
- Economic partnership
- Security and Peace Building
- Military Reinforcement, etc.
In the past chapter, the studies demonstrated how the relation between these countries changed some
negative aspects in the region. It has pushed many developments in the region of Mena, and has expended
the international views of its cooperation. The United States played a principal role of promoting peace
and security between these countries and the region, even on the views of the world there are too much
case of comment and complain of the implementation of US foreign policy in the Middle East still the US
play the role model in supporting these countries. Egypt recognized as the principal of promoting war with
Israel, surprised the Arab world while giving his official recognition of the state of Israel and developed
strong regional economic forces. According to the analyses of the studies collection, Egypt and Israel
established strong economic cooperation that developed the trade interdependence between them case of
natural gas and petroleum. With the trilateral relation, Egypt and Israel gained the opportunity of being
under classification of Qualified Zone of Production in the World.
The intervention of US foreign policy in Egypt Israel issues, promoted peace and development in the
region of Mena, as it was underlined in the topic of the study that, the change of views in Egyptian foreign
policy was pushed by the facing Israel problem and promote peace in the region. It was remarked that just
after the announcement of the former president Sadat on recognizing the republic of Israel, all Arab
countries removed theirs influence of Egypt. The Egypt leader set a policy of normalization in dealing
with Israel issues but was not successful as pretended due on that people of Egypt was that that much
happy to access in the politic of reform between Egypt and Israel. Even the US Egypt relation seem to be
great and abundant on dealing with Israel problem, still most of the Arab countries do not recognize the
state of Israel and do not have hat strong relation with the two countries. Since 1970’s US played a master
foreign policy toward Egypt and Israel that push the economic and military staff of the two countries to
be at good range. Finally I should like to argue that, the Unites State’ intervention in Mena is followed by
the self interest in the region, even there is peace between Egypt and Israel still the problem of Palestine
and Israel seem to lose solution. The United States in collaboration with Israel and Egypt could be the key
of resolving Palestine and Israel issues but still no reaction on realization.
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ABSTRACT
This research aims to reveal the views of social studies teacher candidates on the hierarchical order of values
in the 2018 social studies curriculum. Phenomenology, one of the qualitative research designs, was used in
the study. Within the scope of the research, a semi-structured interview form was applied to 30 social studies
teacher candidates. While applying the interview form, the opinions of 3 academicians who are experts in the
field of social studies education were taken. The reason for taking the opinions of 3 academicians is to
increase the content validity of the research. In addition, while determining the study group of the research,
easily accessible or convenient sampling method, which is one of the purposeful sampling methods, was
used in order to make detailed research and to save time, cost and effort. The data obtained in the research
were subjected to descriptive analysis. The answers given by the teacher candidates included in the research
within the scope of the research were collected in 24 codes. The reliability formula of Miles and Huberman
(1994) was used to calculate the reliability of the study [Percent of Agreement = Consensus / (Agreement +
Disagreement) x 100]. As a result of the calculation, the consensus rate of the research was calculated as
96% and a consensus was reached. The pre-service teachers who participated in the research think that the
values of patriotism, respect, justice, freedom, love, honesty, independence, peace, and giving importance to
family unity are the most important values in the social studies curriculum. Pre-service teachers think that
the values of aesthetics, scientificness, savings and equality among the values in the social studies
curriculum are the least important. In addition, the pre-service teachers stated that the values of tolerance,
giving importance to health, cleanliness, hospitality, nature and animal love can be included in the values in
the social studies curriculum.
Keywords: Values, hierarchical ranking, teacher candidates, social Studies
INTRODUCTION
The concept of value is derived from the root of touch in Turkish and means reciprocity. In the literature,
along with the concept of value and value education, the concepts of morality, virtue, ethics, belief,
character, moral and attitude are also used. Values are related to society and people. Therefore, value and
values are separate concepts. In social sciences, value are our principles and judgments about objects,
people, thoughts, events and facts. It is the integrity of social, political and cultural principles that a society
accepts, adopts and maintains. Values are criteria that give meaning and importance to society and the
culture they live in (Uygun, Avarogulları & Diktas: 2013).
While the concept of value was first examined and classified within the scope of ethical values, it began to
be used in the moral and social sense after the 19th century (Bilici, 2018). According to Esmer (1998), value
is the guide that guides people to feel, think and act. Canatan (2004) expressed value as the aims, goals and
ideals of societies. Aladag (2009) defined value as the elements that shape and direct people's lives. Ozalp
Kaplan (2014) expressed value as standards that internalize people's interactions with each other or with
their environment and shape their behavior. As can be understood from the definitions, the concept of value
is the phenomena that are accepted as sacred by people and shape the life styles of people. Value education
aims to raise good citizens. The aim of the social studies course is to prepare the individual for life by
ensuring that the individual adapts to the society he / she lives in. In this context, the purpose of value
education and social studies coincide with each other, and the role of social studies course in adding value to
individuals is clearly seen (Bilici, 2018).
Values are important factors that affect and shape individuals' behavior. With this effect, individuals'
perspective on life can also change (Ulusoy & Dilmac, 2016). While this change may lead to positive
behavior in some cases, it may cause negative behaviors in some cases. Problems can arise in societies when
values education is given in an incorrect and unplanned way. We can say that many crimes are caused by
wrong value education. Parents and especially teachers play a key role in eliminating this negative situation
(Celikkaya & Seyhan, 2016).
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Values education is intended to be given to students directly or indirectly in many courses. The social
studies course, which aims to raise effective and responsible citizens, is one of the courses in which values
education is given most intensively (Yasar & Cengelci, 2012). Social studies course has an important role in
bringing good values to students in terms of being a multi-disciplinary course and telling the life stories of
people with different cultures. In this respect, it can be said that social studies course is a value education
course (Kan, 2010).
Before mentioning the values in the social studies curriculum, it is thought to be useful to focus on the
answer to the question: What is the curriculum? Teaching program; It is a set of plans prepared to guide
teachers in providing students with predetermined goals in the classroom or school environment (Zayimoglu
Ozturk & Ozturk, 2013). This study focuses on the values in the social studies curriculum.
In the 2018 social studies course curriculum of the Ministry of National Education; There are values of
justice, attaching importance family unity, independence, peace, scientificity, diligence, solidarity,
sensitivity, honesty, aesthetics, equality, freedom, respect, love, responsibility, savings, patriotism, and
helpfulness (MEB, 2018). When we look at the values in the social studies curriculum, it is seen that they
are abstract and relative concepts. These abstract and relative values in the social studies curriculum are
intended to be acquired by students through in-class and extra-class education activities (Turan, 2015).
Values are an important element of Social Studies Education. When the data of the National Council for the
Social Studies (NCSS) are examined, it is seen that values are considered a very important part of the Social
Studies curriculum and the importance given to values education (Uygun, Ciftci, & Avarogulları, 2012).
Undoubtedly, every study in the field of education aims to improve education and to shed light on future
research. The study is important in terms of revealing the views of social studies teacher candidates
regarding the hierarchical order of values in the social studies curriculum. Thanks to the hierarchical order
revealed, the expectations of the students from the courses are revealed. Thanks to the social studies
curriculum created in hierarchical order, taking into account the wishes of the students, active participation
of the students in the lessons is ensured and maximum efficiency is tried to be obtained from the lesson. The
study aims to reveal what the most and least important values in the social studies course curriculum are,
and what the first and last five values are in the social studies course curriculum according to pre-service
teachers. It also aims to reveal the values that prospective teachers want to be included in the 2018 social
studies course curriculum.
METHOD
The ethical suitability of research and methods to be used in research was unanimously approved in the
decision numbered 2021-28 of the social and human sciences scientific research and publication ethics
committee of Usak University. The phenomenology design, one of the qualitative research methods, was
used in the study. Phenomenology pattern is scientific research on a subject or phenomenon that is wellknown but lacking in-depth and detailed information (Yıldırım & Simsek, 2008). While Groenewald (2014)
defines phenomenology, he described an event or phenomenon as an individual's evaluation from his own
point of view. Thanks to this method we used, the opinions of social studies teacher candidates regarding the
hierarchical order of values in the 2018 social studies course curriculum were examined. In this way, it was
revealed what the most and least important values according to the teacher candidates, what are the first five
and the last five values, what the values they want to include in the 2018 social studies course curriculum are
revealed.
Study group
The study group of the research was formed by using easily accessible or convenient sampling methods
among purposeful sampling methods. In this sampling method, choosing the easy to save time, money and
effort is at the forefront (Baltacı, 2018). In addition, information-rich situations are selected for detailed
research in purposeful sampling method (Buyukozturk, Kılıc Cakmak, Akgun, Karadeniz, & Demirel,
2008). The study group of the research consists of 30 social studies teacher candidates (Male = 15, Female =
15) continuing their education at Usak University. Participants included in the study were shortened and
coded as "P".
Data Collection and Analysis
At the stage of data collection, first of all, a literature review was conducted on the subject. Literature review
is the process of collecting information on any subject, based on evidence by using various sources, and
carried out in order to eliminate the deficiencies in the literature (Timmins & McCabe, 2005). Afterwards, a
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semi-structured interview form prepared by the researchers was used. The semi-structured interview form,
which was prepared by scanning the literature, was applied by taking the opinions of 3 academicians who
had expertise in the field of social studies education. Thus, it was aimed to increase the content validity of
the research. The data obtained through the interview form were transferred to Microsoft Office Word file in
computer environment and subjected to descriptive analysis. It is in question to summarize and interpret the
data obtained in descriptive analysis according to predetermined themes. In addition, the researcher directly
includes the views of the participants participating in the research in his work without changing them
(Yildirim & Simsek, 2008). The reliability formula of Miles and Huberman (1994) was used to calculate the
reliability of the study [Percent of Agreement = Consensus / (Agreement + Disagreement) x 100]. As a
result of the calculation, the consensus rate of the research was calculated as 96% and a consensus was
reached. The answers given by the social studies teacher candidates participating in the research to the
questions in the interview form were collected in 24 codes. Some of these codes are: justice, peace, honesty,
aesthetics, freedom, respect, savings, tolerance, giving importance to health, cleanliness, hospitality,
empathy, love of nature and animals etc.
FINDINGS (RESULTS)
Findings About The Most Important Value
Among the values in the social studies curriculum, the value of patriotism (f = 9) is the most important value
in the opinions of social studies teacher candidates. Other views include respect (f = 5), justice (f = 4),
freedom (f = 3), love (f = 3), honesty (f = 2), independence (f = 2), family unity ( f = 1) and peace (f = 1).
The distribution of the views and the findings are shown in Table 1.
Table 1: The Value Views of Teacher Candidates as Most Important
Value
Participant
f

%

Patriotism

9

30

Respect

6, 10, 13, 15, 18, 23, 25, 26,
30
11, 12, 14, 19, 20

5

16,7

Justice

22, 27, 28, 29

4

13,3

Freedom

2, 7, 8

3

10

Love

5, 9, 21

3

10

Independence

4, 24

2

6,7

Honesty

1, 3

2

6,7

Giving Importance to Family 17
Unity

1

3,3

Peace

1

3,3

16

The value of patriotism came to the fore in the opinions of social studies teacher candidates about which
value they attach the most importance to in the social studies curriculum. Examples of direct quotes from
teacher candidates' views on patriotic value are given below:
P.6: “I think patriotism is the most important. Because it doesn't make sense to give importance to other
values after you don't know the value of patriotism.” P.13: “Patriotism is our most important value. There
can be no stateless nation, no stateless education. That's why the most important is patriotism." P.18:
“Patriotism. Because the value of patriotism is important in ensuring that students love their national values,
fulfill their responsibilities to their country, and become aware of national consciousness." P.25: “It is
patriotism. There is no point in a person who does not love his homeland to be successful in anything. It is
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inconceivable that an individual who does not love his homeland will benefit society. Therefore, it is a value
that should not be ignored.” P.30: “It is patriotism. Because a person must first love his national values, his
homeland, land and the geography he was born in, so that he becomes a good individual later.”
It is seen that the value of respect is in the second place in the opinions of social studies teacher candidates
about which value they attach most importance to in the social studies course curriculum. Examples of direct
quotations from teacher candidates' views on respect are given below:
P.11: “Respect. Generally speaking, people have no respect for each other. Now people treat each other
badly and ignore them. They don't care about each other. In the past, there was the concept of showing
respect even if you don't show love. Unfortunately, this concept has disappeared today.” P.12: “It is respect.
Because everyone respects each other and acts in accordance with other values if they behave like that."
P.14: “It is respect. Respect of individuals living in our society for each other loses importance today. I think
people do not have to love each other, but respect each other." P.19: “Respect. Because if an individual has
respect, he will approach most things in society with compassion, more correctly. Without respect, people in
society cannot be unity and togetherness. I think individuals with respect will be more sensitive to society
and the environment." P.20: “It is respect. Because if a person doesn't respect someone else's values, the
other values won't matter much."
It is seen that the value of justice is in the 3rd place in the opinions of social studies teacher candidates about
which value they attach most importance to in the social studies course curriculum. Examples of direct
quotations from teacher candidates' views on the value of justice are given below:
P.22: “It is justice. In places where there is no justice, great chaos and irregularities may arise between
people. Justice must always balance the right and wrong element. Where there is no justice, values such as
love, respect, freedom and diligence may not matter to people." P.27: “Justice. Because a person who has
been wronged does not make sense for the person even if they are other values. If there is no justice, it is not
possible for others to exist." P.28: “It is justice. I think that justice, which makes the individual an
individual, separates the good from the bad, and provides prosperity in the society, is perhaps the most
valuable value in the program." P.29: “It is justice. Because justice is the most fundamental stone in every
human group, state administration and religion. If there is no justice in the administration of the country, the
sense of trust will be diminished and divisions will occur."
Findings Regarding The Least Important Value
In the opinions of social studies teacher candidates, aesthetic value (f = 24) among the values in the social
studies curriculum is the value that they attach the least importance to. Other views are scientificity (f = 3),
saving (f = 2) and equality (f = 1). The distribution of opinions and findings are shown in Table 2.
Table 2: The Least Significant Values of Teacher Candidates
Value
Participant

f

%

Aesthetic

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30

24

80

Scientific

16, 27, 28

3

10

Saving

5, 25

2

6,7

Equality

23

1

3,3

The aesthetic value is dominant in the opinions of social studies teacher candidates about which value they
attach least importance to in the social studies curriculum. Examples of direct quotes from teacher
candidates' views on aesthetic value are given below:
P.2: “Aesthetics. Because others are more important to me. I think looking beautiful and being nice are less
important than others." P.3: “Aesthetics. Compared to other values, aesthetic value is more in the
background. Because as long as there are values such as respect, love and responsibility, it can be without
aesthetics." P.15: “Aesthetics. The concept of aesthetics varies from person to person. Everyone can have
their own concept of beauty or aesthetics." P.21: “In my opinion, aesthetic value is the least important value.
229

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

Art, drawing etc. in our country. does not attract attention." P.24: “The least important of these values may
be aesthetics. Because this is a relative thing anyway, and if not, it wouldn't create huge life problems.”
P.29: It is aesthetic. Other concepts are very valuable for our social life. Aesthetics are important to me after
other values are formed." P.30: “It is aesthetic. Because it is the last stage of an aesthetic substance or a
phenomenon. Until that point, there are more important values."
It is seen that the scientific value is in the second place in the opinions of the social studies teacher
candidates about which value they attach least importance to in the social studies curriculum. Examples of
direct quotations from teacher candidates' opinions on scientific value are given below:
P.27: “Scientificity. Because I think it has less influence on human relationships than others. I think its area
of influence is limited since it is more about bureaucracy." P.30: “It is scientific. Because up to this point,
other values that society wants exist."
It is seen that saving value is in the third place in the opinions of social studies teacher candidates about
which value they attach least importance to in the social studies course curriculum. A sample of direct quote
from teacher candidates' views on savings value is given below:
P.25: “When we look at the values in the curriculum, the last value I see is savings. Because savings value
can be learned in the family, society, environment, everywhere, and I don't think it is less important than
other values."
Findings Regarding The Top 5 Value Rankings
Findings regarding the first five rankings of social studies teacher candidates' values in the social studies
course curriculum are shown in Table 3.
Table 3: The Opinions of The Preservice Teachers About The First Five Rankings of Values in The
Curriculum
Values
1. Value 2. Value
3. Value 4. Value 5. Value Total
1. Justice

4

4

4

2

4

18

2. Giving importance to1
family unity

1

3

3

4

12

3. Independence

2

7

1

---

2

12

4. Peace

---

---

1

---

1

2

5. Scientific

---

1

2

2

2

7

6. Diligence

---

---

3

4

---

7

7. Solidarity

---

---

---

3

1

4

8. Sensitivity

---

1

---

---

---

1

9. Honesty

2

8

2

2

2

16

10. Aesthetic

---

---

---

---

---

---

11. Equality

---

1

6

3

1

11

12. Freedom

3

3

2

2

1

11

13. Respect

5

3

1

3

4

16
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14. Love

3

---

1

4

4

12

15. Responsibility

---

---

2

1

1

4

16. Saving

---

---

---

---

---

---

17. Patriotism

9

2

2

1

---

14

18. Helpfulness

---

---

---

---

3

3

Patriotism takes the first place in the opinions of social studies teacher candidates about the first five
rankings of values in the social studies course curriculum. As seen in Table 3, the first five choices of
teacher candidates constitute the values.of patriotism (9), respect (5), justice (4), freedom (3), love (3),
independence (2), honesty (2) and giving importance to family unity (1).
The second rank of teacher candidates' first five choices form the values of.honesty (8), independence (7),
justice (4), freedom (3), respect (3), patriotism (2), giving importance to family unity (1), scientificity (1),
sensitivity (1) and equality (1).
The third rank of teacher candidates' first five choices constitute values.of equality (6), justice (4), to giving
importance to family unity (3), diligence (3), scientificity (2), honesty (2), freedom (2), responsibility (2),
patriotism (9), independence (1), peace (1), respect (1) and love (1).
The fourth rank of teacher candidates' first five choices constitute values of diligence (4), love (4), giving
importance to family unity (3), solidarity (3), equality (3), respect (3), justice (2), scientificity (2), honesty
(2), freedom (2), responsibility (1) and patriotism (1)
In the fifth of the first five choices of teacher candidates, justice (4), giving importance to family unity (4),
respect (4), love (3), helpfulness (3), independence (2), scientificity (2), honesty (2), peace (1), solidarity (1),
equality (1), freedom (1) and responsibility (1) constitute values.
Findings Regarding The Last 5 Values Rankings
Findings about the last five rankings of the values in the social studies lesson curriculum of social studies
teacher candidates are shown in Table 4.
Table 4: The Opinions of The Preservice Teachers About The Last Five Rankings of Values in The
Program
Values
14. Value 15. Value 16. Value 17. Value 18. Value Total
1. Justice

2

---

---

---

---

2

2. Giving importance to family--unity

1

---

---

---

1

3. Independence

---

1

1

---

---

2

4. Peace

3

2

3

---

---

8

5. Scientific

2

1

1

3

3

10

6. Diligence

3

2

3

2

---

10

7. Solidarity

3

3

7

---

---

13

8. Sensitivity

5

5

1

7

---

18

9. Honesty

---

---

---

---

---

---
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10. Aesthetic

---

---

1

4

24

29

11. Equality

1

1

1

2

1

6

12. Freedom

1

1

2

1

---

5

13. Respect

1

---

---

---

---

1

14. Love

1

5

---

---

---

6

15. Responsibility

2

3

---

---

5

16. Saving

4

3

7

9

2

25

17. Patriotism

---

---

---

---

---

---

18. Helpfulness

2

5

---

2

---

9

The aesthetic value is in the last place in the opinions of social studies teacher candidates about the last five
rankings of values in the social studies course curriculum. As seen in Table 4, the 18th rank of the last five
preferences of the teacher candidates constitute the values.of aesthetics (24), scientific (3), savings (2) and
equality (1).
The 17th rank of teacher candidates' last five choices are savings (9), sensitivity (7), aesthetics (4),
scientificity (3), diligence (2), equality (2), helpfulness (2) and freedom (1) constitute the values.
In the 16th of the last five choices of teacher candidates, solidarity (7), saving (7), peace (3), diligence (3),
responsibility (3), freedom (2), independence (1), scientificity (1), sensitivity ( 1), aesthetics (1) and equality
(6) constitute the values.
In the 15th order of the teacher candidates' last five choices, sensitivity (5), love (5), helpfulness (5),
solidarity (3), savings (3), peace (2), diligence (2), giving importance to family unity (1), independence (1),
scientificity (1), equality (1) and freedom (1) values are seen.
The 14th rank of teacher candidates' last five choices constitute values of sensitivity (5), savings (4), peace
(3), diligence (3), solidarity (3), justice (2), scientificity (2), responsibility (2), helpfulness ( 2), equality (1),
freedom (1), respect (1) and love (1).
Findings Regarding The Values Want to Be Added to The Program
The findings related to the values that the social studies teacher candidates are not included in the social
studies course curriculum but they want to add are shown in Table 5.
Table 5: The Values That The Prospective Teachers Want to Be Added to The Program
Value
Participant
f
%
Caring for the Environment2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 20,
You Live in
21, 23, 24, 25, 28

15

50

Patience

11

36,7

4

13,3

Animal Love

1, 3, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 27, 29,
30
14, 19, 26, 22

The values that social studies teacher candidates want to be added to the social studies course curriculum;
giving importance to the environment one lives in (f=15), patience (f=11) and love for animals (f=4).
Among the values that social studies teacher candidates want to be added to the social studies course
curriculum, giving importance to the environment they live in stands out. Some examples of direct
quotations from pre-service teachers' views on giving importance to the environment they live in are as
follows:
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P.2: “Caring for the environment one lives in can be given as a value. Because the environment we live in is
a blessing entrusted to us by nature. If we do not protect this grace, order will be broken and an unhealthy
life will occur.” P.5: “I think that the environment we live in is important not only for us but also for all
living things. That's why we need to pay attention to the environment we live in." P.7: “It is possible to give
importance to the environment one lives in. Because the environment is an important factor for creating
future generations and we should be individuals who care about the environment we live in.” P.24 said:
“The answer to give importance to the environment one lives in is the first answer that comes to my mind.
Because in recent years, both epidemic diseases and economic problems have come to the fore. I think that
the environment is an important factor in solving these and similar problems. That's why I think that more
attention should be paid to the environment in which we live.”
Patience ranks second among the values that social studies teacher candidates want to be included in the
social studies course curriculum. Some of the examples of direct quotations from pre-service teachers' views
on the answer to patience are given below:
P.1: “I think there might be patience. Because in today's world people's intolerance is increasing. I think that
more importance should be given to the social studies course curriculum by including the value of patience.
That's why the value of patience is important." P.6: “Patience can be given as a value. Because people's
patience with each other is an important factor for the peace of the society. P.27: “Patience. Because we live
in a time when our level of tolerance is decreasing day by day. Therefore, the value of patience should be
brought to people. If the value of patience is taught to people, it will enable people to treat each other with
love and respect.” P.30 said: “There may be patience. Because when we talk to people with different
opinions, we should be patient with their views, attitudes and actions. Thus, the order in society can be
maintained.”
Animal love is in the 3rd place among the values that social studies teacher candidates want to be included
in the social studies course curriculum. Some direct quotations from pre-service teachers' views on animal
love are given as follows:
P.4: “I want to answer as love of animals. Because as I see people who torture animals every day on social
media, I think that this value should be brought to those people as soon as possible.” P.20 said: “I think that
love for animals can be given as a value. Because I think that happiness comes from loving living things.
Animals are also creatures that make people happy. For example, I have a dog that I keep at home and I love
him very much. I am very happy when I spend time with him. That's why love for animals can be given as a
value in my opinion.”
DISCUSSION, CONCLUSION AND SUGGESTIONS
When the literature is reviewed, it is seen that similar studies have been conducted in this study, but there
are very few differences in terms of the results. Balcı & Yanpar Yelken (2013) stated in their article
"Teachers' views on values and value education practices in the primary education social studies curriculum"
that the teachers participating in the study found all the values in the social studies program very important.
In terms of importance, they emphasized that the values of fairness, peace, honesty, respect for feelings and
thoughts are at the top. Dere & Yavuzay (2020), in their article titled “Values education at school according
to social studies teachers: a case science study”, emphasized that patriotism, respect, honesty and justice are
the primary values social studies teachers want to win to their students. In this study, the most important
values according to social studies teacher candidates are patriotism, respect, justice, freedom, love, honesty,
independence, peace and family unity. In terms of the results obtained, this study is very similar to the
article of Dere & Yavuzay (2020) "Education of values at school according to social studies teachers: a case
science study".
Ulu Kalın (2017) included the values of fairness, respect, freedom, tolerance and peace in the first five
values ranking according to the importance of values in her article titled “Value hierarchy of social studies
teacher candidates”. Karatekin, Gencturk & Kılıcoglu (2013), in their article titled “Value hierarchy of
students, social studies teacher candidates and teachers”, emphasized that the first 3 values that are thought
to be acquired by students in social studies lessons are values of respect, honesty and patriotism. Yıldırım
(2018) stated in her article titled "Value hierarchies, justifications and suggestions of history teacher
candidates regarding the values in the curriculum", that the values of patriotism, justice and honesty are in
the first three places. In this study, in the first five values ranking; values of justice, honesty, respect,
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patriotism and attach importance to family unity come to the fore. In terms of the results obtained, this study
is similar to the study of Karatekin, Gencturk & Kılıcoglu (2013) and Yıldırım (2018).
Aslan (2016), in his article titled "Examining the opinions of social studies teachers on values education",
stated that the value of tolerance in social studies lesson is the most desired value. In this study, the value of
tolerance took the first place in the values that social studies teacher candidates wanted to be included in the
social studies curriculum. Value of tolerance was followed by care for health, cleanliness, hospitality,
empathy and love of nature and animals, respectively. The prominent value in both studies is similar in that
it is the value of tolerance.
This study revealed the views of social studies teacher candidates regarding the hierarchical order of values
in the social studies curriculum. In the study, opinions were revealed about what the most and least
important values in the social studies curriculum according to the teacher candidates, what are the first five
and the last five values, what the values to be added could be.
According to social studies teacher candidates, the most important value is the value of patriotism. This
shows us that teacher candidates consider loving the country as a sacred value. The value of patriotism was
followed by respect. The preservice teachers emphasized that unity and solidarity cannot be mentioned in a
place where there is no respect, therefore respect is an important value. The value of justice has been the
third most important value. The teacher candidates stated that discussions and chaos will not end in a place
where there is no justice. The value of justice was followed by the values of freedom, love, honesty,
independence, peace and family unity, respectively.
According to the teacher candidates, the least important value was the aesthetic value. The pre-service
teachers did not see the aesthetic value as an indispensable value, but as a value with secondary importance.
This value was followed by scientific, saving and equality values.
In the first five values ranking of social studies teacher candidates; values of justice, honesty, respect,
patriotism, giving importance to family unity, love and independence come to the fore. It is seen that the last
five values of teacher candidates include aesthetics, savings, sensitivity, solidarity, scientificness and hard
work.
Social studies teacher candidates, about the values that are not included in the social studies curriculum but
want to be included; they expressed the answers of giving importance to the environment they live in,
patience and love for animals.
If we summarize the work done in general terms; according to social studies teacher candidates, the most
important value is patriotism. Other important values; values of respect, justice, freedom, love, honesty,
independence, peace and family unity. The least important is its aesthetic value. In the top 5 rankings of
teacher candidates, justice, honesty, respect, patriotism, giving importance to family unity, love and
independence come to the fore. In the last 5 rankings, it is seen that there are values of aesthetics, savings,
sensitivity, solidarity, scientific and diligence. According to the social studies teacher candidates, the values
that are not included in the social studies curriculum but want to be included are; caring for the environment,
patience and love of animals.
Based on the results obtained, it can be suggested to attach importance to the living environment, to include
patience and love of animals as values in the social studies curriculum. In addition, since this study is
meaningful in terms of revealing the values that social studies teacher candidates prioritize, it can be
suggested that similar studies can be applied in other fields.
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ÖZET
Bu araştırmada, spor bilimleri fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının etik liderlik, etik iklim ve
kariyerizm yönelimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma nicel araştırma modeline göre tasarlanarak,
ilişkisel tarama modeli kapsamında yürütülmeye çalışılmıştır. Araştırma grubunu Akdeniz bölgesinde yer alan
beş üniversitesinin spor bilimleri fakültelerinde görev yapmakta olan 38 kadın ve 65 erkek olmak üzere toplam
108 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak; Etik Liderlik Ölçeği, Örgütsel
Etik İklim Ölçeği, Kariyerizm Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler
SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, öğretim elemanlarının orta
düzeyde etik iklim algılaması içerisindeyken düşük düzeyde etik liderlik ve kariyerizm düzeyinde olduğu
bulunmuştur. Aynı zamanda erkek öğretim elemanlarının kariyerizm algılamaları kadınlara göre yüksek
bulunur iken; yaşları 32-36 arası olan katılımcıların etik liderlik algıları daha yüksek yaş guruplarına göre
düşük bulundu. Sadece lisans diplomasına sahip akademisyenlerin etik iklim ve etik liderlik algılamarı, daha
üst eğitime sahip olanlara göre yüksek olduğu görüldü. Aynı zamanda mesleki deneyimi fazla olan öğretim
elemanlarının etik liderlik ve etik iklim algılamaları yüksek bulundu.
Anahtar Kelimeler: Etik liderlik, etik iklim, kariyerizm yönelimi, öğretim elemanı
ABSTRACT

In this study it was aimed to examine the ethical liedership,ethical climate and careerism orientations of the lectures
working in the faculties of sports sciences. This study was desingned the quantitative research model, tried to be
conducted within the scope of the relational survey model. The research group consists of a total of 108 lecturers, 38
women and 65 men, working in the sports sciences faculties of five universities in the Mediterranean region. As the data
collection tool of the research; Ethical Leadership Scale, Organizational Ethical Climate Scale, Careerism Scale and
personal information form were used. The data obtained from the research were analyzed with the SPSS program. When
the results of the research were evaluated, it was found that they had a low level of ethical leadership and careerism
while the instructors had a medium level of ethical climate perception. At the same time, while male instructors'
perceptions of careerism are higher than females; The ethical leadership perceptions of the participants at the age
between 32 and 36 were found to be lower than those of the higher age groups. It was seen that the ethical climate and
ethical leadership perceptions of academicians with only a bachelor's degree were higher than those with higher
education. At the same time, ethical leadership and ethical climate perceptions of lecturers with more professional
experience were found to be high.

Keywords: Ethical leadership, ethical climate, careerism orientation., lecturer

GİRİŞ
Etik; Yunanca, karakter ve davranış anlamına gelen “etos” sözcüğünden türetilerek, felsefenin, ahlaki
değerlerini inceleyen dalı olarak tanımlanmıştır. Ahlak sözcüğünün İngilizce karşılığı olan “morality” ise
Latince “moralis” kavramından türetilerek, görgü ve gelenek anlamlarına geldiği belirtilmiştir (Thompson,
1985). Etik yaşamın her evresinde olan, vazgeçilmesi zor bir kavram olarak ifade edilmiştir. İş yaşamında
hizmet veren her sektördeki meslek çalışanlarının da sahip olduğu etik değerler bulunmaktadır. Bu açıdan etik;
bir mesleğin veya örgüt çalışanlarının davranışlarının şekillenmesini sağlayan ve onlara yön veren kuralların
bütünü olarak tanımlanmıştır (Dönertaş, 2008).
Brown ve diğerleri (2005) etik liderliği; “Kişisel faaliyetlerinde ve kişilerarası ilişkilerde normatif uygunluk
çerçevesinde yönetim sergileyen ve bu tarz yönlendirmeleri iki yönlü iletişim, güçlendirme ve ahlaki
düşünmeye yönelterek artırmayı hedefleyen bir liderlik tarzı” olarak betimlemişlerdir. Etik liderlik anlayışını
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benimseyen yöneticiler, etiğe uygun buldukları davranışları ödüllendirip etik dışı davranışları disipline
ettikleri için, çalışan bireyleri istenen olumlu örgütsel davranışlara teşvik etmektedirler. Buna ek olarak liderin
kendisi de etik davranışları ile çalışan bireylerin etiğin önemini kavramasını sağlar ve bu sayede çalışan
bireylerin etik dışı davranışlarda bulunma olasılığını düşürür (Mayer, et. al., 2012).
Etik liderliğin özellikleri incelendiğinde otantik, manevi ve dönüşümcü liderlikte olan çeşitli özelliklerin etik
liderlik içerisinde de bulunduğu görülmektedir. Etik liderliğin bu liderlik yaklaşımlarından daha fazlasını ifade
ettiği söylenebilir (Mayer, et.al., 2009).
İklim (climate) sözcüğü ise, kökeni bakımından Yunanca bir sözcük olup “eğilim”, “yönelme” anlamlarına
gelmektedir. İşletme literatürü incelendiğinde “iklim” işletme üyelerinin, örgütün iç ve dış çevresini nasıl
değerlendirdiğini belirtmektedir. Bir işletmenin etik iklimi; hangi davranışın doğru olduğu ve etik problemlere
ilişkin sunduğu çözüm önerileri dizisi olduğu söylenebilir (Savran, 2007:16). İşletmelerde farklı etik
iklimlerin oluşmasında örgüt çalışanlarının şahsi çıkar, şirketin kârı, sosyal sorumluluk gibi etik iklim
yaklaşımları etkili olan faktörler arasında gösterilebilir (Savran, 2007:16-17). Etik iklim, örgütlere doğru
davranışı göstermesinin yanı sıra etik sorunlar karşısında işletmenin çözümler üretmesine kaynaklık eder
(Peterson, 2002). İş görenlerin örgütlerinde mevcut ilke ve prosedürlerle ilişkili olarak edindikleri ortak
düşünce etik iklimi meydana getirmektedir (Elçi ve Alpkan, 2006). İş hayatında etik iklim; iş görenlerin
örgütlerinin etik uygulamaları hakkındaki ortak ve anlamlı olan düşünceleri olarak belirtilmektedir. Bu ortak
beklentilerin temeli, örgütlerin etik sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında s o r u n l a r a nasıl baktıkları ve
çözüm önerileri ile ilgili çalışanların gözlemleri ve fikirleri olarak belirtilmektedir. (Wimbush ve Shepard,
1994).
Türk Dil Kurumu’na göre kariyerizm, kariyer yapmayı en yüksek amaç hâline getiren düşünce sistemi olarak
belirtilmiştir. Genel kabul gören literatüre baktığımız zaman ise Kariyerizm (careerism), örgütteki işgörenlerin
kariyer hedeflerine uygun olarak ilerleme istekleri doğrultusunda meşru yöntemlerden uzaklaşarak kişisel usul
ve yöntemleriyle sürdürme eğiliminde olmaları olarak tanımlanmaktadır (Feldman & Weitz, 1991).
Kariyerizm eğilimi; etik dışı yollarla, manüpülatif davranışlarla, çıkar uğruna sosyal ilişkilerin kurulmasıyla
ve herhangi bir performans göstermeksizin kariyer ilerlemesi sağlanmaya çalışılmasıdır (Feldman ve Weitz,
1991). Feldman (1985), çalışanların iş güvencelerinin azalması ve örgütteki pozisyonlarının öngörülebilir
olmaktan çıkması gibi faktörlerin çalışanları performans merkezli kariyer kurgusundan ziyade alternatif
yollara yönlendirdiğini ifade etmektedir. Feldman ve Weitz (1991) kariyerizm kavramını, kişinin kariyerinde,
performansa dayanmayan, farklı yollarla ilerleme arzusu biçiminde tanımlamaktadırlar. Bu fikir çerçevesinde
kariyerizm yönelimli çalışanlar; örgüt içerisinde yükselmenin sadece kişisel yeterliliğe bağlı olarak
gerçekleşmeyeceği, bireyin kariyerinde ilerlemesinin sosyal ilişkilerine bağlı olduğu, örgütte başarılı
görünmenin başarılı olmak kadar işlevsel olduğu, hak edileni elde etmek için bireylerin bazen yanıltıcı
davranışlar içerisine girmesinin makul olduğu, işveren veya örgüt yanlısı davranmanın bireysel çıkarlarla ters
düşebileceği yönünde inançlara sahiptirler.
Etik liderliğin kariyerist eğilim sahibi kişilerde görülen etik dışı davranışları ve gerçek dışı performans
gösterme uygulamalarını, ahlaki yol göstericilik ve çalışan bireylere gösterilen ilgi sayesinde azaldığı ortaya
konulmuştur (Khuntia ve Suar, 2004). Etik kurallara sadık, adil, güven ortamının oluştuğu ve etik iklimin
işletmenin paydaşları tarafından paylaşıldığı ortamlarda, çalışanların işletmenin geleceğine ve yönetime olan
yaklaşımının olumlu olarak etkileneceği ve çalışanların kariyerist davranışlar sergilemesinin azalacağı
söylenebilir. Etik liderlik davranışları aracılığıyla kariyerist eğilimlerinden kaçınacak olan çalışanlar, kendi
bireysel amaçlarından ziyade, işletmenin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermeye başlayacak ve
oluşturulan bu olumlu hava sayesinde, işletmenin örgütsel performansının yükseliş göstereceği söylenebilir
(Liman, ve ark, 2019).
Birçok kurum çalışanlarının davranışlarını kontrol etmek için üyelerinin zorlayıcı gücünü kullanmaktadır.
Üniversitede çalışan öğretim elemanları bireysel olarak çalışmaktadırlar. Akademisyenler bilimsel çalışma
yapıp yayın üretmelerinin yanı sıra görevde yükselmek ve özlük haklarının iyileşmesi adına üniversitenin
belirlediği kriterler doğrultusunda sürekli çalışmaları gerektiğinin bilincindedirler. Bu yapılanlar da
üniversitenin kalitesini arttırır. Zorlayıcı gücün akademik personeli olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir.
Yaptırım gücü söz konusudur ama bu yaptırım gücü olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Zorlayıcı güce
ihtiyaç olduğu ve zorlayıcı gücün varlığını kabul ettiklerinden dolayı üniversitede çalışmaktadırlar. Bu
nedenle öğretim elemanlarınnın kariyerizm yönelimleri önemli görülmektedir.
Mevcut literatür incelendiğinde etik liderlik, etik iklim ve kariyerizm yöneliminin bir arada incelendiği
çalışmalar nadir olarak görülmektedir. Birbirini etkileyen bu üç değişkenin özellikle akademisyenlerin
238

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

algılamaları yönünde incelenmesi önemli görülmektedir.
MATERYAL VE METOD
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmanın amacı Spor Bilimleri Fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının etik liderlik ve örgütsel
etik iklim algılamalarının kariyerizm yönelimlerine etkisini araştırmaktır. Araştırma modeli ve oluşturulan
hipotezler aşağıda sunulmuştur:
Demografik
Özellikler

Kariyerizm

Etik Liderlik
Örgütsel Etik
İklim
Şekil 1. Araştırmanın Modeli

Araştırmanın Hipotezleri
H1: Öğretim elemanlarının demografik özellikleri ile (cinsiyet, yaş, eğitim, akademik kadro, mesleki tecrübe)
etik liderlik, örgütsel etik ve kariyerizm algılamaları arasında farklılık vardır.
H2: Öğretim elemanlarının etik liderlik ile kariyerizm algılamaları arasında negatif yönde bir ilişki vardır.
H3: Öğretim elemanlarının örgütsel etik iklim ve kariyerizm algılamaları arasında pozitif yönde bir ilişki
vardır.
H4: Öğretim elemanlarının etik liderlik ile örgütsel etik eklim algılamaları arasında pozitif yönde bir ilişki
vardır.
Araştırma Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evreni Türkiye’deki spor bilimleri fakültelerinde görev yapan akademisyenlerden oluşmaktadır.
Örneklem seçiminde basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Uygun örnekleme yöntemi
belirlenirken; örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulanabilir olması göz önünde bulundurulmuştur.
Araştırmaya gönüllülük esasına göre Akdeniz bölgesinde bulunan toplam 5 üniversitenin spor bilimlleri
fakültelerinden 103 öğretim elemanı katılmıştır
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak etik liderlik ölçeği, etik iklim ölçeği ve kariyerizm ölçeği kullanılmıştır.
Etik Liderlik Ölçeği: Brown vd. (2005) tarafından geliştirilen Tuna vd. (2012) tarafından Türkçeye
uyarlanan 10 ifadelik “Etik Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır.
Etik İklim Ölçeği : Örgütün etik iklimi, Schwepker ve diğerlerinin (1997) ölçeğininin temel alındığı Biçer
(2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 7 ifadeden oluşan ölçek ile değerlendirilmiştir (Schwepker vd., 1997;
Schwepker, 2001). Ölçek tek boyutdan oluşmaktadır ve 5’li Likert tipindedir.
Kariyerizm Ölçeği: Feldman ve Weitz (1991) tarafından geliştirilen Yıldız (2015) tarafından Türkçeye
uyarlanan Kariyerizm ölçeği tek boyutlu 5’li likert tipinde bir ölçektir.
Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin analizi için SPSS paket programından yararlanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerin yanı
sıra; dağılımların normallik yapısı çarpıklık ve basıklık testleri aracılığıyla incelenmiştir. Normal dağılım
yapılarıyla karşılaşılması sonucunda parametrik test kararı alınmıştır. İkili değişkenlere göre farklılıkları
belirlemek amacıyla Independent Samples t-Testi, gruplar arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılığı belirlemek için ise Tukey
testinden faydalanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki düzeyini belirlemek için ise pearson korelasyon
analizinden faydalanılmıştır.
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BULGULAR
Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler- Yüzde Frekans Dağılımları
Demografikler
Değişkenler
f
Cinsiyet
Erkek
65
Kadın
38

%
63,1
36,9

Yaş

27-31 yaş
32-36 yaş
41-44 yaş
44 ve üstü yaş

17
25
19
42

16,5
24,3
18,4
40,8

Eğitim Düzeyi

Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

6
16
81

5,8
15,5
78,6

16
33
20
24
10

15,5
32,0
19,4
23,3
9,7

1-5
6-10
11-15
16-20
21 ve üstü

17
14
17
10
45

16,5
13,6
16,5
9,7
43,7

Toplam

103

100

Bulunulan
Kadro

Akademik Araştırma Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Dr. Öğretim Üyesi
Doçent
Profesör

Mesleki Çalışma Yılı

Tablo 1 incelendiğinde, cinsiyet demografik özelliğine ilişkin frekans ve yüzde değerleri yer almakta olup,
katılımcıların %63,1’i ( n=65) erkek, %36,9’u (n =38) kadın öğretim elemanları olduğu belirlenmiştir.
katılımcıların %85,4’ü (n=88) evli, %14,6’sı (n=15) bekar olduğu; %40,8‘i 44 ve üstü yaş (n=42)aralığında
olduğu belirlenmiştir. Öğretim elemanlarının %78,6’sı doktora düzeyinde olduğu ,%15,5’i yüksek lisans,
%6’sı lisans mezunu olduğu görüldü; akademik kadro demografik özelliğine göre katılımcıların %15,5’i
Araştırma Görevlisi, %32’si Öğretim Görevlisi, %19,4’ü Doktor Öğretim Üyesi, %23,3’ü Doçent, %9,7’sinin
de profesör olduğu saptanmıştır. Mesleki çalışma yılı demografik özelliğine ilişkin frekans ve yüzde değerleri
yer almakta olup, katılımcıların %43,7’si 21 yıl ve üstü (n=45) mesleki çalışma yılına sahip olduğu tespit
edilmiştir. Kariyeriniz boyunca akademik aşama kaydettiniz mi sorusuna katılımcıların %76,7’si evet (n=79),
%23,3’ü hayır (n=24) cevabını verdikleri belirlenmiştir. Akademik kariyeriniz boyunca kurum değiştirdiniz
mi sorusuna katılımcıların %51,5’i evet (n=53), 48,5’i hayır (n=50) cevabını verdikleri saptanmıştır.
Tablo 2. Etik İklim, Etik Liderlik ve Kariyerizm Değişkenlerine İlişkin Ortalama ve Standart Sapma
Değerleri
Boyutlar

X̄

ss

Min.

Max.

n

Etik İklim
Etik Liderlik
Kariyerizm

3,03
2,88
2,94

1,08
1,25
,85

1,0
1,0
1,43

5,00
5,00
4,71

103

Tablo

2

incelendiğinde; katılımcıların etik iklim, etik liderlik ve kariyerizm değişkenlerine ilişkin ortalama, standart
sapma, minimum ve maksimum değerler yer almaktadır. Etik iklim değişkeninin ortalaması X̄=3,03;ss=1,08
olarak belirlenmiştir. Etik liderlik değişkeninin ortalaması X̄=2,88;ss=1,25 olarak belirlenmiştir. Kariyerizm
değişkeninin ortalaması X̄=2,94; ss =0,85 olarak belirlenmiştir.
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Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Göre Etik İklim, Etik Liderlik ve Kariyerizm Boyutlarına İlişkin T-Testi
Sonuçları
Boyutlar
Cinsiyet N
X̄
ss
t
p
Etik İklim

Erkek
Kadın

65
38

2,98
3,12

1,10
1,06

-,643

0,52

Etik Liderlik

Erkek
Kadın

65
38

2,88
2,84

1,23
1,31

,153

0,87

Kariyerizm

Erkek
Kadın

65
38

3,13
2,60

0,83
0,78

3,29

0,00*

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların etik iklim ve etik liderlik algılamalarında cinsiyet değişkenine göre
aralarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Katılımcıların kariyerizm algılamalarında ile cinsiyet
değişkeni ile aralarında farklılık bulunmuştur (p<0,05). Ortalamalar incelendiğinde erkeklerin kariyerizm
algılamaları (X̄=3,13) kadınlara göre (X̄=2,60) yüksek çıkmıştır.
Tablo 4. Yaş Değişkenine Göre Etik İklim, Etik Liderlik ve Kariyerizm Boyutlarına İlişkin Anova Testi
Sonuçları
Boyutlar
Etik İklim

Yaş Aralığı

N

X̄

ss

1. 27-31 yaş
2. 32-36 yaş
3. 41-44 yaş
4. 44 ve üstü
yaş

17
25
19
42

2,67
2,70
3,08
3,34

1,04
1,14
,94
1,06

Toplam

103

3,03

1,08

17
25
19
42

2,48
2,40
3,02
3,24

1,05
1,33
1,10
1,25

Toplam

103

2,87

1,25

1. 27-31 yaş
2. 32-36 yaş
3. 41-44 yaş
4. 44 ve üstü
yaş

17
25
19
42

3,01
2,71
3,05
2,99

1,09
,87
,82
,74

Toplam

103

2,94

,85

1. 27-31 yaş
Etik Liderlik 2. 32-36 yaş
3. 41-44 yaş
4. 44 ve üstü
yaş

Kariyerizm

F

p

2,704

0,50

3,175

0,02*

,810

0,49

Fark

2<4

Tablo 4 incelendiğinde; katılımcıların etik iklim ve kariyerizm algılamalarında yaş değişkenine göre
aralarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Katılımcıların etik liderlik algılamalarında ise yaş
değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Ortalamalar incelendiğinde 32-36 yaş
aralığındaki katılımcıların etik liderlik algılama ortalamaları (X̄=2,40), 44 ve üstü yaş aralığında (X̄=3,24)
olan katılımcılara göre düşük çıkmıştır.
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Tablo 5. Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Etik İklim, Etik Liderlik ve Kariyerizm Boyutlarına İlişkin
Anova Testi Sonuçları
X̄

ss

F

p

Fark

4,02
2,75
3,01

,06
1,32
1,03

3,23

0,04*

1>2

103 3,03

1,08

4,69

0,01*

1>2
1>3

,626

0,53

Boyutlar

Eğitim Düzeyi

Etik İklim

1. Lisans
6
2. Yüksek Lisans 16
3. Doktora
81
Toplam

Etik
Liderlik

N

1. Lisans
6
2. Yüksek Lisans 16
3. Doktora
81
Toplam

4,25
2,49
2,84

,38
1,53
1,18

103 2,87

1,25

1. Lisans
6
Kariyerizm 2. Yüksek Lisans 16
3. Doktora
81
Toplam

2,74
3,13
2,91

,38
,93
,86

103 2,94

,85

Tablo 5 incelendiğinde; katılımcıların etik iklim ve etik liderlik algılamalarında eğitim düzeyi değişkenine
göre aralarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Lisans mezunu olan öğretim elemanlarının etik
iklim (X̄=4,02) ve etik liderlik (X̄=4,25) algılamaları yüksek lisans (X̄=2,75) ve doktora (X̄=2,84) yapanlardan
yüksek çıkmıştır. Katılımcıların kariyerizm algılamalarında ise eğitim düzeyi değişkenine göre aralarında
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05).
Tablo 6. Bulunduğunuz Akademik Kadro Değişkenine Göre Etik İklim, Etik Liderlik ve Kariyerizm
Boyutlarına İlişkin Anova Testi Sonuçları
Boyutlar
Bulunduğunuz N
X̄
ss
F
p
Fark
Akademik
Kadro
1.
Araştırma 16 2,62
1,21
Etik İklim
Görevlisi
33 3,23
1,09
1,304
0,274
2.
Öğretim 20 2,84
,95
Görevlisi
24 3,23
1,05
3. Dr. Öğretim 10 2,90
1,06
Üyesi
10 3,03
1,08
4. Doçent
3
5. Profesör
Toplam
1.
Araştırma 16 2,49
1,24
Etik
Görevlisi
33 3,05
1,38
1,781
0,139
Liderlik
2.
Öğretim 20 2,39
1,05
Görevlisi
24 3,18
1,21
3. Dr. Öğretim 10 3,09
1,14
Üyesi
2,87
1,25
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Kariyerizm

4. Doçent
5. Profesör
Toplam
1.
Araştırma
Görevlisi
2.
Öğretim
Görevlisi
3. Dr. Öğretim
Üyesi
4. Doçent
5. Profesör
Toplam

10
3
16
33
20
24
10
10
3

2,76
2,96
3,10
2,79
3,17
2,94

,93
,90
,74
,90
,58
,85

,755

0,557

-

Tablo 6 incelendiğinde; katılımcıların etik iklim, etik liderlik ve kariyerizm algılamalarında bulunduğunuz
akademik kadro değişkenine göre aralarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05).
Tablo 7. Mesleki Çalışma Yılı Değişkenine Göre Etik İklim, Etik Liderlik ve Kariyerizm Boyutlarına
İlişkin Anova Testi Sonuçları
Boyutlar
Mesleki
N
X̄
ss
F
p
Fark
Çalışma Yılı
1. 1-5
17
2,66
1,15
Etik İklim
2. 6-10
14
2,90
1,18
2,741
0,03*
1<4
3. 11-15
17
2,57
,76
4. 16-20
10
3,66
,90
5. 21+
45
3,24
1,08

Etik
Liderlik

Kariyerizm

1. 1-5
2. 6-10
3. 11-15
4. 16-20
5. 21+

17
14
17
10
45

2,52
2,77
2,24
3,77
3,07

1,14
1,31
,98
,99
1,30

1. 1-5
2. 6-10
3. 11-15
4. 16-20
5. 21+

17
14
17
10
45

2,79
2,71
3,10
2,57
3,08

,89
1,12
,86
,53
,78

3,303

0,01*

1,323

0,26

3<4

Tablo 7 incelendiğinde; katılımcıların etik iklim ve etik liderlik algılamalarında mesleki çalışma yılı
değişkenine göre aralarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Etik iklim algılama ortalamaları
incelendiğinde 1-5 yıl arası çalışma deneyimi (X̄=2,66) olan katılımcıların ortalamaları 16-20 yıl arası
(X̄=3,66) deneyimi olanlardan düşük çıkmıştır. Etik liderlik algılama ortalamaları incelendiğinde ise 11-15
yıl çalışma deneyimine (X̄=2,24) sahip katılımcıların ortalamaları 16-20 yıl arası deneyime (X̄=3,77) sahip
olanlardan düşük çıkmıştır.
Katılımcıların kariyerizm algılamalarında ise mesleki çalışma yılı değişkenine göre aralarında anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır (p>0,05).
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Tablo 8. Etik İklim, Etik Liderlik ve Kariyerizm Değişkenlerine İlişkin Pearson Korelasyon Analizi
Sonuçları
Değişkenler
Etik İklim
Etik Liderlik
Kariyerizm
Etik İklim

1

,899*

-,059

Etik Liderlik

,899*

1

-,052

Kariyerizm

-,059

-,052

1

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05
Tablo 8 incelendiğinde etik iklim, etik liderlik ve kariyerizm değişkenlerinin pearson korelasyon analizi
sonuçları yer almaktadır. Yapılan analiz sonucunda etik iklim ve etik liderlik değişkenleri arasında pozitif
yönde çok yüksek korelasyon olduğu tespit edilmiştir (r= ,899). Etik iklim ve kariyerizm değişkenleri arasında
negatif yönde düşük korelasyon olduğu tespit edilmiştir (r= -,059). Etik liderlik ve kariyerizm değişkenleri
arasında negatif yönde çok düşük korelasyon olduğu tespit edilmiştir (r= -,052).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada spor bilimleri fakültelerinin akademisyenlerinin etik iklim, etik liderlik ve kariyerizm
yönelimleri bazı demografik değişkenlere göre incelenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre akademisyenlerin orta düzeyde etik iklim ve etik liderlik algılamaları içerisinde
olduğu bulunmuştur. Katılımcıların kariyerizm yönelimi algılamalarının ise düşük düzeyde olduğu
söylenebilir. Bunun nedeni akademisyenlerin sahip oldukları konumu tam olarak veya sınırsız güç olarak
görmemeleri olabilir. Yoğurtcu ve ark., (2021) çalışmasında ise akademisyenlerin etik iklim algılamaları
yüksek bulunmuştur (20). Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların etik iklim ve etik liderlik
algılamaları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunamazken (p>0,05); kariyerizm
algılamaları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Sonuçlar
incelendiğinde erkek akademisyenlerin algılamaları kadın akademisyenlere göre daha yüksek çıkmıştır.
Bunun sebebi olarak erkek bireylerin kariyerist yönelimlerinin daha baskın gelmesi olabilir. Literatürde bu
konu hakkında etik açıdan kadınların adalet algılarını güçlendirecek ortamın oluşturulmasının daha zor olduğu
ifade edilmiştir (21).
Akademisyenlerin yaşlarının etik iklim ve kariyerizm algılamaları üzerine herhangi bir farklılığa neden
olmadığı sonucuna ulaşıldı. Ancak yaş değişkeninin etik liderlik algılamaları üzerinde etkili olduğu
görülmüştür (p<0,05). Elde edilen ortalamalar sonucunda 32-36 yaş arasındaki katılımcıların etik liderlik
algılamalarının diğer yaş aralığındaki katılımcıların etik liderlik algılamalarına göre daha düşük çıktığı
görülmüştür (X̄=2,40). Bu veriler genel olarak akademisyenlerin etik liderlik anlayışına uygun hareket ettiğini
kısmen buna uyulmadığını göstermektedir. Yaşın, işe yabancılaşmayı etkileyen bir unsur olmadığı; unvanın
işe yabancılaşmayı etkileyen bir unsur olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca etik liderliğin işe yabancılaşmayı
engelleyebilen bir boyut olduğu söylenebilir (22).
Katılımcıların etik iklim ve etik liderlik algılamalarında eğitim düzeyine göre farklılık görülmüş, lisans
mezunu olan öğretim elemanlarının algılamaları, yüksek lisans (X=2,75) ve doktora (X=2,84) yapanlardan
yüksek çıkmıştır. Bu bulgulardan hareketle eğitim düzeyi düştükçe etik iklim ve etik liderlik algılamalarının
yükseldiği söylenebilir. Literatür incelendiğinde çalışanların etik iklim, tükenmişlik ve işten ayrılma
tutumlarının düzeyi ile eğitim düzeyi arasında bir farklılığa rastlanmamıştır (23.) Aynı zamanda çalışmada
öğretim elemanlarının akademik kadro değişkenine göre farklılık görülmemiştir.
Araştırmanın diğer bir sonucu olarak mesleki deneyimleri az olan akademisyenlerin etik liderlik ve etik iklim
ortalamaları, daha yüksek deneyime sahip akademisyenlerden düşük çıkmıştır. Bu sonucun akademisyenlerin
mesleki doyumlarından kaynaklandığı söylenebilir. Çalışılan süre arttıkça etik iklim ve etik liderlik
ortalamaları da doğru orantılı olarak artmaktadır denilebilir.
Öğretim elemanlarının algılamalarına göre etik iklim ve etik liderlik değişkenleri arasında pozitif yönde çok
yüksek korelasyon olduğu bulunmuştur. Araştırmanın bu verileri doğrultusunda etik iklim ve etik liderlik
algılamalarının birbirleri üzerinde doğrudan etkisi olduğu söylenebilir. Ancak kariyerizm değişkeni ile diğer
değişkenler arasındaki korelasyon negatif yönde ve düşük çıkmıştır. Bu sonuç, kariyerizm yönelimi ile etik
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iklim ve etik liderlik değişkenlerinin birbirleri üzerinde pozitif bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.
Yapılan çalışmalara bakıldığında etik liderlik davranışları sergileyen bireylerin kariyerist eğilimlerden
uzaklaştığı sonucuna ulaşılmıştır (24).
Öneriler
Araştırma sonucunda elde edilen verilerden hareketle literatüre katkı sağlaması bakımından kurumlara ve
araştırmacılara aşağıdaki öneriler sunulabilir:
1- Etik iklim ve etik liderlik davranışlarını özendirmek amacıyla akademik personellere yönelik olarak belirli
aralıklarla seminerler düzenlenebilir.
2- Kariyerist eğilim göstermeye yatkın olan bireylerin kuruma olumsuz yönde etkileri olacağı düşünülerek,
bu tarz akademisyenlerin kadroya alım sürecinde ve devam eden süreçte çeşitli aşamalardan geçmesi
sağlanabilir.
3- Araştırmadan elde edilen sonuçlarla benzer veya zıt sonuçlara ulaşabilmek amacıyla yeni yapılacak
çalışmalarda daha fazla spor bilimleri fakülteleri akademisyenlerine ulaşılabilir.
4- Yeni yapılacak araştırmalarda kariyerizm yönelimli davranışlar sergileyen bireylerin akademik açıdan
beklentileri ve buna bağlı olarak gösterniş oldukları liderlik yaklaşımları incelenebilir.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ
EXAMINATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS LESSON SATISFACTION LEVELS
OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Hayati ARSLAN
ORCID: 0000-0002-5448-2653
Hakkı ULUCAN
ORCID: 0000-0002-0059-1344
ÖZET
Bu çalışma, Kayseri ilinde lisede eğitim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersinden algıladıkları
memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Kayseri ilinde 2021-2022
eğitim-öğretim yılında öğrenim gören lise öğrencilerinden tesadüfi yöntemle seçilmiş 350 kişi
oluşturmuştur. Araştırmada “demografik bilgi formu” yanı sıra “beden eğitimi ve spor dersi memnuniyet
ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programı SPSS.25
aracılığıyla analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda belli
bir spor branşı ile uğraşan öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersi memnuniyet düzeylerinin belli bir spor
branşı yapmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Belli bir spor branşı ile uğraşan
kişilerde ise bireysel sporlar ile uğraşanlar ile takım sporları ile uğraşanlar arasında anlamlı bir farklılığın
olduğu ve takım sporları ile uğraşan öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik memnuniyet
düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor, Memnuniyet, Lise Öğrencileri
GİRİŞ
Eğitimin insana özgü bir faaliyet olmasından dolayı fizyolojik ve psikolojik yapımız gereği eğitime muhtaç
varlıklarız (Koçak, 2002). Kişiler eğitim amaçlarını gerçekleştirirken zihinsel eğitimleri ile fiziksel
eğitimleri gerçekleştirmeleri de gerekmektedir. Genel eğitimin önemli bir parçası beden eğitimi dersidir.
Genel eğitimin ve beden eğitiminin amaçları birbirlerini tamamlar niteliktedir (Yavaş, 1996). Cumhuriyetin
ilan edilmesinden günümüze kadar ders müfredatlarında yer alan beden eğitimi dersi, öğrencileri sadece
fiziksel olarak değil, sosyal ve psikolojik olarakta yetişmelerini sağlamaktadır. (Sağın ve Karabulut 2019).
Öğrencilerin genel anlamda okul ve derslere yönelik ilgi düzeyleri değerlendirildiğinde beden eğitimi ve
spor dersinin yapılan birçok bilimsel çalışmaya göre eğitimin tüm aşamalarında öğrencilerin en çok ilgi
besledikleri, hoşlandıkları ve pozitif tutum sergiledikleri derslerin başında yer aldığı görülmektedir. Bu
bağlamda yürütülen araştırmalarda öğrencilerin beden eğitimi dersine olan ilgisinin en önemli sebepleri
olarak kendilerine hem beden eğitimi dersi içerisinde hem de okul dışında fiziksel aktivitelere katılım fırsatı
sunması olduğu belirtilmiştir (Güllü ve ark., 2016). Beden eğitimi dersine karşı olumlu tutum içerisinde olan
öğrencilerin ders dışında da fiziksel aktivite yaptıkları ifade edilmektedir (Walhead ve Buckworth, 2004).
Yurtiçinde gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik
tutumlarının olumlu olduğu belirtilmiştir (Aybek, İmamoğlu ve Taşmektepligil, 2011; Erhan ve Tamer,
2009). Yapılan bazı araştırmalarda ise öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı olumsuz tutum içerisinde
oldukları belirtilmiştir (Balyan, 2009; Gürbüz ve Özkan, 2012).
Öğrenciler, olumlu ve olumsuz tutumlarını beden eğitimi ve spor dersine karşı gösterdikleri gibi başka
derslere karşı da sergileyebilirler. Öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine karşı sergiledikleri tutumların
pozitif olması, dersin daha etkin ve uygulamaların daha verimli gerçekleşmesine, beden eğitimi ve spor
açısından önem arz eden tüm amaçlara hizmet etmesine yol açacaktır (Silverman ve Scrabis 2004). Sınıf
içerisinde beden eğitimi dersini sevmeyen öğrencilerin fazla olması, dersin işleyiş verimini olumsuz
etkileyebilir, derse olan katılımı düşürebilir, derse verilen önemi azaltabilir ve dersin akışını bozabilir. Bu
nedenle bu çalışmada lisede okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik memnuniyet
düzeylerini inceleyerek, elde edilen sonuçların paylaşılması amaçlanmaktadır.
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, Kayseri’de öğrenim gören lise öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersi memnuniyet
düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesidir.
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KAPSAM
Araştırma 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde Kayseri’de öğrenim gören lise öğrencilerini
kapsamaktadır.
YÖNTEM
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Kayseride öğrenim gören lise
öğrencileri arasından yaklaşık 420 kişiye anketler uygulanmıştır eksik ve hatalı girilen anketler
değerlendirme dışı bırakılarak 350 anket istatistiksel analiz için veri seti olarak kullanılmıştır. Araştırmada
uygulanan anket; Demografik bilgi formu ve beden eğitimi ve spor dersi memnuniyet ölçeği olmak üzere iki
bölümden oluşmuştur. Demografik bilgi formunda cinsiyet, eğitim gördüğü sınıf, spor yapma durumu ve
hangi spor türünde spor yaptığı şeklinde ifadeler yer almaktadır. Araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin
örgütsel iletişim düzeylerini belirlemek amacıyla Uğraş ve Tutal (2020) tarafından geliştirilen beden eğitimi
dersi memnuniyet ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 22 maddeden ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 5‟li likert
tipinde hazırlanıp; (1) hiç katılmıyorum, (2) az katılıyorum, (3) orta derecede katılıyorum, (4) çok
katılıyorum ve (5) tam katılıyorum anlamına gelmektedir.
VERİLERİN ANALİZİ
Verilerin istatistiksel analizinde spss 21 paket programı kullanılmıştır. Katılımcılara ait tanımlayıcı bilgiler
verilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine kolmogorov simirnov testi ile bakılmış ve
verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. İkili grup karşılaştırmalarında bağımsız örneklem t testi,
üç ve daha fazla grup karşılaştırmalarında One-Way Anova testi kullanılmıştır. Anlamlılık 0.05 düzeyinde
değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Tablo 1. Katılımcıların demografik değişkenlere göre dağılımları

CİNSİYET

SINIF

SPOR
DURUMU
SPOR TÜRÜ

Değişkenler
Kadın

N
151

%
43.1

Erkek

199

56.9

9. Sınıf

71

20.3

10. Sınıf

83

23.7

11. Sınıf

98

28.0

12. Sınıf

98

28.0

198

56.6

152

43.4

Takım Sporları

83

41.5

Bireysel Sporlar

117

58.5

YAPMA Evet
Hayır

Katılımcılara ait tanımlayıcı bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 2. Katılımcıların beden eğitimi ve spor dersi memnuniyet düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre
karşılaştırılması
Alt Boyutlar
Cinsiyet
N
X̄
S.s
t
p
Kadın

151

4.17

.87

Erkek

199

4.07

1.01

Tesis
Malzeme Kadın
Memnuniyeti
Erkek

151

2.95

1.09

199

3.18

1.07

Kadın
Erkek

151
199

3.75
3.90

1.06
.97

Öğretmen
Memnuniyeti

Ders Memnuniyeti

.95

.34

-1.94

.05

-1.41

.16

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen memnuniyeti, tesis ve malzeme memnuniyeti ve ders memnuniyeti alt
boyut puanlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05).
Tablo 3. Katılımcıların beden eğitimi ve spor dersi memnuniyet düzeylerinin sınıf değişkenine göre
karşılaştırılması
p<0.05*
Fark
Alt boyutlar
SINIF
N
X̄
S.s
F
p
(Tukey)
1
9.sınıf
71
3.86
1.03
10.sınıf2
83
4.12
.87
3
Öğretmen
11.sınıf
98
4.11
1.01
2.98
.031
4
Memnuniyeti
4>1
12.sınıf
98
4.30
.86
Total
350
4.12
.95
1
9.sınıf
71
2.92
1.02
10.sınıf2
83
3.34
1.10
Tesis Malzeme
3
11.sınıf
98
2.93
1.08
2.76
.042
2>1
Memnuniyeti
2>3
12.sınıf4
98
3.13
1.11
Total
350
3.08
1.09
1
9.sınıf
71
3.63
1.07
10.sınıf2
83
3.87
1.04
Ders
3
11.sınıf
98
3.77
1.01
2.06
.105
Memnuniyeti
12.sınıf4
98
4.01
.94
Total
350
3.83
1.01
Tablo 3 incelendiğinde ders memnuniyeti alt boyut puanlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Öğretmen memnuniyeti ve tesis malzeme memnuniyeti alt
boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Farklılığın öğretmen
memnuniyetinde 12.sınıf (x̄=4.30) ile 9.sınıf (x̄=3.86) arasında olduğu. Tesis malzeme memnuniyetinde ise
10.sınıf (x̄=3.34) ile 9.sınıf (x̄=2.92) ve 10. Sınıf (x̄=3.34) ile 11.sınıf (x̄=2.93) arasında olduğu saptanmıştır.
Tablo 4. Katılımcıların beden eğitimi ve spor dersi memnuniyet düzeylerinin spor yapma durumuna göre
karşılaştırılması
p<0.05*
Spor
Alt Boyutlar
Yapma
N
X̄
S.S
t
p
Durumu?
Evet
198
4.11
1.01
Öğretmen
.-086
.931
Memnuniyeti
Hayır
152
4.12
.87
198
3.10
1.13
Tesis
Malzeme Evet
.281
.779
Memnuniyeti
Hayır
152
3.06
1.03
Ders Memnuniyeti

Evet
Hayır

198
152

3.94
3.70
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2.189

.029*
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Tablo 4 incelendiğinde öğretmen memnuniyeti ve tesis malzeme memnuniyeti alt boyut puanlarında gruplar
arasında herhangi bir farklılık tespit edilmezken ders memnuniyeti boyutunda gruplar arasında anlamlı
farklılık tespit edilmiştir (p<0.05).
Tablo 5. Katılımcıların beden eğitimi ve spor dersi memnuniyet düzeylerinin spor türüne göre
karşılaştırılması
p<0.05*
Alt Boyutlar

Spor Türü

N

X̄

S.S

t

p

Öğretmen
Memnuniyeti

Takım Sporları
Bireysel Sporlar

83
117

4.13
4.07

1.14
.93

.446

.656

Tesis
Malzeme Takım Sporları
Memnuniyeti
Bireysel Sporlar
Takım Sporları
Ders
Memnuniyeti
Bireysel Sporlar

83
117
83
117

3.22
3.00
4.16
3.75

1.16
1.11
.89
1.11

1.345

.180

2.917

.004*

Tablo 5 incelendiğinde öğretmen memnuniyeti ve tesis malzeme memnuniyeti alt boyut puanların da gruplar
arasında herhangi bir farklılık tespit edilmezken ders memnuniyeti boyutunda gruplar arasında anlamlı
farklılık tespit edilmiştir (p<0.05).
SONUÇ
Sonuç olarak, beden eğitimi ve spor dersinde öğrencilerin öğretmen memnuniyetleri, ders memnuniyetleri
ve tesis malzeme memnuniyetleri cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Öğrencilerin sınıf
düzeylerine göre beden eğitimi ve spor dersi memnuniyetlerine baktığımızda öğretmen memnuniyetleri ve
tesis malzeme memnuniyetlerinin farklılaştığı saptanmıştır. 12. Sınıf öğrencilerinin 9. Sınıf öğrencilerine
göre öğretmenlerinden daha memnun oldukları görülmüştür. Bu durum son sınıf öğrencilerinin
öğretmenlerinden fazla ders görmüş olmaları ve öğretmenlerini 9. Sınıf öğrencilerine göre daha yakından
tanıyor olmalarından kaynaklı olduğu söylenebilir. 10. Sınıf öğrencilerinin hem 9. Sınıf hem de 11.sınıf
öğrencilerine göre tesis malzeme konusunda memnuniyetlerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Öğrencilerin spor yapma durumlarına göre belli bir spor branşı ile uğraşan öğrencilerin herhangi bir spor
branşı ile uğraşmayan öğrencilere göre beden eğitimi ve spor dersinden memnuniyet düzeylerinin daha
yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum beklenen bir sonuçtur çünkü beden eğitimi ve spor dersinde
uyguladıkları fiziksel aktiviteler onlar için bir antrenman gibi görünüp kendilerini geliştirmeleri adına bir
fırsat gibi görerek ders ile ilgili memnuniyet düzeylerinin yüksek çıkması beklenmektedir. Birçok farklı spor
branşı ile uğraşan öğrencinin bulunmasından dolayı onları birseysel sporlar ve takım sporları olarak
gruplandırdığımızda, takım sporları ile uğraşan öğrencilerin ders memnuniyetlerinin bireysel sporlar ile
uğraşan öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durumda beden eğitimi ve spor derslerinde
öğrenci sayılarının fazlalığından kaynaklı daha çok futbol, voleybol, basketbol gibi takım sporlarının
yapılması sebebiyle bu tür sporlar ile uğraşan öğrencilerin ders memnuniyetlerinin yüksek çıkmasını
sağladığı söylenebilir.
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN STRES
DÜZEYİ İLE MERHAMET YETERLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED STRESS LEVEL AND
COMPASSION SUFFICIENCY OF NURSING STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
PROCESS
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ÖZET
Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin algıladıkları stres ile merhamet yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi
incelemek amacıyla ilişki arayıcı tipte yapıldı. Araştırmanın evrenini, Haziran-Temmuz 2021 tarihleri
arasında Türkiye'de bir devlet üniversitesinin sağlık yüksekokulunda öğrenim görmekte olan ve araştırma
kriterlerini karşılayan 18 yaş üstü hemşirelik öğrencileri oluşturdu. Veri toplama tarihleri arasında bir
öğrencinin olmaması nedeniyle araştırma 41 öğrenci ile tamamlandı. Araştırma verilerinin toplanmasında
“Sosyodemografik Özellikler Formu”, “Algılanan Stres Ölçeği” ve “Merhamet Yeterliliği Ölçeği” kullanıldı.
Hemşirelik öğrencilerinin normal (26.85 ± 7.01) stres düzeylerine ve orta düzeyde (3.96 ± 0.48) merhamet
yeterliliğine sahip oldukları saptandı. Hemşirelik öğrencilerinin “Algılanan Stres Ölçeği ve Alt Boyutları”
puan ortalamaları incelendiğinde; "Stres Alt Boyutu” puan ortalamasının 15.78±4.40, “Yetersiz Öz Yeterlilik
Algısı Alt Boyutu” puan ortalamasının 11.07±3.90, “Algılanan Stres Ölçeği” puan ortalamasının ise
26.85±7.01 olduğu belirlendi. Hemşirelik öğrencilerinin “Merhamet Yeterliliği ve Alt Boyutları” puan
ortalamaları incelendiğinde; “İletişim Alt Boyutu” puan ortalamasının 3.91±0.57, “Duyarlılık Alt Boyutu”
puan ortalamasının 4.22±0.65, “İç Görü Alt Boyutu” puan ortalamasının 3.80±0.65, “Merhamet Yeterliliği
Ölçeği” toplam madde puan ortalamasının ise 3.96±0.48 olduğu belirlendi. Ayrıca 7 ve daha fazla kardeşi
olan öğrencilerin algılanan stres düzeylerinin daha yüksek olduğu, aralarındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu belirlendi. Hemşirelik öğrencilerinin kendilerini daha yetkin hissettiklerinde iletişim
becerilerinin arttığı belirlendi. Ayrıca kardeş sayısı arttıkça stres düzeylerinin de arttığı tespit edildi.
Anahtar Sözcükler: merhamet yeterliliği, merhamet, hemşirelik öğrencileri, algılanan stres, stres.
ABSTRACT
This research was conducted in relation-seeking type in order to examine the relationship between nursing
students' perceived stress and compassion competencies. The population of the research consisted of nursing
students over the age of 18 who were studying at a health school of a state university in Turkey between June
and July 2021 and meeting the research criteria. Due to the absence of a student between the data collection
dates, the study was completed with 41 students. “Sociodemographic Characteristics Form”, “Perceived Stress
Scale” and “Compassion Sufficiency Scale” were used to collect research data. It was determined that the
nursing students had normal (26.85 ± 7.01) stress levels and moderate (3.96 ± 0.48) compassion proficiency.
When the "Perceived Stress Scale and Its Sub-Dimensions" mean scores of nursing students were examined;
It was determined that the mean score of the "Stress Sub-Dimension" was 15.78±4.40, the mean score of the
"Insufficient Self-Efficacy Perception Subdimension" was 11.07±3.90, and the mean score of the "Perceived
Stress Scale" was 26.85±7.01. When examined, the mean score of the "Communication Sub-Dimension" was
3.91±0.57, the mean score of the "Sensitivity Sub-Dimension" was 4.22±0.65, the mean score of the "Insight
Sub-Dimension" was 3.80±0.65, and the total item score of the "Compassion Adequacy Scale" was 3.96±0.48.
In addition, it was determined that the perceived stress levels of students with 7 or more siblings were higher
and the difference between them was statistically significant. It was determined that the communication skills
of nursing students increased when they felt more competent.
Keywords: compassion competence, compassion, nursing students, perceived stress, stress.
GİRİŞ
COVID 19 Pandemi sürecinde, hastanın bakımıyla yakından ilgilenen, klinik uygulamada bulunan öğrenciler,
virüse maruziyet riski taşımalarının yanı sıra; fiziksel ve psiko-sosyal sorunlarla karşılaşmakta ve virüsü bir
başkasına da taşıyabilecek olma endişesi ile büyük zorluklar yaşamakta, stres düzeyleri artmaktadır (Gu, Zhu,
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Xu, Xi, & Xu, 2021; Pan et al., 2020). Bununla birlikte, hemşirelik öğrencileri, eğitim yolculuklarında
akademik ve klinik stresler gibi birçok zorlukla sıklıkla karşı karşıya kalmaktadır(Cici & Yilmazel, 2021).
Öğretmen-öğrenci ilişkisi ve etkileşimini içeren öğrenme ortamı, hemşirelik öğrencilerinin bakım
yeterliliklerinin gelişimini etkilemektedir (Labrague, McEnroe‐Petitte, Papathanasiou, Edet, & Arulappan,
2015). Diğer yandan; hemşirelik eğitimi sırasında gerçekleştirilen klinik eğitimin teorik açıdan daha stresli
olduğu tespit edilmiştir (John & Al-Sawad, 2015). Kaygı, öğrencilerin klinik uygulamaları üzerinde olumsuz
bir etkiye sahip olduğu için öğrencilerin hastalarına yetkin ve merhametli bakım sunmalarını olumsuz
etkileyebilir (Alquwez et al., 2021). Pandemi sürecinde yapılan araştırmalar incelendiğinde; pandeminin
hemşirelik öğrencilerinin algılanan stres düzeyini arttırdığı belirtilmektedir. (Aslan & Pekince, 2021; Begam
& Devi, 2020; Shaheen, Moussa, & Khamis, 2021; Sun et al., 2020). Hemşirelik öğrencilerinin bu kadar
yüksek klinik uygulama stresi, merhamet gibi hemşirelik profesyonel yeterliliğini gösterme yeteneklerine
engel teşkil edebilir (H. Lee & You, 2016).
Hemşirelik eğitiminde önemli bir kavram olan merhamet, hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimleri sırasında;
değerler sistemini şekillendiren değer ve duygusal öğrenme olarak görülmektedir (Younas & Maddigan,
2019). Bakım ve merhamet, hemşirelik mesleğinde önemli ve iç içe geçmiş kavramlardır (Su, Masika, Paguio,
& Redding, 2020). Merhamet yeterliliği, hastaların fiziksel, duygusal ve psikolojik baskılarını göz önünde
bulundurarak hasta ihtiyaçlarına coşkuyla yanıt vermeyi gerektirir (Dewar & Christley, 2013). Hemşirelik
öğrencileri için merhametli bir bakım, empatiyi, hastaların acılarını hafifletmeyi, bireyselleştirilmiş hemşirelik
gereksinimleriyle ilgilenmeyi, terapötik iletişimden yararlanmayı ve hasta ile hemşirenin yararlarını teşvik
etmeyi içermektedir (Su et al., 2020).
Geleceğin sağlık profesyonelleri olacak olan hemşirelik öğrencileri, klinik uygulama ve meslek hayatları
boyunca bakımını üstlendikleri hastalara ve ailelerine ihtiyaçları olan hemşirelik bakımını merhamet
becerilerini kullanarak kaliteli bir bakım şeklinde sunmalıdır. Hemşirelik öğrencilerinin merhametli bir bakım
sunmaları özellikle izolasyon sağlanan hastalar için önem arz etmektedir (Hofmeyer et al., 2016; Hofmeyer et
al., 2018). Yapılan araştırmalar incelendiğinde; hemşirelik öğrencileri klinik ortamlarda daha az merhametli
davranış sergiledikleri belirtilmektedir(Alquwez et al., 2021).
Pandemi sürecinde öğrencilerin hastalarına merhametli bakım sunmaları mesleğe ilişkin faktörleri de olumlu
etkileyecektir. Hemşirelik öğrencilerinin merhamet yeterliliği ve bu süreçteki kaygı düzeylerinin belirlenmesi,
bu alanlarda sergileyecekleri davranışların tahmin edilmesine yardımcı olacaktır. Elde edilen sonuçlara
yönelik önlemlerin alınması sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sağlayabilir.
MATERYAL METOT
Araştırmanın amacı: Bu araştırma Covid-19 pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinin algılanan stres
düzeyleri ile merhamet yeterliliği düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Araştırmanın Tipi
Bu araştırma tanımlayıcı tipte planlandı.
Araştırmanın Yeri, Zamanı, Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Haziran-Temmuz 2021 tarihleri arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulunda 4.sınıfta eğitim gören, klinik uygulamada bulunan, araştırma kriterlerine uyan, araştırmaya
katılmayı kabul eden 18 yaş üstü hemşirelik öğrencileri oluşturdu. Evrenin küçülmemesi için örneklem
seçimine gidilmeyerek tüm evrene ulaşılmaya çalışıldı. Veri toplama tarihleri arasında 1 öğrencinin
devamsızlık yapması nedeniyle araştırma 41 öğrenci ile tamamlandı.
Araştırmaya dahil edilme kriterleri
•
18 yaş üstü olma,
•
2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim görme,
•
4.sınıf olma
•
Klinik uygulamada bulunmadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırma verilerinin toplanmasında “Sosyodemografik Özellikler Formu”, “Algılanan Stres Ölçeği” ve
“Merhamet Yeterliliği Ölçeği” kullanıldı.
Sosyodemografik Özellikler Formu:
Bu formda öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine (yaş, cinsiyet, ekonomik durum, aile tipi vb.) ilişkin
sorular yer almaktadır.
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Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ): Algılanan Stres Ölçeği bireylerin stresin düzeylerini saptamak için Cohen,
Kamarck ve Mermelstein tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983).
Türkçeye geçerlik ve güvenirliği Eskin ve ark. tarafından (2013) yapılmıştır (Eskin, Harlak, Demirkıran, &
Dereboy, 2013). ASÖ-14 “yetersiz öz-yeterlilik” ve “stres” algısı olmak üzere 2 faktörden oluşmaktadır.
Ölçekten alınan puanın yüksekliği olumsuz bir durum olarak değerlendirilmektedir. Ölçe 5’li likert tip bir
ölçek olup 14 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar her maddeyi “Hiçbir zaman (0)” ilâ “Çok sık (4)” arasında
değişen 5’li likert tipi ölçek üzerinde değerlendirmektedir. Ölçekten alınan puanlar yükseldikçe kişinin
algıladığı stres düzeyinin artmaktadır. ASÖ puanları 0 ile 56 arasında değişmekte olup, 0-35 puan aralığı
normal stres düzeyi, 35-56 puan aralığı ise bireyin stres altında olduğunu göstermektedir (Eskin et al., 2013).
Eskin ve ark. yaptıkları araştırmada ASÖ- 14 ‘ün Cronbach Alpha katsayısının 0.84 olduğunu belirlemişlerdir.
Bu araştırmada; Algılanan Stres Ölçeği ve Alt Boyutları Cronbach Alpha kat sayılarının 0.683-0.769 arasında
olduğu belirlendi.
Merhamet Yeterliliği Ölçeği: Lee ve Seomun tarafından 2016 yılında geliştirilen “Merhamet Yeterliliği
Ölçeği”nin Türkçe geçerlik ve güvenirliği 2021 yılında Çiftçi ve Aras tarafından yapılmıştır(Çiftçi & Aras,
2021; Y. Lee & Seomun, 2016). “Merhamet Yeterliliği Ölçeği”; hastalara ve ailelerine karşı anlayış ve şefkat
ifade eden “İletişim”, dikkatli bir gözlem yoluyla fark etme ve hastaların duygularındaki değişikliklere tepki
verme yeteneğini ifade eden “Duyarlılık” ve hastaları net bir şekilde anlama ve mesleki bilgiye dayalı olarak
ihtiyaçlarını ve koşullarını kapsamlı bir şekilde gerçekleştirme becerisini ifade eden “İç Görü” olmak üzere 3
alt boyuttan oluşmaktadır(Çiftçi & Aras, 2021; Y. Lee & Seomun, 2016). İletişim alt boyutu “1, 2, 3, 4, ve 5.”
maddelerden, Duyarlılık alt boyutu “6, 7 ve 8.” maddelerden, “İç görü” alt boyutu ise “9, 10 ve 11.”
maddelerden oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılığını gösteren Cronbach Alpha Katsayıları incelendiğinde;
“İletişim” alt boyutu için 0.757, “Duyarlılık” alt boyutu için 0.639, “İç görü” alt boyutu için 0.658, olduğu;
ölçeğin bütünü için Cronbach Alpha değerinin ise 0.795 olduğu belirlenmiştir(Çiftçi & Aras, 2021). Ölçek
maddelerin puan ortalamaları hesaplanarak yorumlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 5, en
düşük puan ise 1’dir. Puan arttıkça merhamet yeterliliği düzeyi artmaktadır (Çiftçi & Aras, 2021). Bu
araştırmada; Merhamet yeterliliği ve Alt boyutları Cronbach Alpha kat sayılarını ise 0.611-0.784 arasında
değiştiği belirlendi.
Verilerin Toplanması
Öğrencilere araştırmanın amacı açıklanıp, aydınlatılmış onamları alındı. Covid 19 pandemi sürecinde
öğrenciler klinik uygulamaya çıktıktan ve hastalarına bakım uyguladıktan sonra araştırmanın verileri toplandı.
Verilerin toplanması yaklaşık 15-20 dakika sürdü.
Verilerin Değerlendirilmesi:
Verilerin istatistiksel analizi SPSS istatistik paket programında yapıldı. İki grup karşılaştırılmasında bağımsız
gruplarda t testi, çoklu grup karşılaştırılmasında Varyans Analizi (Varyanslar homojen ise LSD) kullanıldı.
İlişkisel çıkarımlarda Pearson korelasyon kullanıldı. İç geçerlilik Cronbach alpha kat sayısı ile verilerin
normallik dağılımı Kurtosis ve Skewness kat sayıları ile değerlendirildi.
Araştırmanın güçlükleri ve sınırlılıkları:
Araştırmanın yalnızca bir kurumda yapılmış̧ olması, farklı eğitim programlarından karşılaştırma yapılmamış̧
olması ve belirli tarihle sınırlandırılması araştırmanın sınırlıklarını olusturmaktadır. Ayrıca klinik
uygulamadan önce öğrencilerin merhamet ve stres düzeyinin ölçülmemiş ve karşılaştırılmamış olması da bir
sınırlılıktır. Araştırma tek bir üniversitede yapıldığı için diğer kurumlarda öğrenim gören hemşirelik
öğrencilerine genellenemez.
Etik İlkeler
Araştırmaya başlamadan önce Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Etik Kurulu’ndan etik
kurul onayı (26.05.2021 tarih ve E.9969 sayılı karar) alındı. Araştırma kapsamına alınan öğrenci
hemşirelerden araştırmanın amacını ve sürecini açıklayan “Aydınlatılmış Onam” formu doldurtuldu. Ayrıca;
ölçeğin kullanılabilirliği için yazarlardan kullanım izni alındı.
BULGULAR
Tablo 1. Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyodemografik Özelliklerine Göre Dağılımı
Özellikler
Değişkenler
N
%
Yaş
21-22
19
46.3
23-24
13
31.7
25 ve üzeri
9
22
Cinsiyet
Kadın
19
46.3
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Erkek
22
53.7
Gelir durumu
Gelir gidere eşit
18
43.9
Gelir giderden az
20
48.8
Gelir giderden fazla
3
7.3
Yaşanılan yer
İl
16
39
İlçe
12
29.3
Köy
13
31.7
Aile tipi
Geniş
25
61
Çekirdek
16
39
Kardeş sayısı
3-4
19
46.3
5-6
11
26.8
7 ve üzeri
11
26.8
Hemşirelik mesleğini sevme Evet
35
85.4
durumu
Hayır
6
14.6
Covid 19 tanısı alma durumu
Evet
3
7.3
Hayır
38
92.7
Öğrencilerin %46.3’ünün 21-22 yaş aralığında, %53.7’sinin erkek, %48.8’inin gelirinin giderinden az olduğu
ve %39’unun ilde yaşadığı belirlendi. Öğrencilerin %61’inin geniş aileye sahip olduğu, %46.3’ünün 3-4
kardeşe sahip olduğu, %85.4’ünün hemşirelik mesleğini sevdiği ve %92.7’sinin Covid 19 tanısı almadığı
belirlendi.
Tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Stres Ölçeği ile Merhamet Yeterliliği Ölçeğinin Toplam
ve Alt Boyutları Puan Ortalamaları
min
max
X ±SD
Stres Algısı
15.78±4.40
4
25
Yetersiz Öz yeterlilik Algısı
11.07±3.90
4
21
Toplam ASÖ
26.85±7.01
8
41
İletişim
3.91±0.57
2.60
5
Duyarlılık
4.22±0.65
3
5
İç görü
3.80±0.65
2.67
5
Toplam MYÖ
3.96±0.48
3
4.91
Hemşirelik öğrencilerinin “Algılanan Stres Ölçeği ve Alt Boyutları” puan ortalamaları incelendiğinde;” Stres
Alt Boyutu” puan ortalamasının 15.78±4.40, “Yetersiz Öz Yeterlilik Algısı Alt Boyutu” puan ortalamasının
11.07±3.90, “Algılanan Stres Ölçeği” puan ortalamasının ise 26.85±7.01 olduğu belirlendi. Hemşirelik
Öğrencilerinin “Merhamet Yeterliliği ve Alt Boyutları” puan ortalamaları incelendiğinde; “İletişim Alt
Boyutu” puan ortalamasının 3.91±0.57, “Duyarlılık Alt Boyutu” puan ortalamasının 4.22±0.65, “İç Görü Alt
Boyutu” puan ortalamasının 3.80±0.65, “Merhamet Yeterliliği Ölçeği” toplam madde puan ortalamasının ise
3.96±0.48 olduğu belirlendi.
Tablo 3. Öğrencilerin Tanımlayıcı Özelliklerinin Algılanan Stres Ölçeği, Merhamet Yeterliliği
Ölçeklerinin Puan Ortalamalarıyla Karşılaştırılması
Yaş

Cinsiyet
Gelir durumu

21-22
23-24
25 ve üzeri
Test, p
Kadın
Erkek
Test, p
Gelir gidere eşit
Gelir giderden az
Gelir giderden fazla
Test, p

Toplam ASÖ
27.26±7.22
25.38±6.97
28.11±7.04
F=0.451 p=0.641
26.74±7.23
26.95±6.98
t=-0.098 p=0.922
25.68±7.36
27.95±7.04
27.33±4.73
F=0.490 p=0.616
255

Toplam MYÖ
3.86±0.50
4.11±0.48
3.97±0.43
F=1.057 p=0.357
4.09±0.50
3.86±0.45
t=1.598 p=0.118
3.95±0.53
4.00±0.46
3.82±0.48
F=0.190 p=0.828
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Yaşadığı yer

İç görü

Duyarlılık

İletişim

Toplam
ASÖ

Yetersiz Öz
Yeterlilik
Algısı

Stres Algısı

İl
27.38±6.87
3.97±0.45
İlçe
25.33±8.62
4.09±0.55
Köy
27.62±5.77
3.84±0.45
Test, p
F=0.391 p=0.679
F=0.856 p=0.433
Aile tipi
Geniş
26.24±8.13
4.07±0.48
Çekirdek
27.40±4.72
3.83±0.45
Test, p
F=0.650 p=0.528
F=1.771 p=0.184
Kardeş sayısı
3-4
24.68±8.06
4.07±0.53
5-6
26.27±4.63
3.96±0.45
7 ve üzeri
31.28±5.31
3.79±0.41
Test, p
F=3.416 p=0.043
F=1.142 p=0.330
Mesleği sevme Evet
26.97±7.29
4.02±0.45
durumu
Hayır
26.17±5.49
3.67±0.59
Test, p
t=0.257 p=0.799
t=1.683 p=0.100
Covid 19 tanısı Evet
28.00±6.56
3.45±0.24
alma durumu
Hayır
26.76±7.12
4.00±0.47
Test, p
t=0.291 p=0.773
t=-1.981 p=0.055
“Algılanan Stres Ölçeği” puan ortalaması ile kardeş sayısı değişkeni arasında anlamlı bir fark olduğu
belirlendi. 7 ve üzeri kardeşe sahip olan öğrencilerin diğerlerine göre “Algılanan Stres Ölçeği” puan
ortalamasının yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Diğer değişkenler ile ölçek puan ortalamaları arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı belirlendi (p>0.05).
Tablo 4. Hemşirelerin Stres Algısı Ölçeği Alt Boyutları ile Merhamet Yeterliliği Ölçeği ve Alt
Boyutlarına İlişkinin Korelasyon Analiz Sonuçları

r .422**
1
p .006
r .863**
.822**
1
p .001
.001
İletişim
r -.026
-.371*
-.223 1
p .871
.017
.162
Duyarlılık
r .017
.046
.037
.334*
1
p .914
.774
.820
.033
İç Görü
r -.214
-.261
-.279 .492**
.375*
1
p .180
.100
.077
.001
.016
Toplam MYÖ
r -.087
-.280
-.211 .848**
.688**
.775**
p .590
.076
.186
.000
.000
.000
Hemşirelerin “Stres Algısı Ölçeği ve Alt Boyutları” ile “Merhamet Yeterliliği Ölçeği ve Alt Boyutlarına”
ilişkinin korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde; “Algılanan Stres Ölçeği ve Alt Boyutları” arasında
pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlendi (p<0.05). “Merhamet Yeterliliği Ölçeği ve Alt Boyutları”
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (p<0.05). “Algılanan Stres Ölçeği Yetersiz Öz
Yeterlilik Alt Boyutu” ile “Merhamet Yeterliliği Ölçeği İletişim Alt Boyutu” arasında negatif yönde anlamlı
bir ilişki olduğu belirlendi. Merhamet Yeterliliği Toplam Puan Ortalaması ile Algılanan Stres Ölçeği Toplam
Puan Ortalaması arasında bir ilişki olmadığı belirlendi.
Yetersiz Öz Yeterlilik
Algısı
Toplam ASÖ

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, araştırmaya katılan öğrencilerin merhamet yeterlilikleri, hastaların ihtiyaçlarına duyarlılığı
yüksekti. Bu nedenle, merhamet yeterliliğinin önemli boyutları olan etkili iletişim becerilerinin ve
içgörülerinin lisans programında vurgulanması ve geliştirilmesi hemşirelik bakımının kalitesini artırabilir. Bu
araştırma; hemşirelik öğrencileri arasında algılanan stres düzeyinin düşük tutulması öğrencilerin merhamet
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yeterliliği üzerindeki olumlu etkisine dair kanıtlar sunmaktadır. 7 ve üzeri kardeşe sahip olmak öğrencilerin
algılanan stres düzeyini olumsuz etkilemektedir.
Hemşirelik eğitim kurumlarının, hemşirelik öğrencilerine COVID-19 önleme stratejilerini öğretmelerinin yanı sıra
psikolojik danışmanlık hizmetleri sağlaması gerekmektedir. Kaygı ve stresi azaltmak için fakülte, yapılandırılmış
bir öğrenme ortamını teşvik etmelidir. Hemşirelik eğitiminde, merhamet yeterliliğin değerini anlamalı ve
gelişimini destekleyen eğitimsel düzenlemeleri müfredata entegre etmelidir. Sınıfta ve klinik ortamlardaki
öğrenme etkinlikleri, özellikle merhametli davranışı güçlendirme ve merhametsiz davranışları kontrol etme
konusunda öz-anlayışla ilgili derslerle birleştirilmelidir.
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ABSTRACT
Life kinetic improves this capacity by improving the parts of our brain that we do not use with visual
perception and exercise. Studies show that this increased capacity, that is, new structures in the central nervous
system, is an exercise system that improves concentration and performance.
In this study, life kinetic trainings were carried out regularly for 12 weeks in order to examine the effect on
agility performance. 50 male football players who play football actively and train at least six times a week in
Samsunspor football academy voluntarily participated in the study. The football players were randomly
divided into two groups as the experimental group (the group that did life kinetic training) (n=25, age:
16;12±2,01 years) and the control group (the group that did not do life kinetic training) (n=25; age: 16;44±2,06
years). Life kinetic training drills created by the researchers were applied to the experimental group for 12
weeks, in addition to routine club training, immediately after warming up, 2 days a week for 15 minutes, while
the control group participated only in routine club training. There is no life kinetic exercise in the current club
training program. Before and after the 12-week period, the “Illinois agility test” was applied to both the
experimental and control groups. Illinois agility pretest and posttest measurements were carried out at the
same time (15:00-17:00). SPSS 21 package program was used in the statistical analysis of the data. "Paired
sample t test" was used for the difference between the pretest and posttest in the data, and "Independentsamples t test" was used for the statistics of the differences between the groups.
The Illinois agility test time measured before and after 12 weeks was statistically significantly decreased in
both the group that did life kinetic training and the group that did not (p<0.05). The percentage change of the
difference between pretest and posttest agility time was 1.15% in the group that did life kinetic training, while
it was 0.50% in the group that did not train life kinetic. When the statistical differences between the pretestposttest agility times of both groups were made, it was determined that the change in the life kinetic training
group was statistically higher (p<0.05).
As a result, agility performance increases after 12 weeks of football training, even without life kinetic training.
However, when life kinetic training is added to football training, the increase in agility performance is greater.
Keywords: Life Kinetic, Football, Illinois Agility, Training
INTRODUCTION
Life Kinetics exercises were first developed in Germany and are used as a training program that improves the
concentration and performance of the visual system, while rejuvenating the neuronal learning process applied
in many countries of the world today, structuring new brain networks and reducing neural symptoms (Lutz,
2010). Host Lutz, who contributed significantly to the development of life kinetic programs and is the author
of the first exercise book in this field, mentioned that life kinetics is very important for both physical and
mental health through a widely coordinated exercise program. (Lutz, 2012).
Life kinetic exercises contribute to the more active and effective use of the brain parts that the athletes cannot
use very actively, giving the athletes a chance for a quality performance and a healthy life. In summary, life
kinetic exercises; the creation of new neural connections by using unused areas of the brain is applied to create
a difference of opinion, to activate different stimuli at the same time and to achieve the best performance level
in the shortest time.
In the researches, elite athletes in different branches and teams reported that they felt the kinetic effects on life
after the applications and that they had positive contributions on their coordinative abilities (Peker and Taşkın,
2016). In his research in Vural (2016), reports that the life kinetic exercise type is widely used on football
players, and that many professional football teams have a special team for these trainings.
Football is one of the most popular branches in our country and in the world today (Günay, 2008). It is
important to be able to make a quick and correct decision, to think before and after a move, while exhibiting
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technical and motor skill performances in the football branch, which is constantly in motion, whose tempo
never decreases during training and competition. For this reason, the necessity of planning and applying the
best and most up-to-date training methods has emerged in order to increase the performance of the athletes
Pietsch et al., (2017) stated that a high level of performance can be gained by training and working all of the
technical, tactical, physical condition, psychological quality and coordination components. By questioning the
accuracy of the decisions made by the athlete during the decision-making process, it is questioned how and at
what level he should use his intelligence during the match. Life kinetic exercises are a training model that
enables athletes to think actively during the competition (Lutz, 2010).
Life kinetic exercise applications are a method that has been widely used in the infrastructures of the world's
leading football clubs in recent years, and its popularity is increasing day by day and its incidence is increasing
in different countries. While the use of Life kinetic exercises is becoming more and more widespread, it is
thought that there are not enough scientific researches and evidence-based studies, so the use of life kinetic
exercises can be increased by basing the information on this subject on scientific grounds.
When the literature was examined, it was seen that the studies examining the effects of life kinetic exercises
were conducted with athletes from different branches. Therefore, the aim of this study, which was created
with the curiosity of its effect on football players, is to examine the effect of life kinetic exercises on agility
performance in Illinois.
MATERIAL AND METHOD
50 male football players who play football actively and train at least six times a week in the infrastructure of
Samsunspor football academy voluntarily participated in the study. Football players were randomly divided
into two groups as the group that did life kinetic training (n=25, age: 16;12±2.01 years) and the group that did
not train life kinetics (n=25; age: 16;44±2.06 years) separated. In addition to routine club training for 12
weeks, life kinetic training exercises created by the researchers in the experimental group were applied for 15
minutes, 2 days a week, immediately after warming up, while the control group only participated in routine
club training. There is no life kinetic exercise in the current club training program. Before and after the 12week period, the “Illinois agility test” was applied to both the experimental and control groups. Illinois agility
pretest and posttest measurements were carried out at the same time (15:00-17:00).
Illinois agility test
In Illinois agility test measurements, a test track consisting of three cones lined up on a straight line with 5 m
width, 10 m length and 3.3 m intervals in the middle section is established for the test protocol. The test
consists of a 40 m straight and 20 m slalom run between cones with 180º turns every 10 m (Figure 1).
Photocells were placed at the entrance door and exit door, and the elapsed time between the two photocells
was automatically recorded by the system. Before the test, the subjects were allowed to try at low tempo after
the introduction of the track and necessary explanations. At the starting point of the test track, the athletes
started when they felt ready at the starting position. The time to finish the track was recorded in seconds. The
test was repeated 2 times with complete rest and the best score was recorded from the two performances (Hazır
et al., 2010).

Figure 1. Illinois agility test
Statistics
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SPSS 21 package program was used in the statistical analysis of the data. Paired sample T test was used for
the difference between the pretest and posttest in the data, and the Independent-samples T test was used for
the statistics of the differences between the groups.
RESULTS
Table 1. Statistics on identifying information of football players
Group
n
Mean
SS
p
Experimental
25
172,28
8,14
Height
0,944
Control
25
172,44
7,77
Experimental
25
62,00
8,84
Body weight
0,624
Control
25
60,64
10,55
Experimental
25
16,12
2,01
Age
0,581
Control
25
16,44
2,06
Statistical comparisons of the height, body weight and average age of the football players participating in the
study are given in Table 1. When the physical measurements and average age of the football players of both
groups were examined, no statistically significant difference was found between the groups (p>0.05).
Table 2. Comparison of Illinois agility, pretest-posttest values of football players within groups
Group
Agility Test (sec)
Mean
SS
t
p
Pre-test
16.01
0.88
Experimental
16.799
0.000
Posttest
15.83
0.86
Pretest
15.97
0.89
Control
12.205
0.000
Posttest
15.89
0.90
In table 2, the comparison of the Illinois agility performance pre-test and post-test averages of the football
players participating in the study within the groups is given. It was determined that the Illinois agility test
values differed statistically between the groups in terms of both pretest and posttest averages (p>0.05).
Table 3. Comparison of the pretest-posttest differences of the agility performance values of the
experimental group and control group football players and the percentage change rates
Percent
Group
Agility Test (sec)
Mean
SS
Difference
p
change (%)
Pre-test
16.01
0.88
Experimental
0.19±0.06
1.125
Posttest
15.83
0.86
0.000
Pretest
15.97
0.89
Control
0.08±0.03
0.50
Posttest
15.89
0.90
Table 3 shows the statistics of the differences between the posttest-pretest averages of the experimental group
and the control group. A statistically significant difference was found between the posttest-pretest differences
of the Illinois agility values of the experimental group and the control group (p<0.001). When the percentage
change in agility performance of the groups was examined, the percentage change of the difference between
the post-test and pre-test of the experimental group was determined as 1.125%, while it was determined as
0.50% of the control group.
DISCUSSION CONCLUSION
This study was designed to examine the effect of life kinetic exercises on football players. In this context, a
total of 50 football players, including the experimental group (n25) and the control group (n25), voluntarily
participated in the study.
In our study, statistical comparisons of the height, body weight and average age of the football players are
given. When the physical measurements and average age of the football players of both groups were examined,
no statistically significant difference was found between the groups.
When the Illinois agility performance pre-test and post-test averages of the football players participating in
this study were compared within the groups, a statistically significant difference was found between the Illinois
agility test values in both the pre-test and post-test averages of the groups.
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In the study, the statistics of the differences between the posttest-pretest averages of the experimental group
and the control group are given. A statistically significant difference was found between the posttest-pretest
differences of the Illinois agility values of the experimental group and the control group. When the percentage
change in agility performance of the groups was examined, the percentage change of the difference between
the post-test and pre-test of the experimental group was determined as 1.125%, while it was determined as
0.50% of the control group.
As a result, agility performance increases after 12 weeks of football training, even without life kinetic training.
However, when life kinetic training is added to football training, the increase in agility performance is greater.
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DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN SİBERKONDRİ DÜZEYİNE
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THE EFFECT OF DIGITAL HEALTH LITERACY COURSE ON STUDENTS'
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ÖZET
Bu araştırma dijital sağlık okuryazarlığı dersinin öğrencilerin siberkondri düzeylerine etkisini belirlemek
amacıyla yapıldı. Öntest sontest girişimsel nitelikte olan bu araştırma Atatürk Üniversitesi’nde üniversite
seçmeli dersi olarak işlenen “Dijital Sağlık Okuryazarlığı” dersini alan öğrencilerle gerçekleştirildi. Araştırma
verileri ön test ve son test veriler şeklinde toplandı. Araştırmanın örneklemini 38 öğrenci oluşturdu. Verilerin
toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “Siberkondri Ciddiyet Ölçeği” kullanıldı. Öğrencilerin ön test puan
ortalamalarının “Zorlantı Alt Boyutu”nda 15.05±6.80, “Aşırı Kaygı Alt Boyutu”nda 21.13±5.62, “Aşırılık Alt
Boyutu”nda 25.00±5.16, “İçini Rahatlatma Alt Boyutu”nda 16.39±4.15, ve “Doktora Güvensizlik Alt
Boyutu”nda 6.76±2.91 olduğu belirlendi. Öğrencilerin son test puan ortalamalarının “Zorlantı Alt Boyutu”nda
13.05±5.61; “Aşırı Kaygı Alt Boyutu”nda 18.92±5.93; “Aşırılık Alt Boyutu”nda 23.89±5.67; “İçini
Rahatlatma Alt Boyutu”nda 15.39±4.74 ve “Doktora Güvensizlik Alt Boyutu”nda 6.16±2.79 olduğu saptandı.
“Siberkondri Ciddiyet Ölçeği” ön test puanlarının 84.34±16.38, son test puan ortalamalarının ise 77.42±15.03
olduğu belirlendi. “Zorlantı Alt Boyutu”, “Aşırı Kaygı Alt Boyutu” ve “Toplam Siberkondri Ölçeği” ön testson test puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu belirlendi. Sonuç olarak; dijital
sağlık okuryazarlığı dersinin öğrencilerin siberkondri düzeylerini azalttığı sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Dijital sağlık okuryazarlığı, siberkondi, öğrenci, hastalık kaygısı, endişe.
ABSTRACT
This research was conducted to determine the effect of digital health literacy course on students' cyberchondria
levels. This research, which has a pretest posttest invasive nature, was carried out with students who took the
"Digital Health Literacy" course, which is taught as a university elective course at Atatürk University.
Research data were collected in the form of pre-test and post-test data. The sample of the study consisted of
38 students. “Personal Information Form” and “Cyberchondria Severity Scale” were used to collect data. The
pre-test mean scores of the students were 15.05±6.80 in the “Compulsion Sub-Dimension”, 21.13±5.62 in the
“Extreme Anxiety Sub-Dimension”, 25.00±5.16 in the “Extremeness Sub-Dimension”, 16.39±4.15 in the
“Comfort Sub-Dimension”, and in the “PhD Sub-Dimension” It was determined that it was 6.76±2.91 in the
“Insecurity Sub-Dimension”. 13.05±5.61 in the “Compulsion Sub-Dimension” of the students' post-test mean
scores; 18.92±5.93 in the “Extreme Anxiety Sub-Dimension”; 23.89±5.67 in the “Extreme Sub-Dimension”;
It was found to be 15.39±4.74 in the “Comfort Sub-Dimension” and 6.16±2.79 in the “Doctor Distrust SubDimension”. “Cyberchondria Severity Scale” pre-test scores were determined as 84.34±16.38, and post-test
mean scores were 77.42±15.03. It was determined that there was a statistically significant difference between
the pretest-posttest mean scores of the “Compulsion Sub-Dimension”, “Extreme Anxiety Sub-Dimension”
and “Total Cyberchondria Scale”. As a result; It was concluded that digital health literacy course reduced
students' cyberchondria levels.
Keywords: Digital health literacy, cybercondy, student, illness anxiety, worry.
GİRİŞ
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi, toplumda internet kullanımının
popüler olması, interneti popüler bir sağlık bilgi kaynağı haline getirmiştir. (McElroy & Shevlin, 2014)
Teknoloji kullanımının yaralarının yansıra zararları da olabilmektedir. İnternette yer alan bilgiler çelişkili,
yanlış, belirsiz olabilmektedir. Sağlık ile ilgili yeteri kadar bilgisi olmayan bireyler internetteki bilgilere
inanabilir, bu durum ise sağlık ile ilgili kaygılarının artmasında neden olabilmektedir. Kaygı düzeyi artan
bireylerin internette tekrar tekrar arama yapması, kaygı düzeylerinin daha fazla artmasına, neden
olabilmektedir. (Altındiş, İnci, Aslan, & Altındiş, 2018; Starcevic, 2017)
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Günümüzde siberkondri, hipokondrianın karşılığı olarak kabul edilmektedir. (Hart & Björgvinsson, 2010)
Hipokondri abartılı korku veya hastalanma korkusu olarak tanımlanmaktadır. (Gödel, 2018) Siberkondri ise;
hipokondri kavramının internet ortamına yansıtılmış hali olarak değerlendirilebilmektedir. (Elciyar & Taşcı,
2017) Hipokondri psikolojik bir hastalıkken, siberkondri sağlık kaygısı ve hipokondrinin neden olduğu sağlık
davranışlarıdır.(Starcevic, 2017; Starcevic & Berle, 2013) Siberkondri bireyin sağlık veya hastalıkla ilgili
araştırmayı internette yaparken, fazla zaman harcanması bunun sonucunda ise bireyin sağlığı ile ilgili duyduğu
kaygıda artışı içermektedir. (Starcevic & Berle, 2013)
Siberkondri yaşayan bireylere “Siberkondriyak” denilmektedir. Bu bireyler internette bilinçli bir şekilde
arama yapmadıklarında, internette yer alan bilgilere inanabilmekte ve internette yer alan bilgiler çerçevesinde
kendilerinde ciddi hastalıkların olduğunu düşünebilmektedir. Bu nedenle siberkondriyal bireyler ciddi
düzeyde kaygı ve endişe yaşayabilmektedir. Bu durum ise hastane yoğunluğu ve iş yükünü arttırabilmekte,
sağlık bakım sisteminde gereksiz harcamalara neden olabilmekte, bireyler için vakit kaybına ve gereksiz
tedavi alımına neden olabilmektedir. Siberkondri hem sağlık sistemi için hem de birey için problemlere neden
olabildiği için önemi her geçen gün artmaktadır. (Altınışık, 2020)
Konu ile ilgili alan yazı incelendiğinde literatürde siberkondri ile ilgili bazı çalışmaların mevcut
olduğu(Aygün, 2021; Bahadır, 2021; Deniz, 2020; Ertaş, Kıraç, & Ünal, 2020; Tarhan, Tutgun Ünal, &
Ekinci, 2021; Yalçın, 2021; Yılmaz, Bahadır, & Erdoğan, 2021), fakat sağlık okuryazarlığı dersinin bireylerin
siberkondri düzeyleri üzerine etkisini inceleyen bir araştırma olmadığı belirlendi. Gelişen teknoloji bireyleri
siberkondri düzeyleri açısından tehlikeye sokmaktadır. Bireylerin siberkondri’ye yönelik gerekli farkındalığın
kazandırılması hastaneye başvuru, ekonomik ve psikolojik durum gibi birçok alanda iyileşmeye neden
olabileceği düşünülmektedir. Bu durum bireylerin sağlık okuryazarlığı konusunda eğitim almasının, bireylerin
siberkondri düzeylerini ne yönde etkileyeceği sorusunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu araştırmada dijital
sağlık okuryazarlığı dersinin öğrencilerde siberkondri düzeylerine etkisini araştırmak, gelecekte bu konu ile
ilgili problemlere çözüm oluşturabilecek önerilerde bulmak ve gelecek araştırmalara ışık tutmak amacıyla
planlandı.
YÖNTEM
Araştırmanın türü
Araştırma öntest sontest girişimsel tipte gerçekleştirildi.
Araştırmanın yapıldığı yer ve tarih
Araştırma Atatürk Üniversitesi’nde üniversite seçmeli dersi olarak işlenen “Dijital Sağlık Okuryazarlığı”
dersini alan öğrencilerle gerçekleştirildi. Araştırma verileri Kasım ayının sonunda ve dönem sonunda
(29.11.2021-16.01.2022 tarihleri arasında) olmak üzere ön test ve son test şeklinde toplandı.
Araştırmanın evreni ve örneklemi
Araştırmaya başlamadan önce G POWER 3.1.9.7. Paket Programında “bağımlı gruplarda t testi” için yeterli
örneklem sayısı hesaplandı. Literatürde benzer bir araştırmaya rastlanmadığı için orta etki büyüklüğü (0.25)
esas alınarak priori güç analizi yapıldı. Alpha 0.05, Power 0.80 esas alınarak yapılan güç analizinde örneklem
sayısının 34 olması gerektiği belirlendi. Araştırmanın evrenini, Sağlık Okuryazarlığı dersini alan öğrenciler
oluşturdu. Örneklemi ise veri toplama sürecinde devamsızlık yapmayan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 38
birey oluşturdu. Dersi alan 52 kişiden 5inin araştırmaya katılmak istememesi, 2kişinin devamsızlık yapması,
4 öğrencinin öntest, 3 öğrencinin verilerinin sorunlu olması nedeniyle araştırma 38 öğrenci ile tamamladı.
Araştırma soruları
Dijital sağlık okuryazarlığı dersinin öğrencilerin siberkondri düzeyine etkisi var mıdır?
Verilerin toplanması
Araştırma verileri, Kasım 2021- Ocak 2022 tarihleri arasında araştırmacı tarafından Google Formlar aracılığı
ile toplandı. Verilerin bu ayda toplanmasının nedeni 6. Haftaya kadar ders konularının Dijital ortam ve sağlık
okuryazarlığı ile ilgili olması, 6. Haftadan sonra dijital sağlık okuryazarlığı ile ilgili olmasıdır. Bu nedenle
veriler dönem başında değil, dönem ortasında toplandı. Öğrencilerle görüşme öncesi, araştırmanın amacı ve
hedefleri, araştırmadan sağlanacak yararlılıklar, görüşme için harcayacağı zaman konusunda açıklamalar
yapıldı, sözlü onamları alındı. Tanıtıcı Bilgi Formu ön test verileri ile toplandı. Ön test verileri Kasım ayının
başında, son test verileri ise dönem sonunda (29.11.2021-16.01.2022 tarihleri arasında) toplandı. Ön test-Son
testte verilerinin toplanmasında “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Siberkondri Ciddiyet Ölçeği” kullanıldı.
Tanıtıcı Bilgi Formu: Bu form öğrencilerin yaş, cinsiyet, vb. özelliklerini sorgulayan ve araştırma ile ilgili
olduğu düşünülen sorulardan oluşmaktadır.
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Siberkondri Ciddiyet Ölçeği
Bireylerin siberkondri düzeyini değerlendirmek amacıyla McElroy ve Shevlin tarafından 2014’te geliştirilen
(McElroy & Shevlin, 2014) ölçeğin, 2016 yılında Uzun ve Zencir tarafından Türkçe geçerlik güvenirliği
yapılmıştır. (Uzun & Zencir, 2018). SCÖ 33 madde ve zorlantı (3, 6, 8, 12, 14, 17, 24 ve 25. Maddeer), aşırı
kaygı (5.,7.,10.,20.,22.,23.,29.,31., maddeler), aşırılık (1.,2.,11.,13.,18.,19.,21.,30. maddeler), içini rahatlatma
(4.,15.,16.,26.,27.,32. maddeler) ve doktora güvensizlik (9.,28.,33. Maddeler) olmak üzere 5 alt boyuttan
oluşmaktadır. Ölçekte kesme noktası bulunmamaktadır. “Doktora güvensizlik” alt boyutunu oluşturan 9, 28
ve 33. maddeler ters maddelerdir ve tersten puanlanmaktadır. Ölçek 5’li likert tipi bir ölçektir (1-Asla, 2Nadiren, 3- Ara sıra, 4- Sıklıkla, 5- Her zaman). Ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek puan 33-165
şeklindedir. Alınan puan ne kadar yüksekse kişinin siberkondri düzeyi o kadar yüksek demektir. Ölçeği ve alt
boyutlarının ön test Cronbach Alpha değerlerinin .601-.902 arasında değiştiği belirlendi. Ölçeği ve alt
boyutlarının son test Cronbach Alpha değerinin .670-.939 arasında değiştiği belirlendi.
Verilerin değerlendirilmesi
Veriler SPSS 20 Paket Programında analiz edildi. Öğrencilerin sosyodemografik özelliklerinin
belirlenmesinde frekans ve yüzdelik dağılımları kullanıldı. Verilerin normallik dağılımını belirlemek amacıyla
histogram grafikleri, Skewnes ve Kurtosis değerleri incelendi. Ölçeğin ve alt boyutlarının normal dağılım
gösterdiği belirlendi. Normal dağılım gösteren ölçümlerin ön test- son test puan ortalamalarının
karşılaştırılmasında “Bağımlı Gruplarda t Test” kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık sınır değeri 0.05 kabul
edildi.
Araştırmanın etik ilkeleri
Araştırma için etik kurul onayı “Muş Alparslan Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği
Kurulu”ndan alındı (Etik kurul tarih ve sayısı- 26.11.2021-30779). Ölçek sahibinden ölçeği kullanmak için
izin alındı. Araştırma yapılmadan önce araştırmada yer alacak öğrencilere araştırmanın amacı, literatüre
katkısı açıklandı ve öğrencilerden sözlü onam alındı. Araştırma ile ilgili konularda öğrencilerin soruları
cevaplandı.
Araştırmanın sınırlılıkları ve genellenebilirliği
Araştırma Covid-19 pandemi sürecinde yürütüldüğü için Dijital Sağlık Okuryazarlığı dersi online olarak
yürütülmesi araştırmanın sınırlılıkları arasında yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar yalnızca
araştırmaya katılan öğrencilere genellenebilir.
BULGULAR
Tablo 1. Öğrencilerin Sosyodemografik Özelliklerinin Dağılımı (n=38)
Özellikler
Yaş
18-19
20-21
22 ve üstü
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Bölüm
Hemşirelik
Radyo Televizyon ve
Sinema
Beslenme ve Diyetetik
Ebelik
Veterinerlik
Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
Tarih
Ekonomik durumu
Kötü
Orta
İyi
Günlük internette geçirilen süre
1-3 saat
4-6 saat
7 ve üzeri
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n
12
20
6
27
11
21
6

%
31.6
52.6
15.8
71.1
28.9
55.3
15.8

4
1
3
1

10.5
2.6
7.9
2.6

2
2
32
4
16
14
8

5.3
5.3
84.2
10.5
42.1
36.8
21.1
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Sürekli kullandığı bir ilaç

Evet
Hayır
İnternette yer alan bilgilere güvenme durumu
Evet
Hayır
Algılanan sağlık durumu
3
4
5
Son bir yıl içinde sağlık kuruluşuna başvuru sayısı
0-2
3 ve üzeri
İnternet kullanma geçmişi
1-5 yıl
6-10 yıl
11 ve üzeri
İnternete bağlandığı cihaz
Telefon
Bilgisayar
Sosyal medya kullanım süresi
1-2 saat
3 saat ve üzeri
Sosyal medya günlük bağlanma süresi
1-2 saat
3 saat ve üzeri
En çok kullanılan sosyal medya
WhatsApp
Instagram
Youtube
Twitter
İnternetteki sağlık bilgilerine güvenme durumu
Evet
Hayır
Kararsızım
İnternetten elde ettiği bilgiler doğrultusunda
Hiçbir zaman
sağlıkları hakkında karar alma durumu
Nadiren
Bazen
Sıklıkla
İnternetten ailesi ile ilgili herhangi bir hastalık arama Hiçbir zaman
durumu
Nadiren
Bazen
Sıklıkla
Her zaman
Henüz tanısı konulamamış bir hastalığa sahip olma
Evet
durumu
Hayır
Tanısı konulan bir hastalığa sahip olma durumu
Evet
Hayır
Herhangi bir hastalık/ rahatsızlık durumunda ilk
Sağlık kuruluşu
başvurulan kaynak
İnternet
Herhangi bir sağlık sorunu/hastalık durumunda ilk
Aile Sağlığı Merkezi
başvurulacak sağlık merkezi
Üniversite hastanesi
Devlet Hastanesi
Sağlık kuruluşuna başvurmadan önce internete
Evet
başvurma
Hayır
Sağlık kuruluşuna başvurduktan sonra internete
Evet
başvurma
Hayır

5
33
8
30
8
18
12
23
15
11
18
9
37
1
21
18
18
20
13
19
5
1
3
12
23
13
9
15
1
4
9
15
8
2
2
36
4
34
29
9
13
2
23
15
23
19
19

13.2
86.8
21.1
78.9
21.1
47.4
31.6
60.5
39.5
28.9
47.4
33.7
97.4
2.6
55.3
44.7
47.4
52.6
34.2
50
13.2
2.6
7.9
31.6
60.5
34.2
23.7
39.5
2.6
10.5
23.7
39.5
21.1
5.3
5.3
94.7
10.5
89.5
76.3
23.7
34.2
5.3
60.5
39.5
60.5
50
50

Öğrencilerin %52.6’sının 20-21 yaş arasında olduğu, %71.1’inin kadın olduğu, %55.3’ünün hemşirelik
bölümünde okuduğu, %84.2’sinin ekonomik durumunun orta olduğu, %42.1’inin internette günde 1-3 saat
vakit geçirdiği belirlendi. Ayrıca öğrencilerin %86.8’inin sürekli kullandığı bir ilacın olmadığı, %78.9’unun
internette yer alan bilgilere güvenmediği, %47.4’ünün algılanan sağlık durumunu 1-5 arasından 4 olarak
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işaretlediği, %60.5’inin son bir yıl içinde sağlık kuruluşuna 0-2 kez başvurduğu, %47.4’ünün 6-10 yıl arası
internet kullandığı, %97.4’ünün internete daha çok telefon ile bağlandığı belirlendi.
Öğrencilerin %55.3’ünün sosyal medya kullanım süresinin 1-2 saat arasında olduğu, %52.6’sının sosyal
medyaya günlük bağlanma süresinin 3 saat ve üzerinde olduğu, %50’inin en çok kullandığı sosyal medya
uygulamasının Instagram olduğu, %60.5’inin internetteki sağlık bilgilerine güvenme konusunda kararsız
oldukları saptandı. Ayrıca; öğrencilerin %39.5’inin internetten elde ettiği bilgiler doğrultusunda sağlıkları
hakkında bazen karar aldıkları, %94.7’sinin henüz tanısı konulmamış bir hastalığa sahip olmadığı, %89.5’inin
tanısı konulan bir hastalığa sahip olmadığı, %76.3’ünün herhangi bir rahatsızlık durumunda ilk sağlık
kuruluşuna başvurduğu, %60.5’inin herhangi bir rahatsızlık durumunda ilk devlet hastanesine başvurduğu,
%60.5’inin sağlık kuruluşuna başvurmadan önce internete başvurmadığı, %50’inin sağlık kuruluşuna
başvurduktan sonra internete başvurduğu belirlendi (Tablo 1).
Tablo 2. Siberkondri Ciddiyet Ölçeği ve Ön Test ve Son Test Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (n=38)
Puan Ortalaması
Test Değeri
Gruplar
X±SS(min-max)
t test değeri
p
Zorlantı
Aşırı kaygı
Aşırılık
İçini rahatlatma
Doktora güvensizlik
Toplam Siberkondri Ciddiyet
Ölçeği

Ön Test
Son test
Ön Test
Son test
Ön Test
Son test
Ön Test
Son test
Ön Test
Son test
Ön Test

15.05±6.80(8-32)
13.05±5.61(8-24)
21.13±5.62(8-33)
18.92±5.93(8-32)
25.00±5.16(8-36)
23.89±5.67(8-36)
16.39±4.15(6-23)
15.39±4.74(6-24)
6.76±2.91(3-13)
6.16±2.79(3-15)
84.34±16.38(41-125)

2.503

0.017

2.735

0.010

1.862

0.071

1.549

0.130

1.255

0.217

3.396

0.002

Son test
77.42±15.03 (45-104)
“Siberkondi Ciddiyet Ölçeği” ve alt boyutları ön test son test puan ortalamaları incelendiğinde;
öğrencilerin “Zorlantı Alt Boyutu” ön testte 15.05±6.80, son testte 13.05±5.61; “Aşırı Kaygı Alt Boyutu” ön
testte 21.13±5.62, son testte 18.92±5.93; “Aşırılık Alt Boyutu” ön testte 25.00±5.16, son testte 23.89±5.67;
“İçini Rahatlatma Alt Boyutu” ön testte 16.39±4.15, son testte 15.39±4.74; “Doktora Güvensizlik Alt Boyutu”
ön testte 6.76±2.91, son testte 6.16±2.79 olduğu belirlendi. “Siberkondri Ciddiyet Ölçeği” ön test puanlarının
84.34±16.38, son test puan ortalamalarının ise 77.42±15.03 olduğu saptandı.
“Zorlantı Alt Boyutu”, “Aşırı Kaygı Alt Boyutu” ve “Toplam Siberkondri Ölçeği” ön test- son test puan
ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu belirlendi (Tablo 2) (p<0.05).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Dijital Sağlık Okuryazarlığı dersinin öğrencilerin siberkondri düzeylerini azalttığı belirlendi. Gelişen teknoloji
bireyleri Siberkondri düzeyleri açısından tehlikeye sokmaktadır. Bireylerin Siberkondri’ye yönelik gerekli
farkındalığın kazandırılması hastaneye başvuru, ekonomik durum, psikolojik durum gibi birçok alanda
iyileşmeye neden olabileceği düşünülmektedir. Siberkondri açısından yüksek riskli bireylere eğitimler
düzenlenip, siberkondriye yönelik gereken önlemlerin alınması önerilmektedir. Siberkondriye yönelik
toplumun bilinçlendirilmesi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Siberkondri bireylerin stres ve endişe
düzeylerini arttırdığından, stresin azaltılmasında, siberkondri düzeyini azaltacak önlemlerin alınması ve
farkındalık kazandırılması önerilmektedir. Günümüz çağında öğrencilerin teknoloji ile fazla yakın olması
öğrencileri siberkondri açısından risk altına almaktadır. Bu nedenle “Dijital Sağlık Okuryazarlığı” dersinin,
seçmeli olarak eğitim-öğretim kurumlarının müfredatında yer alması önerilmektedir.
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EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE YAPACAKLARI KATKILARIN TÜRK
MEDENİ KANUNU MD.186 ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE CONTRIBUTIONS OF THE SPOUSES TO THE EXPENSES OF
THE MARRIAGE UNION IN THE FRAMEWORK OF TURKISH CIVIL LAW MD.186
Gökçe CANARSLAN
ORCID: 0000-0002-7334-1872
ÖZET
Eşlerin evlilik birliğinin giderlerine yapacakları katkılar, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu md.186/III’de
düzenlenmiştir. Bu hükme göre eşler, evlilik birliğinin giderlerine emek ve malvarlıklarıyla, güçleri oranında
katılacaklardır. Türk Medeni Kanunu md.185 vd. hükümlerinde evlilik birliği devam ettiği sürece eşlerin
birbirlerine maddi, manevi ve sosyal konularda destek ve yardımcı olmaları gerekliliği, evliliğin genel
hükümleri başlığında açıkça belirtilmektedir.
Eşlerin evlilik birliğinin giderlerine yapacakları katkılar, evlilik birliğinin kurulmasıyla başlamakta ve evlilik
birliği süresince devam etmektedir. Bu katkılar, eşlerin aynı evde yaşamaları koşuluna bağlı değildir. Evlilik
birliğinin giderleri, her bir aileye göre değişmektedir. Ancak genel olarak tüm ailenin yaşam ihtiyaçları olarak
görülecek yemek ve mutfak masrafları, konuta ilişkin kira ya da banka kredisi benzeri barınma giderleri,
ödenmesi gereken sağlık harcamaları veya sigorta primleri, aile bireylerinin giyim masrafları, özellikle
çocukların eğitim, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçları kapsamındaki harcamalar, cep harçlıkları ve gerektiği
takdirde konutun veya mobilyaların tamiri bu kapsamda değerlendirilmelidir.
Eşler, evlilik birliğinin giderlerine, emek ve malvarlıklarıyla, güçleri oranında katılacakları için öncelikle
eşlerin aralarında yaptıkları anlaşma dikkate alınmalıdır. Bu anlaşma açık veya örtülü olabilecektir. Ayrıca
yapılacak katkı belirlenirken, eşlerin ödeme güçleri yani her iki eşin de mesleki faaliyetleri kapsamında elde
ettikleri gelir ve sahip oldukları malvarlıkları değerlendirilecektir. Yapılacak katkının üst sınırını, eşlerin
bireysel olarak ödeme güçleri ve mali olanakları oluşturmaktadır.
Anahtar kelimeler: Evlilik, eş, gider, katkı
ABSTRACT
The provisions regarding the contributions of the spouses to the expenses of the marriage union are provided
under Article 186/III of the Turkish Civil Code numbered 4721. According to Article 186/III of the Turkish
Civil Code, spouses will participate in the expenses of the union in proportion to their labor, assets and
power.Under the head of general provisions of marriage, Article 185 et al. of the Turkish Civil Code clearly
provides that spouses who establish the marriage union are liable to support and aid each other not only
financially but also socially and morally.
The contributions of the spouses to the expenses of the marriage union start with the establishment of the
marriage union and end with the divorce. In other words, these contributions are not dependent on the spouses
living in the same house. The expenses of the marriage union vary according to each family. However, in
general, food and kitchen expenses, which will be seen as the living needs of the whole family, housing
expenses such as rent or bank loan related to housing, health expenses or insurance premiums to be paid,
clothing expenses of family members, especially children's education, sports, social and cultural expenses and
if necessary, repairs to the dwelling or furniture should be considered in this context.
Since the spouses will participate in the expenses of the marriage union with their labor and assets in
proportion to their power, the agreement between the spouses should be taken into consideration. This
agreement may be explicit or implicit. In addition, while determining the contribution to be made, the solvency
of the spouses, i.e. the income earned by both spouses within the scope of their professional activities and the
assets they own, will be evaluated. The upper limit of the contribution to be made is determined by the
individual solvency of the spouses and their financial possibilities.
Keywords: Marriage, spouse, expense, contribution
GİRİŞ
Eşler, aile birliği devam ettiği sürece birliğin giderlerine katkı yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük
eşlerin aralarında anlaşmalarıyla ya gönüllü olarak Türk Medeni Kanunu (TMK) md.186/III’e göre veya
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anlaşamamaları halinde hakim tarafından TMK md.196-197 uyarınca verilecek karara göre yargısal katılma
şekilde gerçekleşebilir (Gençcan, 2019: 127).
Bu çalışmada, birlik giderlerine gönüllü katılımları ele alınacak olup öncelikle giderlerin kapsamı, nitelikleri
belirtilip ardından emek ve malvarlığı olarak giderlere katılım şekilleri ile miktarı ve buna ilişkin eşlerin
aralarında yaptıkları anlaşmanın özellikleri incelenecektir.
1-EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİ
a-Genel Olarak
Eşler, aile birliği devam ettiği sürece birliğin giderlerine katkı yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük,
evliliğin genel hükümleri başlığı altında, TMK md.186/III’de eşlerin birliğin giderlerine güçleri oranında
emek ve malvarlıklarıyla katılacakları ifadesiyle düzenlenmiştir. Eşlerin evin geçimi için yapacakları katkının
niteliği, miktarı ve özellikleri madde metninde belirtilmemektedir. Ancak genel hükümlerden yola çıkılarak
hangi eşin ev işlerini üstleneceği, hangi eşin çocuklara bakacağı, hangi eşin meslek icra edeceği veya her
ikisinin de bunları yapması halinde paylaşımın ne şekilde olacağına öncelikle eşlerin anlaşarak karar vermeleri
beklenmekte ve aile hayatında süregelen uygulamalara göre yapılacak şekle tabi olmayan bu anlaşmada, evin
geçimine ilişkin esaslar örtülü olarak tespit edilebilecektir (Kılıçoğlu, 2004: 27). Ayrıca eşler yapacakları
anlaşmada, gelirlerine göre eşit olmayan bir paylaşmayı seçmekte özgürlerdürler (Zeiter ve Schlumpf, 2016:
537).
Bu yükümlülük evlilik birliği içinde eşlerin ortak bir konutta yaşamalarına bağlı değildir. Öte yandan kanunda
yer alan boşanma veya ayrılık davası açıldığında hakimin dava süresince alacağı geçici önlemler (TMK
md.169) ve eşlerin ortak hayattan kaynaklanan sebeplerle kişiliği, güvenliği, aile huzuru tehlikeye girdiğinde
haklı sebeplerle birlikte yaşamalarına ara verildiğinde hakim tarafından alınacak önlemlere ilişkin hükümler
(TMK md.197/II) saklıdır.
b-Birlik Giderlerine Katılım Yükümlülüğünün Amacı
Yürürlükten kalkan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi md.152’de kocanın, evlilik birliğinin reisi olduğu ifade
edilerek evin, karı ve çocukların geçimlerini temin etmenin kendisine yüklendiği belirtilmekteydi. Oysa
günümüzde yürürlükteki 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda kocanın aile reisliği kaldırılarak, evi
geçindirme yükümlülüğü de eşler arasında eşitlik ilkesine dayanılarak değiştirilmiştir. Böylece TMK
md.186/III hükmüyle her iki eşin de birlik giderlerine güçleri oranında katılacakları kuralı benimsenmiştir.
Başka deyişle mülga kanundaki kocanın meslek ve sanatla uğraşarak evin geçimini temin etmesine yönelik
yükümlülüğü, kendi yeteneklerine, güçlerine, yaşam koşullarına göre değerlendirilerek yapılacak anlaşmayla
eşler arasında paylaşılmasına imkan tanımıştır. Buna karşılık bazı yazarlar, reislik terimi kaldırılmış olsa dahi
erkek eşin yükümlülüklerinin devam etmesi gerektiğini belirtmekte ve kadın-erkek eşitliğinin sadece sözde
sağlanarak, gerçekte yürürlükteki hükümlerin aslında kadının durumunu kötüleştirdiğini ifade etmektedirler
(Hatemi ve Kalkan Oğuztürk, 2018: 83).
Mehaz İsviçre Medeni Kanunu’nun (CCS) ilk halinde de kocanın, evlilik birliğinin reisi olarak aile konutunu
seçeceği, karısının ve çocukların bakımlarını sağlayacağı belirtilmiş iken, yapılan değişikliklerle günümüzde
CCS md.163/I hükmü de eşlerin her birinin güçlerine göre ailenin geçimine katkı sağlayacakları halini
almıştır.
c-Birlik Giderlerinin Kapsamı
Evlilik birliği içindeki giderler hem aile bireylerinin barınma gibi toplu, hem de cep harçlıkları gibi kişisel
ihtiyaçlarını içine almaktadır. Şöyle ki birlik giderleri, evlilik birliğinin devamı için yapılması gereken standart
harcamalardan oluşan temel giderler, vergi ve sigorta ödemeleri gibi kurumsal giderler ve aile bireylerinin
kendilerini geliştirmeye yönelik bireysel giderler olarak üç başlık altında incelenebilir (Gençcan, 2019: 130).
Temel giderlerin kapsamına öncelikle aile bireylerinin beslenmesi, konut ve giyim ihtiyaçları girmektedir.
Bunun yanında sağlık, ulaşım ve eğitime ilişkin harcamalar da temel giderlerdendir. Bu giderler belirlenirken
ailenin ekonomik düzeyi ve yaşam koşulları önemli rol oynamaktadır. Söz gelimi her ikisi de asgari ücretle
çalışan eşlerden birinin lüks malzemeler kullanarak sadece kendisi için yaptığı yemeğin masraflarına diğer
eşin katılması beklenemeyecekken, eşlerin bir kutlama yapmak için birlikte gittikleri lüks bir lokantada
yedikleri yemeğin parasına katılmaları beklenebilir. Tıpkı bunun gibi giyime, ulaşıma veya eğitime ilişkin
katkılar da ailenin sosyo-ekonomik durumları ve yaşam düzeyleri dikkate alınarak belirlenip, çok varlıklı
ailenin haute-couture kıyafet, özel okul, servis gibi harcamaları temel birlik giderleri arasında iken daha
mütevazi yaşam standardı süren ailenin hazır giyim, toplu taşıma gibi masrafları bu kapsamda
değerlendirilebilir. Bunun gibi eğer ailenin koşulları temelde tek bir araba satın alınmasına izin veriyorsa, orta
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sınıf bir araba satın almak temel gideler arasında değerlendirilebilirken lüks bir araba satın almak bu kapsamın
dışında kalabilir (Hausheer, Reusser, ve Geiser, 1999: 184).
Bununla birlikte ilaç, doktor, ameliyat gibi sağlık harcamaları da temel gider olmakla birlikte eşlerden birinin
sadece estetik amaçlı, sağlık için zorunlu olmayan plastik cerrahi ameliyatları, temel gider kapsamının dışında
olup bunları diğer eşin paylaşması beklenemeyecektir. Öte yandan yüzü trafik kazasında parçalanan eşe
yapılan estetik ameliyatın, kazada tam kusurlu olmasına rağmen tedavinin bir parçası olması sebebiyle birlik
gideri arasında değerlendirilmesi gerekmektedir (Gençcan, 2019: 133).
Aile konutuna ilişkin TMK md.194 hükmü saklı kalmakla birlikte ailenin barınmasına ilişkin yapılan
harcamalar, kiralık aile konutunun kira ödemeleri, gaz, elektrik, su ve aidat da temel giderler arasında yer
aldığından yapılan harcamanın eşler arasında paylaşılması beklenmektedir.
Hukuki yollara başvurmak için yapılması gereken giderlerin bu kapsamda değerlendirilmesine ilişkin bazı
tartışmalar olmakla birlikte eğer hukuki ihtilaf konusu, ortak yaşamla ilgiliyse örneğin sahip olunan
taşınmazdaki kiracıya ilişkin bir dava ise bu durumda, yapılan harcamalara da katılım sağlanmalıdır
(Hausheer, Reusser, ve Geiser, 1999: 184).
Birlik giderleri, temel giderlerin yanında devlete ödenmesi gereken emlak, veraset intikal gibi vergilerle
birlikte kaza ve sağlık sigortası gibi kurumsal giderleri de kapsamakta ve TMK md.186’ya göre eşlerin bunlara
da güçleri oranında katılmaları gerekmektedir. Taraflar daha önceki evliliklerindeki eşlerine nafaka ödeme
yükümlülüğündeyseler bu gider de ailenin ihtiyaçları kapsamına girerek paylaşılmalıdır (Bräm, 1998: 95).
Bununla birlikte bireylerin günlük yaşamda sadece zorunlu harcamalarda bulunmaları düşünülemeyecektir.
İnsanın sosyal bir varlık olması ve kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetler içine girişerek bunlara yönelik
masraflar yapması da söz konusudur. Aile bireylerinin sinemaya, konsere, tiyatroya gitmeleri, kitap ve gazete
okumaları, tatile çıkmaları, yabancı dil vs. öğrenmek amacıyla bazı kurslara katılmaları halinde yapılan bu
masraflara da ailenin hal ve durumuna uygun olmak şartıyla eşlerin katılmaları gereken bireysel giderler
arasında yer almaktadır.
2-BİRLİK GİDERLERİNE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ÖZELLİKLERİ
a- Katılma Miktarı
Evlilik birliğinin giderlerine diğer eşten katılım beklenirken öncelikle giderlerin, gerekli olan birlik ihtiyaçları
çerçevesinde her evliliğin kendi şartları içinde değerlendirilerek somutlaştırılması gerekmekte ve eşlerin hal
ve şartlarına uygun olması beklenmektedir (Dural, Öğüz ve Gümüş, 2022: 173). TMK md.186/III’de eşlerin
bu giderlere güçleri oranında katılacakları açıkça belirtilmiştir. Aksine anlaşma yapılmadığı takdirde çok
varlıklı eşin daha fazla, az varlığa sahip eşin daha az gidere katılması gerektiği söylenebilir (Kılıçoğlu, 2019:
166). Başka deyişle TMK md.186/III hükmü, evlilik birliğinin giderlerine her iki eşin aynı miktarda
katılacağını değil, güçlerine göre paylaşım yapılacağını esas almıştır. Giderlerin paylaşımında eşlerin çalışıp
çalışmadıkları, malvarlıklarının durumu, ev işleri ve varsa çocuklarla hangi eşin ilgilendiği gibi hususlar
birlikte değerlendirilerek katılma miktarı tespit edilir (Erdem, 2019: 214). Eşlerin yüksek gelir sahibi olması
halinde de tüm gelirin harcanacağı düşünülmemeli, sadece bir kısmının ihtiyaçları karşılamak için kullanıldığı
göz önüne alınmalıdır (Schmid, 2021: 382). Eşlerin kişisel durumları ve güçleri, fiziksel, psikolojik
yetenekleri yapılacak katkının üst sınırını belirleyecektir (Bräm, 1998: 91). Böylece kanunda kesin bir ölçü
verilmeyerek somut olaya göre karar alma imkanı tanınarak, hakkaniyetli bir paylaşım esasının getirildiği
sonucuna varılabilir.
Katılma miktarı belirlenirken öncelikle fiilen elde edilen gelir dikkate alınıp, bunun yeterli gelmemesi halinde
eşin malvarlığına başvurulması gerekmektedir. Başka deyişle eğer evlilik birliğinin giderlerine, eşlerin fiilen
elde ettikleri gelir yetersiz kalıyorsa hesaplama, eşlerin iyiniyetle elde edebilecekleri farazi gelir üzerinden
yapılacaktır (Hausheer, Reusser ve Geiser, 1999: 191; Dural, Öğüz ve Gümüş, 2022: 173). Söz gelimi bir eşin
dürüstlük kuralına göre yüksek gelir elde edebileceği bir işde çalışma imkanının bulunmasına rağmen sadece
kısmi zamanlı bir işde çalışması ve bu çalışmanın karşılığında elde ettiği gelirin evlilik birliğinin giderlerini
karşılamaya yetmemesi halinde, sanki daha yüksek gelir elde ediyormuş gibi farzedilebilir ve eşin
malvarlığına başvurulabilir (Erdem, 2019: 215).
b-Emek ve Malvarlığı ile Katılma
Eşlerin birlik giderlerine yapacakları katkının tutarı, ailenin ihtiyaçları, eşlerin yaşam standartları ve ödeme
güçleri temel alınarak saptanabilir (Dural, Öğüz ve Gümüş. 2022: 173). Eşlerin katılacakları giderlerin sınırını,
yapılan harcamanın niteliğinin ailenin yaşamına uygun olması çizmektedir (Schmid, 2021: 382). Bununla
birlikte yapılacak katkının sadece maddi nitelikte olması beklenemez. Eşlerin katkıları, TMK md186/III’e
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göre emek ve malvarlıklarıyla ya da diğer eşin işinde karşılıksız çalışma ile de olabilir. Söz gelimi bir eşin ev
işlerini görmesi, varsa çocuklara bakması da evlilik birliğinin giderlerine katılım olarak değerlendirilmektedir.
Yürürlükten kalkan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nde özellikle kadının ev işlerinde çalışması veya
çocukların bakımı için harcadığı emek, giderlere katılım olarak değerlendirilmemekte ve karşılıksız
bırakılmaktaydı. Başka deyişle eski kanunda, yürütülen bu faaliyetler, doğal ve karşılıksız bir çalışma olarak
kabul edilmektedir. Kadının evdeki emeğinin değerlendirilmesi şeklinde bir anlayış mevcut olmadığından
“kadın eve bakar” hükmü çerçevesinde bu bakımın, kocanın evin geçimini parayla sağlamasına benzer bir
katkı yarattığından bahsedilmemiştir (Kılıçoğlu, 2019: 166). 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi md.153/II’de
bu durum, kadının ortak saadeti temin etmek için gücü yettiği kadar kocasının yardımcısı ve danışmanı olduğu
belirtildikten sonra son cümlede “Eve kadın bakar” hükmü ile ifade edilmiştir. Emeğin, aile geçimi için katkı
olarak değerlendirilmemesine ilişkin hüküm sadece Türk Kanunu Medenisi’nde değil, İsviçre Medeni
Kanunu’nun (CCS) ilk halinde de bu şekilde idi. CCS md. 160/II’de erkeğin öncelikle ailenin maddi
ihtiyaçlarını karşılamak zorunluluğu bulunmakta iken kadın, ev işlerini yürütmek ve çocuklara bakmak
zorunda idi.
Ancak yapılan değişikliklerle mehaz kanunda da günümüzde, eşlerden her birinin kendi gücüne göre ailenin
geçimine katkıda bulunacağı (CCS md.163/I) belirtildikten sonra TMK md.186’dan farklı olarak yapılacak
emek katkısına ilişkin bazı örnekler verilmiştir. Bunlar ev işlerinde çalışma, çocukların bakımı, diğer eşin
mesleği veya işinde ona yardımcı olmak şeklinde belirtilmiştir.
Aile yaşamında oldukça sık karşılaşılan ve TMK md.186’nın emeğe ilişkin yorumunda, mehaz kanunun bu
örneklerinden hareket edilmesinin yanında, eşler birlikte yaşarken ailenin geçimi için uyuşmazlık çıktığında
hakim tarafından belirlenecek katkıya TMK md.196/II’de ev işi, çocuk bakımı ve diğer eşin işinde karşılıksız
çalışma olarak verilen örnekler de TMK md.186/III’ün sınırlarının çizilmesine yardımcı olacaktır.
Yapılacak katkının sadece fiilen çalışma olması zorunlu değildir. Söz gelimi eşlerden birinin anne-babasına
ait olan konutun bedelsiz olarak oturmaları için bırakılmasının yanında kırsal kesimde kadının kocasına ait
olan tarlada çalışıp hayvanlara bakıp pazarda ürünleri satıp kazandığını kocasına vermesi, turistik yörede
kadının kocasının pansiyonunda müşterileri ağırlaması, temizlik yapması da katkı olarak değerlendirilecektir
(Kılıçoğlu, 2019: 168). Ancak kadının çalışması karşılığında kocasından para alması durumu bu kapsamda
değildir.
Eşlerin sadece miktara ilişkin değil, katkının ne şekilde yapılacağı hakkında da anlaşmaları gerekmektedir
(Hausheer, Reusser, ve Geiser, 1999: 198). İster kadının aileyi yönetip, ev işlerini yapıp, çocuklara bakarak
aileye emeğiyle kendi katkısını yaptığı, erkeğin ise tek başına çalışarak gelir elde ettiği geleneksel model olsun
ister her ikisinin de dışarıda çalışarak ev işlerini ve harcamaları paylaştıkları model olsun eşlerin katılıma
ilişkin anlaşmaları öncelikle dikkate alınacaktır.
c- Birlik Giderlerine Katılmada Bazı Özel Durumlar
Evlilik birliğinin giderleri sadece eşlerin değil çocukların giderlerini de kapsamaktadır. Çocukların aile konutu
dışında örneğin okumak için başka şehirde yaşamaları halinde de çocuklara bakım yükümlülüğü kapsamındaki
giderlerine eşlerin katılmaları gerekmektedir. Çocukların konuşma, öğrenme, zihinsel engel gibi özel
durumları varsa bunlara yönelik harcamalar veya ev içinde ya da dışında bakıcı, hemşire masrafları ya da
çocuk bakımının bir parçası olarak görülen boş zaman etkinlikleri müzik dersi, spor kulüpleri benzeri
yapılacak ödemeler de evlilik birliği giderleri arasında yer almaktadır. Öte yandan ortak olmayan çocukların
giderlerinin de ortak çocuklar gibi değerlendirilmesi gerekmektedir (Bräm, 1998: 102).
Birliğin giderlerine katkı alacağı kişiye sıkı sıkı bağlı haklardan olduğu için bir bütün olarak haczedilemez ve
devredilemez. Bununla birlikte münferit katkı taleplerinin, haczedilebilir ve devredilebilir ayrıca eşlerden her
biri TMK çerçevesinde sınırlamaya tabi olmaksızın katkı alacağı için diğer eşe cebri icra yoluyla takipte
bulunabilir (Dural, Öğüz ve Gümüş, 2022: 173).
Eşlerin aralarında katılma yükümlülüklerine veya paylaşıma yönelik (söz gelimi katkı miktarında
birbirlerinden farklı düşünmeleri ya da eşlerden birinin diğerinin yeterince katkıda bulunmamasına ilişkin)
anlaşmazlık çıkması halinde yapılacak şey, TMK md.196’ya başvurmak olacaktır (Akıntürk ve Ateş, 2022:
115). TMK md.196’da eşler, birlikte yaşadıkları süre içinde ailenin geçimi için yapacakları katkıda
anlaşamadıkları takdirde hakim tarafından katkı miktarının belirleneceği ve buna dair hükümler yer
almaktadır. Hakim bu belirlemeyi yaparken ev işlerinin görülmesi, varsa çocukların bakımı, diğer eşin işinde
herhangi bir karşılık almaksızın çalışılması gibi noktalar önem taşımaktadır. Öte yandan TMK md.196’ a göre
katkının belirlenmesi için eşlerden birinin hakime başvurarak talepte bulunması ve katkının ancak geçmiş bir
yıl ile gelecek yıllara ilişkin olması hususlarına da dikkat edilmelidir. Ancak TMK md.186/III’e göre birlik
272

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

giderlerine katkı alacağı Türk Borçlar Kanunu md.147/1’e göre dönemsel alacaklardan olduğu için beş yılda
zamanaşımına uğramakla birlikte, eşler arasında evlilik birliği devam ettiği sürece zamanaşımı duracaktır
(Türk Borçlar Kanunu md.153/3).
Evlilik birliğinin giderlerine yapılacak katkı, eşlerden birinin ölmesi veya evlilik birliğinin herhangi bir şekilde
sona ermesi ile ortadan kalkacaktır.
SONUÇ
Evlilik birliği devam ettiği sürece eşlerden her biri kişisel yeteneklerine göre ailenin uyum içinde birlikte
yaşamasına ve korunmasına katkıda bulunmalıdır. Bu katkı yapılırken eşlerin sadece gelir ve malvarlıkları
değil, ortaya koydukları emek de değerlendirilmeli ve eşlerin öncelikle aralarında yaptıkları, şekle tabi
olmayan sözleşme dikkate alınmalıdır.
Katkı yapılacak giderlerin belirlenmesinde ailenin sosyal ve ekonomik durumu, yaşam tarzı önem
taşımaktadır. Bu giderler aile bireylerinin temel ihtiyaçları olan beslenme, giyim, sağlık, ilaç, eğitim, ulaşım,
barınma kalemlerinden oluşabileceği gibi ödenmesi gereken vergiler, sigorta masrafları veya aile bireylerinin
kültürel gelişimi için sinema, tiyatro, kitap, dergi gibi harcamaları da kapsamaktadır. Yapılacak katkı
belirlenirken sadece tüm ailenin ortak giderlerinin değil eşlerin bireysel giderlerinin de göz önüne alınması
gerekmektedir.
TMK md.186/III’de eşlerin bu masraflara güçleri oranında katılacakları açıkça belirtilmiştir. Kanunda kesin
bir paylaştırma hükmü bulunmayarak somut olaya göre değerlendirilerek her bir eşin kişisel yeteneği,
çalışması, özel koşulları bir arada değerlendirilerek katkı miktarı belirlenecektir.
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ABSTRACT
Learning English in general, particularly vocabulary has attracted the interest of lots of studies. However,
limited studies have been conducted on vocabulary learning strategies in the Turkish context. Therefore, the
current study aims to examine the patterns of vocabulary learning strategies (VLSs) used by EFL
undergraduate students at Karabuk University. The study used a quantitative research design, including
descriptive statistical analyses. The respondents of this study were undergraduate students from 3 departments:
English Language and Literature, Electric-Electronic Engineering, and Computer Engineering at Karabuk
University. The research instrument used was a questionnaire adopted from Schmitt’s (1997) taxonomy for
learning vocabulary. The sample of the study included 206 male and female respondents during the first
semester of the academic year 2021–2022. The findings indicated that the respondents used a moderate range
of strategies. More specifically, the findings revealed that "Ask classmates for meaning", "Study the word
with a pictorial representation of its meaning", "Associate the word with its coordinates", "Verbal repetition"
and "Keep vocabulary notebook” strategies are highly used. The findings also showed that male undergraduate
students used all VLSs at a higher percentage than their female counterparts. Consequently, it is expected that
the outcomes of this study will reflect on the teaching and learning processes in which instructors could
employ the best VLSs to assist learners in learning vocabulary, and learners could become familiar with the
strategies that suit them best.
Keywords: vocabulary learning strategies, EFL undergraduate students, L1, gender, proficiency level,
academic major, Schmitt’s Taxonomy
INTRODUCTION
Vocabulary is the most important factor of language competency; without it, meaningful communication and
conveying the desired meaning are unattainable. Therefore, the study of vocabulary is crucial in the mastery
of English by students who are interested in learning languages (Ajisoko, 2020). Students are engaged in
sufficient vocabulary learning, as this will increase their learning of other skills and languages with ease. In
this regard, learning vocabulary is one of the keys to learning a language, as it finds its roots in learning various
languages. If a foreigner within a new environment decides to learn the language of the environment without
properly learning the vocabulary of that environment, the foreigner will find it difficult in understanding the
language (Puspita & Sabiqoh, 2017). Thus, vocabulary learning is very important to any student who cares
about learning a new language or skills. Vocabulary learning strategies include knowledge about the
procedures used by learners to learn new and unfamiliar vocabulary, as well as actions and steps they take to
find the meaning of unknown vocabulary. Language learning strategies are important because they assist
learners in organizing their learning, attaining independence, practicing learning outside of the classroom, and
improving communication competencies (Elashhab, 2019). Vocabulary is fundamental in language learning,
and the more vocabulary a learner knows, the more comprehension and understanding he or she will gain from
a lesson. For academic achievement, learners require a wide range of independent vocabulary (Lateh, 2018).
This is impossible to do without the use of learning strategies. Vocabulary learning strategies require learners
to efficiently consider the relationships among terms, their meanings, and how to use these terms in a variety
of contexts (Hyland & Tse, 2007; Alqarni, 2018). According to Wilkins (1972), "Without grammar, very little
could be expressed; without vocabulary, nothing could be expressed," i.e., learners are incapable of holding a
conversation efficiently if they are only capable of recognizing the syntax and morphology of a word apart
from its meaning. Thus, the learning of vocabulary is an important indicator of success in learning a foreign
language. Even though this concept is well-known, it has not been given sufficient attention in the teaching of
English as a foreign language, with a greater focus on grammar. Folse (2004) notes that since learning a
foreign language or second language entails vocabulary knowledge, syntax, pronunciation, morphology, and
reading, vocabulary has been ignored in language teaching while being "the most imperative element in
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languages." Richards (1976) states that "the learning and teaching of vocabulary have never captured the same
level of attention within language teaching as such topics as grammar, writing, and reading". Researchers such
as Smith (2008) consider that learners with a large number of words have a higher chance of learning other
languages than those with a restricted vocabulary.
Several studies (Schmitt, 1997; Jackson & Amvela, 2000; Prevost, 2010; Yang, 2010) have found that the
vocabulary subject has received less attention in comparison to other elements of foreign language learning
like reading, writing, listening, and speaking. According to Hedge (2000), the main reason for the lack of
emphasis on vocabulary learning research is the lack of attention paid by learners themselves. Language
teachers have devoted great emphasis to recent improvements in English grammar. Although there have been
several prior studies on VLSs dating back to the 1970s, it has been challenging to determine which strategy is
the best to use (Goundar, 2019). Learners face several challenges in recalling the words required to accomplish
the communication process efficiently, revealing the significance of vocabulary learning strategies that assist
the learners in dealing with these challenges by allowing them to keep the words and retrieve them from
memory once they are required in communication. These difficulties encountered by university EFL students
are related to a failure to use appropriate strategies for acquiring and retaining vocabulary once needed
(Alhaysony, 2017).
Though some studies have been conducted on VLSs, very few have been carried out on VLSs employed by
students from different disciplines and fields. The majority of EFL studies have concentrated on the common
learning strategies adopted by learners. Furthermore, the studies that have addressed the VLSs have shown
inconsistent and contrasting results. As a result, there is a need to bridge these research gaps to provide
efficient strategies for vocabulary acquisition at Karabuk University as used by learners. Okyar (2021)
suggested that the employment of VLS by male and female learners can be examined by considering several
variables, including L2 learning motivation, second-language competency level, and autonomy. Future studies
should take into consideration the relationship between EFL learners' employment of VLSs and other factors,
including gender and language proficiency Alahmad (2020). Gorgoz and Tican (2020) suggested more
research to be carried out on the variables and factors that contribute to male learners' success in vocabulary
and learning languages. Ali (2020) suggested that future studies be conducted on VLSs and that male and
female participants be included in vocabulary learning and reading contexts. Alhaysony (2017) suggested
more studies on the variables and factors that impact strategy selection could be useful. Other studies
recommended that more research be carried out within the context of other Turkish universities and institutes.
More research in this area should include experimental, descriptive, cross-sectional studies, and multiple
samples and methods could as well be adopted in the future (Alhaysony, 2017). Therefore, the main purpose
of this study is to examine the patterns of vocabulary learning strategies used by EFL undergraduate students
at Karabuk University in Turkey. Therefore, this study aims to address the following research objectives:
1) To determine the levels of vocabulary learning strategies employed by undergraduate students at
Karabuk University.
2) To determine the most and least frequent vocabulary learning strategies employed by undergraduate
students at Karabuk University.
3) To determine the differences between students’ use of vocabulary learning strategies and the
independent variables: L1, gender, academic major, and proficiency level.
LITERATURE REVIEW
Several academic studies have been carried out on VLS. For instance, Shamsan, Ali, and Hezam (2021)
attempted to examine online VLSs utilized by EFL learners during COVID-19 pandemic. The study used a
self-administered questionnaire to over 119 respondents, both males and females, with majors in both English
and non-English departments. The study utilized descriptive statistics, and the findings revealed that
participants of English majors used VLSs more than non-English majors. The respondents indicated that they
did not frequently employ strategies such as asking teachers, friends, and classmates. Instead, they utilized
Google translation, bilingual dictionaries, or approximated the meaning. This could be attributed to online
learning through the Covid-19 outbreak that enhanced self-learning.
Okyar (2021) also conducted a study to determine the VLSs used by Turkish EFL learners and investigate if
the employment of VLSs differs by gender. The study employed a quantitative research approach with a total
sample of 209 Turkish EFL learners, 108 males and 101 females. The study indicated that VLSs were used at
a moderate level. An evaluation of the scale's sub-dimensions revealed that cognitive, memory, and social
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strategies were employed at a moderate frequency, whereas affective strategies and metacognitive ones were
employed at a high frequency. When VLS employment was investigated among both males and females, a
noteworthy difference was observed, with female learners achieving a higher overall mean score than their
male counterparts. Furthermore, female learners revealed more use of compensation, cognitive, memory, and
affective strategies. Nevertheless, there were no statistically remarkable gender differences in the frequency
with which social strategies were used. The employment of VLS by male and female learners can be examined
in light of several variables including L2 learning motivation, second language competency level, and
autonomy.
Besides, Mirioglu (2020) explored the perspectives of eighth-grade EFL students concerning the significance
and use of second language VLSs to check the relationship between perceived significance level and VLSs
implementation level and to determine the most and least likely preferred VLSs by EFL students through their
learning methods. The study used a mixed-method research design. The quantitative data were gained from
398 respondents using a questionnaire depending on Schmitt's taxonomy of VLSs, whereas the qualitative
data were gained through focus group interviews involving 45 voluntary participants. The study revealed that
EFL students hold a high value on vocabulary learning. It also demonstrated that a substantial strong
association exists between VLS significance and implementation level, thereby indicating that students
employed the most important strategies on a greater scale. However, the study was limited to 8th - grade
students, and lack of balance in the selection of respondents for a gender-balanced study (182 males and 216
females).
Further, Ali (2020) conducted a study to investigate vocabulary learning strategies and the identification of
word meanings among Saudi EFL students. The study adopted the quantitative research method through
purposive sampling with only 50 male respondents. The analytic and descriptive research instruments were
employed. The findings revealed that reading context could be figured out through the meaning of unknown
words by guessing words through components strategies. The majority of the respondents depend on the use
of online tools, such as translators’ applications, online dictionaries, and the Microsoft Word Thesaurus
service, where the option to look up words and their meanings could be identified for reading
contexts. However, the study is limited only to male respondents neglecting female respondents in the reading
context. The study suggested that both male and female respondents should be included in vocabulary learning
and reading context.
In addition, Goundar (2019) conducted a study to examine the employment of several VLSs and investigate
the outcomes and challenges of each strategy. A quantitative research design was employed with 53
respondents randomly selected including EFL learners. The study showed that EFL learners frequently
employed memorization, repetition, dictionary strategies, translation, experience, and background
knowledge to improve their vocabulary. Similarly, Baharudin (2019) conducted a study to determine the
patterns of VLS that are often employed amongst ESL undergraduates based on the gender of the learners.
The study employed the quantitative approach with descriptive statistics including 40 ESL university students
from different majors at a local university, and the data were obtained. The findings revealed that male
undergraduate students engage more in vocabulary learning strategies compared with their female
counterparts. More specifically, female undergraduates were more frequent in using social and memory
strategies in vocabulary learning, whereas male undergraduates used more metacognitive and cognitive
strategies.
In the Indonesian context, Mahmud and Nur (2018) investigated male and female learners' learning strategies
and discussed them in terms of gender differences. The study was carried out in a high school in Indonesia. A
total of 71 respondents were selected randomly from a sample of 250 students employing Slovin formula. A
mixed-method research design was used in this study. The quantitative data were obtained through a SILLcreated questionnaire, whereas the qualitative data were obtained by interviews. The outcomes arising from
the questionnaire revealed that females employ cognitive, and affective strategies, and compensation more
than males, whereas males employ metacognitive, social strategies, and memory more often than females.
According to the outcomes of the interview, female and male participants adopted varied learning strategies.
Thus, such learning strategies were affected by the issue of gender variances in communication.
Table 1. Review of Previous Studies.
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108 males and
101 females

Ali (2020)

Quantitati
ve

50 male
respondents

Baharudin
(2019)

Quantitati
ve

Mahmud
and Nur
(2018)

A mixedmethod
research
design

40 ESL
university
students
71 participants
were selected
randomly

Findings

Questionn Respondents
used
bilingual
aire
dictionaries, Google Translate

Questionn
aire and
Vocabular
y tests
Questionn
aire
Interviews
and
Questionn
aire

Cognitive, memory, and social
strategies were used at a moderate
level.
Metacognitive were used at a high
level.
Respondents depended on the use
of online tools such as translators’
applications
and
online
dictionaries.
Males used more vocabulary
learning strategies than female.
Females
employ
cognitive,
affective
strategies,
and
compensation more than males.
Males employ metacognitive,
social strategies, and memory
more often than females.

Table 1. illustrates the sampling techniques, data collection methods, findings, limitations, and suggestions by
various authors. It was noted in the review that the majority of studies employed the simple random sampling
method. The simple random sampling in a way guarantees a balanced and unbiased response from randomly
picked respondents. Authors who employed balanced sampling tend to achieve an equal share of responsive
participants for the survey, and this method is most common when the study tends to find a balance in equal
responses from given issues that commonly involve both genders (males and females). Besides, the majority
of studies employed the quantitative data collection methods, while a few studies used the qualitative data
collection methods. As for the rest of the studies, they used a mixed-method research design. Thus, the various
studies used questionnaires and interviews which are the most used means of data collection.
RESEARCH METHODOLOGY
Research Design
The research design is determined by the research problem and the kind of data required. It dictates the entire
procedures and requirements for accomplishing the research. In other words, the design is to be described, its
strengths and weaknesses are highlighted, and the rationale for the choice of the design needs to be explained
(Shuttleworth, 2008). The research design that is adopted needs to be appropriate for any study, either
qualitative or quantitative (Cresswell, 2014). Cresswell added that every research study should be guided by
a research design, which determines the paradigm and influences the methods used. However, to achieve a
successful research design, two factors must be put into consideration. These include the research objectives
and questions (Cohen & Manion, 2002). Based on the research objectives in the current study, a quantitative
research design was utilized to examine the patterns of vocabulary learning strategies among various learners,
especially those who learn English at Karabuk University.
Theoretical Framework
The purpose of examining VLSs-related literature is to collect relevant data that will assist the researchers in
developing a conceptual framework. The purpose of developing a conceptual framework is to outline the
current study within the context of prior studies and the perspectives of other researchers. In the current study,
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the researcher used a collection of variables (e.g., L1, gender, language competency, and academic major).
The conceptual framework of the study is shown in Figure 1.

Academic Major:
•
•
•

L1

(Mother
Tongue):
• Arabic
• Turkish

English Language and Literature
Computer Engineering
Electric-Electronic Engineering

Vocabulary
Learning
Strategies:
• Types
• Level of Use

Gender:
• Male
• Female

Proficiency Level:
• High
• Low

Figure 1. Conceptual Framework of the Study
The recommended conceptual framework in the research study is based on previous research on VLSs.
Sampling
According to the definition by Howitt and Cramer (2000), the "respondents" are a set of field researchers who
are the major subset of the selected population among the entire population size who are purely selected based
on the adopted research design employed in the study. Miles and Huberman (1994) noted that it is difficult to
cover everything in a research process, regardless of the study, whether quantitative or qualitative, or when
the two are mixed. Furthermore, Bell (1999) emphasizes that sampling approaches should be representative
of the entire population as much as possible. According to Cohen and Manion (1994), the selection of a
research sample that involves the participants should align with the research objectives of the study and the
nature of the targeted population. Therefore, this study selected the respondents from three departments, and
the purpose of including these departments is to further investigate the differences between students.
Therefore, in this study, the sample size was balanced and managed as suggested by Robinson (1993).
The respondents of this study are undergraduate students from 3 departments: English Language and
Literature, Electric-Electronic Engineering, and Computer Engineering at Karabuk University. The sample of
the study comprised of 206 male and female respondents during the first semester of the academic year 2021–
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2022. The respondents of the main study were 106 males (65%) and 57 females (35%). 70 respondents were
Turkish whose mother tongue (L1) is Turkish, whereas 93 respondents were Arabs whose mother tongue (L1)
is Arabic.
Data Collection Methods (Research Instruments)
A quantitative research design method will assist the researchers in determining the respondents' perspectives
concerning the VLSs employed by EFL undergraduate students. A questionnaire was adopted in the current
study since it was employed in the context of EFL undergraduate learners. The survey study assists researchers
in determining individual respondents' viewpoints (Agostini, Talamo, & Vecchione, 2010). The commonly
adopted technique often used to examine vocabulary learning strategies based on previous studies include the
following: classroom observation, interviews, aloud thinking, taking diaries, and written questionnaires. When
there is small population size, oral interviews, diaries, and think-aloud tasks were found to be most appropriate.
Using this instrument, it limits the findings of the researcher when there is a larger population (Cohen, 1998).
The research instrument used in this study includes a questionnaire adopted from Schmitt’s (1997) taxonomy
in learning vocabulary.
Research Instruments
An adopted version of the VLSs questionnaire proposed by Schmitt’s (1997) taxonomy was used to answer
the research questions. The questionnaire consists of two sections. Section (A) included the demographic
information of the respondents, which included the academic major, level, age, gender, and nationality.
Section (B) included a 59-item questionnaire that represented the respondents' answers to their vocabulary
learning strategies. The 59 items were rated on a 5-point Likert scale (1 = never, 2 = seldom, 3 = sometimes,
4 = often, and 5 = always). The 59 questions were subcategories of the five major classifications of VLSs
(determination, social, memory, cognitive, and metacognitive). It is noteworthy to mention that a pilot study
was conducted on 43 respondents who were not involved in the main study in order to check the reliability
and validity of the questionnaire. The questionnaire was translated into Turkish and Arabic to make it easier
for the respondents to answer. It was designed in a Google Format, and the links were sent to the English
instructors' group, requesting that they distribute it to their students. The learners were informed that the
questionnaire was for research purposes only and it would be completely confidential.
Data Analysis Methods
According to previous studies, we can deduce that the majority of studies used the SPSS or PLS statistical
tool (a software application) for data analyses in various versions. Thus, a descriptive statistical analysis was
employed to examine the data gathered from the respondents' questionnaires to determine the frequency and
percentage of the strategies. The current study used PLS software application to compute and analyze the data
to verify the reliability and accuracy of the internal consistency.
A pilot study was carried out at Karabuk University to determine the viability of all the adopted items in the
questionnaire. The adopted questionnaire from Schmitt (1997) was used in the pilot study. Hence, due to
COVID-19, the pilot study was conducted online on 43 learners (24 males and 19 females) at Karabuk
University in the first semester (December 16-22, 2021) before the main study. The respondents that were
targeted in the pilot study are undergraduate and preparatory school students who study their majors in
English. The adopted items were employed after showing them to an expert, and some modifications to the
demographic information were made. The surveys were distributed to the learners through online Google
forms. Following the collection of 43 responses from the respondents, the data were analyzed utilizing the
PLS software application, specifically the frequency and mean of the various strategies employed.
Validity, Reliability and Credibility
In the pilot study, the researcher examined the reliability of the constructs and found that they showed the
reliability of the data when using the questionnaire. Reliability has been assessed using the Alpha and the
thumb rule is that the values should be greater than 0.70 (Hair, Risher, Sarstedt, & Ringle, 2019). In addition,
reliability has also been examined using composite reliability (CR), and the rule of thumb is that the values
should be greater than 0.70 (Hair Jr, Howard, & Nitzl, 2020). The results in Table 2 indicate that Alpha values
are higher than 0.70. The findings also showed that the CR values are greater than 0.70, thus showing the
significant reliability of the questionnaire and the data collected from these questionnaires.
Table 2. Reliability of the Questionnaire
Constructs
Cronbach's Alpha
COG
0.757

Composite Reliability
0.806
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DET
MEM
MET
SOC

0.747
0.900
0.724
0.737

0.757
0.913
0.821
0.809

FINDINGS AND DISCUSSIONS
This section addresses the findings of the study. The findings are presented in light of the research questions
that are guiding the study. This section also describes and discusses important differences in the frequency of
students' employment of vocabulary learning strategies based on L1, gender, academic major, and language
competency.
This section reveals the frequency with which VLSs have been used in the five major classifications:
Determination (DET), Social (SOC), Memory (MEM), Cognitive (COG), and Metacognitive (MET)
strategies.
Table 3, mentioned below, indicates the individual strategy related to vocabulary learning using the
determination strategy. The results show the standard deviation and mean values of the individual strategies.
In addition, the results expose the percentage used or frequency score of the individual strategy. The results
reveal that "Flash Cards" is the only strategy used at a low level (Mean Value = 2.447, Standard Deviation =
1.248, and Percentage of Use = 49.832 percent). In contrast, all the other strategies are used at the medium
frequency because the percentage usage of the strategies is not less than 50 percent and not more than 70
percent.
Table 3. Level of Using Determination Strategies (Individual)
Individual Strategy
DET1 “I Analyze part of speech”
DET2 “Analyze affixes and roots”
DET3 “Check for L1 cognate”
DET4 “Analyze through available
pictures or gestures”
DET5 “Guess meaning from textual
context”
DET6 “Use bilingual dictionary”
DET7 “Use monolingual dictionary”
DET8 “Word lists”
DET9 “Flash Cards”

Mean
2.466
2.534
2.564

Frequency
Std.
Percentage Deviation category
51.873
1.224
Medium Use
54.093
1.244
Medium Use
58.983
1.181
Medium Use

2.632

60.928

1.217

Medium Use

2.558

57.763

1.078

Medium Use

2.479
2.577
2.675
2.447

52.823
55.983
61.262
49.832

1.119
1.105
1.165
1.248

Medium Use
Medium Use
Medium Use
Low Use

Table 4 below indicates the individual strategy related to vocabulary learning using social strategy. This
strategy comprises eight individual strategies related to vocabulary learning. The results indicate the standard
deviation and mean values along with the percentage used or frequency score of the individual strategy. The
outcomes reveal that "Ask classmates for meaning" is the only strategy used at a high level (Mean Value =
3.086, Standard Deviation = 1.173, and Percentage of Use = 71.983 percent). In addition, the results show that
"The teacher checks students' flash cards or word lists for accuracy" is the only strategy used at a low level
(Mean Value = 2.362, Standard Deviation = 1.164, and Percentage of use = 47.949 percent). In contrast, all
of the other strategies were used at the medium frequency because the percentage usage of the strategies was
between 50 percent and 70 percent.
Table 4. Level of Using Social Strategies (Individual)

Std.
Frequency
Individual Strategy
Mean Percentage Deviation category
SOC1 “Ask teacher for L1 translation”
2.773
59.883
1.209 Medium Use
SOC2 “Ask the teacher for paraphrasing or
2.834
63.625
1.124 Medium Use
synonym of the new word”
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SOC3 “Ask the teacher for a sentence
including the new word”
SOC4 “Ask classmates for meaning”
SOC5 “Discover new meaning through
group work activity”
SOC6 “Study and practice meaning in a
group”
SOC7 “The teacher checks students flash
cards or word lists for accuracy”
SOC8 “Interact with native speakers”

2.773

59.833

1.203

Medium Use

3.086

71.393

1.173

High Use

2.718

58.038

1.239

Medium Use

2.614

55.293

1.151

Medium Use

2.362

47.949

1.164

Low Use

2.503

50.031

1.234

Medium Use

Table 5 below indicates the individual strategy related to vocabulary learning using the memory strategy. This
strategy comprises twenty-six individual strategies related to vocabulary learning. The results indicate the
standard deviation and mean values of the individual strategies. In addition, the results expose the percentage
used or frequency score of the individual strategy. The outcomes indicate that "Study the word with a pictorial
representation of its meaning" and "Associate the word with its coordinates" strategies are used at a high level
(Mean Value = 3.399 and 3.436, Standard Deviation = 1.097 and 1.066, Percentage of Use = 70.573 and
71.833 percent). The results also show that "Use scales for gradable adjectives", "Peg method", and "Group
words within a Storyline" are the strategies used at the low level (Mean Value = 2.466, 2.313, and 2.589,
Standard Deviation = 1.203, 1.249, and 1.190, and Percentage of Use = 48.837, 45.763, and 49.873 percent).
In contrast, all other strategies are used at a medium frequency because their percentage usage is not less than
50 percent nor more than 70 percent.
Table 5. Level of Using Memory Strategies (Individual)
Percen
Std.
Frequency
Individual Strategy
Mean
tage Deviation category
MEM1 “Connect words to a previous
3.203
64.938
1.134
Medium Use
personal experience”
MEM2 “Use semantic maps”
3.209
65.094
1.091
Medium Use
MEM3 “Associate the word with its
3.147
62.992
1.061
Medium Use
coordinates (phonetically)”
MEM4 “Connect the word in its synonyms
3.264
67.292
1.110
Medium Use
and antonyms”
MEM5 “Image word form”
3.252
66.092
1.214
Medium Use
MEM6 “Image word ‘s meaning”
3.209
65.094
1.209
Medium Use
MEM7 “Use keyword method”
3.092
61.938
1.159
Medium Use
MEM8 “Group words together to study
3.117
62.837
1.102
Medium Use
them”
MEM9 “Study the spelling of a word”
2.994
60.938
1.152
MEM10 “Say the new word aloud when
2.877
59.293
1.154
Medium Use
studying”
MEM11 “Use physical actions when
3.362
69.476
1.127
Medium Use
learning a word”
MEM12 “Study the word with a pictorial
3.399
70.573
1.097
High Use
representation of its meaning”
MEM13 “Associate the word with its
3.436
71.833
1.066
High Use
coordinates”
MEM14 “Use scales for gradable
2.466
48.837
1.203
Low Use
adjectives”
281

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

MEM15 “Peg method”
MEM16 “Loci method”
MEM17 “Group words together spatially
on a page"
MEM18 “Study the sound of a word”
MEM19 “Group words together within a
Storyline”
MEM20 “Use new words in sentences”
MEM21 “Underline initial letter of the
word”
MEM22 “Configuration”
MEM23 “Affixes and roots
(remembering)”
MEM24 “Part of speech (remembering)”
MEM25 “Paraphrase the word ‘s
meaning”
MEM26 “Use cognates in the study”

2.313
2.724

45.763
54.837

1.249
1.183

Low Use
Medium Use

2.656

52.833

1.183

Medium Use

2.749

56.393

1.224

Medium Use

2.589

49.873

1.190

Low Use

2.791

57.739

1.119

Medium Use

2.914

60.232

1.124

Medium Use

3.288

67.934

1.159

Medium Use

3.301

68.928

1.067

Medium Use

3.356

69.383

1.108

Medium Use

2.718

53.434

1.108

Medium Use

2.902

60.882

1.073

Medium Use

Table 6 below indicates the individual strategy related to vocabulary learning using cognitive strategy. This
strategy comprises nine individual strategies related to vocabulary learning. The outcomes reveal that "Verbal
repetition" and "Keep a vocabulary notebook" are the strategies used at a high level (Mean Value = 3.203 and
3.295, Standard Deviation = 1.213 and 1.414, and Percentage of Use = 71.920 and 72.920 percent). The
findings coincide with Okyar (2021) and Mirioglu (2020), in which "Verbal repetition" and "Keep a
vocabulary notebook" were identified as the most used strategies. The evidence for verbal repetition supports
Nation (2001), who indicated that in order to gain proficiency in lexical items, they should be learned
sufficiently. In addition, the results show that "Put English labels on physical objects" is the only strategy used
at the low level (Mean Value = 2.172, Standard Deviation = 1.235, and the Percentage of Use = 48.928
percent). In contrast, all other strategies are used at a medium frequency because their percentage usage is
between 50 percent and 70 percent.
Table 6. Level of Using Cognitive Strategies (Individual)
Frequency
Percenta
Std.
category
Individual Strategy
Mean
ge
Deviation
COG1 “Verbal repetition”
3.203 71.920
1.213
High Use
COG2 “Written repetition”
3.147 69.022
1.161
Medium Use
COG3 “Word lists”
3.055 67.392
1.244
Medium Use
COG4 “Put English labels on physical
2.172 48.928
1.235
Low Use
objects”
COG5 “Keep a vocabulary notebook”
3.295 72.920
1.414
High Use
COG6 “Flashcards”
2.632 54.390
1.361
Medium Use
COG7 “Take notes in class”
3.135 68.839
1.429
Medium Use
COG8 “Use the vocabulary section in your
3.129 67.389
1.268
Medium Use
textbook"
COG9 “Listen to the tape of word lists”
2.614 53.202
1.344
Medium Use
Table 7 below indicates the individual strategies related to vocabulary learning using metacognitive strategies.
This strategy comprises five individual strategies related to vocabulary learning. The results show the
percentage used or frequency score of the individual strategy. The results reveal that "Use spaced words
practiced" is the only strategy used at the low level (Mean Value = 2.877, Standard Deviation = 1.328, and
Percentage of Use = 49.102 percent). In contrast, all other strategies are used at a medium frequency because
their percentage usage is not less than 50 percent nor more than 70 percent.
Table 7. Level of Using Metacognitive Strategies (Individual)
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Std.
Individual Strategy
Mean Percentage Deviation
MET1 “Testing oneself with word lists”
3.104
63.466
1.230
MET2 “Use English language media”
3.018
57.033
1.274
MET3 “Skip or pass new word”
3.295
66.292
1.300
MET4 “Use spaced word practiced”
2.877
49.102
1.328
MET5 “Continue to study word over time” 3.362
69.944
1.116

Frequency
category
Medium Use
Medium Use
Medium Use
Low Use
Medium Use

Table 8 indicates that the most used strategies include one strategy from social strategies, two from memory
strategies, and two from cognitive strategies, while no high used strategies include determination strategies
and metacognitive strategies. "Ask classmates for meaning" strategy is the most used strategy among social
strategies (Mean Value = 3.086, Standard Deviation = 1.173, and Percentage of Use = 71.393 percent). In
addition, "Study the word with a pictorial representation of its meaning" and "Associate the word with its
coordinates" are the most used strategies from memory strategies (Mean Value = 3.399 and 3.436, Standard
Deviation = 1.097 and 1.066, and Percentage of Use = 70.573 and 71.833 percent). Finally, "Keep a
vocabulary notebook" and "Verbal repetition" are the most used strategies among cognitive strategies (Mean
Value = 3.295 and 3.203, Standard Deviation = 1.414 and 1.213, and Percentage of Use = 72.920 and 71.920
percent).
Table 8. Most Used Strategies
Strategies
“Ask classmates for meaning”
“Study the word with a pictorial
representation of its meaning”
“Associate the word with its
coordinates”
“Keep a vocabulary notebook”
“Verbal repetition”

Item Category
No.
4
SOC

Mean
3.086

Percent
age
71.393

Std.
Deviation
1.173

12

MEM

3.399

70.573

1.097

13

MEM

3.436

71.833

1.066

5
1

COG
COG

3.295
3.203

72.920
71.920

1.414
1.213

The present study also identifies the least used strategies by the students. Table 9 shows that the least used
strategies include one strategy from determination strategies, one strategy from social strategies, three
strategies from memory strategies, one strategy from cognitive strategies, and one strategy from metacognitive
strategies. More specifically, the "Flashcard" strategy is the least used strategy among the determination
strategies (Mean Value = 2.447, Standard Deviation = 1.248, and Percentage of Use = 49.832 percent).
Moreover, the "The teacher checks students’ flash cards or word lists for accuracy" strategy is the least used
strategy among the social strategies (Mean Value = 2.362, Standard Deviation = 1.164, and Percentage of Use
= 47.949 percent). Further, "Use scales for gradable adjectives", "Peg method", and "Groups words within a
storyline" are the least used strategies from memory strategies (Mean Value = 2.446, 2.313, and 2.589;
Standard Deviation = 1.203, 1.249, and 1.190; and Percentage of Use = 48.837, 45.763, and 49.873 percent).
Furthermore, "Put English labels on physical objects" is the least used strategy among the cognitive strategies
(Mean Value = 2.172, Standard Deviation = 1.235, and Percentage of Use = 48.928 percent). Finally, "Use
spaced word practiced" is the least used strategy among the metacognitive strategies (Mean Value = 2.877,
Standard Deviation = 1.328, and the percentage use was 49.102 percent). Hence, the hypothesis that
vocabulary learning strategies can vary based on learners’ L1, gender, academic major, and proficiency level
is accepted.
Table 9. Less Used Strategies
Strategies
“Flashcard”

Item Category
No.
9
DET
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Mean
2.447

Percent
age
49.832

Std.
Deviation
1.248
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“The teacher checks students’
flashcards or word lists for
accuracy”
“Use scales for gradable
adjectives”
“Peg method”
“Groups words together within a
Storyline”
“Put English labels on physical
objects”
“Use spaced word practiced”

7

SOC

2.362

47.949

1.164

14

MEM

2.466

48.837

1.203

15

MEM

2.313

45.763

1.249

19

MEM

2.589

49.873

1.190

4

COG

2.172

48.928

1.235

4

MET

2.877

49.102

1.328

The present study shows the demographic information of the respondents. First, the study indicates the
percentage of respondents using Turkish and Arabic as their mother tongues (L1). Only Turkish respondents
used the Turkish language as their L1, whereas respondents of other nationalities used Arabic as their
L1. Table 10 and Figure 2 indicate that 70 respondents’ mother tongue (L1) is Turkish, whereas 93
respondents’ mother tongue (L1) is Arabic. This means that 42.9 percent of the respondents used the Turkish
language, whereas 57.1 percent of the respondents used the Arabic language.
Table 10. Percentage of Respondents Using Arabic and Turkish Language

Arabic
Turkish
Total

Frequency
93
70

Percent
57.1
42.9

Valid Percent
57.1
42.9

163

100.0

100.0

Cumulative
Percent
57.1
100.0

Figure 2. Percentage of Respondents Using Arabic and Turkish Language
The descriptive statistics also include the gender of the respondents. The present study checked the difference
between the male and female respondents. Table 11 and Figure 3 indicate that 106 of the respondents were
males, whereas 57 of the respondents were females. It means 65.0 percent of the respondents are males,
whereas 35.0 percent of the respondents are females.
Table 11. Percentage of Respondents According to Gender
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Male
Female
Total

Frequency
106
57
163

Percent
65.0
35.0
100.0

Valid Percent
65.0
35.0
100.0

Cumulative
Percent
65.0
100.0

Figure 3. Percentage of Respondents According to Gender
The present study also examined the differences in using vocabulary learning strategies in relation to gender.
It shows the usage of determination strategies based on gender. The nature of the usage of strategies is different
among males and females. Figure 4 indicates that male undergraduate students used determination strategies
at a higher percentage compared with their female counterparts. The statistics show that the frequency of usage
in males was around 27 percent, whereas in females it was only 12 percent. Thus, these figures show that the
frequency of using the determination strategies by males is higher than by females.
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Figure 4. Determination Strategies Used by Male and Female Respondents
The study also mentions the social strategies used with respect to gender because the nature of usage is
different among males and females. Figure 5 indicates that males used more social strategies than females.
The figures indicate that the frequency of usage in males is around 17 percent, whereas in females it is only 8
percent. Thus, these figures show that the frequency of using social strategies in males is higher than in
females.

286

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

Figure 5. Social Strategies Used by Male and Female Respondents
The respondents also used memory strategies for learning vocabulary and employed them differently. Figure
6 indicates that the male students used more memory strategies than the female students. The statistics show
that approximately 19 percent of male students use memory strategies, whereas the frequency of using memory
strategies by females is only 9 percent.
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Figure 6. Memory Strategies Used by Male and Female Respondents
The study also shows the usage of cognitive strategies with respect to gender. The nature of the usage of
strategies is different among male and female respondents. Figure 7 indicates that the male respondents use
more cognitive strategies compared with the females. The figures indicate that the frequency of usage by
males is approximately 18 percent, whereas by females it is only 7 percent. Thus, these figures show that the
frequency of using cognitive strategies by males is higher than females.
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Figure 7. Cognitive Strategies Used by Male and Female Respondents
The students also used metacognitive strategies for learning vocabulary and employed them differently. Figure
8 indicates that the male students used more metacognitive strategies than the female students. The figures
show that approximately 14 percent of male students used metacognitive strategies, whereas the frequency of
using metacognitive strategies by female students is only 10 percent.
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Figure 8. Metacognitive Strategies Used by Male and Female Respondents
The descriptive statistics also show the frequency of using strategies according to the academic majors because
the nature of using strategies also differs based on the academic majors. Table 12 and Figure 9 indicate that
58 respondents are from the Computer Engineering department, 43 respondents are from the ElectricalElectronics Engineering department, and 62 respondents belong to the English Language and Literature
department. Thus, 35.6 percent of the respondents majored in Computer Engineering, 26.4 percent majored in
Electrical-Electronics Engineering, and 38.0 percent majored in English Language and Literature. The
findings indicate that male undergraduate students use all VLSs at a higher percentage than their female
counterparts. Hence, the hypothesis that female students use more strategies than their male counterparts is
rejected.
Table 12. Percentage of Respondents According to Academic Major

Computer Engineering
Electrical and Electronics
Engineering

Frequency Percent Valid Percent
58
35.6
35.6

Cumulative
Percent
35.6

43

26.4

26.4

62.0

English Language and
Literature

62

38.0

38.0

100.0

Total

163

100.0

100.0
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Figure 9. Percentage of Respondents According to Academic Major
The present study investigated the impact of gender on students' use of all strategies. Table 13 reveals that
gender positively impacts the use of determination, cognitive, and metacognitive strategies, whereas it has a
negative relationship with the use of social and memory strategies. The t values are greater than 1.96 and the
probability values are less than 0.10. It also indicates that gender has a significant association with all the
strategies used by the students. Thus, the findings indicate that determination, cognitive, and metacognitive
strategies work positively when gender changes, whereas social and memory strategies work negatively when
gender changes.
Table 13. Impact of Gender on all Strategies
Unstandardized
Coefficients
Model
B
Std. Error
1 (Constant)
.896
.237
Determination
.151
.073
Strategy
Social Strategy
-.235
.057
Memory Strategies
-.315
.094
Cognitive Strategy
.119
.062
Metacognitive
.148
.067
Strategies
a. Dependent Variable: Gender

Standardized
Coefficients
Beta

t
3.774

Sig.
.000

.194

2.084

.039

-.156
-.243
.200

-4.123
-3.351
1.901

.000
.004
.059

.030

2.209

.029

The current study also examined the impact of L1 (mother tongue) on students' use of all strategies. Table 14
reveals that L1 has a positive impact on social, memory, and metacognitive strategies, whereas L1 has a
negative relationship with determination and cognitive strategies. The t values are higher than 1.96 and the
probability values are less than 0.05. It also indicates that L1 has a significant association with all the strategies
used by the students. Thus, the findings indicate that social, memory, and metacognitive strategies work
positively when L1 changes among the students. In contrast, determination and cognitive strategies work
negatively when L1 changes among the students.
Table 14. Impact of L1 on all Strategies
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Model
1 (Constant)
Determination
Strategy
Social Strategy
Memory Strategies
Cognitive Strategy
Metacognitive
Strategies
a. Dependent Variable: L1

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
2.116
.986

Standardized
Coefficients
Beta

t
2.146

Sig.
.033

-.742

.302

-.576

-2.457

.013

.549
.787
-.595

.237
.392
.259

.419
.518
-.363

2.316
2.008
-2.297

.016
.032
.010

.551

.276

.486

1.996

.040

The present study also examined the impact of the academic major on students' use of all strategies. Table 15
shows that the academic major has a positive influence on the determination and memory strategies, but it has
a negative influence on the social, cognitive, and metacognitive strategies. The t values are greater than 1.96
and the probability values are less than 0.05. It also indicates that the academic major has a significant
association with all the strategies used by the students. Thus, the findings indicate that when the academic
major of the students changes, determination, and memory work positively, whereas social, cognitive, and
metacognitive strategies work negatively.
Table 15. Impact of Academic Major on all Strategies
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
1 (Constant)
1.002
.421
Determination
.392
.129
.237
Strategy
Social Strategy
-.306
.101
-.205
Memory Strategies
.396
.167
.273
Cognitive Strategy
-.447
.111
-.244
Metacognitive
-.408
.118
-.292
Strategies
a. Dependent Variable: Academic Major

t
2.381

Sig.
.018

3.039

.023

-3.029
2.371
-4.027

.025
.016
.000

-3.458

.011

The current study also examined the impact of proficiency level on all the strategies used by the students.
Table 16 reveals that proficiency level has a positive impact on determination, memory, and metacognitive
strategies, whereas the proficiency level has a negative relationship with cognitive and social strategies. The t
values are larger than 1.96 and the probability values are less than 0.10. It also indicates that proficiency level
has a significant association with all the strategies used by the students. Thus, the findings indicate that
determination, memory, and metacognitive strategies work positively when there is a change in the proficiency
level among the students, whereas social and cognitive strategies work negatively when there is a change in
the proficiency level among the students.
Table 16. Impact of Proficiency Level on all Strategies
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
t
1 (Constant)
1.551
.783
1.981
Determination
.540
.239
.493
2.259
Strategy
Social Strategy
-.405
.188
-.351
-2.154
Memory Strategies
.495
.211
.387
2.346
Cognitive Strategy
-.342
.206
-.275
-1.663
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Metacognitive
.142
.059
Strategies
1. Dependent Variable: Proficiency Level

.071

2.407

.029

Hence, the hypothesis that vocabulary learning strategies can vary based on learners’ L1, gender, academic
major, and proficiency level is accepted.
DISCUSSION
The findings indicate that undergraduate students at Karabuk University used a medium range of strategies.
The findings are consistent with (Okyar, 2021; Rabadi, 2016; Behbahani, 2016; Al-Khasawneh, 2013;
Hamzah, Kafipour, & Abdullah, 2009), in which the frequency of vocabulary learning strategies used was at
a medium level. The findings of the determination strategies show that "Flash Cards" is the only strategy used
at a low level. This result is consistent with a study by (Okyar, 2021; Al-Khasawneh, 2013), in which "Flash
Cards" was the only strategy used at a low level. In contrast, all other determination strategies are used at a
medium frequency because their percentage usage is not less than 50 percent or more than 70 percent.
The outcomes of the social strategies reveal that "Ask classmates for meaning" is the only strategy used at a
high level. This finding is consistent with the findings of previous research (Yang, 2010; Vrettou, 2011; AlKhasawneh, 2013), which showed that EFL learners indicated a high use of social strategies. In addition, the
findings show that "The teacher checks students' flash cards or word lists for accuracy" is the only strategy
used at a low level. In contrast, all other social strategies were used at a medium frequency because the
percentage usage of the strategies was between 50 percent and 70 percent. These results are in concord with
the findings of previous studies (Lee and 203 Oxford, 2003; Chen, 1998; Wharton, 2000; Wang, 2004; Yang,
2010; Vrettou, 2011) which revealed that EFL learners reported high use of social strategies.
The outcomes of the memory strategies indicate that "Study the word with a pictorial representation of its
meaning" and "Associate the word with its coordinates" strategies are used at a high level. The findings
coincide with a study by Mirioglu (2020), in which "Study the word with a pictorial representation of its
meaning" and "Associate the word with its coordinates" strategies are used at a high level. The results also
show that "Use scales for gradable adjectives", "Peg method", and "Group words within a storyline" are the
strategies used at the low level. These findings are in line with previous studies conducted (Baharudin, 2019;
Wang, 2018; Al-Khasawneh, 2013), in which "Use scales for gradable adjectives", "Peg method", and "Group
words within a storyline" are the strategies used at the low level. In contrast, all other memory strategies are
used at a medium frequency because their percentage usage is not less than 50 percent nor more than 70
percent.
The outcomes of the cognitive strategies reveal that "Verbal repetition" and "Keep a vocabulary notebook"
are used at a high level. The findings coincide with several studies (Shamsan, Ali & Hezam, 2021; Okyar,
2021; Mirioglu, 2020), in which "Verbal repetition" and "Keep a vocabulary notebook" were identified as the
most used strategies. The evidence for verbal repetition supports Nation (2001), who indicated that to gain
proficiency in lexical items, they should be learned sufficiently. In addition, the results show that "Put English
labels on physical objects" is the only strategy used at the low level. In contrast, all other cognitive strategies
are used at a medium frequency because their percentage usage is between 50 percent and 70 percent.
The findings of the metacognitive strategies show that "Use spaced words practiced" is the only strategy used
at the low level. Such findings coincide with other studies (Mirioglu, 2020; Aparı, 2016; Al-Khasawneh,
2013), in which "Use spaced words practiced" is the only strategy used at the low level. In contrast, all other
metacognitive strategies are used at a medium frequency because their percentage usage is not less than 50
percent nor more than 70 percent. The moderate use of metacognitive strategies could be attributed to the fact
that most respondents do not know how to employ metacognitive strategies efficiently in vocabulary learning
(Leilei, 2016).
The findings indicate that male undergraduate students use VLSs at a higher percentage than their female
counterparts. Hence, the hypothesis that female students use more strategies than their male counterparts is
rejected. This result coincides with other studies (Baharudin, 2019; Chen, 2019; Zarei, 2013; & Ok, 2003),
which also revealed that male students are more likely to use language learning strategies more than female
students. The results also indicate that the students used all five categories of learning strategies, such as
determination, social, cognitive, metacognitive, and memory strategies. These outcomes are in line with a
study by Ansari, Vahdany, and Sabouri (2016), who also revealed that all the learning strategies are used by
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undergraduate students to learn the language.
CONCLUSIONS
This study aimed to examine the vocabulary learning strategies used by EFL undergraduate students at
Karabuk University using a quantitative approach. The findings indicate that undergraduate students at
Karabuk University used a medium range of strategies. Moreover, the results revealed that male students are
more prominent in using language learning strategies than female students. Finally, the results also
showed that metacognitive strategies have a positive linkage with the student's cognitive, social,
determination, and memory strategies.
The findings of this study will reflect on the teaching and learning processes in which instructors can employ
the best VLSs to assist learners in learning vocabulary, and learners could become familiar with the strategies
that suit them best. The study will also help by providing students with strategies that they could employ in
vocabulary learning, which in turn will simplify the difficulties that students encounter in learning languages.
Besides, teachers can use the outcomes of the study to assist high-achieving learners and motivate lowachieving learners.
The current research will provide learners with the appropriate strategies to assist them to learn vocabulary
and enhance their academic outcomes. The results will serve English instructors, policymakers, Karabuk
University, and academic institutions in developing courses and apps for vocabulary learning strategies that
will help EFL learners achieve better learning achievements. It will throw more light on other academics and
researchers interested in conducting more studies in the relevant discipline. The outcomes might be used as a
reference by other researchers in conducting similar research but from other viewpoints. This study will give
greater insights to language teachers and curriculum designers and developers related to the overall patterns
of vocabulary learning strategies of foreign and Turkish EFL learners at the university level.
However, this quantitative study was limited to the context of Karabük University, and only 3 departments
were included in the sample of the study. Hence, the obtained results cannot be generalized to other
departments or other universities in Turkey. Therefore, similar studies need to be carried out within the context
of other Turkish universities and institutes to be able to compare their findings with those of the present
research. In addition, a need arises for more comprehensive research with a wide range of variables affecting
the use of VLSs such as motivation, beliefs, cultural background, and learning styles.
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OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE KULLANILAN FARSÇA KALIP SÖZLER
PERSIAN PHRASES USED IN OTTOMAN ARCHIVE DOCUMENTS
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ÖZET
Osmanlı resmî arşiv belgeleri Türk dili ve edebiyatının önemli kaynaklarındandır. Altı asır hüküm sürmüş
bir imparatorluğun milyonlarca belge ve binlerce defterinde kayıtlı bulunan yazışmalar ve bunlarda
kullandığı dil ve edebiyat çok önemlidir. Bu belgelerde yüzlerce Arapça ve Farsça kelime ve tamlama
kullanılmış olup bunların bir kısmı zamanla kalıp söz hâline gelmiştir. Bu belgelerde kullanılan kalıp sözler
anlatımın daha çabuk ve kolay kavranmasını sağlamış ve bunların çoğu zarf, sıfat, edat vb. kelimelerden
oluşmuştur. Çoğunluğu Arapça olan bu kalıp ifadelerin Türkçede nasıl kullanıldığı tüm yönleriyle bu
belgelerden öğrenilebilir. Öte yandan Farsça veya Türkçe-Farsça karışık hâlde kullanılmış olanlar da dil ve
edebiyat açısından çok önemlidir. Farsça, Osmanlı Türkçesinde edebî bir dil olma vasfını taşımakta olup
birer edebiyat nümunesi olan Osmanlı belgelerinde de cümlelerin genellikle Farsça tamlamalarla kurulduğu
görülmektedir. Bu bildiride bir dil ve edebiyat malzemesi olan milyonlarca arşiv belge veya defterin
incelenerek kullanılan Farsça kalıp sözler ortaya konulacaktır. Çalışmamızda milyonlarca arşiv belgesi
incelenerek bulunan Farsça kalıp sözler tanıklarıyla birlikte gösterilecektir. Her birinin mazisi en az 4-5 asır
geriye giden bu kalıp sözlerin bir kısmı bugün de kullanılmaktadır. Çalışmamızda özellikle yaygınlık
kazanmış kalıp sözler seçilecektir. Bir sözün yaygınlık kazanması genellikle birden fazla belgede
kullanılmasıyla gerçekleşmekte ve daha sonra ortak bir dil malzemesi oluşmaktadır.
Anahtar kelimeler: Osmanlı arşivleri, Farsça, kalıp söz, belge.
ABSTRACT
Ottoman official archive documents are important sources of Turkish language and literature, and the
correspondence recorded in millions of documents and thousands of books of an empire that ruled for six
centuries, and the language and literature used in them are very important. Hundreds of Arabic and Persian
words and phrases have been used in these documents, and some of them have become phrases over time.
The formulaic words used in these documents made the narration faster and easier to understand, and most
of them were adverbs, adjectives, prepositions, etc. made up of words. All aspects of how these formulaic
expressions, most of which are Arabic, are used in Turkish can be learned from these documents. On the
other hand, those used in Persian or Turkish-Persian mixed form are also very important in terms of
language and literature. Persian is a literary language in Ottoman Turkish, and in Ottoman documents, which
are examples of literature, it is seen that sentences are usually formed with Persian phrases. In this paper,
millions of archive documents or notebooks, which are a language and literature material, will be examined
and Persian formulaic words will be revealed. In our study, the Persian phrases found by examining millions
of archival documents will be shown together with their witnesses. Some of these phrases, each of which
goes back at least 4-5 centuries, are still used today. In our study, especially common phrases will be
selected. The prevalence of a word usually occurs when it is used in more than one document, and then a
common language material is formed.
Keywords: Ottoman archives, Persian, phrases, documents.
GİRİŞ
Çok önemli bir dil ve edebiyat hazinesi olan Osmanlı arşiv vesikalarında pek çok kalıp söz veya söz grubu
kullanılmıştır. Belgelerde kullanılan kalıplaşmış zarf, edat, sıfat vd. kelimeler belgeler incelendikçe hemen
dikkati çeken cinsten olup bunların çoğu Arapça, bir kısmı da Farsa veya Türkçedir. Osmanlı arşiv
belgelerinin dil özellikleri diplomatika bilimi kapsamında ele alınmakta olup diplomatika ise vesîka veya
belge bilimi demektir ve İslâm geleneğinde ilm-i inşâ/fenn-i kitâbet adlı ilimle aynı konuları ele almaktadır.
Diplomatika, hukuki ve idari yönden önemli olan belge ve resmî kayıtları inceleyen bilim dalı olup Grekçe
diploma kelimesinden gelmiştir. İkiye katlanmış şey veya kâğıt manasında iki levha arasına yazılan hukuki
akit için kullanılmıştır. Ortaçağ’da diploma kelimesi yerine charta, epistola, littera, pagina, briet ve urkunde
gibi kelimeler de kullanılmış, müteakiben diploma kelimesi resmî dile tekrar girmiştir (Kütükoğlu 1994:2).
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Osmanlı arşiv belgelerinin diplomatika bilimi açısından olduğu kadar dil çalışmaları açısından da önemi
büyüktür.
OSMANLI BELGELERİNDE KALIP SÖZLER
Bir dilin söz varlığı, serbest öğelerin yanı sıra atasözü, deyim, ikileme ve kalıp sözler olarak iki gruptan
oluşur. Kalıplaşmış dil birimleri sözlü ve yazılı iletişimde kısaca söylenip anlaşılabilmekten dolayı yaygınlık
kazanmıştır (Wray 2002; 18). Osmanlı belgelerinde de bir çabukluk ve ve dil tasarrufu bulunmakta olup bu
da büyük ölçüde kalıp ifadelerle sağlanmıştır. Büyük bir dil hazinesi olan Osmanlı arşiv belgelerinin en
başta gelen özelliklerinden birisi de kalıp sözlerdir. Belgelerde sık geçen kalıp sözlerin çoğu, devletle iç içe
olan Divan şairlerinin eserlerinde de görülür. Osmanlı arşiv belgelerinde Arapça, Farsça, Türkçe kelimelerle
kurulan zarf, sıfat, edat vb. kalıp ifadelerin sık geçmesi belgelerin bir üslup özelliği kazanmasına zemin
hazırlamıştır. Kalıp sözlerin çabuk ve kısa yoldan anlatım sağladığı söylenebilir. Belgelerde pek çok zarf,
sıfat, edat vs. kullanılmış ise de çalışmamızda değişik belgelerde kullanılıp yaygınlaşmış olanlarını seçtik.
Bu çalışmada bu sözlerden Farsça olanlar dikkatlere sunulmaktadır. Aşağıda değişik belgelerden seçilmiş
bazı örnekler görülmekte olup bunlar belgelerde Arapça kelimelerle karışık biçimde de kullanılmıştır.
ân-be-ân: Zaman zaman.
ba'd-ez-ân: Daha sonra, müteakiben.
ba'd-ez-în: Bundan sonra, bilahere.
bâ-husûs: Hususiyle.
bâ-vücûd ki: Bununla birlikte.
be-gâyet: Gayet, gayetle.
be-heme-hâl: Her hâlükârda.
be-her-hâl: Her hâlde, her hâlükârda.
ber-karâr-ı sâbık: Önceden olduğu gibi.
ber-minvâl-i meşrûh: Şerhedildiği üzere.
ber-minvâl-i muharrer: Yazıldığı gibi.
ber-mûceb-i…: Gereğince.
ber-mu'tâd: Alışıldığı gibi.
ber-tafsîl: Ayrıntılıca.
ber-vech-i âtî: Aşağıdaki şekilde.
ber-vech-i bâlâ: Yukarıdaki şekilde.
ber-vech-i emânet: Emanet veçhi ile.
ber-vech-i isticâl: Hızlı ve çabuk bir şekilde.
ber-vech-i meşrûh: Şerhedildiği üzere.
ber-vech-i muharrer: Yazıldığı gibi.
ber-vech-i tahmîn: Tahminî olarak.
ber-vech-i zîr: Aşağıdaki şekil üzere.
bî-vech: Nedensiz.
çend def’a: Birkaç kez.
çend rûz: Birkaç gün.
Ez(ân)cümle: Örneğin.
ez-her-cihet: Her cihetten.
minvâl-i meşrûh: Açıklandığı gibi.
yek-dil ü yek-cihet: Hep birlikte.
binâ-ber-în: Binaenaleyh, bundan dolayı.
câ-be-câ: Yer yer, taraf taraf.
çâr-nâ-çâr: İster istemez, zorunlu olarak.
dem-be-dem: Ara ara, sürekli.
ez-cân u dil: Canıgönülden
ez-ser-i nev: Yeni baştan.
hâh nâ-hâh: İster istemez.
hemvâre: Daima, sürekli.
her çi bâd-âbâd: Her ne olursa olsun.
her-bâr: Daima.
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hod-be-hod: Kendi başına.
hodkâmâne: Bencilce.
mû-be-mû: İnce ince.
pâ-ber-câ: Sabit, daim.
pey-â-pey, pey-der-pey: Birbiri ardınca.
refte refte: Gitgide.
rûz-be-rûz: Günden güne, gitgide.
rûz u şeb: Gece gündüz, daima.
ser-i mû: Kıl ucu kadar, zerrece.
sû-be-sû: Her yanda.
yegân yegân: Teker teker.
aç bî-ilâc: Perişan, aç açık.
Huda ne-kerde: Allah etmesin, göstermesin.
bî-iştibâh: Şüphesiz.
cây-ı iştibâh değildir: Şüphe yoktur, şüpheli değildir.
cây-ı teessüf: Esef verici.
SONUÇ
Türk dili ve edebiyatı için büyük bir önemi bulunan Osmanlı arşiv belgelerinde akıcı bir anlatım için pek
çok kalıp söz kullanılmış ve bu sözler belgeleri okuyanlarca hemen farkedilecek kadar açık ve dikkat çekici
bulunmuştur. Birçoğunda çeşitli edebî sanatlar da bulunan bu sözlerin genellikle zarf, edat ve sıfat olduğu ve
yüzyıllarca kullanılarak kalıp hâle geldiği görülmektedir. Çoğunluğu Arapça olan bu sözler Türk dili ile iç
içe olan Farsça sözlerin de katılmasıyla kaynaşmış ve yüzyıllarca kullanıla kullanıla tek kelime hâlinde kalıp
söz olmuştur. Türk diline önemli bir zenginlik de katmış olan bu sözlerin Farsça olanları arşiv belgelerinde
yaygın biçimde kullanılmıştır. Bu tür sözlerin bir kısmı arşiv belgelerine has kullanımlar olarak
tanımlanabilirse de arşiv belgeleri dışında da çok kullanıldıkları görülmektedir. Bunlardan Farsça olanların
bazıları hâlen de kullanılmaktadır. Bu çalışmada arşiv belgelerinde sık geçen Farsça kalıp sözler kaynakları
ve tanıklarıyla birlikte ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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RESMÎ-İ KAYSERÎ SEYAHATNÂMESİNDE ÜSKÜDAR’LA İLGİLİ BİLGİLER
INFORMATION ABOUT USKUDAR IN THE RESMI-I KAYSERI TRAVEL BOOK
Muhittin ELIACIK
ORCID. 0000-0002-5137-3275
ÖZET
Çeşitli amaçlarla yapılan gezilerde tutulmuş notlardan oluşan eserlere genel olarak seyahatnâme denilmekte
olup Türk edebiyatında bu şekilde yazılmış eserlerin en önemlisi Evliya ve Kâtip Çelebilerin yazdıkları
eserlerdir ve bunlar bir geleneğin oluşmasına sebep olmuşlardır. Seyahatnâme türü eserler içinde adına
hiçbir kaynakta rastlanmayan eserler de bulunup bu bildiride de böyle bir eser tanıtılarak Üsküdar’la ilgili
bilgiler ortaya konulacaktır. Kişisel bir not defteri durumunda olan bu eser 18. yüzyılın başlarına ait olup
Resmî-i Kayserî adlı bir şair ve kâtip tarafından kaleme alınmıştır ve yaklaşık 1700-1730 yılları arasındaki
seyahatlerde tutulmuş bilgi ve notları içermektedir. Üsküdar’la ilgili de önemli bilgilerin verildiği bu eserin
yazarı görevli olarak memleketi Kayseri’den batıya ve oradan da tekrar doğu ve güneye doğru yaptığı
yolculuklarda gördüğü yerleri bu deftere kaydetmiştir. Bu defterin kenarlarına ölüm, evlenme, kıtlıklarda
oluşan hububat fiyatları, çeşitli afetler, tayin ve terfiler gibi oldukça değerli birçok bilgi ve not
kaydedilmiştir. Defterde Üsküdar’la ilgili bilgiler 20 sayfanın ayrıldığı İstanbul’dan hemen önce
gelmektedir. Üsküdar’la ilgili bilgiler orijinal olup bu bilgiler arasında padişah sarayından Üsküdar’a gidiliş
şekli; boğazda kuzeye doğru akıntının ayrıntıları; kayıkçıların yöntemleri; Galata ile Üsküdar arasındaki
trafik; Karadeniz boğazına doğru uzanan dağa ait ayrıntılar; Galata’dan Beşiktaş’a oradan da Üsküdar’a
gidişte izlenen güzergah; Karadeniz boğazındaki köşk, saray, yalı, köy ve hisarlar; Karadeniz’le Akdeniz’in
karışma şekli; Üsküdar’daki han, çarşı, hamam ve câmiler; kapısız levendlere ve atlarına ait hikayeler vs.
birçok ilginç bilgi geçmektedir. Bildirimizde bu eserde Üsküdar’a ait bilgiler ilk kez ortaya konulacaktır.
Anahtar kelimeler: Resmî-i Kayseri, seyahatnâme, defter, Üsküdar.
ABSTRACT
The works consisting of notes taken during the trips made for various purposes are generally called travel
books, and the most important works written in this way in Turkish literature are the works written by
Evliya and Kâtip Çelebi and these have led to the formation of a tradition. Among the works of the type of
Seyahatname, there are also works whose names are not found in any source, and in this paper, such a work
will be introduced and information about Üsküdar will be revealed. This work, which is in the form of a
personal notebook, belongs to the beginning of the 18th century, was written by a poet and clerk named
Resmî-i Kayserî, and contains information and notes kept during travels between about 1700-1730. The
author of this work, in which important information about Üsküdar is given, recorded the places he saw in
his travels from his hometown Kayseri to the west and from there to the east and south. Many valuable
information and notes such as death, marriage, grain prices in famines, various disasters, appointments and
promotions were recorded on the margins of this book. In the notebook, information about Üsküdar takes
place before Istanbul, where 20 pages are reserved. The information about Üsküdar is original and this
information includes the way to get to Üsküdar from the sultan's palace; details of the northward current in
the strait; boatmen's methods; The traffic between Galata and Üsküdar; Details of the mountain extending
towards the Black Sea Strait; The route followed from Galata to Beşiktaş and then to Üsküdar; Mansions,
palaces, waterfront mansions, villages and fortresses in the Black Sea Strait; The way the Black Sea and the
Mediterranean mix; Inns, bazaars, baths and mosques in Üsküdar; stories of gateless levends and their
horses, etc. Lots of original information. In our notification, information about Üsküdar will be revealed for
the first time in this work.
Keywords: Resmi-i Kayseri, travel book, notebook, Üsküdar.
GİRİŞ
Resmî veya özel olarak yapılan gezilerde görülen ve gezilen yerlere ait bilgilerin verildiği eserlere genel
olarak seyahatnâme denilmekte olup Türk edebiyatında bu şekilde yazılmış pek çok eser bulunmaktadır.
Evliya ve Kâtip Çelebilerin yazdığı eserler bu alandaki en önemli eserler olarak akla gelmekte olup bunlar
ayrıca kendilerinden sonra da birçok eserin benzer bir şekilde yazılmasına sebep olmuşlardır.
Seyahatnâmelerin sefernâme, menzilnâme, menâzil, menâzil-i hacc gibi adlarla da anıldığı görülmektedir.
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Bildirimizde, adına hiçbir kaynakta rastlanmayan ve içinde çeşitli şiirlerle birlikte pek çok başka bilginin de
yer aldığı bir seyahat defteri ve içinde Üsküdar’a ait verilmiş bilgiler tanıtılacaktır. Şahsî bir defter
mahiyetinde olan bu eser 18. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilen Resmî-i Kayserî adlı bir şair ve
kâtip tarafından kaleme alınmış ve yaklaşık 1700-1730 yıllarında çeşitli yerlere yapılmış seyahatlerde
tutulan bilgi ve notları ihtiva etmiştir. Üsküdar’la ilgili önemli bilgiler verilen bu eserin yazarı muhtemelen
kâtip ve muaşşirlik göreviyle memleketinden batıya, oradan doğu ve güneye doğru yapılan yolculuklarda
gördüğü yerlerle ilgili bilgileri bu deftere kaydetmiştir. Bu eser ayrıca, kenarlara kaydedilen kronolojik
bilgiler yönünden de oldukça değerli olup bu kayıtlarda ölüm, evlenme, kıtlıklardaki hububat fiyatları,
deprem, sel vs. afetler, tayin ve terfiler gibi bilgiler bulunmaktadır. 4 sayfa tutan Üsküdar’la ilgili bilgiler 20
sayfanın ayrıldığı İstanbul’dan hemen önce gelmekte olup Medîne-i Üsküdar başlığını taşımaktadır. “Bu
şehr bir şehr-i azîmdir deryâ kenârında Akdeniz ile Karadeniz birbirine kavuştuğu yerde ve İslâmbolun
karşusında yakındır.” diye başlayan Üsküdar bahsinde pâdişâh sarayından Üsküdar’a gidiliş şekli; boğazda
kuzeye doğru akıntının ayrıntıları; kayıkçıların yöntemleri; Galata ile Üsküdar arasındaki trafik; Karadeniz
boğazına doğru uzanan dağa dair ayrıntılar; Galata’dan Beşiktaş’a oradan da Üsküdar’a gidişte izlenen
güzergah ve ayrıntıları; Karadeniz boğazındaki köşk, saray, yalı, köy ve hisarlar; Karadeniz’le Akdeniz’in
karışım şekli; Üsküdar’da hanlar, çarşılar, hamamlar, câmiler; kapısız levendlere ve atlarına dair hikayeler;
Üsküdar’da 500 akçe ile oturan molla (kadı) ile bilgiler verilmiştir. Üsküdar’la ilgili bölüm eserin 13.
bölümü olup aşağıda verilmektedir:
Medîne-i Üsküdar
Bu şehr bir şehr-i azîmdür deryâ kenârında Akdeniz ile Karadeniz birbirine kavuşduğı yerde ve İslâmbolun
karşusında yakındır. Pâdişâh sarayından doğru Üsküdara geçilmeli olsa yarım sâ’at ancak vardır lâkin akındı
yigindür doğru geçilmez İslâmbolun tamâm orta yerinin karşusında Galata ta’bîr iderler bir azîm yer dahi
vardır gûyâ Karadeniz boğazına doğru bir alçak tağ çekilmiş gitmiş ol tağın yüzindedür. Bu Galata
dedigimiz yetmiş iki millet bunda mevcûddur denilse belki hilâf olmaya. Zikr olunan akındı sebebiyle
kayıklar Üsküdara geçmeli olsa İslâmboldan Galataya geçer arası bir kurşun menzili yerdir, andan sonra
evlerin ve sarayların dibin sıyırdarak tamâm Beşikdaşa çıkar; Beşikdaş dedigimiz merhum Sultân
Muhammed binâ eylemiş sâfî çinden bir azîm saraydır ki nazîri bulunmaz, böyle bir binâ görülmemişdir,
tahmînen Üsküdar karşusından yukarudur, kayıkları ve gemileri oradan salarlar çekerler küreği akındı aşağı
çeker yanpigi yanpigi gelir Üsküdara yanaşır dâ’imâ böyledir. Dahi bundan yukaru Karadeniz boğazıdır
devletlilerin köşkleri ve sarayları yalıları köyler biribirine şenlik çatınmış tâ hisârlara çıkıncaya dak. Bu
hisârlar dedigimiz karşu karşuya iki küçük kal’adur birine Rumili hisârı birine Anadolu hisârı derler, topları
mükemmel birbirin gözedir, İslâmbola düşmanı geçirmez. İkisinin mâbeyni yarım sâ’at ancak olmak gerek
işde burda Karadeniz azîm ırmaklar gibi çağlaya çağlaya akar İslâmbol önünde Akdenize karışır. Bu
Karadeniz boğazı İslâmboldan çeker tâ Kavak iskelesine dek gayri ötesi genişdir. Kavak iskelesi İslâmbola
on sekiz mil yerdir, İslâmboldan Kavak kasabasından şenlik kesilmez. İmdi bizim sözümüz Üsküdarda
kalmış idi, bu şehrde azîm hanlar ve çarşular ve acâyib hammâmlar vardur, iki dâne vâlide sultân câmi’i
vardır biri iskelede biri at pazarında, ikisi dahi selâtîn câmi’leridir suları firâvân; ekser garîb müsâfir ve
kapusız levend atların İslâmbola geçirmezler bunda beslerler, eger bir atılan bir yigid iki ay oturursa vay
başına atından mâ’adâ kendin soysalar ödenmez olur borç. Ve bu şehrde beş yüz akça bir molla oturur ve
Galatada dahi beş yüz akça molla oturur. Tamâm olsun buradaki kıssamuz dıraz olmaya, gayri İslâmbola
başlayalum ve buraya gelince bir meclis ola belki okur yârân bulunursa bir fasla karârdır. Ve bize du’â ide,
zîrâ ki du’âya muhtâc olduğumuza şübhe yokdur, bu dünyâ fânîdir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Yukarıda geçen bilgiler Üsküdar ve İstanbul’un bundan yaklaşık üç yüz yıl önceki durumuna ait olup
bugüne göre coğrafi ve demografik yönden oldukça farklıdır. O tarihte İstanbul ile Üsküdar birbirinden
tamamen ayrı olup nüfus bakımından da çok farklıdır. Yazar, Üsküdar’ı deniz kenarında Akdeniz ile
Karadeniz’in birbirine kavuştuğu yerde ve İstanbul’un karşısında kurulmuş büyük bir şehir olarak
tanımlamaktadır. Buraya Topkapı sarayından geçilmek istenilse ancak yarım saatta gidilebilir, şiddetli akıntı
olduğundan doğru bir şekilde geçilemez. Yazar, eserinde İstanbul’un o tarihlerdeki telaffuzu olan İslâmbol
şeklini kullanmıştır. İstanbul’un tam karşısında Karadeniz boğazına doğru çekilen alçak bir dağın üstünde
Galata adlı büyük bir yer olduğunu ve burada yetmiş iki milletten insan bulunduğunu söylemektedir.
Boğazdaki akıntı sebebiyle kayıkla Üsküdar’a geçilmek istendiğinde önce bir kurşun menzili yer olan
Galata’ya geçileceğini, oradan evlerin ve sarayların dibini sıyırarak merhum Sultan Muhammed’in yaptığı
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büyük bir saray olan Beşiktaş’a çıkılacağını, oradan da kayık ve gemilerin yanpiri yanpiri çekilerek
küreklerle Üsküdar’a yanaşacağını söylemektedir. Ondan yukarısı Karadeniz boğazı olup devletlilerin köşk,
saray ve yalılarıyla köyler yan yana sıralanarak karşı karşıya iki küçük kale olan Rumeli ve Anadolu hisarına
kadar gidilmektedir ki bu iki hisarın arası yarım saattir. Burada Karadeniz büyük ırmaklar gibi çağlaya
çağlaya akıp İstanbul önünde Akdeniz’e karışmaktadır. Karadeniz boğazı İstanbul’dan Kavak iskelesine
kadar geniş bir yer olup Kavak iskelesi İstanbul’a on sekiz mildir (yaklaşık 33 km). Kavak kasabasında
şenlik kesilmemektedir. Üsküdar’da büyük hanlar, çarşılar ve acayip hamamlarla iki tane valide sultan câmii
bulunmaktadır ki birisi iskelede diğeri at pazarındadır, ikisi de selatin câmileridir. Çoğunlukla garip yolcular
ve kapısız leventler atlarını İstanbul’a geçirmeyip burada beslemektedirler. Eğer bir yigit bir atla iki ay
burada oturursa vay başına gelene, atından başka kendini de soysalar borcunu ödeyemez. Yani burada fazla
oyalanmamalı, işinin başına geçmelidir. Bu şehirde beş yüz akçe maaşla bir kadı bulunmakta olup bunun
aynısı Galata’da da bulunmaktadır. Yazar burada Üsküdar’la ilgili söyleyeceklerinin bittiğini, artık
İstanbul’u anlatmaya başlayacağını söylemektedir.
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DETERMINATION AND OPTIMIZATION OF PARAMETERS AFFECTING Cu-Zn-Sn LAYERS
IN CZTS SOLAR CELL
CZTS GÜNEŞ HÜCRESİNDE Cu-Zn-Sn KATMANLARINA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN
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ABSTRACT
CZTS has attracted attention in the field of solar cell technology due to its non-toxicity, high efficiency and
low cost nowadays. Determination and optimization of parameters affecting Cu, Zn and Sn layers during
electroplating in p-type CZTS thin film synthesis is the aim of this study. For this purpose, effect of coating
solution ingredients on the adhesion of coating to the substrate, coating surface quality and elemental ratios
were investigated. Cu, Zn and Sn were coated in different orders in both acidic and potassium pyrophosphate
solutions, and surface morphology and elemental ratios were characterized by SEM-EDX. Additionally, effect
of substrate material on coating quality was investigated by using conductive glass, brass and steel sheet
substrates. According to EDX measurements, Sn was dissolved in the solution due to acidic environment when
it is coated in the lowermost or middle layer. Besides, since melting point of Sn is approximately 232 °C and
it evaporates at the annealing temperature, it wasn’t preferred to be coated as top layer. When Cu and Sn were
coated separately using pyrophosphate containing solutions, the Sn was 5-6%. It was observed that the Sn
ratio was around 30% when Cu and Sn were coated in the same solution with pyrophosphate. As for the
substrate effect, the most homogeneous image was obtained with the steel sheet substrate, which was initially
coated with Zn and then Cu-Sn together. However, it was determined that Fe in the structure of the steel sheet
substrate and Cu and Zn elements in the structure of the brass substrate diffuse into the coating. For this reason,
the rest of the coatings were made on conductive glass. While Zn/Sn and Cu/(Zn + Sn) ratios are expected to
be approximately 1 for CZTS structure, these ratios were determined as 0.53 and 0.71, respectively for our
conditions.
Keywords: Renewable energy, CZTS solar cell, electroplating, zinc, copper, tin
ÖZET
Günümüzde güneş pili teknolojisinde ön plana çıkan CZTS, toksik olmaması, yüksek verimliliğe sahip olması
ve düşük maliyetinden dolayı dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu çalışmanın amacı p-tipi CZTS ince film
sentezinde, elektrokaplama esnasında Cu, Zn ve Sn katmanlarına etki eden parametrelerin belirlenmesi ve
optimize edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda farklı kaplama çözeltilerinin kaplamanın alttaşa yapışmasına,
kaplama yüzey kalitesine ve elementel oranlarına nasıl etki edeceği incelenmiştir. Cu, Zn ve Sn hem asitli
hem de potasyum pirofosfatlı çözeltilerde farklı sıralarda kaplanmış ve her kaplama sonrası yüzey morfolojisi
ve elementel oranları SEM-EDX cihazı ile karakterize edilmiştir. Ayrıca iletken cam, pirinç ve çelik sac
alttaşlar kullanılarak altlık malzemesinin kaplama kalitesine olan etkisi de araştırılmıştır. Sn elementinin en
alt katmana veya orta katmana kaplanması durumunda asidik ortamdan dolayı çözelti içerisinde çözündüğü
EDX ölçümleriyle tespit edilmiştir. Ayrıca Sn’nin erime noktasının yaklaşık olarak 232 °C olması ve tavlama
sıcaklığında buharlaşması sebebiyle en üst katman olarak kaplanması tercih edilmemiştir. Pirofosfatlı
çözeltilerde ise Cu ve Sn ayrı ayrı kaplandığında Sn elementinin %5-6 oranında olduğu saptanmıştır. Cu ve
Sn pirofosfatlı aynı çözeltide kaplandığında ise Sn oranının %30 civarı olduğu gözlenmiştir. Farklı alttaşlar
üzerine yapılan kaplamalar incelendiğinde, çelik sac alttaş üzerine ilk olarak Zn ve sonrasında Cu-Sn birlikte
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kaplandığında en homojen görüntü elde edilmiştir. Ancak çelik sac alttaşın yapısında bulunan Fe’nin, pirinç
alttaşın yapısında ise Cu ve Zn elementlerinin kaplama içine difüze olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle daha
sonraki çalışmalarda kaplamalar iletken cam üzerine yapılmıştır. Genelde, CZTS yapısında Zn/Sn ve Cu/(Zn
+ Sn) oranlarının yaklaşık 1 olması beklenirken yapmış olduğumuz çalışmada bu oranlar sırasıyla 0,53 ve 0,71
olarak tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yenilenebilir enerji, CZTS güneş hücresi, elektrokaplama, çinko, bakır, kalay
GİRİŞ
Dünyanın enerji ihtiyacı, sürekli artan nüfustan dolayı her geçen gün katlanarak artmaya devam etmektedir.
Yenilenemeyen enerji kaynaklarından olan fosil yakıtlar, nükleer kaynaklar ve hidrolik enerji kaynakları
günümüzde enerji ihtiyacımızın büyük bir çoğunluğunu karşılamaktadır. Fakat bu tür kaynakların tükenecek
olması, bizleri yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla önem vermemiz konusunda desteklemektedir.
Ayrıca bu tür kaynakların çok fazla kullanımı hava kirliliğini arttırarak dünyanın biyosistemindeki ekolojik
döngüye zarar vermektedir [1–3]. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, yenilenemeyen enerji
kaynaklarına göre gezegene ve çevremize herhangi bir zarar vermemesinden dolayı daha fazla tercih edilmeye
başlanmıştır. Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek gösterilebilir. Gelişen
teknoloji ile birlikte yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde güneş enerjisi en iyi seçenek olarak
görülmektedir. Güneş enerjisi sistemleri, düşük maliyetlerinden ve çevreye herhangi bir zararının
olmamasından dolayı dünyanın enerji ihtiyacını karşılamak için uzun yıllar kullanılabilecek bir kaynak haline
gelmiştir [4–7]. Güneş enerjisi teknolojisi, fotovoltaik (PV) paneller yardımıyla güneş ışınımını elektrik
enerjisine dönüştürür. Son yıllarda en çok araştırılan güneş pili teknolojilerinden biri olan fotovoltaik hücre,
daha yüksek performans elde etmek için geliştirilmek istenmektedir [8–10].
Günümüzde silisyum (Si) bazlı fotovoltaik paneller yaklaşık %26,7 verimliliğe sahip olmasından ve bol
miktarda bulunabilmesinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır [11]. Ancak silisyumun düşük bir
absorpsiyon ışığına sahip olması dezavantajlı bir durum meydana getirmektedir. Bu sorunu gidermek için ve
üretim maliyetini azaltmak için Cu(In,Ga)(S,Se)2, GaAs, CdTe gibi ince filmler üretilmiştir. Fakat bu tür ince
filmler Cd, As ve Pb gibi toksik elementlerden oluşmaktadır. Bundan dolayı yapılan araştırmalar sonucunda,
yeryüzünde bol miktarda bulunan, düşük maliyetli ve toksik olmayan elementlerden oluşan CZTS, CuSbS2 ve
CuSbSe2 gibi güneş pilleri bulunmuştur [12–15]. İnce film güneş pili teknolojileri içerisinde yer alan CZTS,
ideal band gap (1,4-1,5) aralığına sahip olması ve yaklaşık 104 gibi yüksek bir absorpsiyon katsayısına sahip
olmasından dolayı son yıllarda araştırmaların gözde konusu haline gelmiştir [5,11].
CZTS ince film üretimi için püskürtme, püskürtme-piroliz, sol-jel, termal buharlaştırma, radyo frekansı
magnetron püskürtme (RF) ve darbeli lazer biriktirme dahil birçok yöntem geliştirilmiştir. Fakat bu yöntemler
genellikle pahalı ve karmaşıktır. Ayrıca bahsi geçen yöntemlerle üretim sırasında bazı toksik yan ürünlerin de
oluşması söz konusudur. Bunlara ek olarak bu yöntemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilmektedir ve bu
durum istenmeyen difüzyonlara neden olabilmektedir. Diğer bir ince film üretim yöntemi ise
elektrokaplamadır. Elektrokaplama işlemi diğer üretim yöntemlerine göre daha az maliyet gerektirir ve işlem
basamakları oldukça basittir [1,5,16–18].
CZT kaplamasını elektrokaplama yöntemini kullanarak ortak bir banyoda tek seferde yapmak oldukça zordur.
Çünkü çalışan banyoda kaplama koşulları zamanla değişiklik göstermektedir. Kaplamada kullanılan alaşım
oranları işlem başlangıcında optimize edilmiş olsa bile zamanla kaplama banyosunda biriken organikler
alaşım oranlarının değişiklik göstermesine neden olmaktadır. Bu durum ayrıca kaplama banyosunun verimini
de düşürmektedir [5,19]. Bu sebeplerden dolayı katmanlı sıralı kaplamanın optimum kaplama
parametrelerinin belirlenmesinde ön plana çıktığı düşünülmektedir. Katmanlı sıralı kaplama banyosunda
meydana gelen değişikliklerin tespiti kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Bu da bize kaplama
sırasında bir problem ile karşılaşılması durumunda hemen müdahale etme olanağı tanır. Örneğin, kaplama
banyosunda organiklerden dolayı verim düşer ve kaplama kalınlığı istenilen düzeyde olmazsa kaplama
süresinin artırılması ile bu sorun çözülebilir.
Bu çalışmada CZTS sentezinde, elektrokaplama ile kaplanan Cu, Zn ve Sn katmanlarına etki eden
parametrelerin belirlenmesi ve optimize edilmesi araştırılmıştır. Bunun için Cu, Zn ve Sn elementlerinin hem
asitli hemde pirofosfatlı çözeltileri hazırlanmış ve bu çözeltilerle yapılan kaplamaların niteliği
karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu kaplamalar çelik sac, pirinç plaka ve iletken FTO cam alttaşlar üzerine ayrı ayrı
yapılarak alttaş malzemelerin kaplama kalitesine ve element oranlarına etkisi de incelenmiştir.
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MATERYAL VE METOT
Malzemeler
Bakır (II) sülfat pentahidrat (CuSO4 ·5H2O), çinko klorür (ZnCl2), kalay (II) sülfat (SnSO4), potasyum
pirofosfat (K4P2O7), amonyum klorür (NH4Cl), sülfürik asit (H2SO4), hidroklorik asit (HCl) kimyasalları
Sigma Aldrich'ten analitik saflıkta satın alındı ve ileri saflaştırılma işlemine tabi tutulmadan kullanıldı. CZT
filmlerin sentezinde altlık malzeme olarak 25x75 mm genişlik ve 2,2 mm kalınlıkta iletken Florin doped Kalay
Oksit (FTO) kaplı cam, 1 dm2 yüzey alanına sahip çelik ve pirinç sac plakalar kullanıldı.
Çözeltilerin Hazırlanması, CZT Kaplamaların Yapılması ve Ölçümler
Kaplamanın yapıldığı numuneler yapışmayı arttırma amacıyla oda sıcaklığında, 6 A/dm2 akım yoğunluğunda
3 dakika boyunca akım verilerek Tablo 1’de içeriği verilen alkalin çözelti içerisinde temizleme işlemine tabi
tutulmuştur.
Tablo 1. Temizleme banyosu içeriği.
Malzemeler
Oranlar

KOH
%5

NaOH
%5

Yüzey aktifleştirici
25 g/L

Cu, Zn, Sn ve Cu-Sn kaplamaları, Thurlby 30V-1A güç kaynağı kullanılarak farklı sürelerde ve farklı akım
değerleri kullanılarak yapılmıştır. Asitli çözeltilerde Cu ve Zn 1 A/dm2 akım yoğunluğunda, Sn ise 0,5 A/dm2
akım yoğunluğunda kaplanmıştır. Ayrıca her bir numune 10 dk süreyle kaplama işlemine tabi tutulmuştur.
Pirofosfatlı çözeltilerde ise tüm kaplamalar 0,5 A/dm2 akım yoğunluğunda olmak üzere (Cu+Sn) 10 dk, Cu
10 dk, Zn 1 dk ve Sn 2 dk süre ile kaplanmıştır. Bu kaplamalarda kullanılan çözeltilerin içeriği Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Asitli ve pirofosfatlı kaplama çözelti oranları.
Çözeltil CuSO
SnSO
ZnCl2
er
4
4
200
Cua
g/L
Asitli

Cub

a

200
g/L

30 g/L
150
g/L

10 g/L

Zna

80 g/L

Sna
Cu+Sna

NH4C
l

ZnO

H2SO
4

HCl

70 g/L

Zna
Sna

Pirofosfa
tlı

K4P2
O7

150
g/L
150
12 g/L
g/L

80 g/L

10 g/L
190
g/L

150
g/L

10 g/L
10 g/L

: Oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir.
: 40-45 °C aralığında gerçekleştirilmiştir.

b

Kaplamaların morfolojik özellikleri, TESCAN MIRA3 XMU yüksek çözünürlüklü alan emisyon taramalı
elektron mikroskobu (HR-FE-SEM) ile donatılmış enerji dağılımlı X-ışını (EDX) detektörü ile araştırılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
CZTS, yüksek verimli, düşük maliyetli olması ve toksik madde içermemesi sebebi ile güneş pili yapımında
ön plana çıkmıştır. Bu çalışmada, CZTS ince film öncesi CZT kaplamaların yapısını oluşturan Cu, Zn ve
Sn’nin alttaşların üzerine kaplanmasına etki eden parametrelerin optimizasyonu yapılmıştır. Bunun için Cu,
Zn ve Sn elementlerinin hem asidik hem de pirofosfatlı çözeltileri hazırlanıp çelik sac, pirinç sac ve iletken
FTO cam üzerine farklı kombinasyonlarda kaplanmıştır. Daha sonra kaplamaların SEM-EDX ölçümleri
alınarak kaplamaların yüzey kalitesi ve element oranları incelenmiştir.
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Asitli Çözeltiler
Asidik çözeltiler ile yapılan çalışmalarda öncelikle Cu, Zn ve Sn farklı sıralarda kaplanarak alttaş üzerine
olan yapışması incelenmiştir. Yapılan bu çalışma ile Cu üzerine Zn’nin iyi yapışma sağladığı fakat Zn üzerine
Cu’nun daha zayıf yapıştığı makro boyutta gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda kaplama sırası CuZn-Sn olarak seçilmiş fakat Sn’nin düşük erime noktasına (232 °C) sahip olması ve tavlama işlemi esnasında
buharlaşması sebebi ile Sn’in en üst katman olarak kaplanması sonraki çalışmalarda yapılmamıştır. Kaplama
sıralaması değiştirildiğinde yani Sn en alt veya orta katmanda kaplandığında Cu veya Zn katmanlarının asidik
ortamdan etkilenerek kaybolduğu EDX ölçümleri ile saptanmıştır. Bunun yanı sıra literatürde belirtilen CZTS
ince filminde Cu ve Zn oranları 1:2 iken [15,17,20,21] bizim çalışmamızda bu oranlara ulaşılamamıştır. Şekil
1’de çelik sac ve pirinç alttaşlar üzerine yapılan kaplamaların SEM görüntüleri verilmiştir. Çelik sac alttaş
üzerine yapılan kaplamanın belirli kalınlığa kadar daha homojen ve ince tanecik yapısına sahip olduğu, belirli
kalınlıktan sonra ise kaplama üzerinde topaklaşma meydana geldiği görülmektedir. Bu topaklaşmanın
hidrojen çıkışından kaynaklandığı düşünülmektedir. Hidrojenin adsorbe olarak, çekirdekleşmenin yanal değil,
dikey büyümesine sebep olduğu tahmin edilmektedir. Kaplamanın belirli kısımlarında ise kabarmalar
görülmektedir. Kabaran bölgeler hidrojen gazının sıkışmasından kaynaklanabilir. Bu sonuçlar, çelik sac plaka
üzerine yapışmanın daha iyi olması için kaplama kalınlığının belirlenen sınır limitlerini aşmaması gerektiğini
göstermektedir. Pirinç plaka üzerine yapılan kaplama ise daha iri taneli ve daha sıkı yapıdadır (Şekil 1b). Asitli
çözeltilerle çelik sac ve pirinç sac alttaşlar üzerine yapılan kaplamaların EDX ölçümleri alınmıştır. EDX
ölçümleri sonucunda Şekil 1a’da Cu %19,82, Zn %27 ve Sn %0,08 olarak tespit edilmiştir. Şekil 1b’de ise bu
oranların Cu %3,31, Zn %43,67 ve Sn %0,12 olduğu görülmüştür.

Şekil 1. a) Çelik sac plaka üzerine ve b) pirinç sac plaka üzerine Cu, Zn, Sn kaplama.
Pirofosfatlı Çözeltiler
Yapılan denemeler sonucunda asitli çözeltilerden istenilen kaplama kalitesi ve element oranlarının
alınamaması üzerine çözeltilerin potasyum pirofosfat ile hazırlanmasına karar verilmiştir. Bunun için Cu, Zn,
Sn ve bunlara ilave olarak Cu ve Sn’nin aynı anda kaplandığı Cu+Sn çözeltileri hazırlanmıştır. Hazırlanmış
olan bu çözeltiler ile farklı kombinasyonlarda kaplamalar yapılarak kaplamaların yüzey kalitesi ve element
oranları incelenmiştir. Öncelikle asitli çözeltiler ile yapılan Cu-Sn-Zn kombinasyonu pirofosfatlı çözeltiler ile
tekrar denenmiş ve EDX ölçümleri alınarak sonuçların Cu %7,40, Zn %45,94 ve Sn %5,66 olduğu
saptanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde kalay oranının %6’lara kadar yükseldiği görülmüştür. Fakat Cu ve Zn
oranı yine literatürde belirtilen CZTS oranlarından farklı çıkmıştır [15,17,20,21].

Şekil 2. İletken FTO cam üzerine üzerine bakır/kalay/çinko kaplamasının a) fotoğrafı ve b) SEM görüntüsü.
Şekil 2a iletken FTO cam üzerine pirofosfatlı ortamda bakır/kalay/çinko sıralı kaplamanın resmini, Şekil 2b
ise SEM görüntüsünü göstermektedir. Şekil 2’de görüldüğü gibi kaplama homojen ve ince tanecik yapılıdır.
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Ayrıca yapışmanın iyi olduğu gözlenmiştir. Daha sonra Zn en alt katmana kaplanıp onun üzerine Cu ve Sn’nin
aynı çözelti içerisinde hazırlanmış olan pirofosfatlı çözelti kullanılarak aynı anda kaplanmıştır. Yapılan
kaplamaların EDX ölçümlerine göre Cu %18,38, Zn %8,98 ve Sn %16,74 olarak tespit edilmiştir. Sonuçlar
incelendiğinde element oranlarının literatürde belirtilen oranlara oldukça yaklaştığı görülmüştür
[15,17,20,21]. Bu yöntemle Sn oranı %30’lara kadar çıkarken Cu ve Zn oranları da CZTS yapısında olması
gereken oranlara yaklaşmıştır. Literatürde CZTS yapısında Zn/Sn ve Cu/(Zn + Sn) oranlarının 1 civarında
olması gerektiği bildirilmiş ve yapmış olduğumuz çalışmada bu oranlar sırasıyla 0,53 ve 0,71 olarak elde
edilmiştir [15,22–25].

Şekil 3. İletken cam üzerine üzerine çinko/bakır-kalay alaşım kaplamasının a) fotoğrafı ve b) SEM görüntüsü.
Şekil 3a iletken FTO cam üzerine çinko/(bakır-kalay) alaşım kaplamasının fotoğrafını, Şekil 3b ise SEM
görüntüsünü göstermektedir. Cu-Sn alaşım kaplaması Zn üzerine kaplandığında, diğer yöntemlerle edilen
kaplamalara göre çok daha homojen ve ince/sıkı tanecik yapılı olduğu gözlenmiştir. Ayrıca diğer kaplama
metotlarında görülen topaklanma burada meydana gelmemiştir. Bu metotta, Cu-Sn sıralı şekilde kaplanmamış,
tek bir çözeltide alaşım olarak kaplanmıştır. Dolayısıyla diğer sıralı kaplamalarda görülen difüzyon güçlüğü
ile karşılaşılmamıştır. Bu yüzden kaplama içindeki elementel dağılım daha homojen olmuştur. Sıralı
kaplamalarda elementlerin birbiri içine difüze olup CZTS filmini oluşturması daha güçtür. Bunun için daha
yüksek sıcaklık ve süre gerektirmektedir. Ancak tek bir çözelti içinde kaplandığı zaman elementler yapı içine
indirgenme potansiyellerine göre homojen olarak dağıldığından daha düşük sıcaklık ve sürede CZTS filmi
oluşturabilmektedir.
SONUÇLAR
Bu çalışmada CZTS sentezinde, elektrokaplama ile kaplanan Cu, Zn ve Sn katmanlarına etki eden
parametrelerin belirlenmesi ve optimize edilmesi araştırılmıştır. Cu, Zn ve Sn elementlerinin farklı çözeltiler
ile hazırlanması ve kaplanması sağlanarak kaplamaların niteliği karşılaştırılmıştır. Ayrıca elementlerin
oranlarına ve kaplama kalitesine alttaşın etkisi de araştırılmıştır. Yapılan EDX ölçümleri sonuçlarına göre
asitli çözeltilerle yapılan kaplama filmlerinde Sn elementinin eser miktarda olduğu tespit edilmiştir. Pirofosfat
ile yapılan çözeltilerde Sn elementinin %6’lara kadar çıktığı, Cu-Sn’nin aynı çözelti içerisinde kaplamasının
yapıldığı durumlarda ise bu oranın %30’lara ulaştığı görülmüştür. Bununla birlikte alttaş olarak çelik sac
üzerine pirofosfatlı çözeltilerle yapılan kaplamaların daha homojen yapıya sahip olduğu görülmüştür. Fakat
alttaş olarak çelik sac veya pirinç plaka kullanıldığında CZT yapısına demir ve bakırın difüze olduğu EDX
ölçümlerinde saptanmıştır. Bu nedenle alttaş olarak iletken FTO cam seçilmiştir. CZTS film yapısında Zn/Sn
ve Cu/(Zn + Sn) oranlarının yaklaşık 1 olması gerekmektedir. Yapmış olduğumuz çalışmada bu oranlar
sırasıyla 0,53 ve 0,71 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Zn+(Cu-Sn) sırası ve iletken FTO cam üzerine
pirofosfatlı çözeltiler ile ideal kaplamalar elde edilmiştir. Bu çalışma ile CZTS ince film üretimi için Cu, Zn
ve Sn katmanlarının optimum kaplama parametreleri belirlenmiştir.
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ON THE CATEGORY “CONSUMABLE GOODS OF INDUSTRIES AND OTHERS” IN THE
ARTIFICIAL LANGUAGE BABM
Alan Reed LIBERT
ORCID: 0000-0003-1446-4183
ABSTRACT
Babm is an artificial auxiliary language designed by Fuishiki Okamoto. More specifically, it is an artificial
language of the a priori type, meaning that it does not use natural languages as sources, unlike the most popular
artificial languages such as Esperanto, which take items from one or more natural languages. Some a priori
languages have a (sometimes very elaborate) vocabulary system in which words with similar meanings share
sounds, and this is the case with Babm. For example, words for trees contain the letters b and f or b and g,
while words for fruits contain g and f. However, it is difficult to see the reasoning behind the grouping of one
set of words together, the words for “Consumable Goods of Industries and Others” (Okamoto 1962:70), most
of which contain the letters g and y. Several words in this group have to do with weaponry, e.g. goyg ‘a bomb’
and gyog ‘gunpowder’, others mean different types of manure, e.g. gyak ‘potassic manure’, and yet others
have meanings apparently not related to either of these, e.g. geyf ‘straw’, giys ‘garbage’, and gyaf ‘a tape’. In
this group are also some words which do not contain g and y, e.g. mlas·erh ‘packing-paper’ and ppor·sef ‘a
lottery ticket’. In this paper I will attempt to uncover the reasoning behind the grouping together of words for
such a diverse set of concepts.
Keywords: artificial languages, auxiliary languages, Babm
INTRODUCTION
Over the past few centuries, many languages have been designed as international auxiliary languages, i.e. to
assist communication among people speaking different natural languages. Most of these languages, e.g.
Esperanto, have been based on one or more natural languages, but a few have been attempts to design a
language without borrowing from natural languages. Such languages are called a priori artificial languages,
e.g. by Couturat and Leau (1903:11) and Pei (1968:141), and, at least on the surface, they seem very strange
indeed. One feature which some of them have, which makes them unlike natural languages, is a vocabulary
scheme in which words with similar meanings are similar in form. The language Babm, created by Fuishiki
Okamoto, has this feature. (Other a priori languages with this feature include Ro, presented in e.g. Foster 1910
and the Universal Language described by Edmonds (1855)).
We see this in Figure 1, which shows a group of words for certain types of animals (or parts of some of them),
all of which contain the letters <b> and <t>. (Babm uses the English alphabet, as can be seen, but each letter
stands for a syllable, not an individual sound, so these words are not as unpronounceable as they appear.)
Figure 2 gives another example, a group of nouns whose meaning involves heat.

Figure 1. An example of Babm words with similar meanings and similar forms (Okamoto 1962:53)

312

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

Figure 2. Another example of Babm words with similar meanings and similar forms (Okamoto 1962:60)
AN APPARENTLY HETEROGENEOUS CATEGORY
However, not all Babm groups of words seem so well motivated. The focus of this paper is the group of words
for “Consumable Goods of Industries and Others” (Okamoto 1962:70), shown in Figure 3. In terms of meaning,
it is difficult to characterize this group of words; in terms for form, not all of the words contain the letters
supposedly common to the group, <g> and <y>. The latter point is seen with mism·olm ‘sealing wax’ and
msas·d ‘remnants’, both of which lack both letters. It might appear that hqog·ocg ‘a cannon ball’ is missing
<y>, but the second component of this word is the “contraction” (Okamoto 1962:47) of goyc ‘a projectile’,
which contains this letter. (Similar remarks apply to mivn·oxb ‘latent heat’ in Figure 2.) This group of words
is part of the larger group of words “Expendibles and Materials” (Okamoto 1962:64), which generally start
with the letter <g>. Other subgroups of this group include “Edible Fruits” (Okamoto 1962:65), “Clothing
Materials” (Okamoto 1962:76), and “Stimulants and Condiments” (Okamoto 1962:68).

Figure 3. An apparently heterogeneous group of Babm words (Okamoto 1962:70)
Now let us look at the meanings of the words of this group. If we look at the first word, delcė·oyg ‘atomic
bomb’, and few other words in the group, e.g. gyog ‘gunpowder’, we might think that the group has to do with
weapons rather than “Consumable Goods of Industries and Others”, but most words in the group do not have
meanings of this type. Babm has another group of nouns involving “War and Guarding Implements and
Equipment” (Okamoto 1962:73), shown in Figure 4, most of which contain <h> and <q>. This group includes
heqp ‘a rifle’ and hoqt ‘a warship’, as well as hqog ‘a cannon’, which is part of the word for ‘a cannon ball’
mentioned above. Perhaps the difference is that the <g><y> group words with military meanings are
consumable (an atomic bomb can only be used once), and the <h><q> words are not (a warship can be used
for a long time). There is, however, one apparent exception, hoqf ‘a missile (bomb)’. (Oddly enough, Okamoto
(1962) does not provide words for ‘bullet’ or ‘ammunition’ (in any group of words).)
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Figure 4. A group of Babm words involving military objects (Okamoto 2962:73)
Cannon balls were sometimes reused (as cannon balls), and hence were not always consumable, but one might
think that this was not the normal case, which justifies the inclusion of hqog·ocg ‘a cannon ball’ in the
“consumables” group. The same applies to projectiles in general (in their military use), for which the Babm
word is goyc; note that the contracted form of this word is the second component of the word for ‘a cannon
ball’.
The “consumable goods” group also has a word for a product which has both military and non-military uses,
‘dynamite’, gyoh. Like gunpower, it is consumable. Fireworks and firecrackers are not generally used in
industry or in the military or for other serious purposes, as they are used for recreation or entertainment.
However, they involve explosives, like gunpowder and dynamite, and they are consumable; taking these facts
together, we might understand why the Babm words for them, goyf and gyod, are part of this group.
This group of words contains a word for ‘manure’ (in general), gayg, and several words for types of manure,
e.g. gayk ‘potassic manure’. Manure is consumable, and is used in agriculture as a fertilizer, so maybe it, like
the consumable military products, is part of the “others” in “Consumable Goods of Industries and Others”, i.e.
the non-industrial consumables. However, the word for one type of manure is in a different group of words,
“Marine Products” (Okamoto 1962:66), berj·eys ‘a herring cake (manure)’. (This group is also part of the
larger group “Expendibles and Materials”.) Most of the words in this group apparently involve edible products,
e.g. gekc ‘salted and seasoned fish’. In terms of form, berj·eys could be said to fit in with the other words for
types of manure, as its second component, eys is the contraction of the word for ‘a sediment cake’, geys, which
is a member of the words for “Consumable Goods of Industries and Others”, and this is another item which
can function as a fertilizer. Perhaps the ‘marine’ part of the meaning of berj·eys was seen as more important
than the ‘consumable’/’fertilizer’ part, and it was therefore placed in the “Marine Products” group.
In addition to geys, the “Consumable Goods of Industries and Others” group contains geyr ‘sediment’.
Sediment is often or usually not something that is used (it is part of the environment), but perhaps it was placed
in this group because sediment cakes can be made from it, and, as we have seen, the word for ‘sediment cakes’
is part of the group.
Among other words in this group, gyim ‘glue’ stands for something which is not generally reused; mism·olm
‘sealing wax’ stands for something which can be reused, but one might think that it is usually only used once.
The same applies to gyaf ‘a tape’ and perhaps to mlac·erh ‘packing-paper’. Straw (geyf) as a building material
might be reusable, but it is not if it is fed to animals. Fodder (gyoj) is, of course, not reusable. When compounds
of magnesium are derived from bittern, it is (partly) consumed and, I assume, cannot be reused for that purpose
(if all of the magnesium is taken out). Lubricating oil (ryan·irn) can be reused, but apparently often is not. Bait
(gyej) is reusable if it is not eaten by the target. I suspect that metal leaf (gayh), including gold leaf (dopj·agy),
would be difficult to reuse.
One might wonder why the words geyq ‘waste material’, giys ‘garbage’, and msas·d ‘remnants’ have been
placed into this group, as they are not generally seen as consumable materials (though garbage and waste
material could be used to create energy). Arguably they are semantically related to other words in the group,
as they are what one gets or is left with after some materials have been consumed.
Perhaps the most interesting item in this group is ppor·esf ‘a lottery ticket’. Unlike some of the products in
the “consumable goods” group, lottery tickets are not physically changed when they are used (aside from the
so-called scratchies), but once they are used (i.e. after the winning numbers are announced), they are not used
again (at least not as lottery tickets), so in some sense they are consumable.
The word which (to me) seems most out of place in this group is gyid ‘a wedge’; as far as I know, wedges,
whether industrial ones or those for household use (to keep doors open), can easily be reused.
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CONCLUSION
Although, at first glance the category of Babm words “Consumable Goods of Industries and Others” might
seem to be heterogeneous, most of the words in it are arguably semantically related, in that they are
consumable, i.e. not reusable, or can be so, depending on what they are used for. It might be interesting to
look at some other Babm groups of words to see to what extent they are all semantically similar.
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COMPARISON OF THE PERFORMANCE OF MACHINE LEARNING METHODS FOR
DETECTING THE PRECIPITATION
YAĞIŞ VARLIĞININ TESPİTİ İÇİN MAKİNE ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN
PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRILMASI
Arzu ALTIN YAVUZ
ORCID: 0000-0002-3277-740X
Derya OZ
ORCID: 0000-0002-0844-0241
ABSTRACT
Küresel iklim değişikliği ile birlikte hava olaylarında meydana gelen ani değişimlerin tespiti ve tahmini
konusu oldukça önemli bir hale gelmiştir. Son yıllarda meydana gelen doğal afetlerin sayısındaki artışın büyük
bir kısmı hava olayları kaynaklıdır. Bununla birlikte akıllı sistemlerin ve makine öğrenme yöntemlerinin
gelişmesiyle doğa olaylarına ilişkin yapılan tahminlerin yüksek doğrulukta olduğu görülmektedir. Yağış,
temiz su kaynağı olması açısından önemli bir meteorolojik değişkendir. Kısa süreli yoğun yağışlar taşkınlara
neden olmaktadır. Özellikle Karadeniz bölgesinde yağış kaynaklı yaşanan kayıplar oldukça dikkat çekicidir.
Ayrıca yağışın gerçekleşmemesi kuraklık sorununa neden olmaktadır. Karmaşık bir süreç sonucu meydana
gelen yağışın doğru tahmin edilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada yağış durumunun tahmin
edilmesi için makine öğrenme yöntemleri ele alınmıştır. Çalışmada alanı olarak Trabzon ili seçilmiştir.
Trabzon ili Ocak 2015-Aralık 2021 tarihlerine ait yağış verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin
edilmiştir. Sıcaklık, nem oranı, görüş mesafesi, basınç ve çiğ oranı değişkenleri yardımıyla yağışın
gerçekleşme durumu açıklanmaya çalışılmıştır. Sınıflandırma amaçlı makine öğrenme yöntemlerinden olan
lojistik regresyon analizi ve destek vektör makineleri (Support Vector Machine-SVM) yardımıyla yağış
durumu modellemek amacıyla kullanılmıştır. Destek vektör makineleri genelleme yeteneğinin ve tahmin
doğruluğunun yüksek olması nedeniyle oldukça popüler bir makine öğrenme yöntemidir. Hem sınıflandırma
hem de regresyon amaçlı kullanılabilmektedir. Lojistik regresyon ise verilerin normal dağılım varsayımını
sağlamaması durumunda diskriminant analizine güçlü bir alternatif olarak yaygın kullanıma sahiptir. Elde
edilen 1720 adet geçmiş dönem yağış verisinin % 70 i modelleri kurmak amacıyla, % 30 u ise test etmek
amacıyla kullanılmıştır. Elde edilen veri seti yaklaşık olarak dengeli bir veri yapısına sahip olduğundan
modellerin karşılaştırılmasında doğruluk kriteri göz önünde bulundurulmuştur. Sonuç olarak yağış
durumunun tespiti için en yüksek performansa sahip yöntemin destek vektör makineleri olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Makine öğrenme, sınıflandırma, lojistik regresyon, destek vektör makineleri, yağış
durumu.
GİRİŞ
Su tüm canlılar için hayati öneme sahip doğal bir kaynaktır. Aynı zamanda tarımsal, hayvansal ve endüstriyel
üretimin en önemli parçalarından biridir. Son yıllarda tüm dünyada küresel ısınma nedeniyle meydana gelen
hava olaylarındaki düzensizlik, yağışlarda azalma, kuraklık ya da sel olarak kendini göstermektedir. Yağış
olgusunun tahmini tüm bu olumsuzluklar için alınabilecek önlemler açısından önem taşımaktadır. Geleneksel
yöntemlerin dışında günümüzde bilgi teknolojisi, makine öğrenme yöntemleri, yapay zeka ve akıllı sistemler
gibi alanlardaki gelişmeler daha hızlı ve daha güvenilir tahminlerin elde edilmesine olanak sağlamaktadır.
Meteorolojik olguların bu yaklaşımlarla modellenmesi son dönemlerde oldukça ilgi çeken bir araştırma
konusudur.
Yağış tahmini için birçok yaklaşım olmasına rağmen, yağış durumunu hızlı ve yüksek güvenilirlikle tahmin
etmek hala önem taşımaktadır. Özellikle tarımsal faaliyetleri yoğun bir şekilde uygulayan ülkelerde tarımsal
zararların azaltılması gıda kaynaklarının korunması açısından faydalı olacaktır. Ayrıca bu durum, aşırı yağışın
neden olabileceği sel kaynaklı maddi ve manevi kayıpların yaşanmaması için tedbir alınmasına olanak
sağlayacaktır (Shoba, 2014; Koçak, 2022). Yağış durumu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde
sıklıkla çoklu doğrusal regresyon ve yapay sinir ağları yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir (KAYNAK
VER). Ancak sınıflandırma amaçlı makine öğrenme yöntemlerinde performansı daha yüksek yöntemler
mevcuttur. Bu çalışmada, yağış durumunun tahmini için lojistik regresyon ve destek vektör makineleri
kullanılmıştır.
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Lojistik Regresyon Analizi
Lojistik regresyon analizi, makine öğrenme yöntemleri içerisinde sınıflandırma amaçlı olarak en çok
kullanılan yöntemdir. Bunun nedeni çok değişkenli istatistiksel yöntemlerde geleneksel olarak sınıflandırma
probleminin çözümü için kullanılan diskriminant analizinin güçlü bir alternatifi olmasıdır. Ayrıca
diskriminant analizinin uygulanabilmesi için veri setinin sağlaması gereken normallik koşulunu taşımayan
verilere uygulanabilir olmasıdır. Özellikle doğal olaylardaki değişim verilerin normallik varsayımını
sağlamasını zorlaştırmaktadır. Sigmoid (lojistik) fonksiyonunu kullanarak doğrusal olarak iyi bir şekilde
sınıflandırılamayan birimlerin sınıflandırılmasında kullanılır.
İkili lojistik regresyon analizinde, bağımlı değişken iki düzeyli bir durumdadır. Düzeyleri göstermek için
genellikle 1 ve 0 değerleri kullanılabilir. Bu nedenle bağımlı değişken Bernoulli dağılımına sahiptir.
bilinmeyen parametreler vektörünü, xj , p × 1 boyutlu bağımsız değişkenler vektörünü
göstermek üzere, E(Y|X = xi ) = π(xi ) koşullu olasılığı olmak üzere, lojistik regresyon modelinin koşullu
olasılığı Eşitlik (1)’ de verilmiştir (Hastie et al. 2009; Johnson and Wichern, 2002).
π(xi ) = P(Y = 1|xi ) =

e(β0 +β1 x1 )

1+e(β0 +β1 x1 )

Eşitlik (1) için log-olabilirlik fonksiyonu;

=

1

(1)

1+e−(β0 +β1 x1 )

L(β0 , β) = ∑ni=1�yi ln�xij � + (1 − yi )ln (1 − π�xij �)�

j = 1,2, … , p

(2)

Eşitlik (2) ile tanımlanır. Parametre tahminleri log-olabilirlik fonksiyonunun maksimize edilmesiyle bulunur.
Nümerik çözüm için Newton-Raphson algoritması kullanılır.
Destek Vektör Makineleri (DVM)
Doğrusal ve doğrusal olmayan sınıflandırma problemlerinin çözümü için ilk kez Vapnik vd. tarafından
geliştirilen destek vektör makineleri, farklı veri yapılarına uygun çekirdek fonksiyonları kullanılabilmesi
nedeniyle yüksek başarımlı bir sınıflandırma yöntemidir. Bu nedenle gerçek dünya problemlerinde yaygın bir
kullanıma sahiptir (Vapnik, 1998).
İkili sınıflandırma problemi için, xi = {x1 , x2 , … xn }, xi ∈ Rd bağımsız değişkenleri ve yi ∈ {−1,1} bunların
karşılık gelen bağımlı değişkeni göstermek üzere, DVM'nin temel amacı, +1 etiketli vektöre ait bir düzlem ve
-1 etiketli vektöre ait düzlem oluşturarak, gözlemleri bu iki düzlemden birisine atamaktır. DVM’nde amaç iki
boyutlu uzayda bir sınıflandırma yaparken, yüksek boyutlu bağımsız değişkenler uzayında hiper düzlemlerin
maksimal marjlı olarak ayrılmasını sağlamaktır (Meltek ve Kayaalp, 2020).
Eğitim veri setindeki gözlemleri kullanarak DVM için amaç fonksiyonu Eşitlik (3)’ deki gibi yazılabilir.
D(x, w, b) = ∑ni=1 a∗i yi H(xi , x).
(3)

Burada, D(x) karar fonksiyonunun sıfıra eşit olduğu x değerleri en iyi ayırıcı hiper düzlemi oluşturur.

a∗i değerleri ise Eşitlik (4) ile verilen kısıtlı karesel problemin maksimal çözümü ile elde edilir (Meltek ve
Kayaalp, 2020).
1

Q(a) = ∑ni=1 ai − ∑ni,j=1 ai aj yi yj H(xi , x).

(4)

2

Performans Ölçütü
Sınıflandırma çalışmalarında, sınıflandırma yöntemlerinin performansını karşılaştırmak için doğruluk
(accuracy), kesinlik (Precision), duyarlılık (recall, sensivity) ve F1 skoru ölçütlerinden yararlanılmaktadır
(Uğuz, 2021).
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Bu ölçütlerin hesaplanabilmesi için öncelikle test verisine dayalı olarak hata matrisi (Confusion Matrix)’nin
oluşturulması gerekir. Hata matrisi, sınıflandırma yönteminin farklı sınıftaki bireyleri hangi ölçüde
sınıflandırdığı gösteren bir analiz aracıdır. İkili bir sınıflandırma için 2x2’lik bir matris oluşturulur.
Doğru Pozitif (DP): Sınıflandırıcı tarafından doğru olarak tahmin edilmiş pozitif sınıf etiketidir.
Doğru Negatif (DN): Sınıflandırıcı tarafından doğru olarak tahmin edilmiş negatif sınıf etiketidir.
Yanlış Negatif (YN): Sınıflandırıcı tarafından yanlış olarak tahmin edilmiş negatif sınıf etiketidir.
Yanlış Pozitif (YP): Sınıflandırıcı tarafından yanlış olarak tahmin edilmiş pozitif sınıf etiketidir.
ÇALIŞMA ALANI
Trabzon ili ülkemizde en fazla yağış alan illerimizden bir tanesidir. Özellikle son dönem yağışlar nedeniyle
maddi manevi kayıplar yaşanmıştır. Bu nedenle bu çalışmada Trabzon ili çalışma alanı olarak seçilmiştir.
Trabzon iline ait yağış, sıcaklık, nem oranı, görüş mesafesi, basınç ve çiğ oranı verileri Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Ocak 2015- Aralık 2021 dönemine ait 1720 adet geçmiş dönem yağış
verisinin % 70 i model kurmak amacıyla eğitim verisi olarak, % 30 u ise test etmek amacıyla ayrılmıştır.
Sıcaklık, nem oranı, görüş mesafesi, basınç ve çiğ oranı değişkenleri yardımıyla yağışın gerçekleşme durumu
açıklanmaya çalışılmıştır.
Sıcaklık, nem oranı, görüş mesafesi, basınç ve çiğ oranı değişkenleri arasındaki korelasyon matrisi Şekil-1’de
verilmiştir.

Şekil 1. Bağımsız değişkenlere ait korelasyon matrisi
Şekil 1’den görüleceği üzere açıklayıcı değişkenler arasında yüksek derecede korelasyonlar söz konusudur.
Ayrıca Şekil 2’de aykırı değer tespiti için kutu-bıyık grafiklerine yer verilmiştir. Görüş mesafesi, basınç ve
çiğ oranı değişkenlerinde aykırı değerlerin varlığı söz konusudur.
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Şekil 2. Bağımsız değişkenlere ait Kutu-Bıyık Grafikleri
BULGULAR
Çalışmada öncelikle eğitim verileri kullanılarak yağış durumu modellenmeye çalışılmıştır. Yağış durumu
değişkeni iki düzeyli olduğundan aşağıdaki gibi kodlanmıştır.
1
,
Yağış Var
yi = �
0
,
Yağış Yok

Yağış varlığının tahmini için kurulan lojistik regresyon ve DVM modelleri kullanılarak, test verisi için
sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma sonucu elde edilen hata matrisi yardımıyla ise doğruluk, kesinlik,
duyarlılık ve F1-skor değerleri hesaplanmıştır.
Tablo 1. Eğitim Kümesine İlişkin Performans Değerleri
Yöntem
Doğruluk Kesinlik Duyarlılık F1-skoru
DVM
0,875
0,906
0,850
0,877
Lojistik
Regresyon
0,801
0,792
0,807
0,800

Yağış varlığının tespiti için DVM kullanıldığında, test verileri yardımıyla hesaplanan doğruluk değeri
0,875’tir. Buna karşılık kesinlik değeri 0,906, duyarlılık 0,850 ve F1 skoru 0,877 olarak hesaplanmıştır.
Doğruluk kriteri veri yapısına duyarlıdır. Eğer veri yapısı dengeli ise yani yağış görülme durumu ile yağış
görülmeme durumu dengeli ise doğruluk kriteri model karşılaştırmada etkin sonuçlar verir. F1 skoru ise,
kesinlik ve duyarlılık ölçütlerinin birlikte değerlendirilmesini sağlamaktadır. Özellikle dengeli olmayan veri
yapılarında F1 skoru ölçüt olarak tercih edilmektedir. Trabzon ili için elde edilen veriler incelendiğinde, 902
gün yağışın olduğu, 818 günde ise yağışın olmadığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle veri yapısı dengeli bir
dağılıma sahiptir. Dengeli veri durumunda etkin sonuçlar veren doğruluk kriterinin kullanılması model
performanslarının karşılaştırılması için uygun olacaktır. Lojistik regresyon yardımıyla yağış durumu
modellenmek istenirse, doğruluk değeri 0,801, kesinlik 0,792, duyarlılık 0,807 ve F1 skoru 0,800 olarak
hesaplanmıştır.
SONUÇ
Meteorolojik olayların tahmin edilmesi her zaman oldukça önemli olmuştur. Ancak küresel iklim değişikliği
nedeniyle etkileri giderek artan bu olguların hızlı ve güvenilir olarak öngörülmesi alınacak tedbirler açısından
önemlidir. Makine öğrenme yöntemlerinin yüksek tahmin başarısı bu alanda da geleneksel yöntemlere göre
yüksektir. Bu nedenle bu çalışmada Trabzon ili yağış durumu tespiti için oldukça güçlü sonuçlar veren DVM
ve lojistik regresyon yöntemleri ele alınmıştır. Yağışın dönem dönem sıkıntılara soktuğu bu ilimiz için DVM
kullanılarak yapılan modelleme sonucu daha doğru tahminler elde edildiği belirlenmiştir. Lojistik regresyon
analizi sonucu da oldukça yüksektir. Ancak veri yapısındaki çoklu iç ilişkiden ve aykırı değerlerden daha fazla
etkilendiği için DVM sonuçlarının kullanılması önerilir.
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ESTIMATION OF PM2.5 VALUE WITH THE HELP OF MACHINE LEARNING METHODS
PM2.5 DEĞERİNİN MAKİNE ÖĞRENME YÖNTEMLERİ YARDIMIYLA TAHMİNİ
Arzu ALTIN YAVUZ
ORCID: 0000-0002-3277-740X
Derya OZ
ORCID: 0000-0002-0844-0241
ÖZET
Hava kirliliği, hızlı sanayileşme ve artan nüfus hızı nedeniyle gözlemlenen en önemli çevre ve sağlık
sorunlarından birisidir. Endüstriyel alanlarda ve şehir merkezlerinde kirleticilerin yoğunluğu nedeniyle hava
kalitesi oldukça düşmektedir. Kötü hava kalitesi sadece çevresel bir sorun olmayıp, Covid-19, bronşit, astım,
akciğer kanseri gibi ciddi üst solunum yolu hastalıklarına neden olmaktadır. Ayrıca hava kirliliğinin yoğun
olduğu yerlerde görüş mesafesi azalmakta, su kaynakları asidik özellikte olmakta ve bu su kaynakları
yardımıyla üretilen besinlerin değerleri düşmektedir. Bir çok devlet tarafından düzenli olarak hava kirletici
unsurlar takip edilmektedir. Ülkemizde de karbon monoksit (CO), nitrojen oksit (NO), nitrojen dioksit (NO2),
kükürt dioksit (SO2), ozon (o3) ve partikül madde (PM10 ve PM2.5) gibi kirleticilerin ayrıntılı ve sürekli
takibi yapılmaktadır. Partikül madde kirliliği ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından halk sağlığını etkileyen
en önemli kirletici olarak tanımlanmaktadır. Özellikle PM2.5, havadaki genişliği 2.5 mikron veya daha küçük
olan partiküllerin ölçülmesi ile elde edilen bir değişkendir. Bu küçüklükteki parçacıklar insan sağlığı üzerinde
olumsuz etkiye sahiptir. Meteorolojik faktörler ve emisyon kaynaklarının, PM2.5 değeri üzerinde önemli
etkisinin bulunduğuna yönelik literatürde çok sayıda çalışma mevcuttur. PM2.5 değerinin sürekli izlenmesi
ve modellenmesi, olası bir tehdide karşı halkın uyarılması acısından önemlidir. Son dönemlerde hızlı ve
güvenilir sonuçlar veren makine öğrenme yöntemleri bu alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bölgesel
farklılıklar nedeniyle her bölgeden gelen verinin modellenmesinde yöntemlerin başarı oranları değişmektedir.
Bu çalışmada Iğdır ili Ocak 2018-Şubat 2022 yılları arasına ait PM2.5 değerleri Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığından, sıcaklık, nem oranı, görüş mesafesi, basınç ve çiğ oranı verileri Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Veri seti % 70 eğitim ve % 30 test verisi olarak ayrılmıştır. Çoklu doğrusal
regresyon, yapay sinir ağları ve destek vektör makineleri yöntemleri yardımıyla kurulan modeller hata kareler
ortalaması bakımından karşılaştırılmıştır. Destek vektör makileri sonucunda kurulan modelin PM2.5 değerini
tahmin etmede daha etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hava kirliliği, PM2.5, Makine Öğrenme, yapay sinir ağları, destek vektör makineleri
GİRİŞ
Çevre kirliliği su, toprak ve hava gibi çeşitli doğal kaynakları etkilemektedir. Artan insan popülasyonu ile
birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar, doğal kaynakların vahşice kullanımı sonucu günümüzde hala en önemli
sorunların başında gelmektedir. Hava kirliliği, toprak ve su kaynaklarının kirliliğinden daha hızlı bir şekilde
insan ve canlı hayatını etkilemektedir. Hava kirliliği, havanın doğal yapısı içerisinde bulunmayan kirleticilerin
yoğun ve uzun bir süre atmosferde bulunması durumu olarak ifade edilmektedir. Dünya nüfusunun %91'ini
oluşturan popülasyonun yaşadığı yerlerde hava kalitesinin sınır değerleri aştığı bilinmektedir. Hava kirliliğine
bağlı ölümler yıllık 4.2 milyon kişiye ulaşmaktadır (WHO, 2020).
Hava kirliliğine sebep olan faktörler içerisinde partikül maddeler önemli bir yere sahiptir. Partikül maddeler
(PM10 ve PM2.5) solunum yoluyla canlı hayatını ciddi şekilde tehdit ettiklerinden kirleticilerin en tehlikeli
şeklidir. PM10 aerodinamik çapı 10 µm'den küçük olan kaba solunabilir partikülleri, PM2.5 ise aerodinamik
çapı 2.5 µm'den küçük olan ince solunabilir partikülleri ifade etmek için kullanılır (Kim ve ark., 2015,
Demirarslan ve Kaya, 2017). Partikül maddeler başta solunum ve dolaşım, beyin ve sinir sistemi hastalıkları
olmak üzere insan sağlığını bütünüyle etkileyen kirleticilerdir. Son dönemde Covid-19 virüsünün bulaşım
hızının artmasına neden olduğuna dair çalışmalar mevcuttur (Kim ve ark., 2015).
Türkiye’de hava kirliliği sanayileşme ile hızlı ve plansız kentleşmeye bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizde
hava kirliliğine sebep olan faktörler endüstriyel ve evsel alanlarda kullanılan enerjiden, karayolu trafiğinden,
termik santrallerden ve diğer kaynaklardan meydana gelmektedir (Özbey vd., 2017).
Ülkemizde partikül madde PM10 için uygulanan sınır değerler AB standardındadır. Ancak sağlığımızı daha
fazla etkileyen PM2.5 için herhangi bir sınır değeri belirlenmemiştir. Bu kirletici için AB sınır değeri 25 µg
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m-3 (yıllık) iken DSÖ tarafından önerilen değerler PM2.5 için yıllık 10 µg m-3 ve günlük 25 µg m-3 ’tür (EU,
2019).
Partikül madde konsantrasyonunu etkileyen en önemli faktörler emisyon kaynakları ve meteorolojik
değişkenlerdir. Meteorolojik faktörlerin partikül madde emisyonu üzerindeki etkileri birçok araştırmacı
tarafından ele alınmış ve aralarında güçlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir (Oğuz ve Pekin, 2022). Partikül
madde miktarının insan sağlığı ve doğaya olan olumsuz etkileri nedeniyle hızlı tespiti, alınacak tedbirler için
önem taşımaktadır. Özellikle son dönemde hızla gelişen makine öğrenme yöntemleri partikül madde
miktarının daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde tespitine olanak sağlamaktadır.
Hava kirliliği bölgesel farklılıklar nedeniyle değişiklik göstermektedir. Bu nedenle her bölgeden gelen verinin
modellenmesinde yöntemlerin başarı oranları değişmektedir. Bu çalışmada ülkemizde hava kirliliği
konusunda oldukça sorun yaşayan Iğdır ili için PM2.5 değerleri çoklu doğrusal regresyon, yapay sinir ağları
ve destek vektör makineleri yöntemleri ile modellenmeye çalışılmıştır.
ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON
Çoklu doğrusal regresyon analizi, bir bağımlı değişkenin birden fazla bağımsız değişken tarafından
açıklanması amacıyla kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Kullanım kolaylığı nedeniyle uygulama
çalışmalarında sıklıkla tercih edilmektedir. Bağımlı değişken Y ve bağımsız değişkenler X1 , X2 , … , Xp olmak
üzere çoklu doğrusal regresyon modeli,
p

yi = β0 + � βj xij + ei
j=1

Şeklindedir. Burada βj ’ler regresyon katsayılarını, ei ise hata terimini ifade etmektedir (Johnson and Wichern,
2002).
YAPAY SİNİR AĞLARI
Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin sinir hücrelerinin yapısını temel alan ve yapay sinir hücrelerinin
katmanlar oluşturmasına dayanan bir makine öğrenme yöntemidir. YSA’da insan beyninin çeşitli koşullar
altında öğrenme ve karar verebilme yeteneğinin basitleştirilmiş modeller yardımıyla tahmin edilmesi
amaçlanmaktadır. YSA, genel olarak 5 temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlar girdiler, ağırlık değerleri, toplam
ve aktivasyon fonksiyonu ve çıktılardır.

Burada, Wi ağırlıklar, Xi ’ler girdiler, t j ’ler sınır değerleri, f(x) aktivasyon fonksiyonunu göstermektedir
(Haykin, 1999). Genel olarak bir YSA mimarisi Şekil 2’de verilmiştir.
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YSA’nın en önemli özelliklerinden biri çok katmanlı olması ve bu katmanlar arasında bağlantılar
bulunmasıdır. İleri ve geri beslemeli olarak öğrenebilen bir sistemdir. Öğrenme işlevi, tahmin değerleri ile
gözlem değerleri arasındaki hatayı en aza indirgeme prensibine dayanmaktadır. Bu amaçla ağırlıklar kullanılır
(Alizamir vd., 2020)
DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ
Destek vektör makineleri (DVM), sınıflandırma ve regresyon amaçlı olarak kullanılabilen en popüler
denetimli makine öğrenme algoritmalarından birisidir. Yaygın kullanım nedenleri genelleme yeteneğinin iyi
olması, tahmin doğruluğunun yüksek olması ve eğitim hızıdır. Küçük örneklem durumunda dahi mükemmel
bir şekilde çalışabiliyor olması, hem doğrusal hem de doğrusal olmayan veri yapılarına uygulanabilmesi de
diğer avantajları olarak karşımıza çıkmaktadır (Vapnik, 1998). DVM’nin regresyon probleminde kullanılan
versiyonu, Destek Vektör Regresyonu (DVR) olarak adlandırılmaktadır. DVR, bir modelin girdisi ve çıktısı
arasındaki ilişkiyi karakterize etmek için bir değişkenin önemini öğrendiği bir makine öğrenme tekniğidir
(Zhang ve O'Donnell, 2020).
Performans Ölçütü
İstatistiksel modelleme çalışmalarında yapılan tahminlerin etkinliğini değerlendirebilmek amacıyla yaygın
olarak Hata Kareler Ortalaması (Mean Squared Error-MSE) ve Ortalama Mutlak Hata (Mean Absolute ErrorMAE) ölçütleri kullanılmaktadır.
n

1
MSE = �(yi − y�ı )2
n
MAE =

Burada y�ı , yi ’nin tahmin değerini göstermektedir.

i=1
n

1
�|yi − y�ı |
n
i=1

BULGULAR
Ocak 2018-Şubat 2022 yılları arasına ait PM2.5 değerleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığından, sıcaklık, nem oranı, görüş mesafesi, basınç ve çiğ oranı verileri Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Zaman verisi şeklindeki bu veriye makine öğrenme yöntemlerinin
uygulanabilmesi için öncelikle veri normalize edilmiştir. Farklı ölçü birimlerine sahip değişkenlerin 0-1
aralığına taşınması sağlanmıştır. Normalizasyon yapılması oluşturulan modelin performansını ve eğitim
sonuçlarını etkilemektedir. Ayrıca yukarıda ele alınan modellerin tahmin başarısının tespiti için kayan pencere
yöntemi kullanılmıştır. Kayan pencere yönteminde, t zamanındaki gözlem değeri, t-1, t-2, t-3, …, t-k
zamanındaki gözlem verileri kullanılarak tahmin edilebilir. Bu uygulama k kayan pencere yöntemi olarak
adlandırılmaktadır. Kayan pencere yönteminde, her bir tahmin değerinden sonra gözlemler birer birim
kaydırılarak yeni tahmin değerleri elde edilir. Böylelikle k gözlem kullanılarak her seferinde bir tahmin değeri
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elde edilir. Veri seti % 70 eğitim ve % 30 test verisi olarak ayrılmıştır. Eğitim verilerinin %10 u doğrulama
amaçlı ayrılmıştır. Doğrulama verileri model parametrelerinin optimizasyonu için kullanılmıştır.
PM2.5 tahmini için çoklu doğrusal regresyon, destek vektör makineleri ve yapay sinir ağları kullanılarak
modeller oluşturulmuş, test verisine ilişkin performans ölçütü sonuçları Tablo 1’ de verilmiştir.
Tablo 1. PM2.5 tahmini için model karşılaştırma sonuçları
Yöntem
MSE
MAE
Çoklu Doğrusal Regresyon
902,46
23,48
Destek Vektör Makineleri
718,23
20,05
Yapay Sinir Ağları
805,42
21,89
SONUÇ
Hava kirliliği çevresel etkilerinin yanı sıra insan hayatını olumsuz yönde etkileyen en önemli unsurlardan
biridir. Covid-19 döneminde solunum yolu kirleticilerinin önemi daha da ortaya çıkmıştır. PM2.5 partikül
madde miktarı insan hayatını kısa ve uzun süreli olumsuz etkileyebilen bir faktördür. Bu nedenle bu çalışmada
PM2.5 değerini hızlı ve güvenilir bir şekilde modelleyebilen makine öğrenme yöntemleri ele alınmıştır.
Geleneksel olarak kullanılan çoklu doğrusal regresyon analizine göre DVM kullanılarak yapılan modelleme
sonucunda daha doğru tahminler elde edildiği belirlenmiştir. Hava kirliliği bölgesel olarak ele alınması
gereken bir olgu olduğundan diğer illerimiz için benzer çalışmaların yapılması erken önlem alınabilmesi
açısından faydalı olacaktır.
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YÜKSEK PERFORMANSLI MIKNATIS DESTEKLİ SENKRON RELÜKTANS MOTOR
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HIGH PERFORMANCE MAGNET ASSISTED SYNCHRONOUS RELUCTANCE MOTOR
DESIGN
Mustafa Ufukcan URCAN
ORCID: 0000-0003-0372-893X
Fadıl KUYUCUOĞLU
ORCID: 0000-0002-0134-0491
ÖZET
Son yıllarda yaygınlaşan yarı iletken teknolojisi sayesinde kökeni 1887’ye uzanan Senkron Relüktans
Motorlar (SynRM) günümüzde yaygınlaşmaktadır. Yüksek verim seviyelerinde üretilebilmesi, değişken hızlı
uygulamalara uygunluğu, sağlam yapıda olması ve düşük rotor kayıpları ile asenkron motorlara rakip
konumuna gelmiştir. Kalıcı mıknatıslı motorlara göre güç faktörü ve birim hacimdeki güç yoğunluğu düşük
kalmaktadır. Bu soruna çözüm olarak Mıknatıs Destekli Senkron Relüktans Motorlar (MDSynRM)
geliştirilmiştir. Senkron relüktans motorlar çıkıklık oranına göre performans göstermektedirler. Rotordaki Q
eksenine eklenen mıknatıslar köprüyü doyuma götürür ve Lq değerini düşürür bu sayede çıkıklık oranı da
arttığı için performansta artış gerçekleşir. Relüktans momentinin yanında mıknatıs momenti de eklendiği için
birim hacimdeki güç yoğunluğu da artmış olur.
Bu çalışmada üretimi olan bir SynRM tasarımı alınıp, aynı boyutta performansı daha yüksek MDSynRM
tasarımı gerçekleştirilmiştir. İlk olarak gerçek motorun bilgisayar ortamında modellemesinin doğruluğu
sağlanmıştır bunun için Ansys Maxwell ve MotorCAD paket programları kullanılmıştır. MDSynRM tasarımı
için, mıknatıslara uygun rotor geometrisi oluşturulmuştur, farklı mıknatıs ebatlarının etkisi parametrik olarak
incelenmiştir, tork dalgalanmasını azaltmak için stator oluk sayısı değiştirilmiş ve akı bariyeri kenarlarına
eğim verilmiştir son olarak sarım şeması üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tasarım çalışmalarının
tamamlanmasının ardından termal ve mekanik analizler ile mekanik dayanıma uygunluk ve termal olarak
korunum seviyeleri sağlanmıştır.
Nihai tasarımda geometri değişimi ve mıknatıs eklenerek simülasyon sonuçlarına göre verimde %7,4 artış,
aynı çıkış gücü için gerekli akım seviyesinde %20 düşüş ve güç faktöründe %22 seviyelerinde artış
sağlanmıştır. Simülasyon programında Verim-Hız, Tork-Pozisyon ve Zıt EMK sonuçları verilmiştir. Özellikle
1.5kW altındaki motorlar için performans iyileştirmeleri zor olduğu için bu iyileştirmeler önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mıknatıs Destekli Senkron Relüktans Motor, Verim, Tork, Zıt EMK
ABSTRACT
Thanks to the semiconductor technology that has become widespread in recent years, Synchronous Reluctance
Motors (SynRM), whose origins date back to 1887, are becoming widespread today. It has become a
competitor to induction motors with its high efficiency levels, suitability for variable speed applications,
robust structure and low rotor losses. Power factor and power density per unit volume remain low compared
to permanent magnet motors. As a solution to this problem, Magnet Assisted Synchronous Reluctance Motors
(MDSynRM) have been developed. Synchronous reluctance motors perform according to the saliency ratio.
Magnets added to the Q axis of the rotor lead to saturation of the bridge and decrease the Lq value, thus
increasing the performance as the saliency ratio also increases. Since the magnet moment is added in addition
to the reluctance moment, the power density per unit volume also increases.
In this study, a SynRM design with production was taken and a MDSynRM design with higher performance
of the same size was performed. First of all, the accuracy of the modeling of the real engine in the computer
environment was ensured, for this Ansys Maxwell and MotorCAD package programs were used. For
MDSynRM design, rotor geometry suitable for magnets has been created, the effect of different magnet sizes
has been investigated parametrically, the number of stator slots has been changed to reduce torque ripple and
flux barrier edges have been inclined. Finally, studies have been carried out on the winding scheme. After the
completion of the design studies, compliance with the mechanical strength and thermal protection levels were
provided with thermal and mechanical analyzes.
According to the simulation results, by changing the geometry and adding a magnet in the final design, 7.4%
increase in efficiency, 20% decrease in current level required for the same output power and 22% increase in
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power factor were achieved. Efficiency-Speed, Torque-Position and Back-EMF results are given in the
simulation program. These improvements are important as performance improvements are difficult, especially
for engines below 1.5kW.
Keywords: Magnet Assisted Synchronous Reluctance Motor, Efficiency, Torque, Back EMF
GİRİŞ
Senkron relüktans motorların kökeni 1887’ye dayansa da modern olarak bildiğimiz hali ilk olarak 1923 yılında
Kostko tarafından atılmıştır [1]. Kostko günümüzde SynRM olarak bildiğimiz çok bariyerli rotor topolojisini
oluşturmuştur.
1990’lı yıllara kadar sürücülerin pahalı olmasından dolayı kendisine yer edinememesine rağmen, ucuzlayan
sürücüler ve farklı tasarımlarla kullanımı artmaya başlamıştır. Sürücü kontrollerinin gelişmesi ve bu sayede
rotor kafesinin kalkması ile senkron relüktans motorlarda daha önce yapılmamış çalışmalar yapılma imkanı
doğmuştur [2].
Rotor kafesinin kalkması ile sürücü gereksinimi kaçınılmaz olmuştur. Çoğu sürücü sensörden gelen konum
verisine göre çalışmaktadır. Konum sensörleri pahalı, kırılgan ve zor şartlarda kullanımı uygun olmadığından
sensörsüz kontroller devreye girmektedir. Yazar tork vektör kontrolü kullanarak baz hız olan 400-1500 rpm
hıza, akı zayıflatma ile 2750 rpm hıza çıkmayı başarmıştır [3]
Senkron relüktans motorlarda tork performansı rotor akı bariyeri kalınlığı ve rotor demir kalınlığıdır. Bu
bilgiler rotorun çıkıklık oranına etki etmektedir. Çıkıklık oranı senkron relüktans motorlarda performansı
etkileyen temel parametrelerdendir ve yüksek olması istenmektedir. Yapılan çalışmalarda rotor demir kalınlığı
ve akı bariyeri için optimum değer bulmuştur. Yaptığı hesaplamalar ve sonlu elemanlardaki sonuçlar deneysel
sonuçları desteklemiştir [4].
Senkron relüktans motorlarda yüksek çıkıklık oranı sağlanmazsa aynı stator yapısı kullanan asenkron
motorlardan daha düşük kalmaktadır. Mıknatıs eklenerek tork yoğunluğu ve güç faktörü arttırılabilmektedir.
Bu motorlara Mıknatıs Destekli Senkron Relüktans Motor denmektedir. Eklenen mıknatıs Ld endüktansını
düşürmektedir bu sayede yüksek tork yoğunluğu, güç faktörü ve verim elde edilmektedir [5].
Son yıllarda kalıcı mıknatıslı senkron motorların (PMSM) kullanımı elektrikli araçlar ile artmıştır. Ancak bu
motorlar yüksek performans sağlaması için nadir toprak elementli mıknatıslara ihtiyaç duymaktadır. Bu
mıknatısların maliyeti ise giderek artmaktadır. Bu soruna çözüm olarak daha az nadir toprak elementli
mıknatıs içeren ya da ferrit mıknatıs içeren yüksek performanslı motorlara ilgi artmıştır. Yazar ferrit mıknatıs
kullanarak nadir toprak elementli PMSM motor performansında MDSynRM tasarlamış ve testleri
gerçekleştirmiştir [6].
Geniş sabit güç bölgesi özellikle elektrikli araçlar, kompresörler ve fanlar gibi değişken hızlı uygulamalar için
gereklidir. Geliştirip ürettikleri motor 1:5 geniş sabit güç bölgesinde yüksek verimle çalışmıştır. Bu özellikler
IPMSM (Gömülü Mıknatıslı Senkron Motorlar) ile benzer özellik göstermektedir. MDSynRM üretim maliyeti
IPMSM ile aynı olmasına rağmen mıknatıs maliyeti daha düşük olmaktadır [7].
MATERYAL ve YÖNTEM
MDSynRM tasarımı için öncelikle SynRM motor gücü seçilmiştir. Seçilen motorun ileriki çalışmalarda
prototip üretimi olabileceği için küçük güçlü, Tablo 1’de verilen motor tercih edilmiştir. Motor güç seçimi
belirlendikten sonra firmadan motorun katalog bilgileri temin edilmiştir. MDSynRM tasarımı için Tablo 1’de
özellikleri verilen SynRM modellemesi simülasyon ortamında gerçekleştirilmiştir. Modellemenin
doğruluğunu kontrol etmek için Ansys Maxwell ve MotorCAD programları kullanılmıştır.
Tablo 1 Referans SynRM özellikleri
Bileşen
Değer
Güç (kW)
1,1
Tork (Nm)
3,5
Frekans (Hz) 100
Verim
%86,5
Devir (Rpm) 3000
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Modelleme sonucu elde edilen değerler Tablo 2’de verilmiştir. Simülasyon programında elde edilen değerler
bire bir katalog değerleri karşılamamaktadır ancak son derece yakındır. Arada oluşan bu fark simülasyon
programında tam olarak modellenemeyen rastgele kayıplar ve mekanik kayıplardan oluşabilmektedir.
Tablo 2 SynRM modelleme sonuçları
Bileşen
Değer
Güç (kW)
1,14
Tork (Nm)
3,65
Frekans (Hz) 100
Verim
%86,85
Devir (Rpm) 3000
Modelleme işleminden sonra parametrik çalışmalar ile stator ve rotor yapısı yüksek performans vermesi ve
temin edilebilecek mıknatıs boyutlarına uygun olması için yeniden tasarlanmıştır. Yapılan işlemler ve etkileri
araştırma ve bulgular kısmında detaylı olarak açıklanmıştır.
ARAŞTIRMA ve BULGULAR
Rotor yapısı piyasada bulunabilecek mıknatıslara uygun olacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. Mıknatısların
yerleşimine uygun tasarım Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1 Mıknatısa uygun rotor modeli (Baz)
Rotor geometrisi belirlendikten sonra farklı boyutlardaki mıknatısların etkisi parametrik olarak incelenmiştir.
Parametrik çalışma sonucu farklı mıknatıs yerleşimleri Şekil 2’de verilmiştir.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

Şekil 2 Farklı mıknatıs yerleşimleri
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Mıknatısa uygun rotor modeli ve farklı kombinasyonlara ait simülasyon sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3 Tasarımların simülasyon sonuçları
Bileşen
Baz
(A)
(B)
Tork (Nm)
3,60 3,89 4,18
Verim (%)
87,56 88,07 88,84
Güç faktörü
0,70 0,77 0,84
Tork dalgalanması (%) 20,57 21,49 22,11
Toplam kayıp (W)
160,9 165,7 165,1

(C)
4,46
89,43
0,90
23,59
165,8

(D)
4,74
89,87
0,94
24,9
168,1

(E)
5,01
90,19
0,98
30
171,4

(F)
4,32
89,12
0,88
31,35
165,9

(G)
4,6
89,75
0,93
30,67
165

(H)
4,86
90,25
0,97
32,37
165,1

Mıknatıs eklenmesi tork, güç faktörü ve verim üzerinde direkt etkide bulunmaktadır. İlerleyen çalışmalar için
kullanılan mıknatıs miktarına göre performans çıktıları göz önüne alındığında (G) tasarımı seçilmiştir.
Oluk sayısının makine performansına üzerinde etkisi bulunan kriterlerdendir. Referans motorun 36 olan oluk
sayısı farklı kombinasyonlarda denenmiştir. Oluk sayısının etkisi Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4 Oluk sayısı simülasyon sonuçları
Bileşen
36 Oluk 30 Oluk
Tork (Nm)
4,6
4
Verim (%)
89,757
89,216
Güç faktörü
0,93
0,93
Tork dalgalanması (%) 30,67
12,238
Toplam kayıp (W)
165
152,2

24 Oluk
3,06
87,619
0,94
21,997
113,7

30 oluklu yapının performans üzerinde olumlu etkisi olduğu gözlemlenmiştir [8]. İlerleyen çalışmalara 30
oluklu yapı ile devam edilmiştir.
Senkron relüktans motorların kaburga bölgesinin şekli ve kalınlığı makinenin performansına etki etmektedir.
Oluk sayısı, mıknatıs sayısı gibi kriterlerin ardından kaburga kısmında da çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Oluşturulan yeni kaburga yapısı Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3 Tamamlanmış rotor yapısı
Kaburga kısmına eğim verilerek tork dalgalanması ve verim üzerinde iyileştirmeler meydana gelmiştir. Düz
ve eğimli rotora ait performans bilgileri Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5 Düz ve eğimli rotor yapısı
Bileşen
Düz
Tork (Nm)
4
Verim (%)
89,216
Güç faktörü
0,93

Eğimli
4,19
89,54
0,94
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Tork dalgalanması (%) 12,238 11,08
Toplam kayıp (W)
152,2 153,7
Son olarak sarım şeması ve bobin teli üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. oluşturulan sarım şeması Şekil
4’te, özellikleri Tablo 6’da verilmiştir.

Şekil 4 Sarım şeması
Sargı şeması üzerinde yapılan değişiklikler sonucu referans motor ile aynı çıkış gücü için gereken akım miktarı
3 A değerinden 2,5 A değerine düşürülmüştür.
Tablo 6 Sargı özellikleri
Bileşen
Değer
Tur sayısı
21
Sargı kat sayısı
2
İletken cinsi
Bakır
Tel kalınlığı (mm) 0,885-0,800
Akım (A)
2,5
Referans senkron relüktans motor ile simülasyonu gerçekleştirilen yeni tasarlanan Mıknatıs Destekli Senkron
Relüktans Motorun karşılaştırması Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7 Referans motor ile yeni tasarımın karşılaştırması
Bileşen
Referans motor Yeni tasarım
Çıkış gücü (kW)
1,1
1,176
Tork (Nm)
3,5
3,74
Verim (%)
86,5
92,93
Güç faktörü
0,77
0,93
Toplam kayıp (W)
173,7
89,48
Tork dalgalanması (%) 11,32
9,83
66,08
56,07
Sargı sıcaklığı (°𝐶𝐶)
Akım (A)
3
2,5
SONUÇ
Simülasyon ortamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda referans motora göre performansı daha yüksek
MDSynRM tasarımı gerçekleştirilmiştir. yeni motorda rotor yapısı, stator oluk sayısı ve sargı şeması üzerinde
yapılan çalışmalar sonucunda aynı ölçülerde verimde %7,4 artış, akım seviyesinde %20 düşüş ve güç
faktöründe %20 artış sağlanmıştır. çalışmalar sırasında mekanik dayanım ve mıknatıslar için düşük sargı
sıcaklığı göz önünde tutulmuştur.
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ÖZET
Basketbol diğer tüm spor branşları gibi yıllar içerisinde değişime ve gelişime uğrayan bir spor dalıdır. Bu
gelişim gerek oyuncu beceri potansiyelinin artması gerek koçların oyun üzerindeki alternatif arayışları
üzerinden gerçekleşir. Oyundaki hızlanma ve karar verme süresinin azalması gibi durumlar basketbolun en
üst organizasyonlarında dahi kural değişikliğine gidilmesine yol açmıştır. Bununla birlikte oyuncuların
pozisyonlarındaki sorumlulukların da farklılaştığı söylenebilir. Bu bilgiler doğrultusunda yapılan bu
çalışmanın amacı pivot pozisyonunda oynayan basketbolcuların şut tercih ve isabet yüzdelerinin değişiminin
incelenmesidir.
Çalışmaya 2011-2012 ve 2021-2022 normal sezonlarında Euroleague’de süre alıp üç sayılık atış denemesi
yapan 26 pivot oyuncu dahil edilmiştir (2011-2012 = 11 oyuncu, 2022-2023 sezonu = 26 oyuncu).
Oyuncuların üç sayılık atış denemeleri ve isabet yüzdeleri incelenmiştir. Çalışmaya dair veriler oyun içi
istatistiklere erişimin herkese açık olduğu Euroleague resmi sitesi olan euroleague.net aracılığıyla elde
edilmiştir.
2011-2012 normal sezonunda 11 pivot oyuncu üç sayılık atış denemiştir. Oyuncular maç başı ortalama 1.05
üçlük denerken, üç sayılık atış isabet yüzdesi ise %26’dır. İki oyuncu maç başına 2 ve üzerinde üçlük
denemiştir. Maç başına 1 ve üzerinde üçlük deneyen oyuncu sayısı ise dörttür. 2021-2022 normal sezonu
verileri incelendiğinde ise, üç sayılık atış denemesi yapan pivot oyuncu sayısı 26’dır. Maç başı ortalama üçlük
deneme 1.32 olarak tespit edilmiştir. Üç sayılık atış isabet yüzdesi ise ortalama %30’dur. Maç başına 2 ve
daha fazla üç sayılık atış deneyen oyuncu sayısı 6 iken 1 ve üzerinde üçlük deneyen oyuncu sayısı ise 14’tür.
Yapılan bu çalışmayla birlikte Euroleague takımlarında yer alan pivot oyuncuların üç sayılık atış
denemelerinin 10 sene içerisindeki değişimleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre pivot oyuncular daha
fazla üç sayılık atış denemesi ve isabet yüzdesine sahiptir. Söz konusu veriler oyuncu gelişimini takip eden
scout ekiplerine ve koçlara ipucu verebilir. Pozisyonlardaki sorumlulukların değişimi ve şut tercihlerinin yanı
sıra oyun hızındaki değişime yönelikte çalışmalar literatüre katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Basketbol, Basketbolda Analiz, Üç Sayılık Atış, Pivot.
ABSTRACT
Basketball is a sport that has changed and developed over the years. This development takes place through
both the increase in player skill potential and the coaches' search for alternatives on the game. Situations such
as the acceleration in the game and the decrease in the decision-making time have led to rule changes even in
the top organizations of basketball. However, it can be said that the responsibilities of the players in their
positions also change. The aim of this study is to examine the change in shooting attempts and of basketball
players playing in the center position.
Included in the study were 26 center players who has playing in the Euroleague during the 2011-2012 and
2021-2022 regular seasons and tried three-pointers (2011-2012 season = 11 players, 2022-2023 season = 26
players). Three-point shooting attempts and percentages of the players were examined. The data for the study
were obtained through euroleague.net.
During the 2011-2012 regular season, 11 center players attempted three-pointers. Players average 1.05 threepointers per game, while their three-point shooting percentage is 26%. Two players tried 2 or more 3-pointers
per game. The number of players trying 1 or more three-pointers per game is four. When the 2021-2022 regular
season data is examined, the number of center players who made three-point shooting attempts is 26. The
average three-point attempt per game was determined as 1.32. The three-point shooting percentage is 30% on
average. The number of players trying 2 or more three-pointers per game is 6, while the number of players
trying 1 or more three-pointers is 14.
331

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

With this study, the changes in the three-point shooting attempts of the center players in the Euroleague teams
within 10 years were determined. According to the findings, center players have more three-point attempts
and percentages. These data can provide clues to the coaches. Studies on the change of game pace can
contribute to the literature.
Keywords: Basketball, Basketball Analysis, Three-Point Shooting, Center.
GİRİŞ
Basketbol diğer tüm spor branşlarında olduğu gibi yıllar içerisinde hızlanan ve aksiyonların artış gösterdiği
bir spor dalıdır. Bu durum, oyun kurallarında da değişime gidilmesine neden olmuştur. 2000 yılında,
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), oyunun oynanma hızını artıran ve Ulusal Basketbol Birliği
(NBA) standartlarına yaklaştıran kuralları değiştirdi. Özel olarak değişen oyun kurallarından bir tanesi de
oyuncularının hücum alanına taşımaları için tanınan süre 10 sn'den 8 sn'ye düşürüldü ve topa sahip olduktan
sonra potaya gönderilmesi için geçerli olan hücum süresi 30 sn'den 24 sn'ye düşürüldü (George ve ark., 2009).
Değiştirilen oyun kuralları oyunun hızlanmasına vesile olmasıyla birlikte oyuncuların daha kısa sürede
düşünmesine ve çözüm yolu üretmesine de sebep oldu. Hücumdaki setlerin daha hızlı gerçekleşmesiyle,
oyuncular uzun mesafeli atışları daha fazla tercih eder hale geldiler, çünkü boyalı alana topun taşınması ve
pozisyon hazırlamak daha fazla zaman gerektiren bir süreçtir (Gillen, 1993). Yine de, uzak mesafeli atışlara
dayanan hücum setleri çoğu antrenör (Zeravitsa ve Pavlovits, 1990; Gundy, 1993) ve araştırmacılar (Schunk,
1994) tarafından genellikle zayıf bir strateji olarak kabul edilirken, boyalı alanda gerçekleştirilen hücum setleri
daha iyi bir strateji olarak kabul edilmiştir (Nelson, 1989; Frohman, 1993; Tsamourtzis ve ark., 2003).
Profesyonel ve elit basketbol takımlarının analizi, oyuncuların ve takımın performansını analiz etmek ve
geliştirmek amacıyla çok sık kullanılmaktadır (Hughes ve Franks, 2004; Leite ve ark., 2009; Ortega ve ark.,
2009). Yapılan kural değişiklikleri, tercih edilen farklı stratejiler ve oyuncu gelişimindeki gelişim farklı
pozisyonlardaki oyuncuların yeteneklerine bağlı olarak şut tercihlerini de değiştirmiştir. Bir müsabakadaki
daha fazla aksiyon ve daha kısa hücum süresi her oyuncu için istatistiksel verilerde artış anlamına gelir.
Dolayısıyla, yapılan bu çalışmanın amacı pivot pozisyonunda oynayan basketbolcuların şut tercih ve isabet
yüzdelerinin değişiminin incelenmesidir.
MATERYAL METOT
Çalışmaya 2011-2012 ve 2021-2022 normal sezonlarında Euroleague’de süre alıp üç sayılık atış denemesi
yapan 26 pivot oyuncu dahil edilmiştir (Tablo 1, 2). Oyuncuların üç sayılık atış denemeleri ve isabet yüzdeleri
incelenmiştir.
Tablo 1. 2011-2012 Sezonunda Üç Sayılık Atış Denemesi Yapan Pivot Oyuncular
Oyuncu Adı
Takım Adı
1
Pero Antic
Olympiakos
2
C.J. Wallace
FC Barcelona
3
David Andersen
Mens Sana 1871 Siena
4
Kostas Tsartsaris
Panathinaikos
5
Darius Lavrinovic
CSKA Moscow
6
Yannis Bourousis
Emporio Armani Milano
7
D'or Fischer
Brose Baskets Bamberg
8
Gasper Vidmar
Fenerbahçe Ülker
9
Nedzad Sinanovic
UNICS Kazan
10 Stanko Barac
Anadolu Efes
11 Robertas Javtokas
Zalgiris Kaunas
Tablo 2. 2021-2022 Sezonunda Üç Sayılık Atış Denemesi Yapan Pivot Oyuncular
Oyuncu Adı
Takım Adı
1
Nikola Mirotic
FC Barcelona
2
Johannes Voigtmann
CSKA Moscow
3
Alec Peters
Baskonia
4
Victor Wembanyama
ASVEL Basket
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Dylan Osetkowski
Matt Costello
Tim Schneider
Sertaç Şanlı
Johannes Thiemann
Leon Radosevic
Nicolo Melli
Donatas Motiejunas
Tibor Pleiss
Leonidas Kaselakis
Regimantas Miniotas
Othello Hunter
Ben Lammers
Jan Vesely
Jalen Reynolds
Bryant Dunston
Vincent Poirier
Alex Poythress
Nikola Milutinov
Landry Nnoko
Edy Tavares
Ahmet Düverioğlu

ASVEL Basket
Baskonia
ALBA Berlin
FC Barcelona
ALBA Berlin UNICS Kazan
Bayern Munich
Emporio Armani Milano
AS Monaco Basket
Anadolu Efes
Panathinaikos
Zalgiris Kaunas
Bayern Munich
ALBA Berlin
Fenerbahçe Ülker
Maccabi Tel Aviv
Anadolu Efes
Real Madrid Baloncesto
Zenit Saint Petersburg
CSKA Moscow
Baskonia
Real Madrid Baloncesto
Fenerbahçe Ülker

Çalışmaya dair veriler oyun içi istatistiklere erişimin herkese açık olduğu Euroleague resmi sitesi olan
euroleague.net aracılığıyla elde edilmiştir.
BULGULAR
2011-2012 Euroleague sezonunda üç sayılık atış denemesi yapan oyuncular ve isabet yüzdelerine dair veriler
tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3. 2011-2012 Sezonundaki Pivot Oyuncuların Maç Başına Üç Sayılık Atış Verileri
Maç Başı Üç Sayılık Atış
Oyuncu Adı
Ortalaması
Üç Sayılık Atış İsabet
Yüzdesi
1
Pero Antic
3.1
%25
2
C.J. Wallace
2.2
%34
3
David Andersen
1.8
%33
4
Kostas Tsartsaris
1.5
%23
5
Darius Lavrinovic
1.3
%30
6
Yannis Bourousis
1.1
%17
7
D'or Fischer
0.2
%25
8
Gasper Vidmar
0.1
%0
9
Nedzad Sinanovic
0.1
%100
10 Stanko Barac
0.1
%0
11 Robertas Javtokas
0.1
%0
2011-2012 normal sezonunda 11 pivot oyuncu üç sayılık atış denemiştir. Oyuncular maç başı ortalama 1.05
üçlük denerken, üç sayılık atış isabet yüzdesi ise %26’dır. İki oyuncu maç başına 2 ve üzerinde üçlük
denemiştir. Maç başına 1 ve üzerinde üçlük deneyen oyuncu sayısı ise dörttür.
2021-2022 Euroleague sezonundaki üç sayılık atış denemesi yapan pivot oyuncular ve isabet yüzdelerine dair
veriler ise tablo 4’te verilmektedir.
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Tablo 4. 2021-2022 Sezonundaki Pivot Oyuncuların Maç Başına Üç Sayılık Atış Verileri
Maç Başı Üç Sayılık Atış
Oyuncu Adı
Ortalaması
Üç Sayılık Atış İsabet
Yüzdesi
1
Nikola Mirotic
4.3
%46
2
Johannes Voigtmann
3.8
%40
3
Alec Peters
3.4
%35
4
Victor Wembanyama
2.5
%30
5
Dylan Osetkowski
2.5
%31
6
Matt Costello
2.4
%32
7
Tim Schneider
1.9
%22
8
Sertaç Şanlı
1.8
%35
9
Johannes Thiemann
1.7
%30
10 Leon Radosevic
1.7
%28
11 Nicolo Melli
1.5
%29
12 Donatas Motiejunas
1.4
%32
13 Tibor Pleiss
1.3
%44
14 Leonidas Kaselakis
1.3
%35
15 Regimantas Miniotas
0.5
%40
16 Othello Hunter
0.5
%37
17 Ben Lammers
0.4
%100
18 Jan Vesely
0.4
%33
19 Jalen Reynolds
0.3
%25
20 Bryant Dunston
0.2
%50
21 Vincent Poirier
0.2
%16
22 Alex Poythress
0.1
%0
23 Nikola Milutinov
0.1
%0
24 Landry Nnoko
0.1
%100
25 Edy Tavares
0.1
%0
26 Ahmet Düverioğlu
0.1
%0
2021-2022 normal sezonu verileri incelendiğinde ise, üç sayılık atış denemesi yapan pivot oyuncu sayısı
26’dır. Maç başı ortalama üçlük deneme 1.32 olarak tespit edilmiştir. Üç sayılık atış isabet yüzdesi ise
ortalama %30’dur. Maç başına 2 ve daha fazla üç sayılık atış deneyen oyuncu sayısı 6 iken 1 ve üzerinde
üçlük deneyen oyuncu sayısı ise 14’tür.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma sonucunda 2011-2012 ve 2021-2022 Euroleague sezonunda pivot oyuncuların üç sayılık atış
denemeleri ve isabet yüzdeleri maç başı ortalamarıyla verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre 2021-2022
sezonunda üç sayılık atış deneyen oyuncu sayısı, üç sayılık atış deneme sayısı ve isabet yüzdesi 2011-2012
sezonuna göre daha yüksektir.
Oyuncuların müsabaka esnasında tercih ettikleri iki veya üç sayılık atışın sonuca doğrudan etki ettiği
bilinmektedir (Csataljay ve ark., 2009). Yapılan bir araştırmada 54 basketbol müsabakası analiz edilmiş ve
kazanma kaybetme durumlarıyla atışların ilişkisi de ele alınmıştır. Müsabaka sonundaki sayı farkına göre
yapılan kategorilerde, iki veya üç sayılık saha içi atış tercihlerinin sonuca olan etkisi belirlenmiştir (Csataljay
ve ark., 2009). Bununla birlikte literatürde ve üç sayılık atış denemelerinin sonuca olan etkisini inceleyen
çalışmalar da mevcuttur (Ibanez ve ark., 2008). Bray ve Windmeyer (2000), yapmış oldukları çalışmada ev
sahibi takımların oyun içi istatistiklerinin deplasman takımlarına göre pozitif olduğunu ortaya koymuşlardır
(Bray ve Widmeyer, 2000). Bu durum seyirci desteğinin, ev sahibi takım oyuncularının olumsuz stres
etkilerini ve kaygı düzeylerini azaltmaya yardımcı olduğu şeklinde yorumlanabilir (Marcelino ve ark., 2009).
Teknik parametrelerle birlikte fizyolojik parametreleri ele alan çalışmalarda daha yüksek bir fiziksel uygunluk
seviyesine sahip olan oyuncuların müsabaka esnasında doğru karar vermeye meyilli olduğunu (Royal ve ark.,
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2006) pas becerisinde doğruluk ve performans seviyesinin korunmasının bu durumla ilişkili olduğunu
göstermiştir (Lyons ve ark., 2006).
Basketbolun değişimi oyuncuların pozisyonlarındaki sorumluluklarını ve oyunun ihtiyaçlarını da
değiştirmiştir. Savunma aksiyonları ön planda olan pivot oyuncular oyun esnasında kurucu rolü üstlenen, şut
özellikleri bulunan ve hücum tehdidi de olması gereken oyunculara dönüşmüşlerdir. Bu durum çalışmada
ortaya konan üç sayılık atış deneme sayısı ve isabet yüzdesindeki verilerle de desteklenmektedir. Altyapı
antrenörleri oyunun ne yönde değiştiğini tespit ederek oyuncuları geleceğin basketboluna hazırlamalıdır.
Ortaya konan bulgular bir anlamdan pivot pozisyonundaki oyuncuların hücum anlamındaki sorumluluklarının
da ne yönde değiştiğini vurgulamaktadır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, farklı pozisyonda oynayan
oyuncular, teknik ve fizyolojik parametrelerin ilişkisi ile değişimi üzerine gerçekleştirilebilir.
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COPA AMÉRICA 2021’DEKİ KÖŞE VURUŞLARININ ANALİZİ
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ÖZET
Futbol, sürekli aksiyon içeren ve oyuncuların devamlı hareket halinde olması gereken bir spor dalıdır.
Oyuncular müsabaka esnasında hızlı çözüm üretmek ve skoru olabildiğince hızlı bulmak için çaba harcarlar.
Antrenörler takım performansını objektif yorumlayabilmek için analiz yöntemlerine ihtiyaç duyar ve
uygularlar. Farklı taktiksel anlayışlarla rakip takımın aldığı önlemleri aşmak amaçlanır. Akan oyundaki
aksiyonlar haricinde duran top organizasyonları da oldukça antrenörlerin önemle üzerinde durduğu bir
noktadır. Takımlar antrenmanlarda yapmış oldukları çalışmalar doğrultusunda köşe vuruşlarını belirli bir
noktaya veya oyuncuya doğru kullanabilir. Bu çalışmada ise 2021 Copa América’da kullanılan köşe
vuruşlarının analizi yapılmıştır.
Çalışmada 2021 Copa América’da mücadele eden 10 takımın kullandığı köşe vuruşları analiz edilmiştir.
Kullanılan köşe vuruşları yakın direk, kale alanı, uzak direk ve penaltı noktası olmak üzere dört alt kategoride
incelenmiştir. Şut ile sonuçlanan köşe vuruşları başarılı olarak değerlendirilmiştir. Veriler frekans ve yüzde
değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. Çalışmanın verileri bireysel ve takım performans değerlendirmesini
profesyonel araçlar ile gerçekleştiren spor-performans analiz şirketi InStat tarafından elde edilmiştir.
Çalışma bulgularına göre, Copa América 2021’de kullanılan köşe vuruşlarının %26’sı şut ile
sonuçlandırılmıştır. Başarılı köşe vuruşlarının %27’si yakın direk noktasına, %24’ü kale bölgesine, %23’ü
uzak direk noktasına ve %27’si penaltı noktasına doğru kullanılmıştır. Turnuvada maç başına köşe vuruşu
ortalaması en yüksek takım Ekvador olmuştur. Bununla birlikte başarılı köşe vuruşu ortalaması en yüksek
takım %41 ile Uruguay’dır. Uruguay milli takımı kale alanına doğru kullandığı köşe vuruşlarında %67’lik
başarı yüzdesine sahiptir. Bu aynı zamanda turnuvadaki en yüksek başarılı köşe vuruşu yüzdesidir. Ayrıca,
Kolombiya milli takımı %35, Paraguay milli takımı %33, Şili milli takımı %30 başarılı köşe vuruşu yüzdesine
sahiptir.
Sunulan bulgular ile dünyanın en önemli uluslararası turnuvalarından birinde köşe vuruşlarının hangi bölgeye
doğru kullanıldığı ve başarı yüzdeleri açıklanmaktadır. Sonuç olarak antrenörler bu verilerle köşe vuruşu
organizasyonlarında verimli olacaklarını düşündükleri bölgeler hakkında yorum yapabilirler.
Anahtar Kelimeler: Futbol, Copa América, Köşe Vuruşu, Maç Analiz.
ABSTRACT
Football is a sport that involves constant action and players must be constantly on the move. Players make an
effort to find the score as fast as possible during the match. Coaches need analysis methods to interpret team
performance objectively. It is aimed to overcome the measures of the opposing team with different tactical
understandings. Apart from the actions in the flowing game, the set piecees organizations are also a point that
the coaches put emphasis on. Teams can use corner kicks towards a certain point or player in line with the
work they have done in training. In this study, the corner kicks used in the 2021 Copa América were analyzed.
In the study, the corner kicks used by 10 teams competing in the 2021 Copa América were analyzed. Corner
kicks used were analyzed in four sub-categories: to the near post, to the goalkeeper zone, to the far post and
to the penalty area. Corners resulting in a shot were considered successful. The data were interpreted by
calculating frequency and percentage values. 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 study findings, 26% of the corner kicks used in the Copa América 2021 resulted in a shot.
27% of successful corner kicks were used to the near post, 24% to the goalkeeper zone, 23% to the far post
and 27% to the penalty area. Ecuador was the team with the highest average corner kick per game in the
tournament. However, the team with the highest average of successful corner kicks is Uruguay with 41%. The
Uruguayan national team has a 67% success rate in the corner kicks used to the goalkeeper zone. This is also
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the highest percentage of successful corner kicks in the tournament. Also, Colombia national team has 35%,
Paraguay national team 33%, Chile national team 30% successful corner kick percentage.
With the findings presented, the success percentages of the corner kicks are explained in one of the most
important international tournaments of the world. As a result, coaches can comment on the regions they think
will be productive in corner kick organizations with this data.
Keywords: Football, Copa América, Corner Kick, Match Analysis.
GİRİŞ
Copa América, Güney Amerika kıtasında en popüler turnuvaların başında gelmektedir. Eski formatında 10
ülkenin katılımıyla sağlanırken daha sonra turnuvada yer alan ülke sayısı 12’ye çıkarılmıştır. Arjantin ve
Kolombiya’nın ortaklığıyla düzenlenmesi planlanan Copa América 2020 COVID-19 pandemisi nedeniyle
2021 yılında seyircisiz olarak Brezilya’da düzenlenmiştir.
Futbol, müsabaka süresince konsantrasyon seviyesinin en yüksek düzeyde olduğu bir spor dalıdır. Takımlar
farklı oyun stratejileri ve hamlelerle müsabakadan galibiyetle ayrılmayı amaçlamaktadır. Bireysel ve takım
performansının tespit edilmesi ve objektif bir şekilde yorumlanması açısından müsabaka analizi teknik ekip
departmanlarından bir tanesi haline gelmiştir (James, 2009). Müsabaka analizi ile görüntülü veya istatistiksel
veriler antrenör ve takımla paylaşılır.
Futbolda müsabaka analizinin bir diğer amacı, maç sonucuyla teknik ve taktik parametrelerin birbiriyle
ilişkilendirilmesidir (Jankovic ve ark., 2011). Dünya çapındaki organizasyonları da göz önünde bulundurarak
araştırmacılar, istatistiksel ve görüntülü analizlerin yanısıra atılan bir şut esnasında vuruş eylemlerinin
analizini yaparak ince noktalara değinebilirler (Dufour, 1993).
Oyuncuların maç performansı da futbolun yönlerini tanımlayan eylemlerin aracılığıyla tanımlanır. Müsabaka
analizi bu anlamda teknik ekiplere yardım eder. Antrenörler farklı oyun anlayışını benimseyerek
oyuncularından topa sahip olmayı veya kontra atak ile sonuca gitmelerini isteyebilir. Ancak, duran top
organizasyonları oyuncuların top ve rakip takibi açısından zorlandıkları bir durum haline gelebilir.
Dolayısıyla, köşe vuruşları da takımların gol bulması doğal bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Yapılan bu
çalışmanın amacı ise 2021 Copa América’da kullanılan köşe vuruşlarının analizini yaparak başarılı takımların
tespit edilmesidir.
MATERYAL VE METOT
Çalışmada 2021 Copa América’da mücadele eden 10 takımın (Tablo 1) kullandığı köşe vuruşları analiz
edilmiştir. Kullanılan köşe vuruşları yakın direk, kale alanı, uzak direk ve penaltı noktası olmak üzere dört alt
kategoride incelenmiştir. Şut ile sonuçlanan köşe vuruşları başarılı olarak değerlendirilmiştir. Veriler frekans
ve yüzde değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. Çalışmanın verileri bireysel ve takım performans
değerlendirmesini profesyonel araçlar ile gerçekleştiren spor-performans analiz şirketi InStat tarafından elde
edilmiştir.
Tablo 1. 2021 Copa América’da mücadele eden 10 takım
Takımlar
1
Brezilya
2
Arjantin
3
Paraguay
4
Uruguay
5
Kolombiya
6
Şili
7
Ekvador
8
Venezuela
9
Peru
10
Bolivya

337

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

BULGULAR
Copa América 2021’de kullanılan köşe vuruşları ile ilgili istatistikler tablo 2’de verilmektedir.
Takımlar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Toplam

Ekvador
Kolombiya
Brezilya
Peru
Uruguay
Venezuela
Paraguay
Arjantin
Bolivya
Şili

Köşe Vuruşu
Ortalaması ve
Başarı
Yüzdesi
9/1.60/%18
5.7/2/%35
5.7/1.43/%25
4.4/1.43/%32
4.4/1.80/%41
4.3/0.75/%18
4.2/1.40/%33
3.4/0.71/%21
3/0.25/%8
2/0.60/%30
4.6/1.20/26%

Yakın Direk

Kale Bölgesi

Uzak Direk

Penaltı Noktası

3.8/0.80/21%
0.71/0.29/40%
1.43/0.43/30%
0.57/0.14/25%
1/0.40/40%
1/0.25/25%
1/ 0.40/40%
1.14/0.14/13%
1/0.25/25%
--1.17/0.31/27%

1.80/0.20/11%
1/0.14/14%
1.29/0.14/11%
1.43/0.71/50%
1.20/0.80/67%
1.25/0/0%
0.60/0.20/33%
0.57/0.14/25%
0.25/0/0%
0.20/0/0%
0.96/0.23/24%

1.40/0.20/14%
0.86/0.29/33%
0.43/0.14/33%
0.43/0/ 0%
0.60/0/0%
0.25/0/0%
1/ 0.60/60%
0.57/0.14/25%
0.25/0/0%
0.20/0/0%
0.60/0.14/23%

2/0.40/20%
3.1/1.29/41%
2.6/0.71/28%
2/0.57/29%
1.60/0.60/38%
1.75/0.50/29%
1.60/0.20/13%
1.14/0.29/25%
1.50/0/0%
1.60/0.60/38%
1.89/0.52/27%

Çalışma bulgularına göre, Copa América 2021’de kullanılan köşe vuruşlarının %26’sı şut ile
sonuçlandırılmıştır. Başarılı köşe vuruşlarının %27’si yakın direk noktasına, %24’ü kale bölgesine, %23’ü
uzak direk noktasına ve %27’si penaltı noktasına doğru kullanılmıştır. Turnuvada maç başına köşe vuruşu
ortalaması en yüksek takım Ekvador olmuştur. Bununla birlikte başarılı köşe vuruşu ortalaması en yüksek
takım %41 ile Uruguay’dır. Uruguay milli takımı kale alanına doğru kullandığı köşe vuruşlarında %67’lik
başarı yüzdesine sahiptir. Bu aynı zamanda turnuvadaki en yüksek başarılı köşe vuruşu yüzdesidir. Ayrıca,
Kolombiya milli takımı %35, Paraguay milli takımı %33, Şili milli takımı %30 başarılı köşe vuruşu yüzdesine
sahiptir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, Copa América 2021’de mücadele eden takımların korner orgazinasyonlarındaki başarı oranları
istatistiksel verilerle açıklanmıştır. Takımların duran top organizasyonlarıyla birlikte köşe vuruşlarındaki
başarı oranları oyun anlayışları hakkında fikir sahibi olunmasını sağlayabilir. Daha önce yapılan çalışmalarda
korner veya serbest vuruş gibi duran top organizasyonları üzerine incelemeler gerçekleştirilmiştir.
İngiltere Premier Ligi’nde kullanılan köşe vuruşları ve gole çevrilme oranının analiz edildiği bir çalışmada,
maç başına 10.85 köşe vuruşu kullanıldığı ve 11 köşe vuruşundan 1 tanesinin gole çevrilebildiği belirtilmiştir.
Aynı araştırmada, gole çevirme oranı düşük olsa da köşe vuruşları ile elde edilen gollerin müsabaka sonucuna
etkisi olduğu açıklanmıştır (Taylor ve ark., 2005). Bir başka araştırmada ise üç farklı turnuvada (2010 FIFA
Dünya Kupası, UEFA EURO 2012 ve 2010-2011 Şampiyonlar Ligi) kullanılan köşe vuruşları incelenmiştir.
124 müsabakanın incelendiği çalışmada 1139 köşe vuruşu ele alınmıştır. Kullanılan kornerlerin %2.2’sinin
golle sonuçlanmasına rağmen, köşe vuruşları ile bulunan gollerin %76’sı takımın müsabakayı kazanmasında
rol oynamıştır (Casal ve ark., 2015).
Köşe vuruşları, gole çevrilme oranı az olsa da müsabaka sonucunu ve takımların oyun planını doğrudan
etkileyen bir parametre olarak değerlendirilebilir. Yapmış olduğumuz çalışma ile birlikte Güney Amerika’daki
en prestijli turnuva olan Copa América’da kullanılan köşe vuruşlarının başarı oranları belirlenmiştir. Ortaya
konulan verilerle antrenörler taktik antrenmanlarda gerçekleştirdikleri duran top organizasyonları üzerine
kreatif fikirler üretebilirler. Köşe vuruşları esnasında savunma oyuncularının hem topu hem de rakibi takip
ederek topu uzaklaştırması gerekmektedir. Ancak, oluşabilecek konsantrasyon kaybı ile birlikte ortaya
konulacak köşe vuruşu varyasyonları hücum eden takımın lehine sonuçların oluşmasına neden olabilir.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine dayalı olarak ortaöğretim kurumlarında (lise) yürütülen okul
geliştirme çalışmalarını betimlemek ve bu çalışmaların etkililiğini ortaya koymak üzere yapılacak
araştırmalarda kullanılabilecek kullanışlı, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Okul geliştirme
ile ilgili literatür incelemesi sonrasında elli yedi maddeden oluşan ve beşli likert tipinde madde havuzu
oluşturulmuş ve daha sonra maddelerin kapsam geçerliliğinin değerlendirilmesi amacıyla maddeler 6
akademisyenin görüşüne sunulmuştur. 6 akademisyen ve 15 öğretmenden gelen dönütler doğrultusunda
ölçekte yer alan bazı maddelerin ayrılmasına, ölçekte yer almayan bir maddenin ölçeğe eklenmesine karar
verilerek ölçekle ilgili son düzenlemeler yapılmıştır. Ölçek maddelerinin yer aldığı taslak form 15
öğretmenden oluşan gruba uygulanarak ölçeğin 68 maddelik nihai deneme formu elde edilmiştir. Araştırmanın
çalışma grubunu 20121-2022 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Ataşehir,
Üsküdar, Kadıköy ilçeleri orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan 436 öğretmen oluşturmuştur.
Yapılan analizler sonucunda 68 maddeden oluşan ölçekten 26 madde çıkarılarak ölçek 42 madde ve 6 boyuttan
oluşarak son halini almıştır. Ölçeğin Kaiser Mayer Olkin (KMO) değeri .966; ölçeğin açıkladığı toplam
varyans miktarı % 65.910’dur. AFA sonrası elde edilen ölçeğin ve alt boyutlarının güvenirlik düzeylerini ve
güvenirlik katsayılarını ortaya koymak amacıyla Cronbach Alpha yöntemi kullanılmıştır. Buna göre ölçeğin
geneli için Cronbach Alpha Değeri .96 olarak hesaplanmış olup alt boyutları için ise.79 ve .96 arasında
değişmektedir. Elde edilen tüm bu değerler, geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir yapısını doğrular
niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Okul, Okul Geliştirme, Ölçek Geliştirme
ABSTRACT
This paper aims to develop a useful, valid and reliable tool to be used in studies that will be conducted to
describe and reveal the effectiveness of school improvement activities in high schools based on teachers’
perceptions. A pool of 55 items rated on a 5- point Likert scale was created after a detailed literature review
on school improvement. The items were shared with 6 experts and 15 teachers to check the content validity.
Some items were divided and one extra item was added to the scale in accordance with the feedback provided
by the experts and teachers. This version of the scale was piloted with 15 teachers and a final draft version
consisting 68 items was created. The participants of the study included 436 teachers employed at high schools
in the following districts of Istanbul: Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Ataşehir, Üsküdar and Kadıköy. An
exploratory factor analysis was conducted with the data gathered from these participants. As a result of the
analysis, a construct with 26 items and 6 factors was achieved. The Kaiser Mayer Olkin (KMO) value was
calculated as .966 and it was found that this construct explains 65.91% of the total variance. The Cronbach’s
alpha values were also calculated both for the total scale and the factors to test the reliability. The Cronbach’s
alpha value was found to be .96 for the total scale whereas it varied between .79 and .96 for the factors. All
these results show that the School Improvement Scale is a valid and reliable tool to be used in further research.
Keywords: School, School Improvement, Scale Development
GİRİŞ
Dünya Bankası ve Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından
yayımlanan ve Türkiye’de eğitimin durumunu değerlendiren raporlara bakıldığında son yıllarda özellikle
niceliksel olarak kaydedilen ilerlemelerin yanı sıra Türkiye’yi pek çok ülkenin gerisinde bırakan ciddi
sorunlara da işaret edildiği görülmektedir (OECD, 2017; Dünya Bankası, 2015). T.C. Kalkınma Bakanlığı
tarafından 2013 yılında yayınlanan ve 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planında eğitim
kalitesinin yükseltilmesi, bölgeler ve okul türleri arasındaki başarı düzeyi farklılıklarının azaltılması ihtiyacına
değinilmektedir (Dünya Bankası, 2015, s. 31).
340

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

Batı ülkelerinin çoğunda olduğu gibi İngiltere'de, hükümet politikaları aracılığıyla okul gelişimi ve okul
performansını artırmaya yönelik değişim baskısı, eğitim reformuna yönelik çalışmaların artmasını sağlamıştır
(Harris, 2000). Ülkemizde daha etkili eğitim ve okul sistemleri geliştirmek, öğrencilerin öğrenme ve başarı
düzeylerini artırmak amacıyla eğitim alanında reformlar yapılmaktadır. Yapılan reformların ne kadar etkili
olduğu, ihtiyaç ve beklentileri ne kadar karşılayabildiği, okulların gelişimini ne kadar sağlayabildiği uzun
yıllardır tartışılan konular arasında yer almaktadır. Ülkeler eğitim sistemlerini ve okulları geliştirmek, öğrenci
başarılarını arttırmak amacıyla yeni eğitim politikalarını ve uygulamalarını yürürlüğe koysalar da bazen
istenilen etkiyi elde edememişlerdir.
Eğitimin kalitesinde arzu edilen iyileşmenin gerçekleştirilmesi ve okul türleri arasındaki uçurumun
kapatılması için okul geliştirme faaliyetlerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu sürecin eğitimin kalitesine
yapacağı katkının farkında olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim
anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını
geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak amacıyla Okul
Gelişim Yönetim Ekiplerinin (OGYE) kurulmasına ve bu ekiplerin okul müdürü, projeden sorumlu müdür
yardımcısı, en az iki öğretmen, rehber öğretmen, destek personeli, en az iki veli, en az iki öğrenci, okul aile
birliği temsilcisi, sivil toplum örgütlerinden seçilen bir temsilci ve muhtardan oluşması için bir adım atmıştır
(Şahin, 2006; Arabacı, 2010; Gökyer, 2011).
26 Temmuz 2014 tarihi itibariyle İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Okul Öncesi Eğitim kurumları
Yönetmeliği 97 maddelik tek bir yönetmelikte birleştirilmiş ve bahsi geçen madde yönetmelik dışında
kalmıştır. Ancak, Okul Gelişim Yönetim Ekipleri Eğitimde Kalite Sistemi Yönergesinin 4. maddesinde hala
yerini korumaktadır (MEB Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi, 2014).
Okul geliştirme, en temelde öğretmenin öğretme performansının etkililiğini arttırmak, öğrencinin akademik
başarısını maksimum düzeye yükseltmek, okulun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak, okulun fiziki yapısı,
donanım, çevreyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla yürütülen sistematik, yani planlı ve programlı bir değişim
çalışmasıdır (Fullan ve Hargreaves, 1991; Dönmez, 2002; Şahin, 2006; Parlar, 2012; Şahin, 2015; Glatter,
2013; Mendenhall ve diğerleri, 2013).
Okul geliştirme nitelikli, etkili okullarda var olan kapasitenin, bilginin, tecrübenin nitelikli, etkili olmayan
okullara uygulanarak, başarısız bir okulun başarılı, etkili hale getirilmesi sürecidir (Yalçın, 2010; Parlar,
2012). Kısaca örgüt, eğitim ve personel geliştirme işi olarak tanımlanan okul geliştirme; gelişimin yönetilmesi,
sorumlulukların paylaşılması ve kaynakların kullanılmasını gerektiren bir öğrenme sürecidir (Arabacı ve
Namlı 2016, s. 249).
Okulun sorunlarını bir bütün olarak ele alan ve çözmeyi hedefleyen bir süreç olarak okul geliştirmenin amacı;
okulun problem çözme kapasitesini geliştirmek, okulun eğitim kalitesini ve öğrenci başarısını artırmak, okulu
fiziksel ve insan kaynakları yönünden geliştirmektir (Şahin, 2006; Parlar, 2012; Arabacı ve Namlı 2016, s.
249).
Okullar açık sistemler olduklarından, bir okulu çevresinden bağımsız olarak düşünmek ciddi bir hata olur. Bu
nedenle, okul ile çevre ilişkilerinin geliştirilmesi son dönem okul geliştirme modellerinin odaklandığı temel
noktalardan biridir (Çalık, 2007; Yalçın, 2010). Okul-çevre etkileşiminin geliştirilmesi denilince en çok veli
katılımına yönelik çalışmalar anlaşılsa da aslında okulların problemlerini çözebilmesi ve gelişebilmesi için
toplumun tüm kesimlerinin yardımına ihtiyacı vardır (Şahin, 2006; Çalık, 2007).
Balkar (2010), etkili okul gelişim planları üretebilmek için, tüm okul personelinin ortak bir hedefte
buluşabilmesi, zayıf noktaların sistemli bir şekilde denetlenmesi, planın her açıdan ve detaylı bir şekilde
düşünülmesi, kurum dışından bağımsız bir kurumdan destek alınması ve ilerlemelerin değerlendirilmesi
gerektiğini ifade etmektedir. Bu süreçte, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin liderlik özellikleri, değişime
açık ve istekli olmaları, gelişim ihtiyacının farkında olmaları ve bu nedenle de iş birliği yapmaları önemli rol
oynamaktadır (McLeskey ve diğerleri, 2014).
Bu çalışma, liselerde okul geliştirmede var olan durumu betimlemeyi ve bu okullarda yürütülen okul
geliştirme faaliyetlerine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Böylelikle, okul geliştirme konusunda var olan durumun
tanımlanmasına ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalara katkı sunulması hedeflenmektedir. Sonuç olarak,
eğitimde kalitenin arttırılmasında kilit rol oynayan okul geliştirme konusu, araştırıma kapsamında liselerin
iyileştirilmesi gereken boyutlarına ilişkin önemli bir dönüt sağlayacaktır.
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Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın temel amacı, öğretmen görüşlerine dayalı olarak ortaöğretim kurumlarında (lise) yürütülen okul
geliştirme çalışmalarını betimlemek ve bu çalışmaların etkililiğini ortaya koymak üzere yapılacak
araştırmalarda kullanılabilecek kullanışlı, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir.
Araştırmanın Önemi
Çağdaş eğitim reformu ve gelişiminde okul geliştirme çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmalardan
bazıları tüm okulu iyileştirmeyi, bazıları da öğrenci performansını, başarısını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
Okul geliştirme çalışmalarının bir kısmı okul temelliyken, diğerleri bölge ya da ulusal temelli olarak
yürütülmektedir (Potter, Reynolds ve Chapman, 2002, s. 246). Okul geliştirme adına yürütülen çeşitli
faaliyetler sınıf düzeyinin gelişiminden ziyade okulun tüm düzeyini geliştirme eğiliminde olmuştur. Okul
geliştirme faaliyetleri sınıf ve okul düzeyindeki birçok çabanın önemini vurgulamaktadır (Harris, 2002). Okul
geliştirme ve iyileştirme okulları öğrenciler ve onların öğrenmesi için daha iyi yerler haline getirmeye yönelik
çabalarla ilgilidir (Hopkins, 1996).
Alan yazında bazı yazarlar okulun gelişmesi için çevresindeki kurum ve kuruluşlardan destek alması
gerektiğini ve ancak bu sayede etkili olabileceğini savunurken (Potter, Reynolds ve Chapman, 2002, s. 246)
bazı yazarlar ise başarılı okul geliştirme çabaları için değişim ve gelişmenin daha ziyade okulun iç yapısı ve
dinamiğinden kaynaklanması gerektiğini savunmaktadırlar (Çalmaşur, 2019). Harris’in (2002) Ainscow ve
diğerlerinden (1994) aktardığına göre başarılı okul gelişimi hem okul hem de sınıf düzeyinde değişim
kapasitesinin geliştirilmesini içerir (Harris, 2002). Okul gelişimi için belirlenmiş olan iç ve dış stratejiler
okulların kapasitesini değiştirerek öğrencilerin öğrenmesini, başarısını etkilemektedir (Hopkins ve diğerleri,
1996, s. 36).
Okul gelişiminde dikkate alınması gereken ve okul geliştirme çabalarının merkezinde yer alan iki temel husus
vardır. Bunlardan birincisi okul gelişiminin nasıl başlatılacağı ve sürdürüleceğine odaklanırken ikincisi de
öğrenci başarısını merkeze almaktadır. Birinci husus, okul ve sınıf düzeyinde gelişme sağlamak için
uygulanabilecek süreçleri ifade ederken ikinci husus okul gelişiminin etkisi ve bu etkinin nasıl ölçüldüğü ile
ilgilidir. Okul gelişiminde belli bir konuyu ve sorunu ele almak için gerekli olan kısa süreli okul gelişiminden
ziyade, bütüncül bir yaklaşımı temsil eden stratejik, geleceğe yönelik uzun süreli yaklaşımlar göz önünde
bulundurmalıdır (Harris, 2002).
Okul gelişimi, örgütsel değişim yaratmanın bir yoludur ve destek gerektirir. Okul gelişiminin etkili olabilmesi
personelin yeniliğe ve değişime inanması, yenilik ve değişim çalışmalarına katılımı ve desteğine bağlıdır. Bu
inanç, katılım ve destek olmadan iyileştirme çabalarının başarıya ulaşması mümkün değildir (Harris, 2002).
Okul geliştirme çalışmalarının etkilerini ve eksikliklerini belirlemek için nicel yöntemle elde edilen verilerin
kullanılması ve elde edilen verilere göre sonuçların değerlendirilmesi, bunların sonrasında da yeni stratejilerin
belirlenmesi şüphesiz gelişim çalışmalarına katkı sağlayacaktır.
YÖNTEM
Betimsel tarama modelinde desenlenen bu nicel araştırma, liselerde okul geliştirme düzeyini ölçmeye yönelik
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirme çalışmasıdır.
Çalışma Grubu
Deneme formunun asıl örneklem grubu dışında 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Maltepe, Kartal,
Pendik, Ataşehir, Tuzla ilçelerinde bulunan liselerde görev yapan öğretmenlere uygulanması planlanmaktadır.
Ölçek geliştirme sürecinde deneme uygulamasında örneklem büyüklüğüne dair belirlenmiş net bir kural
bulunmamaktadır. Pek çok kaynakta, yapılacak analizlerin güvenirliği ve geçerliği için 300 kişilik bir
örneklemin yeterli olacağı ya da deneme formundaki madde sayısının 5 katına ulaşılmasının analizlerde
hataları minimize edeceği belirtilmektedir (Yurdabakan ve Çüm, 2017). Bu nedenle, “Okul Geliştirme
Ölçeği”nin pilot uygulaması için en az 350 öğretmene ulaşılarak kaynaklarda bahsi geçen her iki kriterin de
karşılanması hedeflenmektedir.
Veri Toplama Araçları
Ölçek geliştirme sürecinde izlenecek adımlar; ölçülecek kavramın yapısının ortaya konması, madde havuzu
oluşturulması, uzman görüşü alınması ve pilot uygulama ile güvenirlik ve geçerlik çalışmalarının
tamamlanması şeklinde sıralanmaktadır (Karakoç ve Dönmez, 2014; Delice ve Ergene, 2015; Güngör, 2016).
Bu çalışmada uygulanacak deneme formunun hazırlanmasında aşağıda açıklanan ölçek geliştirme aşamaları
takip edilmiştir.
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1. Kavramın özelliklerinin ortaya konması: Bu çalışmada ölçülmek istenen kavram okul geliştirme
kavramıdır. Bu kavramın kuramsal yapısını ortaya koymak üzere ilk aşamada detaylı bir alan yazın
taraması yapılmış, kuramsal çalışmalar ve konuyla ilgili ölçekler incelenmiştir. Okul geliştirmeyi
kuramsal bir çerçeveye oturtan başlıca araştırmacılar Balcı, (1993), Hargreaves ve Hopkins (1994),
Şişman (1996), Harris (2002), Harris ve Chrispeels (2006)’tır.
2. Madde havuzunun oluşturulması: Alan yazın taramasının ardından ölçek için hedeflenen madde
sayısının 3 ya da 4 katı kadar 232 maddeden oluşan genel bir havuz hazırlanmıştır. Bu maddeler tez
danışmanı ile üç aşamada incelenmiş, ölçülmek istenen kavramı ve yapısını en iyi temsil ettiği
düşünülen 68 maddelik havuz oluşturulmuştur. Madde havuzu oluşturulduktan sonra maddeler
biçimsel ve dil bilgisi açısından kontrol edilmiştir.
3. Uzman görüşü: Geliştirilmesi hedeflenen bir ölçeğin kapsam geçerliliğini sınamak üzere uzman
görüşüne sunulması gerekmektedir. Bu aşamada uzmanlar havuzda yer alan maddeleri ölçülmek
istenen kavramı temsil düzeyleri, ifadelerin anlaşılırlığı ve gerekliliği açısından değerlendirmektedirler
(Karakoç ve Dönmez, 2014; Şahin ve Öztürk, 2018). İlk aşamada elde edilen 57 maddelik ölçek taslağı
elektronik posta aracılığıyla liselerde farklı branşlarda görev yapan 13 öğretmene gönderilerek onların
ölçek taslağı hakkındaki görüşleri istenmiştir. Bu aşamada, öğretmenlerden maddeleri biçimsel,
anlaşılırlık ve netlik açısından değerlendirmeleri ve her bir madde için “uygun”, “uygun değil” ve
“düzeltilmeli” seçeneklerinden birini seçerek varsa açıklamak istedikleri görüşlerini yazmaları
istenmiştir. 13 öğretmenden gelen dönütler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Daha
sonra ölçek, dil bilgisi, noktalama vb. açılardan değerlendirmek üzere 1 Türkçe öğretmeni ve 1 Türk
Dili ve Edebiyatı öğretmenine gönderilmiş ve gelen dönütler doğrultusunda ölçek maddeleri
düzenlenmiştir. Bir sonraki aşamada, ölçeğin kapsam geçerliliği, ölçülmek istenen yapıyı ölçüp
ölçmediğini, bilimsel yönden doğru olup olmadığını incelemek için ölçek Eğitim Yönetimi ve
Denetimi alanında okul geliştirme konusunda çalışmaları olan 5 profesör, 4 doçent, 1 doktor öğretim
üyesi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 11 akademisyene elektronik posta ile gönderilmiş
ve onların görüşleri istenmiştir. 11 akademisyenden ikisi gönderilen maillere dönüş yaparak, ölçekle
ilgili görüş ve önerilerini belirtmiştir. Tez danışmanı ile yapılan görüşmede uzman görüşü için iki
akademisyen değerlendirmesinin sayıca yetersiz olduğu sonucuna varılmış ve daha fazla uzman görüşü
almak için ölçeğin eğitim yönetimi alanında uzmanlaşmış 4 akademisyene (1 profesör ve 3 doçent)
daha gönderilmesine karar verilmiştir. İkinci aşamada görüşü istenen uzmanlarla birlikte toplam 6
akademisyen ve 15 öğretmenden gelen dönütler doğrultusunda ölçekte yer alan bazı maddelerin
ayrılmasına, ölçekte yer almayan bir maddenin ölçeğe eklenmesine karar verilerek ölçekle ilgili son
düzenlemeler yapılmıştır. Bu aşamanın ardından nihai ölçek formu bir kez daha dil bilgisi, noktalama
vb. açılardan değerlendirilmek üzere 1 Türkçe öğretmeni ve 1 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenine
gönderilerek gelen öneriler doğrultusunda son düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden sonra
ölçeğin 68 maddelik nihai deneme formu elde edilmiştir. 5’li Likert tipi “Okul Geliştirme Ölçeği”
deneme formunda puanlama tamamen katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum
(2) ve hiç katılmıyorum (1) şeklinde oluşturulmuştur.
Veri Toplama Süreci
“Okul Geliştirme Ölçeği” deneme formu etik kurul onayı ve MEB uygulama izni alındıktan sonra örnekleme
seçilen ilçelerdeki (Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Ataşehir, Üsküdar, Kadıköy) orta öğretim kurumlarında
görev yapmakta olan öğretmenlere uygulanmıştır. Covid-19 pandemisi koşullarında bulaş riski göz önünde
bulundurularak verilerin elektronik ortamda toplanmasının uygun olacağına karar verilmiş ve bu karar
doğrultusunda ölçek maddeleri Google Forms uygulamasına aktarılarak online bir deneme formu
oluşturulmuştur. Google forms linki her ilçe için ayrı ayrı oluşturulmuş, örneklem ilçelerinde yer alan okullara
ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gidilerek yöneticilerden linki öğretmenlerin bulunduğu WhatsApp
gruplarında
paylaşmaları
rica
edilmiştir.
Öğretmenler
kendileri
ile
paylaşılan
linki
(https://forms.gle/hQ9fiVvMcHW8Rbjp7) aracılığıyla online formu doldurmuşlardır. Ayrıca veri toplama
sürecinin bir diğer aşamasında örneklem grubunda yer alan okullara tek tek gidilerek öğretmenlere ölçeğin
belge (basılı) hali verilmiş ve ölçeği yanıtlamaları istenerek veri toplama süreci tamamlanmıştır.
Veri Analizi
“Okul Geliştirme Ölçeği” deneme formu uygulamasından toplanan veriler SPSS programına aktarılarak analiz
edilmiştir. 17.04.202 tarihi itibari ile örneklem gurubunda bulunan öğretmenlerden 436 adet veri gelmiştir.
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436 verinin incelenmesi sonrasında 12 veri kriterlere uymaması nedeni ile analize dahil edilmemiştir. 424 veri
ile ilk uygulamada ölçeğin yapı geçerliliğinin ve alt boyutlarının belirlenmesi amacıyla, ölçeğin geçerliğini
sınamak üzere açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve güvenirlik düzeyini belirlemek amacı ile de Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinin (DFA) yapılması elde edilen verilen yetersiz
olması nedeni ile sonraki aşamaya bırakılmıştır.
Ölçek geliştirme sürecinde elde edilen verilerin analiz edilmesi amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi,
güvenirlik ve ayırt edicilik analizleri ile korelasyon analizlerinin gerçekleştirilmesi için SPSS paket programı
kullanılmıştır. Veri setinin normal dağılım (tek değişkenli normallik varsayımı) gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla veri setinin çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerine bakılmıştır. Normal
dağılımda çarpıklık ve basıklık değerleri sıfırdır (Büyüköztürk, 2020; Field, 2009). Bu nedenle bu değerler
sıfıra ne kadar yaklaşırsa dağılımın normallik varsayımları artmaktadır. Demirçelik ve Çetin’in George ve
Mallery’den (2010) aktardığına göre veri setinin çarpıklık ve basıklık değerlerinin +2 ve -2 aralığında
olmasının; yine Demirçelik ve Çetin’in Tabachnick ve Fidell’den (2015) aktardığına göre çarpıklık ve basıklık
değerlerinin +1.5 ve -1.5 arasında olmasının veri setinin normallik varsayımını karşıladığını belirtmiştir
(Demirbilek ve Çetin 2021). Ölçeğin hesaplanan çarpıklık ve basıklık değerleri incelendiğinde çarpıklık
değerlerinin normal olduğu görülmüştür.
BULGULAR
Bir veri toplama aracının geçerliliğinin tespit edilmesi; bir yapıyı ölçmek üzere oluşturulan ölçek maddelerin
onu ölçüp ölçmediğini göstermek ve ölçülmek istenen yapıya dair bağımsız faktörlerin ortaya çıkarılmaktır
(Büyüköztürk, 2020). Ölçek geliştirme çalışmalarında ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek üzere en sık
kullanılan yöntem ise faktör analizidir. Bu bölümde “Okul Geliştirme Ölçeği”nin geçerlik çalışması
kapsamında yapılan açımlayıcı faktör analizinin (AFA) sonuçları sunulmaktadır.
Tablo 1. Okul Geliştirme Ölçeğinin KMO ve Bartlett Testi Değerleri
Kaiser Meyer Olkin Örneklem Yeterliliği
.971
Ki-kare değeri
21835,987
Bartlett’s Sphericity Testi
sd
2278
p
.00*
*p<.01
Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere KMO .971 Bartlett’s x2 değeri ise 21835,987 (p=.00) olarak hesaplanmıştır.
Demirbilek ve Çetin’in (2021) Hutcheson ve Sofroniou'dan (1999) aktardığına göre KMO değeri, .50-.70
arasında orta, .70-.80 arasında iyi, .80-.90 arasında çok iyi ve .90'un üzerindeki değerler ise mükemmel olarak
belirtilmiştir (Demirbilek ve Çetin 2021). Bu anlamda elde edilen KMO değeri mükemmel düzeydedir. Buna
göre, bu çalışmada 424 katılımcı öğretmenden oluşan örneklemin mükemmele yakın olduğu ve bu
örneklemden elde edilen verilerin AFA için uygun olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
KMO ve Barlett testlerinin ardından ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi ve ölçek maddelerinin faktörlere
veya boyutlara dağılımını belirlemek amacıyla AFA (Açımlayıcı Faktör Analizi) gerçekleştirilmiştir. AFA
sürecinde faktörlerin belirlenmesinde eigen değeri 1 olarak alınmış ve faktörlerin kabul edilebilir minimum
yük değeri .30 olarak belirlenmiştir (Büyüköztürk, 2020).
Bu işlemin ardından ölçek maddelerinin faktörlere dağılımını netleştirmek ve maddelerin boyutsal düzlemini
ortaya koymak amacıyla Varimax dik döndürme tekniği kullanılmıştır. Her bir boyuttaki yüklerin varyansını
en üst düzeye çıkarma yöntemi olan varimax, mevcut tüm döndürmeler arasında en yaygın kullanılanıdır.
Varimax döndürmenin amacı, değişkenler arasında faktörler içindeki yüklerin varyansını maksimize ederek
faktörleri basitleştirmektir. Varimax dik döndürme tekniği, değişkenler ve faktörler arası korelasyonlarda
korelasyon değeri yüksek olanları en üst düzeye çıkarmak, düşük olanları ise en düşük seviyeye indirerek
maddelerin veya değişkenlerin boyutlara dağılımını netleştirmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2009). Varimax
tekniği sonrası faktör yükü .30’un altında kalan ve birden fazla boyutta .30 ve üzerinde yük aldıkları görülen
ve yük farkının .10’dan az olduğu maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Bu süreçte birinci aşama sonucunda 48,
53, 42, 34. maddeler, ikinci aşama sonucunda 50. madde, üçüncü aşama sonunda 32. madde, dördüncü
aşamada 31, 13. maddeler, beşinci aşamada 12. madde, altıncı aşamada 33. madde, yedinci aşamada 44.
madde, sekizinci aşamada 17. madde ölçekten çıkarılarak boyutlar netleşinceye kadar analiz her seferinde
yenilenmiştir. Bir sonraki aşamada faktör yükü .40 olarak belirlenerek analize devam edilmiştir. Analizin
dokuzuncu aşamasında 2. madde, onuncu aşamasında 8, 19, 36. maddeler, on birinci aşamasında 7. ve 61.
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maddeler, on ikinci aşamasında 1, 45. maddeler, on üçüncü aşamasında 67. madde, on üçüncü aşamasında 67.
madde, on dördüncü aşamada 27. madde ölçekten çıkarılmıştır. Daha sonra analizin faktör yükü .50 ye
çıkarılarak analiz işlemine devam edilmiştir. Analizin on beşinci aşamasında 11. madde, on altıncı aşamasında
da 4. madde, on yedinci aşamasında 60. madde, on sekizinci aşamasında 16. madde faktör yükü 0.50’nin
altında olduğu için ölçekten çıkarılmıştır.
Analizin sonucunda ölçek 6 boyuttan ve 42 maddeden oluşmuştur. Analizin son aşamasında faktör yükü
.50’nin altında ve binişik madde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Yapılan analizler (18 aşama) sonucunda ölçekten 26 madde çıkarılarak 68 maddeden oluşan ölçek 42 madde
ve 6 boyuttan oluşarak son halini almıştır. Ölçeğin Kaiser Mayer Olkin (KMO) değeri .966’dir. Ölçeğin
açıkladığı toplam varyans miktarı % 65.910 olmuştur.
Tablo 2. Okul Geliştirme Ölçeğinin KMO ve Bartlett Testi Değerleri
Kaiser Meyer Olkin Örneklem Yeterliliği
.966
Ki-kare değeri
13341.176
Bartlett’s Sphericity Testi
sd
861
p
.00*
Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere KMO .966 Bartlett’s x2 değeri ise 13341.176 (p=.00) olarak hesaplanmıştır.
Pek çok kaynağa göre, KMO değerinin .60 üzerinde olması örneklem büyüklüğünün yeterli, .80 ve .90
arasında olması iyi, .90 üzerinde olması ise mükemmel olduğu anlamına gelmektedir.
Tablo 3. Varimax Dik Döndürme Tekniği Sonrası Ölçeğin Elde Edilen Faktör Sayısı ve Faktörlerin Açıkladığı
Toplam Varyans Miktarı
Faktörler
1
2
3
4
5
6

Öz Değer
19.514
2.524
1.961
1.373
1.276
1.034

Açıklanan Varyans (%)
22.897
11.808
11.686
7.889
7.221
4.409

Toplam Varyans (%)
22.897
34.705
46.391
54.280
61.501
65.910

Tablo 3’ten de anlaşıldığı üzere analize katılan 42 maddenin öz değeri 1’den büyük altı faktör altında
toplanmaktadır. Ayrıca, birinci faktör toplam varyansın %22.897’sini, ikinci faktör %11.808’ini, üçüncü
faktör %11.686’sını, dördünü faktör %7.889’unu, beşinci faktör %7.221’ini ve son olarak altıncı faktör
%4.409’unu açıklamaktadır. Altı faktörlü yapının açıkladığı toplam varyans ise %65.910 olarak
hesaplanmıştır.
Tablo 4. Okul Geliştirme Ölçeği Varimax Sonrası Ölçeğin Netleşen Faktörleri ve Bu Faktörlere Ait Yük
Değerleri
Maddeler
Boyutlar
1
23 Okulumuz öğretmenleri, okulun başarısını
arttırmak için yüksek motivasyona sahiptir.
14 Okulumuzda görev yapan personel arasında etkili
iş birliği vardır.
15 Okulumuzda öğrencilerin akademik başarısını
arttırmak için çaba harcanır.
10 Öğretmenler, öğrencilerin gelişim düzeylerini
ölçecek çalışmalar yapar.
39 Okulumuz öğretmenleri eğitim-öğretime ilişkin
bilgilerini meslektaşlarıyla paylaşır.

.770
.715
.714
.713
.693
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22 Öğretmenler, öğrencileri ilgi ve yeteneklerine
uygun bir mesleğe yöneltmede etkilidir.
62 Okulumuz öğretmenleri eğitim-öğretime ilişkin
deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşır.
21 Okulumuzda etkili bir eğitim-öğretim planlaması
yapılır.
28 Okulumuzda eğitim kalitesini arttırmak için
araştırmacı, yenilikçi çalışmalar yapılır.
41 Okulumuzda diğer okulların iyi örneklerinden
yararlanılır.
43 Okulun gelişim planı hazırlanırken okulun güçlü
yönlerini ortaya koyacak analizler yapılır.
52 Okulumuzdaki öğrenci öğrenmeleri iş birlikli
öğrenmeye dayanır.
3 Okulda öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı vardır.

.692
.689
.657
.632
.625
.608
.607
.597

9 Okulumuz öğretmenlerinin okula aidiyet duyguları .594
yüksektir.
20 Okul personeli ile düzenli toplantılar yapılır.
.594
40 Okulumuzda standart test sonuçları dikkate .588
alınarak çalışmalar yapılır.
35 Okulumuzda paydaşları güdüleyen bir çalışma .576
ortamı vardır.
26 Okulumuzun açık bir vizyonu bulunmaktadır.
.560
48 Okulumuzda eğitim-öğretim, öğrencilerin .555
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılır.
6 Okul yönetimi okulun ihtiyaçlarını karşılamak için
.737
çaba gösterir.
38 Okul yöneticilerinin öğretmenlerle olumlu bir
.725
iletişimi vardır.
55 Okul yöneticileri yeniliklere açıktır.
.710
51 Okul yöneticilerimiz öğretmenlere görev ve
sorumlulukları paylaştırırken adil davranır.
47 Okul yöneticileri yönetim alanında kendilerini
geliştirirler.
18 Okulumuzda okulun ihtiyaçlarını karşılamak için
sahip olunan kaynaklar verimli kullanılır.
49 Veliler toplantılara katılır.

.676
.629
.612
.697

29 Velilerimiz okul etkinliklerine (yemek, eğlence,
gezi) katılır.
5 Okulumuzda veliler okulla ilgili çalışmalara
(mesleki, sanat, bakım-onarım vb.) katılır.
30 Okulda aileler ve çalışanlar iş birliği yapar.

.693

57 Velilerin okulumuzun tüm çalışanlarıyla iyi bir
iletişimi vardır.
58 Veliler toplantılarda düşüncelerini söyler.

.662

56 Mezunlarımız okulumuza çeşitli şekillerde destek
verir.

.549
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59 Okulumuz aydınlatma açısından eğitim-öğretime
uygundur.
68 Okulumuz havalandırma açısından eğitimöğretime uygundur.
37 Okulumuzun derslikleri yeterlidir.

.711

46 Okulumuz temizdir.

.549

.681
.588

24 Okulumuzun bina kullanımı ders dışı etkinlikler
(konferans, sergi, spor, kantin vb.) için yeterlidir.
54 Okulumuzun bahçe kullanım alanı yeterlidir.

.761

25 Okulumuzun bina kullanım alanı
için yeterlidir.
64 Okulumuzdaki spor salonu
kullanılır.
66 Okulumuzdaki resim sınıfı
kullanılır.
65 Okulumuzdaki müzik sınıfı
kullanılır.

eğitim-öğretim

.710

etkin şekilde

.651

.713

etkin şekilde

.882

etkin şekilde

.871

Yukarıda tablo 4’te görüldüğü gibi ölçeğin maddelerinin 6 boyutta yer aldığı görülmüştür. Ölçeğin birinci alt
boyutu 19 maddeden; ikinci alt boyut 6 maddeden; üçüncü alt boyut 7 maddeden; dördüncü alt boyut 4
maddeden; beşinci alt boyut 4 maddeden; altıncı alt boyutu ise 2 maddeden oluşmaktadır. Ölçek toplamda 42
maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddelerinin girdikleri faktörlerde kabul edilebilir yük değerlerine (en düşük
.549 en yüksek .882) sahip olduğu tespit edilmiştir. Boyutlarda yer alan maddeler incelendikten sonra ilgili
literatür çerçevesinde boyutlara giren madde çoğunluğu dikkate alınarak boyutlar isimlendirilecektir.
Güvenirlik Analizi
AFA sonrası elde edilen ölçeğin ve alt boyutlarının güvenirlik düzeylerini ve güvenirlik katsayılarını ortaya
koymak amacıyla Cronbach Alpha yöntemi kullanılmıştır.
Tablo 5. AFA Sonrası Ölçek ve Alt Boyutlarına Ait Hesaplanan Güvenirlik Katsayıları
Okul Geliştirme Ölçeği ve Alt Boyutları
Cronbach
Alpha Katsayısı
1. Alt boyut
.965
2. Alt boyut
.922
3. Alt boyut
.879
4. Alt boyut
.791
5. Alt boyut
.805
6. Alt boyut
.817
7. Okul Geliştirme Ölçeği Toplam
.966
Tablo 5’te görüldüğü gibi AFA sonrası gerçekleştirilen ölçek toplam ve alt boyutlarına ait güvenirlik
analizlerine bakıldığında iç tutarlılık güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen Cronbach Alpha
Değerinin en düşük α= .79 ve en yüksek α=.96 aralığında değiştiği görülmektedir.
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VAN İLİ KOŞULLARINDA GÜNLÜK ORTALAMA SOLAR RADYASYONUN TAHMİN
EDİLMESİNDE KULLANILABİLECEK AMPİRİK MODELLERİN GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPMENT OF EMPIRICAL MODELS THAT CAN BE USED TO ESTIMATING DAILY
AVERAGE SOLAR RADIATION IN VAN CONDITIONS
Selcuk USTA
ORCID: 0000-0001-8970-7333
ÖZET
Bu çalışmada hava sıcaklığı (T), oransal nem (RH) ve extraterrestrial radyasyon (Ra) parametrelerine bağlı
olarak günlük ortalama solar radyasyon (Rs) tahminlerinde kullanılabilecek ampirik modellerin
geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
Çalışma
kapsamında
Rs = (a + b.RH).Ra
(Model_1)
ve
Rs = (a + b.RH + c.T).Ra (Model_2) tahmin modelleri oluşturulmuştur. Öncelikle T, RH ve Rs
parametrelerinin 2012 – 2019 yılları arasında ölçülmüş günlük ortalamaları kullanılarak, Microsoft Excel
programı çözücü eklentisi aracılığıyla kalibrasyon katsayıları (a, b, c) belirlenmiştir. Daha sonra 2020 ve
2021 yıllarına ait günlük ortalama T, RH, Rs ve Ra verileri kullanılarak modeller test edilmiştir. Modellerin
oluşturulması ve test edilmesinde Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından ölçülen veriler kullanılmıştır.
Ra ise enleme bağlı olarak tahmin edilmiştir. Model_1 için ay bazında belirlenen “a” ve “b” katsayıları
sırasıyla 0.52195 – 1.01764 ve -0.00722 – 0.00065 arasında değişmiştir. Benzer şekilde Model_2 için
sırasıyla 0.04627 – 1.35747, -0.00171 – 0.00090 ve -0.00248 – 0.04086 arasında değişen “a”, “b” ve “c”
katsayıları elde edilmiştir. Ölçülen Rs değerleri 2020 yılında 3.453 – 26.223 MJ m-2 gün-1 arasında
değişmiştir. Aynı yıl Model_1 ve Model_2 kullanılarak tahmin edilen Rs değeri aralıkları ise sırasıyla 5.080
– 26.760 MJ m-2 gün-1 ve 4.240 – 27.320 MJ m-2 gün-1 olarak belirlenmiştir Benzer şekilde 2021 yılında
ölçülen ve modeller kullanılarak tahmin edilen Rs değerleri sırasıyla 4.603 – 26.492 MJ m-2 gün-1, 6.048 –
28.668 MJ m-2 gün-1 ve 5.205 – 28.986 MJ m-2 gün-1 arasında değişmiştir. Ölçülen ve tahmin edilen
değerler arasındaki sapmanın bir ifadesi olarak ortalama mutlak göreceli hata oranı (MAPE) 2020 yılında
Model_1 ve Model_2 için sırasıyla %11.580 ve %5.245 olarak belirlenmiştir. Aynı değerler 2021 yılı için
%10.751 ve %5.611 olarak elde edilmiştir. Model_1 ve Model_2 kullanılarak tahmin edilen Rs değerlerinin
doğruluk düzeyleri sırasıyla “iyi” (MAPE= %10 – 20) ve “çok iyi” (MAPE< %10) olarak belirlenmiştir.
Model_2 Model_1’e göre daha iyi performans göstermiştir. Bu modeller kullanılarak doğruluk oranı
yüksek günlük ortalama Rs değerlerinin tahmin edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hava Sıcaklığı, Oransal Nem, Solar Radyasyon, Tahmin Modeli
ABSTRACT
In this study, it is aimed to develop empirical models that can be used in estimating daily average solar
radiation (Rs) depend on air temperature (T), relative humidity (RH) and extraterrestrial radiation (Ra).
Within the scope of the study, Rs = (a + b.RH).Ra (Model_1) and Rs = (a + b.RH + c.T).Ra (Model_2)
estimation models were created. First of all, the calibration coefficients (a, b, c) were determined through
the Microsoft Excel program solver add-on, using the daily average values of T, RH and Rs parameters
measured between the years of 2012 – 2019. Then, the models were tested using the daily average T, RH,
Rs and Ra data the years of 2020 and 2021. The data measured by the Regional Directorate of Meteorology
was used in the creating and testing of the models. Ra was estimated based on the latitude. The “a” and “b”
coefficients determined on a monthly basis for Model_1 varied between 0.52195 – 1.01764 and -0.00722 –
0.00065, respectively. Similarly “a”, “b” and “c” coefficients varied between 0.04627 – 1.35747, -0.00171
– 0.00090 and -0.00248 – 0.04086 were obtained for Model_2. Measured Rs values varied between 3.453 –
26.223 MJ m-2 day-1 in 2020. In the same year, the estimated Rs value ranges using Model_1 and Model_2
were determined as 5.080 – 26.760 MJ m-2 day-1 and 4.240 – 27.320 MJ m-2 day-1, respectively. Similarly,
the Rs values measured in 2021 and estimated using these models varied between 4.603 – 26.492 MJ m-2
day-1, 6.048 – 28.668 MJ m-2 day-1 and 5.205 – 28.986 MJ m-2 day-1, respectively. As an expression of the
deviation between the measured and estimated values, the mean absolute percentage error (MAPE) was
determined as 11. 580% and 5.245% for Model_1 and Model_2 in 2020, respectively. The same values
were obtained as 10.751% and 5.611% for 2021. The accuracy levels of Rs values estimated using Model_1
and Model_2 were determined as “good” (MAPE= 10 – 20%) and “very good” (MAPE< 10%),
respectively. Model_2 performed better than Model_1. It has been concluded that using these models, daily
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average Rs values with high accuracy can be estimated.
Keywords: Air Temperature, Relative Humidity, Solar Radiation, Estimation Model
GİRİŞ
Güneşten yayılarak atmosferin dış yüzeyine ulaşan dünya dışı (extraterrestrial) radyasyonun dünya
yüzeyine ulaşan %55’lik bölümü solar radyasyon olarak tanımlanmaktadır. Solar radyasyon birçok
mühendislik ve mimarlık uygulamasının en temel verilerinden bir tanesidir. Bununla birlikte sulama ve
drenaj sistemleri ile gölet ve barajların projelendirilmesi, kuraklığın izlenmesi, yer altı suyu havzalarının
emniyetli veriminin tahmin edilmesi ve havza yönetimi gibi birçok hidrolojik uygulamanın en temel
verisini oluşturan evapotranspirasyon solar radyasyonun yaklaşık olarak beşte üçünü kullanmaktadır (Wang
ve Dickinson, 2012).
Bir yılda yeryüzüne ulaşan toplam solar radyasyonun sağladığı enerjinin yeryüzündeki tüm fosil yakıtların
sağlayacağı toplam enerjiden çok daha fazla olduğu birçok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır (Özdemir,
2012). Böylesine büyük bir enerjiden en yüksek düzeyde verim sağlanabilmesi için doğru ölçülen veya
tahmin edilen solar radyasyon verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. En güvenilir solar radyasyon verileri
meteorolojik yer gözlem istasyonlarında yapılan ölçümlerden elde edilmektedir. Ancak bu istasyonlar tüm
dünya üzerinde yeterince yaygın olmamakla birlikte daha çok şehir merkezlerinde bulunmakta, kırsal
bölgelerde ise yeterli sayıda istasyon bulunmamaktadır. Buna ek olarak solar radyasyon ölçümlerinde
kullanılan cihazların maliyetlerinin yüksek, bakım, onarım ve kalibrasyonlarının zor olması, ölçme
işleminin yüksek düzeyde işgücü ve zaman kullanımı gerektirmesi nedeniyle daha çok tahmin edilmesi
yolu tercih edilmektedir (Ener Ruşen, 2017). Bu doğrultuda hava sıcaklığı, güneşlenme süresi ve bulut
yoğunluğuna dayalı olarak çok sayıda ampirik tahmin modeli geliştirilmiştir. Güneşlenme süresi ve bulut
yoğunluğu ölçümlerinin zor ve zaman alıcı olması nedeniyle meteoroloji istasyonlarının birçoğunda bu
parametreler ölçülememektedir. Dolayısıyla daha kolay ölçülebilir bir parametre olan sıcaklığa dayalı
Hargreaves – Samani (Hargreaves ve samani, 1982), Bristow – Campbell (Bristow ve Campbell, 1984) ve
Chen (Chen ve ark., 2004) gibi modeller daha fazla tercih edilmektedir (Besharat ve ark., 2013). Bu
ampirik modeller dünyanın farklı iklim ve coğrafik özelliklere sahip birçok bölgesinde test edilmiş ve
doğruluk oranı yüksek solar radyasyon değerlerinin tahmin edilebildiği ortaya koyulmuştur (Almorox ve
ark., 2013; Benghanem ve Mellit, 2014; Tabari ve ark., 2016; Silva ve ark., 2016; Alsamamra, 2019).
Benzer şekilde Van koşullarında gerçekleştirilen bu çalışmada hava sıcaklığına ek olarak oransal neme
dayalı ampirik solar radyasyon tahmin modellerinin geliştirilmesi ve güncel iklim verileri ile test edilmesi
amaçlanmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Van ili coğrafi konum olarak 38° 28' kuzey enlemi ile 43° 20' doğu boylamı arasında yer almaktadır. İlin
rakımı 1726 m olup yıllık ortalama günlük sıcaklığı 9.40 °C, nem oranı %59.00, güneşlenme süresi 7.90
saat gün-1 ve solar radyasyon yoğunluğu 15.30 MJ m-2 gün-1 düzeyindedir (MGM, 2021). İklim özelikleri
karasal iklim tipi gösterse de, Van Gölü iklimin karasallık derecesini azaltmaktadır. İlin göl kıyısındaki
bölümleri ılıman bir iklime sahiptir.
Çalışma kapsamında oransal nem (RH), hava sıcaklığı (T) ve extraterrestrial radyasyona (Ra) dayalı olarak
Eşitlik (1) ve Eşitlik (2) ile verilen solar radyasyon (Rs) tahmin modelleri oluşturulmuştur. Sırasıyla
Model_1 ve Model_2 olarak adlandırılan bu modellere ait “a”, “b” ve “c” katsayılarının Van ili için en
uygun değerleri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından 2012 – 2019 yılları arasında ölçülen T, RH ve Rs
verilerinin uzun yıllar ortalaması günlük değerleri kullanılarak, Microsoft Excel programı çözücü eklentisi
yardımıyla belirlenmiştir. Bu doğrultuda kullanılan günlük ortalama T, RH ve Rs değerleri Şekil 1 ve Şekil
2’de, bu değerlerin aylık ortalamaları ise toplu halde Tablo 1’de verilmiştir (MGM, 2021).
Rs = (a + b.RH).Ra
Rs = (a + b.RH + c.T).Ra

(1)
(2)
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Şekil 1. Uzun yıllar ortalaması günlük hava sıcaklığı ve oransal nem değerleri (2012 – 2019)
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Şekil 2. Uzun yıllar ortalaması günlük solar radyasyon değerleri (2012 – 2019)
Tablo 1. Aylık ortalama günlük sıcaklık, nem ve solar radyasyon değerleri (2012 – 2019)
Ay
T (oC)
RH (%)
Rs (MJ m-2 gün-1)
Ocak
-1.984
75.091
7.451
Şubat
-0.740
76.773
8.309
Mart
3.3168
72.802
11.109
Nisan
8.506
64.946
14.689
Mayıs
13.607
62.287
18.209
Haziran
18.551
53.210
21.620
Temmuz
22.194
45.844
24.134
Ağustos
22.294
44.801
24.203
Eylül
17.833
46.696
21.125
Ekim
11.531
60.695
16.776
Kasım
5.098
69.434
12.338
Aralık
0.186
75.951
8.949
Tahmin modellerindeki giriş değişkenlerinden biri olan Ra, coğrafi konum (enlem) ve zamana bağlı olarak
Eşitlik (3 – 8) ile tahmin edilmiştir. Bu eşitliklerde; j, Julian tarihini; Ay, Julian tarihine dönüştürülen ayın
numarasını (1-12); Gün, Julian tarihine dönüştürülen günün numarasını (1-31); dr, dünya-güneş ters oransal
uzaklığını; δ, solar dikliği (Radyan); E, derece cinsinden enlemi; Ø, radyan cinsinden enlemi; ws, güneş
batım saatindeki açıyı (Radyan) ve Gsc, solar sabiteyi (0.0820 MJ m-2 dakika-1) ifade etmektedir (Pereira ve
ark., 2015).
Ra = 24

60
π

Gsc .dr [(ws .sin∅.sinδ)+(cos∅.cosδ.sinws )]
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j = [(30.56 Ay) – 30 + Gün] – 2
dr =1 + 0.033 cos (2.π.j.365-1 )
δ = 0.409 sin [(2.π.j.365-1 ) – 1.39]
Ø = E.π.180-1
ws = arccos(–tan∅.tanδ)

(5)
(6)
(7)
(8)

(4)

Microsoft Excel programı benzetim çözümleme araçları komut takımının bir parçası olan Excel çözücü,
hedef hücredeki formülün en uygun değerini bulmak için kullanılmaktadır. Çözücü hedef hücredeki
formülle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunan bir hücre grubuyla birlikte çalışmaktadır.
Çözücünün modelde kullanabileceği değerler için kısıtlamalar getirilebilmekte ve bu kısıtlamalar hedef
hücredeki formülü etkileyen başka hücrelere de uygulanabilmektedir (Cobaner ve ark., 2015). Bu
doğrultuda uzun yıllar (2012 – 2019) ortalaması günlük T, RH, Ra ve Rs verileri kullanılarak modellerdeki
“a”, “b” ve “c” katsayılarına başlangıçta “1” değeri girilmiş ve günlük ortalama Rs değerleri tahmin
edilmiştir. Günlük ortalama ölçülen ve tahmin edilen Rs değerleri arasındaki farkların kareleri toplamı
hesaplanarak, Excel çözücünün hedef hücresine atanmıştır. Çözücü çalıştırılarak bu toplamı minimum
yapan “a”, “b” ve “c” katsayıları belirlenmiş ve modeller oluşturulmuştur. Uzun yıllar ortalaması günlük
veriler kullanılarak oluşturulan Model_1 ve Model_2 eşitlikleri 2020 ve 2021 yıllarına ait güncel veriler
kullanılarak test edilmiştir. Bu doğrultuda kullanılan günlük ortalama T, RH ve Rs değerleri sırasıyla Şekil
3, Şekil 4 ve Şekil 5’deki grafiklerde, bu değerlerin aylık ortalamaları ise Tablo 2’de verilmiştir (MGM,
2021).
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Şekil 3. Günlük ortalama hava sıcaklığı ve oransal nem değerleri (2020)
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Şekil 4. Günlük ortalama hava sıcaklığı ve oransal nem değerleri (2021)
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Şekil 5. Günlük ortalama solar radyasyon değerleri (2020 – 2021)
Tablo 2. Aylık ortalama günlük sıcaklık, nem ve solar radyasyon değerleri (2020 – 2021)
2020
2021
Ay
T
RH
Rs
T
RH
Rs
(oC)
(%)
(MJ m-2 gün-1)
(oC)
(%)
(MJ m-2 gün-1)
Ocak
-2.839
75.926
6.861
-0.815
71.348
8.257
Şubat
-1.444
77.314
7.823
0.885
72.807
9.431
Mart
4.629
73.494
12.014
3.471
68.445
11.215
Nisan
8.230
67.210
14.498
11.059 53.107
16.451
Mayıs
13.971
58.481
18.460
16.292 50.268
20.062
Haziran
18.700
49.263
21.723
20.720 37.403
23.117
Temmuz 22.398
50.381
24.275
23.355 43.629
24.935
Ağustos 20.778
49.207
23.157
22.658 43.697
24.455
Eylül
19.150
46.703
22.034
18.067 43.978
21.286
Ekim
12.353
51.555
17.344
11.697 54.161
16.891
Kasım
6.174
67.210
13.080
6.474
71.197
13.287
Aralık
0.835
73.216
9.396
0.792
70.548
9.367
Model_1 ve Model_2 kullanılarak tahmin edilen günlük ortalama Rs değerleri ile ölçülen Rs değerlerinin
karşılaştırılmasında MAE ve MAPE hata miktarları dikkate alınmıştır. Bu hata miktarlarının
hesaplanmasında sırasıyla Eşitlik (9) ve Eşitlik (10) kullanılmıştır. Modeller ile tahmin edilen Rs
değerlerinin doğruluk düzeyi; MAPE %10’un altında ise “çok iyi”, %10 – 20 arasında ise “iyi”, %20 – 50
arasında ise “kabul edilebilir”, %50’nin üzerinde ise “uyumsuz” olarak değerlendirilmiştir (Lewis, 1982).
Ölçülen ve tahmin edilen değerler arasındaki istatistikî ilişki düzeyini ortaya koymak amacıyla, Microsoft
Excel programı kullanılarak Regresyon analizi ve T testi (Bağımsız örneklem) yapılmış ve sonuçlar
yorumlanmıştır.
MAE=

1
n

MAPE=

� i ��
∑ni=1��Yi -Y

1
n

∑ni=1 �

� i�
�Yi -Y
Yi

(9)

100�

(10)

Eşitliklerde; MAE, ortalama mutlak hatayı (MJ m-2 gün-1); MAPE, ortalama mutlak göreceli hata oranını
� i , tahmin edilen solar radyasyon değerlerini
(%); Yi, ölçülen solar radyasyon değerlerini (MJ m-2 gün-1); Y
-2
-1
(MJ m gün ) ve n, gözlem sayısını ifade etmektedir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Van ilinin coğrafi konumu ve zamana bağlı olarak belirlenen günlük ortalama Ra değerleri ile birlikte 2012
– 2019 yılları arası günlük ortalama T, RH ve Rs verileri kullanılarak, Model_1 ve Model_2 eşitliklerinin
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ay bazında kalibrasyon katsayıları belirlenmiş ve Tablo 3’de verilmiştir. Bu eşitlikler kullanılarak tahmin
edilen günlük ortalama Rs değerleri ile Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından ölçülen 2012 – 2019
yılları arası günlük ortalama Rs değerlerinin zamana bağlı olarak değişimleri Şekil 6’da verilen grafiklerde
gösterilmiştir. Uzun yıllar ortalaması günlük Rs değerleri 5.528 – 24.867 MJ m-2 gün-1 arasında değişmiş ve
yıllık ortalama 15.785 MJ m-2 gün-1 düzeyinde gerçekleşmiştir. Benzer şekilde Model_1 ve Model_2
kullanılarak tahmin edilen günlük ortalama Rs değerleri sırasıyla 6.562 – 25.818 MJ m-2 gün-1 ve 5.683 –
25.714 MJ m-2 gün-1 arasında değişmiştir. Yıllık ortalama günlük değerler ise sırasıyla 15.779 MJ m-2 gün-1
ve 15.771 MJ m-2 gün-1 olarak belirlenmiştir.
Tablo 3. Solar radyasyon tahmin modelleri için elde edilen kalibrasyon katsayıları
Model_1
Model_2
Ay
a
b
a
b
c
Ocak
1.00381
-0.00722
0.66130
-0.00171
0.03619
Şubat
0.42195
-0.00029
0.40999
-0.00002
0.01723
Mart
0.43600
-0.00062
0.28881
0.00090
0.01064
Nisan
0.53456
-0.00180
0.27801
0.00067
0.01121
Mayıs
0.64610
-0.00305
0.46072
-0.00152
0.00659
Haziran
0.74480
-0.00425
0.22763
-0.00004
0.01580
Temmuz
0.80585
-0.00461
0.04627
-0.00069
0.02615
Ağustos
0.87968
-0.00490
1.35747
-0.00628
-0.01862
Eylül
0.68457
0.00021
0.78899
-0.00107
-0.00248
Ekim
0.68832
0.00065
0.62089
0.00129
0.00250
Kasım
0.79245
-0.00114
0.73896
-0.00129
0.01218
Aralık
1.01764
-0.00538
0.58667
0.00018
0.04086
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından ölçülen günlük ortalama Rs değerlerdeki değişimin modeller ile
tahmin edilen günlük ortalama Rs değerleri ile açıklanabilme oranı Model_1 için %98.79 (R2 = 0.9879) ve
Model_2 için %99.49 (R2 = 0.9949) olarak elde edilmiştir.
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Şekil 6. Ölçülen ve modeller ile tahmin edilen günlük ortalama Rs değerleri (2012 – 2019)
Model_1 ve Model_2 eşitlikleri 2020 ve 2021 yılı günlük ortalama T, RH, Ra ve Rs verileri kullanılarak
test edilmiştir. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 ve 2021 yıllarında ölçülen günlük ortalama
Rs değerleri ile aynı yıllar için tahmin modelleri kullanılarak elde edilen Rs değerleri sırasıyla Şekil 7 ve
Şekil 8’de verilmiştir. Ölçülen Rs değerleri 2020 ve 2021 yılları için sırasıyla 3.453 – 26.223 MJ m-2 gün-1
ve 4.603 – 26.492 MJ m-2 arasında değişmiş ve yıllık ortalama 15.934 MJ m-2 gün-1 ve 16.539 MJ m-2
gün-1 düzeylerinde gerçekleşmiştir. Aynı yıllar için Model_1 kullanılarak tahmin edilen Rs değerleri
sırasıyla 5.080 – 26.760 MJ m-2 ve 6.048 – 28.668 MJ m-2 gün-1 arasında değişmiştir. Yıllık ortalama
değerler ise sırasıyla 15.727 MJ m-2 gün-1 ve 16.315 MJ m-2 gün-1 olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde
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Model_2 ile tahmin edilen Rs değerleri sırasıyla 4.240 – 27.320 MJ m-2 gün-1 ve 5.205 – 28.986 MJ m-2
gün-1 arasında değerler almıştır. Yıllık ortalama değerler ise sırasıyla 15.812 MJ m-2 gün-1 ve 16.327 MJ
m-2 gün-1 olarak elde edilmiştir.
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Şekil 8. Ölçülen ve modeller ile tahmin edilen günlük ortalama Rs değerleri (2021)
Model_1 kullanılarak tahmin edilen günlük ortalama Rs değerlerinin ölçülen Rs değerlerindeki değişimi
açıklayabilme oranı 2020 ve 2021 yılları için sırasıyla %92.78 (R2= 0.9278) ve %92.55 (R2= 0.9255) olarak
belirlenmiştir. Aynı oranlar Model_2 için %97.31 (R2= 0.9731) ve %97.30 (R2= 0.9730) olarak elde
edilmiştir. Oransal nem ve hava sıcaklığına dayalı olarak geliştirilen Model_2’nin sadece oransal neme
dayalı olarak geliştirilen Model_1’e göre daha yüksek tahmin performansına sahip olduğu görülmüştür.
Her iki yılda da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından ölçülen ve modeller kullanılarak tahmin edilen
günlük ortalama Rs değerlerinin oluşturdukları veri gruplarının ortalamaları arasındaki farklar istatiksel
olarak önemli bulunmamıştır (P>0.05). Bu sonuç, modeller ile tahmin edilen solar radyasyon değerlerinin
ölçülen değerler yerine kullanılabileceği ortaya koymuştur. Ölçülen ve modeller kullanılarak tahmin edilen
günlük ortalama Rs değerlerinin aylık ortalamaları ile MAE ve MAPE hata miktarları 2020 yılı için Tablo 4
ve Tablo 5’de, 2021 yılı için ise Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmiştir. Oransal neme dayalı olarak geliştirilen
Model_1, her iki yılda da genel olarak açık – bulutsuz gökyüzü koşullarının hakim olduğu ve nem oranının
düşük sevilere gerilediği Mart ve Kasım ayları arasındaki dönemde “çok iyi” (MAPE< %10), nem oranının
maksimum düzeylere ulaştığı Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ise “iyi” (MAPE= %10 – 20) ve “kabul
edilebilir” (MAPE= %20 – 50) düzeylerde performans göstermiştir.
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Tablo 4. Ölçülen ve Model_1 kullanılarak tahmin edilen aylık ortalama günlük solar radyasyon değerleri
ve hata miktarları (2020)
Rs (MJ m-2 gün-1)
MAE
MAPE
Doğruluk
Ay
Tahmin
(MJ m-2 gün-1) (%)
düzeyi
Ölçülen
edilen
Ocak
6.861
7.338
1.580
30.017
Kabul edilebilir
Şubat
7.823
8.326
1.640
26.884
Kabul edilebilir
Mart
12.014
11.080
1.128
9.169
Çok iyi
Nisan
14.498
14.536
0.817
5.552
Çok iyi
Mayıs
18.460
18.678
0.761
4.230
Çok iyi
Haziran
21.723
22.329
1.474
6.875
Çok iyi
Temmuz 24.275
23.261
1.223
4.954
Çok iyi
Ağustos 23.157
23.402
0.903
3.869
Çok iyi
Eylül
22.034
21.111
1.087
4.863
Çok iyi
Ekim
17.344
16.636
1.173
6.519
Çok iyi
Kasım
13.080
12.378
1.276
8.869
Çok iyi
Aralık
9.396
9.176
2.047
27.988
Kabul edilebilir
Ortalama 15.889
15.688
1.257
11.580
İyi
Tablo 5. Ölçülen ve Model_2 kullanılarak tahmin edilen aylık ortalama günlük solar radyasyon değerleri
ve hata miktarları (2020)
Rs (MJ m-2 gün-1)
MAE
MAPE
Doğruluk
Ay
Tahmin
-2
-1
(MJ
m
gün
)
(%)
düzeyi
Ölçülen
edilen
Ocak
6.861
6.887
0.524
8.311
Çok iyi
Şubat
7.823
8.0106
0.884
13.599
İyi
Mart
12.014
11.496
0.621
5.122
Çok iyi
Nisan
14.498
14.617
0.588
4.017
Çok iyi
Mayıs
18.460
18.532
0.448
2.456
Çok iyi
Haziran
21.723
21.725
0.056
0.259
Çok iyi
Temmuz 24.275
24.198
0.521
2.215
Çok iyi
Ağustos 23.157
24.209
1.451
6.421
Çok iyi
Eylül
22.034
21.022
1.107
4.969
Çok iyi
Ekim
17.344
16.555
1.206
6.728
Çok iyi
Kasım
13.080
12.625
0.777
5.635
Çok iyi
Aralık
9.396
9.327
0.299
3.813
Çok iyi
Ortalama 15.889
15.767
0.706
5.245
Çok iyi
Oransal nem ve hava sıcaklığına dayalı olarak geliştirilen Model_2, nem oranının diğer aylara göre daha
yüksek seviyelerde gerçekleştiği Şubat ve Mart aylarında “iyi” (MAPE= %10 – 20), diğer aylarda ise “çok
iyi” (MAPE< %10) düzeyde performans göstermiştir. Yıllık ortalama MAE ve MAPE hata miktarları
dikkate alındığında Model_2 ile tahmin edilen günlük ortalama Rs değerlerinin Model_1 ile tahmin edilen
değerlere göre daha yüksek doğruluk oranlarına sahip olduğu Tablo 4 – 7’de açıkça görülmektedir.
Model_1 ile 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla %88.42 (MAPE = %11.58) ve %89.25 (MAPE = %10.75)
doğruluk oranlarına sahip Rs değerleri tahmin edilirken, Model_2 ile sırasıyla %94.76 (MAPE = %5.24) ve
%94.39 (MAPE = %5.61) doğruluk oranlarına sahip Rs değerleri tahmin edilmiştir.
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Tablo 6. Ölçülen ve Model_1 kullanılarak tahmin edilen aylık ortalama günlük solar radyasyon değerleri
ve hata miktarları (2021)
Rs (MJ m-2 gün-1)
MAE
MAPE
Doğruluk
Ay
Tahmin
(MJ m-2 gün-1) (%)
düzeyi
Ölçülen
edilen
Ocak
8.257
7.863
1.587
20.111
Kabul edilebilir
Şubat
9.431
8.357
1.971
19.737
İyi
Mart
11.215
11.166
1.505
13.503
İyi
Nisan
16.451
15.428
1.807
10.601
İyi
Mayıs
20.062
19.698
0.731
3.651
Çok iyi
Haziran
23.117
24.435
1.671
7.544
Çok iyi
Temmuz 24.935
24.541
1.039
4.151
Çok iyi
Ağustos 24.455
24.348
0.766
3.117
Çok iyi
Eylül
21.286
21.093
0.742
3.556
Çok iyi
Ekim
16.891
16.663
1.298
7.553
Çok iyi
Kasım
13.287
12.292
1.313
9.384
Çok iyi
Aralık
9.367
9.384
2.050
26.583
Kabul edilebilir
Ortalama 16.563
16.272
1.368
10.751
İyi
Tablo 7. Ölçülen ve Model_2 kullanılarak tahmin edilen aylık ortalama günlük solar radyasyon değerleri
ve hata miktarları (2021)
Rs (MJ m-2 gün-1)
MAPE
Doğruluk
MAE
Ay
Tahmin
düzeyi
(MJ m-2 gün-1) (%)
Ölçülen
edilen
Ocak
8.257
8.209
0.506
6.572
Çok iyi
Şubat
9.4315
8.813
1.256
12.920
İyi
Mart
11.215
11.002
1.133
10.005
İyi
Nisan
16.451
15.426
1.228
7.092
Çok iyi
Mayıs
20.062
19.654
0.554
2.731
Çok iyi
Haziran
23.117
23.078
0.058
0.247
Çok iyi
Temmuz 24.935
25.431
0.698
2.775
Çok iyi
Ağustos 24.454
24.177
0.979
4.006
Çok iyi
Eylül
21.286
21.193
0.691
3.341
Çok iyi
Ekim
16.891
16.575
1.228
7.110
Çok iyi
Kasım
13.287
12.569
0.981
7.190
Çok iyi
Aralık
9.367
9.295
0.331
3.90
Çok iyi
Ortalama 16.563
16.327
0.801
5.611
Çok iyi
SONUÇ
Bu çalışmada, extraterrestrial radyasyon ile birlikte hava sıcaklığı ve oransal neme bağlı olarak günlük
ortalama solar radyasyon tahminlerinde kullanılabilecek iki adet ampirik model (Model_1, Model_2)
geliştirilmiştir. Van ili koşullarında sekiz yıllık (2012 – 2019) veri seti kullanılarak oluşturulan bu
modeller, iki yıllık (2020 – 2021) güncel veri seti ile test edilmiştir. Sadece oransal nemin giriş değişkeni
olarak kullanıldığı Model_1 ile doğruluk oranı %89.25’e varan solar radyasyon değerleri tahmin edilmiştir.
Oransal nem ve hava sıcaklığının birlikte giriş değişkenleri olarak kullanıldığı Model_2’de ise doğruluk
oranı Model_1’e göre %6.17 artarak %94.76 düzeyine yükselmiştir. Her iki modelin tahmin performansları
birbirlerine yakın olsa da, giriş değişkeni sayısının daha fazla olduğu Model_2 ile doğruluk ve temsil
düzeyi daha yüksek solar radyasyon değerlerinin tahmin edilebileceği düşünülmektedir. Solar radyasyonun
ölçülemediği durumlarda extraterrestrial radyasyona ek olarak sıcaklık ve nem gibi kolay ölçülebilir veya
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temin edilebilir parametrelere dayalı ampirik modeller ile doğruluk oranı yüksek solar radyasyon değerleri
tahmin edilebileceği bu çalışma ile bir kez daha ortaya koyulmuştur. Tahmin modellerinin
kullanılabilirlikleri iklim ve coğrafik özelliklere bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden dolayı,
kullanılacakları yöre koşulları ile uyumlu olacak şekilde kalibrasyonlarının yapılması önerilmektedir.
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ABSTRACT
Let ¥ = {a Î ¢ : a ³ 0} and ¢ be integers set. f ¹ S Í ¥ , S is called a numerical semigroup if it satisfied
following conditions
1) 0 Î S ,
2) a1 + a2 Î S , for all a1 , a2 Î S ,
3) Card (¥ \S) < ¥ .
For a numerical semigroup S ,we define the following integers:
f ( S ) = max { a Î ¢ : a Ï S } is the Frobenius number of S ;

m( S ) = min { a Î S : a > 0} is multiplicity of S ;

n( S ) = Card ({0,1, 2,..., f ( S )} Ç S )is determine number of S .

If

S

is

a

numerical

semigroup

such

that

S = < a1 , a2 ,..., a p > ,

then

we

observe

that

S = < a1 , a2 ,..., a p > = { s0 = 0, s1, , s2 ,..., sn- 1 , sn = f ( S ) + 1, ® ...} where s j < s j + 1 , n = n( S ) , and the arrow

means that every integer greater than f ( S ) + 1 belongs to S , for j = 1, 2,..., n = n( S ) . Here, we say the
number C = f ( S ) + 1 is conductor of S .And p is called embedding dimension of S , it is donoted by
e( S ), i.e. e( S ) = p . It is known that e( S ) £ m( S ) . The numerical semigroup S is called maximal embedding
dimension (MED) if e( S ) = m( S ) .
Let S be a numerical semigroup. If x Î ¥ and x Ï S then x is called a gap of S . The set of gaps of S
denoted by H ( S ). x Î H ( S ) is called isole gap if x - 1, x + 1 Î S . The set of isole gaps of S denoted by
I ( S ) .That is, I ( S ) = { x Î H ( S ) : x - 1, x + 1 Î S } . The numerical semigroup S is perfect if I ( S ) = f .
A numerical semigroup S is Arf if x1 + x2 - x3 Î S , for all x1 , x2 , x3 Î S such that x1 ³ x2 ³ x3 . It is
known that an Arf numerical semigroup is MED.
In this study, we will give some results about a class of maximal embedding dimension numerical
semigroups such that Sk = < 3, k + 3, 2k + 3 > where k ³ 1, k ¹ 3r and k , r Î ¥ .
Keywords: MED numerical semigroup, Isole gap, Perfect, Arf numerical semigroup.
INTRODUCTION
Let ¥ = {b Î ¢ : b ³ 0} and ¢ be integers set. f ¹ S Í ¥ , S is called a numerical semigroup if it satisfied
following conditions
1) 0 Î S ,
2) u1 + u2 Î S , for all u1 , u2 Î S ,
3) Card (¥ \S) < ¥ .
For a numerical semigroup S ,we define the following integers:
f ( S ) = max {b Î ¢ : b Ï S } is the Frobenius number of S ;

m( S ) = min {v Î S : v > 0} is multiplicity of S ;

n( S ) = Card ({0,1, 2,..., f ( S )} Ç S )is determine number of S .

If

S

is

a

numerical

semigroup

such

that

S = < u1 , u2 ,..., ur > ,

then

we

observe

that

S = < u1 , u2 ,..., ur > = { s0 = 0, s1, , s2 ,..., sn- 1 , sn = f ( S ) + 1, ® ...} where si < si+ 1 , n = n( S ) , and the arrow

means that every integer greater than f ( S ) + 1 belongs to S , for i = 1, 2,..., n = n( S ) . Here, we say the
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number C = f ( S ) + 1 is conductor of S . And r is called embedding dimension of S , it is denoted by
e( S ), i.e. e( S ) = r . It is known that e( S ) £ m( S ) . The numerical semigroup S is called maximal embedding
dimension (MED) if e( S ) = m( S ) (For details see [1,5]).
Let S be a numerical semigroup. If g Î ¥ and g Ï S then g is called a gap of S . The set of gaps of S
denoted by H ( S ). g Î H ( S ) is called isole gap if g - 1, g + 1 Î S . The set of isole gaps of S denoted by
I ( S ) .That is, I ( S ) = { g Î H ( S ) : g - 1, g + 1 Î S } . The numerical semigroup S is perfect if I ( S ) = f (
[3,4,6,7] ).
A numerical semigroup S is Arf if u1 + u2 - u3 Î S , for all u1 , u2 , u3 Î S such that u1 ³ u2 ³ u3 . It is
known that an Arf numerical semigroup is MED. But, a MED numerical semigroup may not be Arf ( [2,5,6]
).
In this study, we will give some results about a class of maximal embedding dimension numerical
semigroups such that Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > where u ³ 1, u ¹ 3 p and u , p Î ¥ .
MAIN RESULTS
Theorem 2.1. ([3]) Let Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > be a MED numerical semigroup where u ³ 1, u ¹ 3 p and
u , p Î ¥ . Then f ( Su ) = 2u .
Theorem 2.2. Let Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > be a MED numerical semigroup where u ³ 1, u ¹ 3 p and
u , p Î ¥ . If u = 1 then Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > is perfect numerical semigroup.
Proof Let Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > be a MED numerical semigroup where u ³ 1, u ¹ 3 p and u , p Î ¥ . If
u = 1 then

we write that S1 = < 3, 4,5 > = {0,3, ® ...} , f ( S1 ) = 2 and H ( S1 ) = {1, 2} . Thus, we obtain

S1 = < 3, 4,5 > is perfect numerical semigroup since I ( S ) = { g Î H ( S ) : g - 1, g + 1 Î S } = f .
Theorem 2.3. Let Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > be a MED numerical semigroup where u ³ 1, u ¹ 3 p and
u , p Î ¥ . If u ³ 2 then Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > is not perfect numerical semigroup.
Proof. Let Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > be a MED numerical semigroup where u ³ 1, u ¹ 3 p and u , p Î ¥ . If
u = 2 then

we write S2 = < 3,5, 7 > = {0,3,5, ® ...} , f ( S2 ) = 4 and H ( S2 ) = {1, 2, 4} . Thus, we obtain

S2 = < 3,5, 7 > is not perfect numerical semigroup since I ( S ) = { g Î H ( S ) : g - 1, g + 1 Î S } = { 4} ¹ f .
If u > 2 then we write Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > = {0,3, 6,9,..., u + 3,..., 2u - 1, 2u + 1, ® ...} , f ( Su ) = 2u . Thus,
we find that Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > is not perfect numerical semigroup since f ( Su ) = 2u Î I ( Su ) .
Theorem 2.4. Let Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > be a MED numerical semigroup where u ³ 1, u ¹ 3 p and
u , p Î ¥ . If u < 3 then Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > is Arf numerical semigroup.
Proof. Let Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > be a MED numerical semigroup where u ³ 1, u ¹ 3 p and u , p Î ¥ ..
Let’s u < 3 . In this case,
If u = 1 then we write that S1 = < 3, 4,5 > = {0,3, ® ...} and f ( S1 ) = 2 . Thus, we obtain S1 = < 3, 4,5 > is
Arf numerical semigroup since u1 + u2 - u3 Î S , for all u1 , u2 , u3 Î S such that u1 ³ u2 ³ u3 .

If u = 2 then we write S2 = < 3,5, 7 > = {0,3,5, ® ...} and f ( S2 ) = 4 . So, we find that S2 = < 3, 4,5 > is Arf
numerical semigroup since u1 + u2 - u3 Î S , for all u1 , u2 , u3 Î S such that u1 ³ u2 ³ u3 .
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Theorem 2.5. Let Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > be a MED numerical semigroup where u ³ 1, u ¹ 3 p and
u , p Î ¥ . If u > 3 then Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > is not Arf numerical semigroup.
Proof. Let Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > be a MED numerical semigroup where u ³ 1, u ¹ 3 p and u , p Î ¥ . If
u > 3 then we find that
Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > = {0,3, 6,9,..., u + 3,..., 2u - 1, 2u + 1, ® ...} is not Arf numerical semigroup since
(u + 3) + (u + 3) - 6 = 2u = f ( Su ) Ï Su .
Example 2.6. Let’s take u = 2 in the MED numerical semigroup Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > .
In

this

case,

we

have

S2 = < 3,5, 7 > = {0,3,5, ® ...} , f ( S2 ) = 4 ,

n( S 2 ) = Card ({0,1, 2,3, 4 = f ( S2 )} Ç S2 ) = Card ({0,3}) = 2

S2 = < 3,5, 7 >

and

m ( S 2 ) = 3 = e( S 2 ) ,

H ( S2 ) = {1, 2, 4} . Thus, we obtain

is not perfect numerical semigroup since I ( S2 ) = { g Î H ( S2 ) : g - 1, g + 1 Î S2 } = { 4} ¹ f .

But, S2 = < 3,5, 7 > is an Arf numerical semigroup since x + y - z Î S 2 , for all x, y, z Î S such that
x³ y³ z.
Example 2.7. Let’s take u = 7 in the MED numerical semigroup Su = < 3, u + 3, 2u + 3 > .
In this case, we have
n( S 7 ) = 7

S7 = < 3,10,17 > = {0,3, 6,9,10,12,13,15, ® ...} , f ( S7 ) = 14 ,

and H ( S7 ) = {1, 2, 4,5, 7,8,11,14} . Thus, we obtain S7 = < 3,10,17 >

m ( S 7 ) = 3 = e( S 7 ) ,

is not perfect numerical

semigroup since I ( S7 ) = { g Î H ( S7 ) : g - 1, g + 1 Î S7 } = {11,14} ¹ f . Moreover, S7 = < 3,10,17 > is not an
Arf numerical semigroup since 10 + 10 - 6 = 14 = f ( S 7 ) Ï S , for 10,10, 6 Î S7 .
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A NOTE ON A CLASS OF PSEUDO-SYMMETRIC NUMERICAL SEMIGROUPS
Ahmet CELIK
ORCID: 0000-0001-5980-0625
Sedat ILHAN
ORCID: 0000-0002-6608-8848
ABSTRACT
Let ¥ = {a Î ¢ : a ³ 0} and ¢ be integers set. f ¹ S Í ¥ , S is called a numerical semigroup if it satisfied
0 Î S , a1 + a2 Î S , for all a1 , a2 Î S , and Card (¥ \S) < ¥ .

f ( S ) = max { a Î ¢ : a Ï S } is the Frobenius number of S , m( S ) = min { a Î S : a > 0} is multiplicity of S

and n( S ) = Card ({0,1, 2,..., f ( S )} Ç S )is determine number of S .
If

S

is

a

numerical

semigroup

such

that

S = < a1 , a2 ,..., a p > ,

then

we

write

S = < a1 , a2 ,..., a p > = { s0 = 0, s1, , s2 ,..., sn- 1 , sn = f ( S ) + 1, ® ...} where s j < s j + 1 , n = n( S ) , and the arrow

means that every integer greater than f ( S ) + 1 Î S , for j = 1, 2,..., n = n( S ) .
The numerical semigroup S is called symmetric numerical semigroup if f ( S ) - x Î S for all x Î ¢ \S . It is
known S = < a, b > is symmetric and f ( S ) = ab - a - b . Similarly, S is called pseudo symmetric numerical
f (S )
and f ( S ) - x Ï S .
2
We say x Î ¢ \S is a pseudo Frobenius number of S if x + s Î S for all s Î S \ {0} . We denote by PF ( S ) the

semigroup if f ( S ) is even and there exists an integer x Î ¢ \S such that

set of pseudo symmetric number of S . It is known that f ( S ) Î PF ( S ) , and S is symmetric if and only if
PF ( S ) = { f ( S )} .
A numerical semigroup S is Arf if x1 + x2 - x3 Î S , for all x1 , x2 , x3 Î S such that x1 ³ x2 ³ x3 . It is known
that the intersection any of Arf numerical semigroups is again Arf numerical semigroup.The smallest Arf
numerical semigroup containing a numerical semigroup S is called Arf closure of S , and it is denoted by
Arf ( S ) .
Let S be a numerical semigroup with the maximal ideal M . For each u ³ 1 , we consider the set
uM - uM = { x Î ¥ : x + uM Í uM } . The set is a numerical semigroup. Thus, L( S ) = U(uM - uM ) is a
u³ 1

numerical semigroup containing S . L( S ) is called the Lipman semigroup of S , and it is known
L0 = S Í L1 ( S ) = L( S ) Í L2 ( S ) = L( L1 ( S )) Í ... Í Ld = L( Ld - 1 ( S )) Í ... Í ¥
In this study, we will give some formulas for Arf ( S k ) and PF ( Sk ) of pseudo symmetric numerical
semigroup Sk such that Sk = < 3, k + 3, 2k + 3 > where k ³ 1, k ¹ 3r and k , r Î ¥ ,
Keywords: Pseudo symmetric numerical semigroup, Arf closure, Pseudo Frobenius number.
INTRODUCTION
Let ¥ = {a Î ¢ : a ³ 0} and ¢ be integers set. f ¹ S Í ¥ , S is called a numerical semigroup if it satisfied
following conditions
1) 0 Î S ,
2) a1 + a2 Î S , for all a1 , a2 Î S ,
3) Card (¥ \S) < ¥ .
For a numerical semigroup S ,we define the following integers:
f ( S ) = max { a Î ¢ : a Ï S } is the Frobenius number of S ;

m( S ) = min { a Î S : a > 0} is multiplicity of S ;

n( S ) = Card ({0,1, 2,..., f ( S )} Ç S )is determine number of S .
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If

S

is

a

numerical

semigroup

such

that

S = < a1 , a2 ,..., a p > ,

then

we

observe

that

S = < a1 , a2 ,..., a p > = { s0 = 0, s1, , s2 ,..., sn- 1 , sn = f ( S ) + 1, ® ...} where s j < s j + 1 , n = n( S ) , and the arrow

means that every integer greater than f ( S ) + 1 belongs to S , for j = 1, 2,..., n = n( S ) ( [1,4]).
The numerical semigroup S is called symmetric numerical semigroup if f ( S ) - x Î S for all x Î ¢ \S . It is
known S = < a, b > is symmetric and f ( S ) = ab - a - b . Similarly, S is called pseudo symmetric numerical
f (S )
and f ( S ) - x Ï S . On the
2
other hand, we say x Î ¢ \S is a pseudo Frobenius number of S if x + s Î S for all s Î S \ {0} . We denote by

semigroup if

f ( S ) is even and there exists an integer x Î ¢ \S such that

PF ( S ) the set of pseudo symmetric number of S . It is known that f ( S ) Î PF ( S ) , and S is symmetric if and

only if PF ( S ) = { f ( S )} ([3,4,5]).
A numerical semigroup S is Arf if x1 + x2 - x3 Î S , for all x1 , x2 , x3 Î S such that x1 ³ x2 ³ x3 . It is
known that the intersection any of Arf numerical semigroups is again Arf numerical semigroup. The
smallest Arf numerical semigroup containing a numerical semigroup S is called Arf closure of S , and it is
denoted by Arf ( S ) ([2]).
Let S be a numerical semigroup with the maximal ideal M . For each r ³ 1 , we consider the set
rM - rM = { x Î ¥ : x + rM Í rM } . The set is a numerical semigroup. Thus, L( S ) = U(rM - rM ) is a
r³ 1

numerical semigroup containing S . L( S ) is called the Lipman semigroup of S , and it is known that
L0 = S Í L1 ( S ) = L( S ) Í L2 ( S ) = L( L1 ( S )) Í ... Í Lr = L( Lr- 1 ( S )) Í ... Í ¥ ([2,6]).
MAIN RESULTS
Theorem 2.1. ([6])

Let

S = < a1 , a2 ,..., a p >

be a numerical semigroup. Then we have

L( S ) = < a1 , a2 - a1 ,..., a p - a1 > .

Theorem 2.2. ([2]) Let S be a numerical semigroup and let mk = m( Lk ) where Lk is the k th term of the
Lipman sequence of semigroups of S for each k ³ 0 . Let f ( Arf ( S )) = f ( a ) , n( Arf ( S )) = n ( a ) .
Then

n( a ) = l ( S ) = l

and

we

have

Arf ( S ) = { s0( a ) , s1( a ) ,..., sl( a- )1 , sl( a ) = f ( a ) + 1, ® ...} ,

where:

s1( a ) = m0 = m( S ) , s2( a ) = m0 + m1 ,…, sl( a- )1 = m0 + m1 + m2 + ... + ml - 2 , sl( a ) = m0 + m1 + m2 + ... + ml - 2 + ml - 1

and f ( a ) = m0 + m1 + m2 + ... + ml - 2 + ml - 1 - 1 .
Theorem 2.3. ([3]) The numerical semigroup S k = < 3, k + 3, 2k + 3 > is pseudo symmetric and F ( S k ) = 2k .
Theorem 2.4. Let S k = < 3, k + 3, 2k + 3 > be a pseudo symmetric numerical semigroup, where k = 3r + 1 ,
r ³ 1 and r Î ¥ . Then, we have Arf ( S k ) = {0,3, 6,9,..., k + 2, ® ...} .

Proof. Let S k = < 3, k + 3, 2k + 3 > be a pseudo symmetric numerical semigroup, where k = 3r + 1 , r ³ 1
and r Î ¥ . In this case, if r = 1 then k = 4 , and we write that S 4 = < 3, 7,11 > , L0 ( S 4 ) = S 4 = < 3, 7,11 >
and
and
L1 ( S 4 ) = L1 (< 3, 7,11 > ) = < 3, 4,8 > = < 3, 4 >
m0 = 3 .
m1 = 3 .
L2 ( S 4 ) = L( L1 ( S 4 ) = L(< 3, 4 > ) = < 3,1 > = < 1 > = ¥ . and m2 = 1. Thus, we obtain
Arf ( S 4 ) = {0,3, 6, ® ...} . If r > 1 then k = 3r + 1 > 4 so we obtain that L0 ( S k ) = S k = < 3, k + 3, 2k + 3 >

and m0 = 3 . L1 ( S k ) = < 3, k , 2k > = < 3, k > and m1 = 3 .
and
since
So,
we
write
L2 ( S k ) = L(< 3, k > ) = < 3, k - 1 >
k > 4.
m2 = 3
L3 ( S k ) = L(< 3, k - 1 > ) = < 3, k - 4 > . Here,
If k - 4 < 3 then k = 5 . In this case we find that L3 ( S k ) = < 3,1 > = < 1 > = ¥ and m3 = 3 . Thus, we write
Arf ( S5 ) = {0,3, 6, 7, ® ...} .
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If

k - 4 > 3 then

L3 ( S k ) = L(< 3, k - 1 > ) = < 3, k - 4 > ,
L4 ( S k ) = L(< 3, k - 4 > ) = < 3, k - 7 > . Here,
if k = 8 then we find L4 ( S k ) = < 3,1 > = < 1 > = ¥ and m4 = 1 .

m3 = 3 and

we

write

Thus, we write Arf ( S8 ) = {0,3, 6,9,10 ® ...} .

If we continue like this, we have Arf ( S k ) = {0,3, 6,9,..., k + 2, ® ...} , where k = 3r + 1 , r ³ 1 and r Î ¥ .
Theorem 2.5. Let S k = < 3, k + 3, 2k + 3 > be a pseudo symmetric numerical semigroup, where k = 3r + 2 ,
r ³ 1 and r Î ¥ . Then, we have Arf ( S k ) = {0,3, 6,9,..., k + 3, ® ...} .

Proof. Proof ends if operations similar to the above are done.
Theorem 2.6. Let S k = < 3, k + 3, 2k + 3 > be a pseudo symmetric numerical semigroup, where k ³ 1 and
k Î ¥ . Then PF ( S k ) = { k , F ( S )} .

Proof. Let S k = < 3, k + 3, 2k + 3 > be a pseudo symmetric numerical semigroup, where k ³ 1 and k Î ¥ .
Then, we obtain that PF ( S ) = { x Î ¢ \S: x + s Î S , " s Î S \ {0}} = {k , F ( Sk )} .

Theorem 2.7. Let S k = < 3, k + 3, 2k + 3 > be a pseudo symmetric numerical semigroup, where k ³ 1 and
k Î ¥ . Then L( S k ) is symmetric numerical semigroup.
Proof. Let S k = < 3, k + 3, 2k + 3 > be a pseudo symmetric numerical semigroup, where k ³ 1 and k Î ¥ .
Then
we
obtain
symmetric
numerical
semigroup
since
L( S k ) is
L( S k ) = L(< 3, k + 3, 2k + 3 > ) = < 3, k , 2k > = < 3, k > .
Example 2.8. Let’s take k = 7 , in S k = < 3, k + 3, 2k + 3 > pseudo symmetric numerical semigroup. Then,
we write S7 = < 3,10,17 > = {0,3, 6,9,10,12,13,15, ® ...} , F ( S7 ) = 14 and n( S7 ) = 7 . On the other hand, we

obtain L0 ( S7 ) = S7 = < 3,10,17 > and m0 = 3 , L1 ( S7 ) = L1 (< 3,10,17 > ) = < 3, 7,14 > = < 3, 7 > and m1 = 3 ,
and
L2 ( S7 ) = L( L1 ( S7 ) = L(< 3, 7 > ) = < 3, 4 >
m2 = 3. ,
L3 ( S7 ) = L( L2 ( S7 ) = L(< 3, 4 > ) = < 3,1 > = < 1 > = ¥ and m3 = 1. Thus, we obtain
Arf ( S7 ) = {0,3, 6,9, ® ...} . So, we find that PF ( S7 ) = { x Î ¢ \S7 : x + s Î S , " s Î S7 \ {0}} = {7,14} , and L( S7 ) is

symmetric numerical semigroup since L( S7 ) = L1 ( S7 ) = L1 (< 3,10,17 > ) = < 3, 7,14 > = < 3, 7 > .
Example 2.9. Let’s take k = 11 in S k = < 3, k + 3, 2k + 3 > pseudo symmetric numerical semigroup. Then,

we write S11 = < 3,14, 25 > = {0,3, 6,9,12,14,15,17,18, 20, 21, 23, ® ...} , F ( S11 ) = 22 and n( S11 ) = 11 . On the
other

hand,

we

obtain

and
L0 ( S11 ) = S11 = < 3,14, 25 >
m0 = 3 ,
L1 ( S11 ) = L1 (< 3,14, 25 > ) = < 3,11, 22 > = < 3,11 > and m1 = 3 , L2 ( S11 ) = L( L1 ( S11 ) = L(< 3,11 > ) = < 3,8 >
and m2 = 3 ,
L3 ( S11 ) = L( L2 ( S11 ) = L(< 3,8 > ) = < 3,5 > and m3 = 3 ,
L4 ( S11 ) = L( L3 ( S11 ) = L(< 3,5 > ) = < 3, 2 > = < 2,3 > and m4 = 2 ,
L5 ( S11 ) = L( L4 ( S11 ) = L(< 2,3 > ) = < 2,1 > = < 1 > = ¥ and m5 = 1. Thus, we obtain

Arf ( S11 ) = {0,3, 6,9,12,14, ® ...} . So, we find that PF ( S11 ) = { x Î ¢ \S11 : x + s Î S11 , " s Î S11 \ {0}} = {11, 22} , and

L( S11 ) is symmetric numerical semigroup since L( S11 ) = L1 ( S11 ) = L1 (< 3,14, 25 > ) = < 3,11, 22 > = < 3,11 > .
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BİR GEMİNİN AKTİF KANATÇIK DENGELEYİCİLERİ KULLANILARAK KAYAN KİPLİ
KONTROL ALGORİTMASI İLE YALPA HAREKETİNİN SÖNÜMLENMESİ
SHIP ROLL MOTION DAMPING USING ACTIVE FIN STABILIZERS WITH SLIDING MODE
CONTROL
Ahmet Kaan KARABUBER
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ORCID: 0000-0002-8404-9877
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ÖZET
Bir geminin operasyon sırasında ölçülen yalpa hareketi ve ivmesinin diğer düşey hareket cevaplarına kıyasla
daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, sabit hızla ilerleyen ve karışık dalgaları bordadan alan bir
savaş gemisi formunun göreceli olarak yüksek deniz şiddetinde yalpa hareketi dinamiği bilgisayar ortamında
incelenmiştir. Benzetim çalışmaları sonunda tanımlanan dalga senaryosunda yalpa hareketinin ortalama
değerlerinin deniz tutması açısından eşik değeri olan değerlerden yüksek elde edildiği gözlemlenmiştir. Bu
sebeple, bu çalışmada kayan kipli kontrol algoritmasını kullanarak gemi sancak ve iskelesine takılmış ve de
aktif olarak sürülebilen yalpa dengeleyici kanatçıkların hareketleri üzerine çalışılmıştır. Hareketi yöneten
denklem ve de bu denklemde yer alan parametreler literatürde bulunan çalışmalardan alınmıştır. Yalpa
hareketi, tek serbestlik dereceli olarak modellenmiştir. Karışık deniz ortamı için iki parametreli ITTC
spektrumu düşünülmüş ve zamana bağlı gemiyi zorlayan yalpa momentleri frekans düzleminden zaman
düzlemine geçebilen bir rastgeleleştirme kodu ile elde edilmiştir. Elde edilen benzetim sonuçları tam durum
geri beslemeli LQR algoritması ile kıyaslanmış ve bu çalışmada önerilen kayan kipli kontrol algoritmasının
verilen kanatçık açı ve hız eşik değerleri altında daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yalpa Hareketi, Kanatçık Dengeleyicileri, Kayan Kipli Kontrol, LQR
ABSTRACT
It is known that the roll motion and acceleration of a ship measured during operation are higher than other
vertical motion responses. In this study, the dynamics of roll motion of a warship form that moves at constant
speed and receives irregular waves from the side is investigated on simulation environment at relatively high
sea state. In the simulation results, it was observed that average value of roll motion of the ship in the
determined wave scenario were higher than the threshold values in terms of seasickness. For this reason, in
this study, dynamic angular position control of the roll stabilizer fins, which are attached to the starboard and
port of the ship and can be actively driven, are studied by using the sliding mode control algorithm. The
equation of motion and numerically coefficients are taken from the studies in the literature. The roll motion is
modeled as one degree of freedom. A two-parameter ITTC spectrum was considered for irregular waves and
the time-dependent roll moment values of the ship are obtained with a randomization code that can transform
the values from the frequency domain to the time domain. The obtained simulation results were compared
with the full state feedback LQR algorithm and it was observed that the sliding mode control algorithm,
proposed in this study, was more successful under the given fin angle and velocity thresholds.
Keywords: Roll Motion, fin stabilizers, sliding mode control, LQR
GİRİŞ
Yük ve yolcu taşımada, maliyet göz önüne alındığında en verimli yol deniz yoludur. Günümüzde dünya
ticaretinin %80-90’ı deniz yolu kullanılarak yapılmaktadır. Taşımacılığın daha güvenli ve konforlu olması
için gemilerde çeşitli dengeleme sistemleri bulunmaktadır. Aktif/pasif u tüpler, aktif/pasif kanatçıklar,
jiroskopik dengeleyiciler bunlardan bazılarıdır.
Yalpa hareketinin tarihsel gelişimine bakıldığında, 19. Yüzyılda yelkenin yerini buhar makinelerinin alması
ile yalpa hareketi etkilerinin arttığı görülmüştür. Bunun üzerine gemi tasarımında yapılan değişiklikler ile
yalpa hareketini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaya başlamıştır.19. yüzyıl sonlarında su bölmesi
sistemleri kullanılmaya başlanarak U-tüp dengeleme sistemlerinin temelleri atılmıştır. Fin stabilizatörlerinin
tarihi 20. Yüzyılın başlarına dayansa da bu alandaki çalışmalara ağırlık verilmesi, 2. Dünya Savaşından sonra
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olmuştur. Doksanlardan sonra bilgisayar anlık işlem kapasitelerinin artması ile yalpa azaltma sistemleri genel
hatları ile standartlaşarak, kullanılan kontrol yöntemleri ile verimlerinin artması üzerine çalışmalar yapıldığı
görülmüştür.
Yapılan çalışmada, aktif dengeleyici kanatçıklar kullanılarak gemi yalpa hareketinin sönümlenmesi
amaçlanmıştır. Sabit hızda ve rotada, karışık deniz durumundaki bir geminin hareketi incelenmiştir. Geminin
ayrıştırılmış lineer olmayan yalpa hareket denklemi kullanılmıştır. Gemiye yerleştirilmiş, dinamik kontrol
edilebilen kanatçıklar kullanılarak üretilen momentler ile gemi yalpa hareketinin sönümlenmesi
amaçlanmıştır.
Dengeleme kanatçıklarının konumları ve yönelimleri belirlenmiştir. Hızların ve kuvvetlerin, gemi ile kanatçık
eksen takımları arasında geçişlerini yapmak için, rotasyon matrisleri hesaplanmıştır. Gemi hızlarının kanatçık
hızlarına etkisi ve hücum açısı ifadeleri belirlenmiştir. Kanatçıkların üretecekleri lift-drag kuvvetleri ve gemi
yalpa hareketini etkileyecek moment ifadeleri belirlenmiştir.
Çalışma, simülasyon ortamında yapıldığından yalpa hareketine neden olacak hidrostatik momentlerin
üretilmesi gerekmektedir. Dalga spektrumu ve gemi kuvvet RAO’su kullanılarak dalga uyartım momentleri
elde edilmiştir.
Hidrodinamik tarafında modellenemeyen dinamikler bulunmaktadır. Ayrıca geminin bulunduğu deniz
durumuna göre gemiye etki edecek en yüksek hidrostatik moment değerleri hesaplanabilmektedir. Bu
durumlar göz önüne alındığında, kontrol yöntemi olarak kayan kipli kontrol seçilmiştir. Bunun nedeni,
belirlenen sınırdaki bozucu etkilere kadar ve modellenmemiş dinamiklere rağmen başarılı bir lineer olmayan
kontrol gerçekleştirmesidir. Kontrolcü tasarımı yapılırken, bir hata modeli oluşturularak sliding surface
tanımlanmıştır. Bozucu etki sınırları belirlenerek, bu sınırlar içinde kararlılığı garantileyen Lyapunov tabanlı
bir kontrolcü tasarlanmıştır. Kayan kipli kontrolün doğasında olan chattering problemini aşmak amacıyla
kontrolcü, yumuşatılmış kayan kipli kontrolcü olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca lineerleştirilmiş sistem
için LQR kontrolcü tasarlanmıştır. Dengeleyicisiz sistem ve kontrolcüler birbirleri ile karşılaştırılmıştır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Araştırma, gemi hareketi, kanatçık profilleri ve stabilizatörleri ve kontrol yöntemleri üzerine yapılmıştır.
Gemi hareketlerinde, hareket denklemini etkileyen en önemli faktör, gemi tasarımının dolaylı olarak etkili
olduğu, gemi ile akışkan arasındaki hidrodinamik kuvvetlerdir. Kontrolcü tasarımında ise sistem modeli kadar
modeldeki kısıtlar da önem arz etmektedir. Kontrol girişinde yapılan manipülasyonlar ile bazı kısıtların etkisi
giderilmeye çalışılmıştır. Araştırmalar ve izlenen adımlar detaylı olarak anlatılmıştır.
Gemi Modeli
Gemi 6 serbestlik dereceli harekete sahip bir kütledir. Dalga uyartım kuvvetlerinin neden olduğu gemi
hareketlerine bakıldığında, diğer hareketlere göre yalpa hareketi çok daha fazla olmaktadır. Bununla birlikte
gemi, dalgaları bordadan aldığında, surge ve pitch hareketleri görülmemektedir. Bu nedenlerle yalpa hareketi
özelinde yapılan çalışmalarda, ayrıştırılmış (uncoupled) yalpa hareket denkleminin kullanıldığı görülmüştür.
Yapılan çalışmada kullanılan ayrıştırılmış yalpa hareket denklemi (1) de verilmiştir. (Perez & Goodwin,
Constrained predictive Control Of Ship Fin Stabilizers to Prevent Dynamic Stall, 2008)
𝑏𝑏
(1)
𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙 �𝜙𝜙̈� + 𝐷𝐷�𝜙𝜙̇, 𝑢𝑢� + 𝐺𝐺(𝜙𝜙, 𝑢𝑢) = 𝜏𝜏𝑐𝑐𝑏𝑏 + 𝜏𝜏𝑤𝑤
𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙 �𝜙𝜙̈� = �𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐾𝐾𝜙𝜙̈ �𝜙𝜙̈

𝐷𝐷�𝜙𝜙̇� = 𝐾𝐾𝜙𝜙̇ 𝜙𝜙̇ + 𝐾𝐾�𝜙𝜙̇�𝜙𝜙̇ �𝜙𝜙̇�𝜙𝜙̇ + 𝐾𝐾|𝑢𝑢|𝜙𝜙̇ 𝑢𝑢𝜙𝜙̇
𝐺𝐺(𝜙𝜙) = 𝐾𝐾𝑢𝑢𝑢𝑢𝜙𝜙 𝑢𝑢2 𝜙𝜙 + 𝐾𝐾𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙 𝜙𝜙 3 + 𝐾𝐾𝜙𝜙 𝜙𝜙

Burada ϕ yalpa açısı, 𝜙𝜙̇ yalpa hızı, 𝜙𝜙̈ yalpa ivmesini temsil etmektedir. 𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙 toplam atalet momentini
göstermektedir ve geminin kütle dağılımından kaynaklı atalet momenti 𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 ile hidrodinamik radyasyon
kuvvetlerinden kaynaklı ek kütle atalet momenti 𝐾𝐾𝜙𝜙̈ nin toplamına eşittir. D fonksiyonu hidrodinamik
kuvvetlerden kaynaklı sönüm katsayılarını ifade etmektedir. D fonksiyonunda 𝐾𝐾𝜙𝜙̇ radyasyon kuvvetlerinden
kaynaklı,, 𝐾𝐾�𝜙𝜙̇�𝜙𝜙̇ ve 𝐾𝐾|𝑢𝑢|𝜙𝜙̇ viskoz kuvvetlerden kaynaklı sönümü ifade etmektedir. 𝐾𝐾𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙 ve 𝐾𝐾𝜙𝜙 katsayıları,
hidrostatik kuvvetlerden kaynaklı, yalpa açısına bağlı hidrodinamik kuvvet katsayılarıdır. 𝜏𝜏𝑐𝑐𝑏𝑏 , kanatçıklar
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𝑏𝑏
kullanılarak üretilen dönme momentini ifade etmektedir. 𝜏𝜏𝑤𝑤
dalga uyartım kuvvetlerini ifade etmektedir. Aynı
zamanda sistemde sönümlenmesi amaçlanan bozucu etkidir.
Hidrodinamik Kuvvetler
Hidrodinamik kuvvet ifadesi, (2) deki gibi belirli etkilerin toplamı şeklinde ifade edilebilir. (Perez, Ship
Motion Control Course Keeping and Roll Stabilization Using Rudder and Fins, 2005)
(2)
𝜏𝜏ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝜏𝜏𝑤𝑤 + 𝜏𝜏𝑟𝑟 + 𝜏𝜏𝑣𝑣 + 𝜏𝜏ℎ𝑠𝑠

Dalga uyartım kuvvetleri: Bu kuvvetler gemide salınımlara neden olan sıfır ortalamalı kuvvetlerdir.
Simülasyon ortamında modelleme amacı ile dalga enerji yoğunluk spektrumu ve gemi kuvvet RAO’su
kullanılarak hesaplanmış ve zamana bağlı bir vektör olarak ifade edilmiştir.
Radyasyon Kuvvetleri: Bu kuvvetler tekne hareketinin oluşturduğu dalgalar nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
Bu kuvvetler ek kütle ve potansiyel sönüm kuvvetleri olarak ikiye ayrılır. Ek kütle kuvvetleri geminin ivmesi,
potansiyel sönüm kuvvetleri gemi hızı ile orantılıdır.
Viskoz Kuvvetler: Bu kuvvetler gövde ile akışkan arasındaki viskoz etkiler nedeni ile oluşmaktadır. Lineer
olmayan sönümleme katsayıları olarak ortaya çıkarlar ve gemi ile akışkan arasındaki hızlara bağlıdırlar.
Hidrostatik Kuvvetler: Yerçekimi ve kaldırma kuvveti nedeniyle oluşan kuvvetlerdir. Bu kuvvetler, gemiyi
dengeleyici şekilde etki göstermektedir. Yalpa probleminde, geminin açısal konumuna bağlı olarak lineer
olmayan şekilde etki ederler.
Kanatçık Kuvvetleri
Kanatçık yapılarında, yüzeyindeki akışkan hızı ve yüzey ile akışkan arasındaki açıya bağlı olarak kuvvetler
indüklenir. Kanatçık veter çizgisi ile akışkan hızı arasında kalan bu açıya, hücum açısı �𝛼𝛼𝑓𝑓 � denir. Hücum
açısı değiştirilerek kanatçıkların üreteceği kuvvetler kontrol edilebilir.
Ayrıştırılmış
yalpa
hareket
denklemi
kullanılırken kanatçıklar tarafından üretilen
kuvvetlerin, diğer hız parametrelerine etkisini
en aza indirgemek amacı ile kanatçıkların
konumlandırılması, kütle merkezine yakın
şekilde yapılmıştır. Lift kuvvetinin yalpa
momentine etkisini korurken aynı zamanda
kanatçıkların akışkan içinde kalmaları amacı
ile, kanatçıklar gemiye ±𝛽𝛽 ‘lik bir açı ile
takılmışlardır. Kütle merkezine ve kanatçıklara
tanımlanan eksen takımları şekil 1 de
görülmektedir.
Kanatçıkların
mekanik
Şekil 1: Kanatçık Eksen Takımları
dönüşleri sağ el kuralına göre
pozitif
olacak şekilde z eksenlerinde
olmaktadır.
Sancak tarafındaki kanatçık konumu 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑏𝑏𝑠𝑠 ve iskele tarafındaki kanatçık konumu 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑏𝑏𝑝𝑝 sırası ile (3) ve (4) de
belirtilmiştir.
𝑟𝑟𝑓𝑓𝑏𝑏𝑠𝑠 = [0 𝑟𝑟𝑓𝑓 cos(𝛽𝛽) 𝑟𝑟𝑓𝑓 sin(𝛽𝛽)]𝑇𝑇
𝑟𝑟𝑓𝑓𝑏𝑏𝑝𝑝 = [0 −𝑟𝑟𝑓𝑓 cos(𝛽𝛽) 𝑟𝑟𝑓𝑓 sin(𝛽𝛽)]𝑇𝑇

(3)
(4)

Kanatçık hızları gemi hareketi kaynaklı ve akışkan hareketi kaynaklı olarak ayrıştırılabilir. Kanatçıkların
durgun akışkan kütlesi içinde bulunduğu düşünüldüğünde, kanatçık hızlarının nedeni gemi hareketleridir.
Gemi hareketleri bilindiğinden, gemi hareketi kaynaklı kanatçık hızları da hesaplanabilir. Akışkan kütlesi
durağan değil hareketli olduğundan, kanatçık eksenlerindeki hızlara, hesaplanamayan bir etkisi mevcuttur. Bu
etki bozucu etki olarak kabul edilir.
Kanatçık eksen takımı ile gövde eksen takımı arasında geçiş yapmak amacıyla rotasyon matrisleri
hesaplanmıştır. Gövde kaynaklı hızların, kanatçık eksen takımında tanımlanması ve kanatçık eksen takımında
tanımlı kuvvetlerin gövde eksen takımında tanımlanmasında, hesaplanan rotasyon matrisleri (5) ve (6)
kullanılmıştır.
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cos�𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 �

− sin�𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 �

R𝑓𝑓𝑏𝑏𝑠𝑠 = �𝑅𝑅𝑥𝑥,(90+𝛽𝛽)° � �𝑅𝑅𝑧𝑧,𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 ° � = � − sin(𝛽𝛽) sin�𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 �

0

− sin(𝛽𝛽) cos�𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 � − cos(𝛽𝛽)�

− cos(𝛽𝛽) sin�𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 �

cos�𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 �

R𝑓𝑓𝑏𝑏𝑝𝑝 = �𝑅𝑅𝑥𝑥,(−90−𝛽𝛽)° � �𝑅𝑅𝑧𝑧,𝛿𝛿𝑓𝑓𝑝𝑝 ° � = � − sin(𝛽𝛽) sin�𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 �
− cos(𝛽𝛽) sin�𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 �

cos(𝛽𝛽) cos�𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 �

−sin�𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 �

− sin(𝛽𝛽) cos�𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 �

−cos (𝛽𝛽) cos�𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 �

(5)

− sin(𝛽𝛽)

0

cos (𝛽𝛽)�

(6)

−sin (𝛽𝛽)

Kanatçıkların kendi eksen takımlarına göre gemi hareketi kaynaklı hızları, (7) kullanılarak hesaplanmıştır.
𝑓𝑓

𝑓𝑓

𝑇𝑇

𝑓𝑓

V𝑜𝑜𝑓𝑓 = R 𝑏𝑏 �𝑣𝑣𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑤𝑤𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑥𝑥 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑏𝑏 � = �R𝑓𝑓𝑏𝑏 � �𝑣𝑣𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑤𝑤𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑥𝑥 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑏𝑏 �

(7)

Burada V𝑜𝑜𝑓𝑓 kanatçık eksen takımı orijininin kanatçık eksen takımında tanımlanmış hızları, 𝑣𝑣𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏 gemi eksen

takımı orijininin gemi eksen takımına göre tanımlanmış hızları, 𝑤𝑤𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏 gemi eksen takımının açısal hızları, 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑏𝑏
kanatçık konumlarını ifade etmektedir. Kanatçık hızları (8) ve (9) daki gibi elde edilmiştir.
𝑓𝑓
V𝑜𝑜𝑓𝑓𝑠𝑠
𝑠𝑠

𝑓𝑓

V𝑜𝑜𝑓𝑓𝑝𝑝

𝑝𝑝

=

𝑓𝑓

V𝑥𝑥𝑠𝑠

�V𝑦𝑦𝑓𝑓𝑠𝑠 �
𝑓𝑓
V𝑧𝑧 𝑠𝑠

𝜙𝜙̇𝑟𝑟𝑓𝑓 sin�𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 � + 𝑈𝑈 cos�𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 �
= �𝜙𝜙̇𝑟𝑟𝑓𝑓 cos�𝛿𝛿𝑓𝑓 � − 𝑈𝑈 sin�𝛿𝛿𝑓𝑓 ��
𝑠𝑠

𝑠𝑠

(8)

0

𝑓𝑓

𝑝𝑝
𝜙𝜙̇𝑟𝑟𝑓𝑓 sin �𝛿𝛿𝑓𝑓𝑝𝑝 � + 𝑈𝑈 cos �𝛿𝛿𝑓𝑓𝑝𝑝 �
⎡V𝑥𝑥 ⎤
𝑓𝑓
= ⎢⎢V𝑦𝑦𝑝𝑝 ⎥⎥ = �𝜙𝜙̇𝑟𝑟 cos �𝛿𝛿 � − 𝑈𝑈 sin �𝛿𝛿 ��
𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑝𝑝
𝑓𝑓𝑝𝑝
⎢ 𝑓𝑓𝑝𝑝 ⎥
0
⎣V𝑧𝑧 ⎦

(9)

Burada 𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 ve 𝛿𝛿𝑓𝑓𝑝𝑝 eşit alındığında kanatçık hızlar aynı olmaktadır. 𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 ve 𝛿𝛿𝑓𝑓𝑝𝑝 ’nin eşit alınmadığında yalpa
hareketi dışında başka hareketlere neden olacak momentler büyüyeceğinden ve kontrolcü tasarımında iki
farklı giriş için sonsuz çözüm olacağından kontrol girişleri eşit alınmıştır (10). Bu durumda oluşan hücum
açıları da aynı olmaktadır.
(10)

𝛿𝛿𝑓𝑓𝑠𝑠 = 𝛿𝛿𝑓𝑓𝑝𝑝 = 𝛿𝛿𝑓𝑓

Kanatçık hızlarından hücum açısının bulunması (11)’de yapılmıştır.
𝑣𝑣𝑦𝑦
𝜙𝜙̇𝑟𝑟𝑓𝑓 cos�𝛿𝛿𝑓𝑓 � − 𝑈𝑈 sin�𝛿𝛿𝑓𝑓 �
𝛼𝛼𝑓𝑓 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 � � = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �
�
𝑣𝑣𝑥𝑥
𝜙𝜙̇𝑟𝑟𝑓𝑓 sin�𝛿𝛿𝑓𝑓 � + 𝑈𝑈 cos�𝛿𝛿𝑓𝑓 �
𝛼𝛼0 = tan−1 �

𝜙𝜙̇𝑟𝑟𝑓𝑓
�
𝑈𝑈

(11)

(12)

(12)’de yapılan tanımlama kullanılarak (11)’de elde edilen sonuca trigonometrik dönüşümler uygulandığında
(13) elde edilerek kontrol girişi içindeki hücum açısının ayrıştırılması matematiksel olarak yapılmıştır.
(13)

𝛼𝛼𝑓𝑓 = 𝛼𝛼0 − 𝛿𝛿𝑓𝑓
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Kanatçık üzerinde indüklenen kuvvetler şekil
gösterilmiştir. Lift ve drag kuvvetlerinin
büyüklükleri aşağıdaki formülle ifade edilir
(Marchaj, 1979).

Burada,

2’de

1
2
𝐿𝐿 = 𝜌𝜌�𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓 � 𝐴𝐴𝑓𝑓 𝐶𝐶𝐿𝐿 �𝛼𝛼𝑓𝑓 �
2
1
2
𝐷𝐷 = 𝜌𝜌�𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓 � 𝐴𝐴𝑓𝑓 𝐶𝐶𝐷𝐷 �𝛼𝛼𝑓𝑓 �
2
•
•
•
•
•

𝜌𝜌, akışkan yoğunluğu
𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓 , göreceli akışkan hızı
𝐴𝐴𝑓𝑓 , kanatçığın yüzey alanı
𝐶𝐶𝐿𝐿 , lift kuvveti katsayısı
𝐶𝐶𝐷𝐷 , drag kuvveti katsayısı

Şekil 2: Kanatçık Üzerinde Oluşan Kuvvetler

𝐶𝐶𝐿𝐿 ve 𝐶𝐶𝐷𝐷 sabit bir katsayı değil, hücum açısının bir fonksiyonudur. Ayrıca 𝐶𝐶𝐷𝐷 katsayısı aşağıdaki gibi 𝐶𝐶𝐿𝐿 ’nin
bir fonksiyonu olarak da ifade edilebilir.
𝐶𝐶𝐷𝐷 (𝛼𝛼𝑒𝑒 ) = 𝐶𝐶𝐷𝐷0 + 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐷𝐷0 +

(14)

𝐶𝐶𝐿𝐿 (𝛼𝛼𝑒𝑒 )2
𝜋𝜋. 𝐴𝐴𝐴𝐴. 𝑒𝑒

𝐶𝐶𝐿𝐿 ve 𝐶𝐶𝐷𝐷 katsayılarının karakteristikleri (14)’deki gibidir. 𝐶𝐶𝐿𝐿 , 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
açısına kadar doğrusala yakın bir şekilde artmaktadır. Bu durumda
𝐶𝐶𝐿𝐿 (𝛼𝛼𝑒𝑒 ) fonksiyonu doğrusallaştırılarak 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 açısına kadar yaklaşık
aynı değerler elde edilebilir. Bu durumda:
𝐶𝐶𝐿𝐿 �𝛼𝛼𝑓𝑓 � = 𝐶𝐶𝐿𝐿̅ 𝛼𝛼𝑓𝑓

2
𝐶𝐶𝐿𝐿̅ 𝛼𝛼𝑓𝑓 2
𝐶𝐶𝐷𝐷 �𝛼𝛼𝑓𝑓 � = 𝐶𝐶𝐷𝐷0 +
𝜋𝜋. 𝐴𝐴𝐴𝐴. 𝑒𝑒

Burada 𝐶𝐶𝐿𝐿̅ , lineerleştirme yapıldığında elde edilen katsayıdır.

Lift ve drag kuvvetleri ile kanatçık eksen takımı arasında hücum
açısı kadar bir açı bulunmaktadır. Bu durumda oluşan kuvvetlerin fin eksen takımına göre ifadesi (15)’deki
gibidir.
𝑓𝑓

𝐹𝐹𝑥𝑥 = −𝐷𝐷 cos(𝛼𝛼𝑒𝑒 ) + 𝐿𝐿 sin(𝛼𝛼𝑒𝑒 )

(15)

𝑓𝑓

𝐹𝐹𝑦𝑦 = −𝐷𝐷 sin(𝛼𝛼𝑒𝑒 ) − 𝐿𝐿 cos(𝛼𝛼𝑒𝑒 )

Fin eksen takımına göre ifade edilen kuvvetlerin, gövde eksen takımına göre ürettikleri momentler (16)’da
elde edilmiştir.
𝛵𝛵𝑓𝑓𝑏𝑏 = 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑏𝑏 𝑥𝑥 �R𝑓𝑓𝑏𝑏 𝐹𝐹 𝑓𝑓 � = 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑏𝑏 𝑥𝑥 �R𝑓𝑓𝑏𝑏 �𝐹𝐹𝑥𝑥𝑓𝑓

𝑓𝑓

𝐹𝐹𝑦𝑦

𝑇𝑇

0� �

(16)

İki finin ürettiği, yalpa hareketine neden olacak toplam tork ifadesi (17) deki gibi hesaplanmıştır.
𝜏𝜏𝑐𝑐𝑏𝑏 = −2𝑟𝑟𝑓𝑓 𝐿𝐿 cos(𝛼𝛼0 ) − 2𝑟𝑟𝑓𝑓 𝐷𝐷 sin(𝛼𝛼0 )
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1
2
𝜏𝜏𝑐𝑐𝑏𝑏 = 2𝑟𝑟𝑓𝑓 � 𝜌𝜌�𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓 � 𝐴𝐴𝑓𝑓 𝐶𝐶𝐿𝐿̅ �𝛼𝛼0 − 𝛿𝛿𝑓𝑓 � cos(𝛼𝛼0 )
2

2

2
𝐶𝐶𝐿𝐿̅ �𝛼𝛼0 − 𝛿𝛿𝑓𝑓 �
1
2
+ 𝜌𝜌�𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓 � 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑝𝑝 �𝐶𝐶𝐷𝐷0 +
� sin(𝛼𝛼0 )�
2
𝜋𝜋. 𝐴𝐴𝐴𝐴. 𝑒𝑒

Kontrolcü Tasarımı
Elde edilen tork ifadesini(17), hareket denkleminde(2) yerine yazıldığında, (18) deki kontrol modeli elde
edilmektedir.
𝑏𝑏
𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙 𝜙𝜙̈ + 𝐷𝐷�𝜙𝜙̇, 𝑢𝑢� + 𝐺𝐺(𝜙𝜙, 𝑢𝑢) = 𝜏𝜏𝑤𝑤
− 2𝑟𝑟𝑓𝑓 𝐿𝐿 cos(𝛼𝛼0 ) − 2𝑟𝑟𝑓𝑓 𝐷𝐷 sin(𝛼𝛼0 )

(18)

Kontrol modelinde lift(L) kuvveti kontrol girişini(𝛿𝛿𝑓𝑓 ), drag(D) kuvveti kontrol girişinin karesini içermektedir.
Karesel ifade ayrıştırılarak kontrol girişi elde edilmeye çalışıldığında, 𝛿𝛿𝑓𝑓 için marjinal ifadelerin oluşabileceği
görülmüştür. Bu nedenle drag kuvvetinin kontrol girişine bağlı olan kısmı, bir bozucu etki olarak ele alınarak,
kontrol girişi hesaplanırken kullanılmamıştır.
𝐶𝐶𝐿𝐿 �𝛼𝛼𝑓𝑓 � fonksiyonunda yapılan doğrusallaştırmadan dolayı hücum açısı, 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 açısını geçmeyecek şekilde
kontrolcü tasarımı yapmak gerekmektedir. (13)’e bakıldığında hücum açısı, kontrol girişine ve anlık değeri
hesaplanabilen 𝛼𝛼0 açısına bağlıdır. Bu durumda kontrol girişi, yeni bir değişken olan 𝑘𝑘𝛿𝛿 kullanılarak (19)’daki
gibi yeniden tanımlandığında 𝑎𝑎𝑓𝑓 = 𝑘𝑘𝛿𝛿 olduğu görülmektedir.
(19)
𝛿𝛿𝑓𝑓 = 𝛼𝛼0 − 𝑘𝑘𝛿𝛿
Yapılan değişiklikler kontrol modeline uygulanarak, tork tarafındaki ifadeler ortak paranteze alındığında (20)
elde edilmiştir.
2

𝑏𝑏
𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙 𝜙𝜙̈ + 𝐷𝐷�𝜙𝜙̇, 𝑢𝑢� + 𝐺𝐺(𝜙𝜙, 𝑢𝑢) = 𝜏𝜏4𝑤𝑤
− 𝑟𝑟𝑓𝑓 𝜌𝜌�𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓 � 𝐴𝐴𝑓𝑓 �𝐶𝐶𝐿𝐿̅ (𝑘𝑘𝛿𝛿 ) cos(𝛼𝛼0 ) + 𝐶𝐶𝐷𝐷0 sin(𝛼𝛼0 )�

(20)

𝑆𝑆 = 𝜙𝜙̇ + 𝜆𝜆 𝜙𝜙
𝑆𝑆̇ = 𝜙𝜙̈ + 𝜆𝜆𝜙𝜙̇
𝑆𝑆 2
𝑉𝑉 =
2
𝑉𝑉̇ = 𝑆𝑆̇𝑆𝑆

(21)
(22)

Kayan kipli kontrolcü kullanılarak, belirlenmiş üst sınıra kadar olan bozucu etkilerin, sistem çıkışına olan
etkisi sıfırlanmaktadır (Slotine & Li, 1991) (Khalil, 1996). Kontrolcü tasarımında hata değerine bağlı pozitif
tanımlı bir Lyapunov fonksiyonu tanımlanarak, Lyapunov Fonksiyonunun türevinin negatif tanımlı yapılması
amaçlanmıştır. Böylece Lyapunov Teoremi gereği hata daima sıfıra gidecektir. Hata(S), hatanın türevi(𝑆𝑆̇),
Lyapunov Fonksiyonu(V) ve Lyapunov Fonksiyonunun türevi(𝑉𝑉̇ ) sırası ile (21) , (22) , (23) ve (24)’deki gibi
tanımlanmıştır.

(23)
(24)
𝑏𝑏

𝜏𝜏
Tasarım 2 aşamada gerçekleşmiştir. İlk aşamada 𝑆𝑆̇ = 𝑣𝑣 + 4𝑤𝑤 eşitliğini sağlayacak 𝑘𝑘𝛿𝛿 değeri bulunmuştur.
𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙

İkinci aşamada, üst sınırı belirlenmiş bozucu etkiye göre Lyapunov Fonksiyonunun türevini negatif tanımlı
yapacak 𝑣𝑣 değişkeni tanımlanmıştır. Sonuçta bulunan 𝑘𝑘𝛿𝛿 ifadesi (19) da yerine yazılarak kontrol girişi elde
edilmiştir.
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İlk aşamada (20)’de ki yalpa ivmesi yalnız bırakılarak (22)’de yerine yazılmıştır. Elde edilen ifade 𝑣𝑣 +

eşitlenerek 𝑘𝑘𝛿𝛿 ifadesi bulunmuştur(25).
𝑘𝑘𝛿𝛿 = −

2
𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙 �𝑣𝑣 − 𝜆𝜆𝜙𝜙̇� + 𝐷𝐷�𝜙𝜙̇, 𝑢𝑢� + 𝐺𝐺(𝜙𝜙, 𝑢𝑢) + 𝑟𝑟𝑓𝑓 𝜌𝜌�𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓 � 𝐴𝐴𝑓𝑓 𝐶𝐶𝐷𝐷0 sin(𝛼𝛼0 )
2

𝑟𝑟𝑓𝑓 𝜌𝜌�𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓 � 𝐴𝐴𝑓𝑓 𝐶𝐶𝐿𝐿̅ cos(𝛼𝛼0 )

𝑏𝑏
𝜏𝜏4𝑤𝑤

𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙

ile

(25)

İkinci aşamada, hesaplanan 𝑘𝑘𝛿𝛿 ifadesi içindeki 𝑣𝑣 değişkeninin tanımlaması yapılarak nihai kontrol girişi
bulunacaktır. Bozucu etki üst sınırı 𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ve sınır bandı (26)’daki gibi tanımlanmıştır.
(26)

𝑏𝑏 |
|𝜏𝜏𝑤𝑤
≤ 𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Tanımlanan sınır bandı eşitsizliğinde 𝑉𝑉̇ ifadesine ulaşılması amaçlanmaktadır. (26) da eşitsizlik 𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙 ’ ye
bölünüp, daha sonra hata(S) ile çarpılır. Hatanın negatif olması durumunda eşitsizlik yön değiştirecektir.
Eşitsizliğin sağ tarafı ayrıca hatanın işareti ile de çarpılarak eşitsizliğin yön değiştirmesinin önüne geçilir. Bu
işlemden sonra iki tarafa da 𝑆𝑆𝑆𝑆 eklenerek Lyapunov Fonksiyonunun türevi (27) ‘deki sınırlandırılmış bir
şekilde elde edilir.
𝑏𝑏
𝜏𝜏4𝑤𝑤
𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑆𝑆
+ 𝑆𝑆𝑆𝑆 ≤ 𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑆𝑆) + 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙
𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙
��
�����

(27)

𝑉𝑉̇

(27) de hesaplanan Lyapunov Fonksiyonunun türevinin(𝑉𝑉̇) üst sınırının sıfırdan küçük olması durumunda,
𝑉𝑉̇’da sıfırdan küçük olacağından, belirlenen bozucu etki sınır bandı içinde kontrolcünün kararlı olacağı
görülmektedir. Aşağıdaki işlem basamakları takip edilerek 𝑣𝑣, (28) deki gibi hesaplanmıştır.
𝑏𝑏
𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜏𝜏4𝑤𝑤
+ 𝑆𝑆𝑆𝑆 ≤ 𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑆𝑆) + 𝑆𝑆𝑆𝑆 < 0
𝑆𝑆
𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙
𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙
��
�����
𝑉𝑉̇

𝑆𝑆𝑆𝑆 < −𝑆𝑆

𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑆𝑆)
𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙

Burada, ifadeler arasındaki farkın 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑆𝑆) olduğu düşünülerek pozitif bir sigma sayısı için eşitsizlik,
eşitliğe dönüştürülmüştür.

𝑣𝑣 = −

𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑆𝑆) = −𝑆𝑆

𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑆𝑆)
𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙

𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑆𝑆) − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎(𝑆𝑆)
𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙

(28)

(28)’ de bulunan 𝑣𝑣 ifadesi (27) de yerine yazılarak, herhangi bir pozitif sigma değeri için Lyapunov
fonksiyonunun türevinin sıfırdan küçük olduğu gösterilmiştir.
𝑉𝑉̇ < −𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑆𝑆)

Bulunan 𝑣𝑣 ifadesi (25)’de yerine yazılarak 𝑘𝑘𝛿𝛿 ’nın son hali bulunabilir. Bulunan 𝑘𝑘𝛿𝛿 (19)’da yerine yazılarak
kontrol girişi 𝛿𝛿𝑓𝑓 ’nin son hali (29) da ifade edilmiştir.
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𝛿𝛿𝑓𝑓 = tan−1 �

𝐶𝐶𝐷𝐷 𝜙𝜙̇𝑟𝑟𝑓𝑓
𝜙𝜙̇𝑟𝑟𝑓𝑓
�+ 0
𝑈𝑈
𝐶𝐶𝐿𝐿̅ 𝑈𝑈
𝜏𝜏
𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙 �− 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑆𝑆) − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎(𝑆𝑆) − 𝜆𝜆𝜙𝜙̇� + 𝐷𝐷�𝜙𝜙̇, 𝑢𝑢� + 𝐺𝐺(𝜙𝜙, 𝑢𝑢)
𝐼𝐼𝜙𝜙𝜙𝜙
+
2
𝑟𝑟𝑓𝑓 𝜌𝜌�𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓 � 𝐴𝐴𝑓𝑓 𝐶𝐶𝐿𝐿̅ cos(𝛼𝛼0 )

(29)

İdeal kayan kipli kontrolcüde doğası gereği çatırdama (chattering) problemi bulunmaktadır. Bu problem,
kontrol girişinde çok ani değişimler olarak kendini göstermektedir. Değişimleri yumuşatarak bu problemin
çözülebilmesi için literatürde çeşitli yöntemler önerilmektedir (Suleiman, ve diğerleri, 2018). En yaygın
kullanılan yöntem, çatırdama probleminin belirli büyüklüğe kadar görülmemesi için bir sınır bandı tanımlayan
yumuşatılmış kayan kipli kontroldür. Bu sınır bandı içinde kontrolcü, daha yumuşak davranarak kontrol
girişinin uygulanabilir seviyelerde olmasını sağlar. Pratikte signum fonksiyonu yerine, girişi sınır değerlerine
göre ağırlıklandırılmış saturasyon fonksiyonu kullanılmasına karşılık gelir.
LQR tasarımında kontrol girişi (19)’daki gibi alınarak hücum açısının doğrudan kontrolü yapılmıştır ve 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
açısını aşması önlenmiştir. Sistem doğrusallaştırılarak durum uzayı formuna getirilmiştir ve uygun kontrol
kazançları hesaplanmıştır (Ogata, 2010).
SONUÇ
Yapılan çalışmada, gemi modeli ve kanatçık sistemlerinin matematiksel yapıları üzerine çalışılmıştır. Sonuçlar
birleştirilerek nihai dengeleyici sistem bulunan gemi modeli elde edilmiştir. Elde edilen model kontrolcü ve
sistem kısıtlarına uygun olarak düzenlenerek, kayan kipli kontrolcü ve LQR kontrolcü tasarımları yapılmıştır.
Çalışmada kanatçık hücum açısı stall açı sınırı 22 derece, kanatçık hız sınırı 50 der/s olarak alınmıştır.
Yumuşatılmış kayan kipli kontrol algoritmasında 𝑣𝑣 = −60𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑆𝑆) ve λ=0.3 alınmıştır. Yumuşatma amaçlı
kullanılan saturasyon sınırları ±0.005 olarak seçilmiştir.
1 0
�, 𝑅𝑅 = 0.2 seçilmiştir. Bu değerlerde kontrol kutuplarının −1.0424 ve
0 10
−1.0444 e yerleştiği görülmüştür.
LQR tasarımında 𝑄𝑄 = �

Şekil 3: Dengeleyicisiz ve Kayan Kipli Kontrol kullanılan Dengeleyicili Geminin Yalpa Açısı
Sinyallerin RMS değerleri üzerinden yalpa hareketinin %78 azaldığı hesaplanmıştır.

Şekil 4: LQR ve Kayan Kipli Kontrol Kullanılan Dengeleyicili Sistemlerin Bulunduğu Gemilerin Yalpa
Hareketi
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Sinyallerin RMS değerleri üzerinden hesaplandığında yalpa hareketinin SSMC ile %78, LQR ile %76.7
azaldığı görülmüştür.
Sistem yapısından dolayı kontrolcülere hücum açısı sınırı ve kanatçık açısal hız sınırı uygulanmıştır. Özellikle
açısal hız sınırının, kayan kipli kontrolcü performansını önemli ölçüde kısıtladığı gözlemlenmiştir.
Küçük genlikli dalgalarda kontrolcü davranışlarındaki farkın daha net olduğu gözlemlenmiştir. Büyük genlikli
dalgalarda, sistem kısıtlarından dolayı birbirlerine çok yakın cevaplar vermişlerdir. Kontrolcülerin RMS
değeri olarak yalpa miktarı azaltmalarına bakıldığında yakın performanslarda oldukları görülmektedir. Ancak
küçük genlikli dalgalarda LQR kontrolcüde dalgalanmalar devam ederken, kayan kipli kontrolcüde geminin
daha yumuşak hareketler ile denge noktasına yaklaştığı görülmüştür. Ayrıca kayan kipli kontrolün robust
yapısından dolayı küçük genlikli dalgaların bozucu etkileri, gemi hareketinde gözlemlenmemektedir.

Şekil 5: Kanatçıkların Hücum Açıları
Kanatçıkların anlık hücum açıları şekil 5’te verilmiştir. Kontrolcü tasarımında koyulan sınır (𝛼𝛼𝑓𝑓 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
nedeni ile hücum açılarının kontrolcü tarafındaki sınırı aşmadığı gözlemlenmiştir.
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EXPLAINING THE NATURE OF GEOPOLITICS FROM THE PERSPECTIVE OF PHILOSOPHY
OF SCIENCE
Mahmood VASEGH
ORCID: 0000-0003-0283-3607
ABSTRACT
In a general definition, the philosophy of science can be considered scientific knowledge that can be proposed
in two fields of natural and social sciences. In the studies related to the philosophy of science, the criteria for
determining and evaluating theories, analyses, interpretations and valid from invalid viewpoints are obtained.
Historical, sociological, epistemological and methodological aspects are also discussed. The purpose of this
study is to investigate and explain the nature of geopolitical knowledge from the perspective of philosophy of
science. This review is essential due to the lack of a theoretical and fundamental framework for this knowledge
due to the dominance of the practical and pragmatic approach to the studies of this field throughout history
and the general neglect of researchers towards the theoretical nature of this field. This review seeks to answer
the basic question, how is geopolitics scientific? Based on this, in this paper, a comprehensive explanation of
the nature, topic, method, definition and utilization of this science has been discussed. According to the
findings of this research, geopolitics is considered to be a creditable, functional, experimental and
interdisciplinary science in terms of its nature. In terms of subject matter, this knowledge has no subject and
in terms of methodology, it is based on the method of experimental sciences, i.e. hypothetical-inferential
method. The definition of geopolitics based on its functional nature is: the knowledge of generating power
from geographical sources (knowledge of geographic power). In terms of utilization, geopolitics is used in
various political, economic, cultural, security, and development fields.
Keywords: Philosophy of Science, Epistemology of Credit Sciences, Interdisciplinary, Geopolitics
INTRODUCTION
Despite the fact that the formation and emergence of geopolitical science as an academic and university
discipline is due to the studies and works of people such as Swedish geographer Rudolf Shillen, and especially
the views and opinions of prominent geopoliticians such as Sir Helford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, and
Nicholas Spykman at the turn of the century. The twentieth century returns, but the roots of geopolitical
concepts and issues can be found in the works of philosophers and thinkers such as Plato, Aristotle, Strabo,
Herodotus, Ibn Khaldun, Montesquieu, and others. The historical dominance of the practical and applied
approach to geopolitical studies has resulted in a lack of attention, if not outright neglect, by old and new
experts towards the theoretical aspect of this scientific field. As a result, the volume of non-theoretical works
and writings in geopolitical studies is hundreds of times greater than the volume of philosophical works and
theoretical research in this field. Recent secondary research in the field of philosophy of social sciences has
influenced thinkers' attention to the theoretical and philosophical dimensions of geopolitics, as well as experts'
attention to the importance of a rational and philosophical formulation of geopolitics.
Philosophers of science have made significant contributions to understanding the nature of scientific theorems
and obtaining the necessary criteria for evaluating and determining valid theories, as well as the correct
methods of analyzing scientific views in both natural and social sciences. As a result, by providing acceptable
indicators for determining the truth and falsity, as well as the validity or invalidity of scientific viewpoints,
explanations, analyses, interpretations, and theories, it has helped to improve the quality and quantity of basic
and theoretical studies in various sciences.
In this article, we attempted to examine and explain the theoretical nature of geopolitical knowledge in a brief
and concise manner from the perspective of philosophy of science, in accordance with the common style in
philosophy of science studies. This survey was divided into five sections: the nature, topic, method, definition,
and application of geopolitical knowledge. The author's philosophical approach is based on the realist
approach and the perspective of critical rationality.
RESEARCH METHOD
This research is considered among basic and theoretical research in terms of its nature. Its main sources are
documentary and library type. The method of analysis regarding the topics raised in this article is based on
argumentative, proof, and logical analysis.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF RESEARCH
Phılosophy of Science
The term "philosophy of science" first appeared in the works of William Howell in the nineteenth century.
The philosophy of science is essentially a rational examination of the scientific method. As a result, philosophy
of science investigates the nature of scientific theories, the process by which science evolves, and the goals of
science (Jackson et al., 2013: 7-8). Philosophy of science, according to Forster (2004), is "the attempt to
describe and comprehend how science works in a wide range of sciences." Toulmin appears to believe that in
philosophy of science, efforts are made to identify the elements involved in scientific research, such as
observation methods, reasoning patterns, representation and calculation methods, as well as the metaphysical
foundations of science, and then, from the perspective of formal logic and methodology, The validity of
scientific views should be evaluated scientifically. According to this, philosophy of science is a title for clear
and decisive analysis (Tolmin, 2014: 21). According to Jackson, philosophy of science investigates the nature,
foundations, presuppositions, and problems of science, as well as the value and validity of scientific data and
findings; in the meantime, it develops criteria for distinguishing science from non-science. It describes the
methods used by scientists (Jackson and others, 1391: 1). Lacy defines philosophy of science as "the broad
study of science; its nature, goals, methods, tools, divisions, scope, and relationship with other subjects" (Lacy,
1996: 306).
Despite the fact that philosophy of science can be considered scientific knowledge in general, there is little
agreement among experts on the definition of philosophy of science. While pointing out differences of opinion
among scientists in explaining the limits and nature of philosophy of science, John Lazy enumerates the
following points: According to one viewpoint, philosophy of science is the formation and arrangement of
worldviews that are compatible with and based on important scientific theories in some ways. As a result, it
is the philosopher of science's responsibility to accurately explain the more general implications of science
(Losee, 1993: 1-2). The second school of thought holds that the purpose of philosophy of science is to reveal
scientists' presuppositions and inner tendencies. The philosopher of science may demonstrate that scientists
assume that nature is not disordered and that it has orders with a low degree of complexity so that the
researcher can discover their secret and also find the priority that it reveals that scientists prefer causal
necessity laws to statistical (probability) laws or mechanical explanations to teleological explanations. The
third point of view is that philosophy of science is a discipline that analyzes and explains scientific concepts
and theories (Ibid.). In this regard, Capaldi considers philosophy of science to be a branch of philosophy that
seeks to clarify scientific assumptions and concepts (Capaldi, 2010: 41). The fourth opinion is that the
philosophy of science is second-order metrology. Based on this definition, there is a distinction between
scientific activity and thinking about how scientific activity should be done, which needs to be considered.
Losee (1993: 1-2) defines scientific method analysis as a secondary field whose subject is the methods and
constructions of various sciences. In general, what is now known as philosophy of science is the fourth opinion
and meaning mentioned by Lazi. Although differences can be found in the latter's definitions and opinions in
terms of precision, comprehensiveness, and comprehensiveness, and although they refer to science, empirical
science, it should be noted that the contents of these definitions are such that they can include other sciences
by removing certain restrictions (Omid, 2016: 5).
Faramarz Qaramalki, an Iranian expert, describes philosophical scientology in two ways: 1.a priori (logicalphilosophical), in which they use logical tools to understand and analyze the logical structure of science. This
group included the first philosophers of science. To put it another way, they defined science based on a set of
pre-determined logical rules, and they believed that if anything is to be considered science, it must be based
on these special rules, or else knowledge will not be scientific. As an outcome, these philosophers of science
spoke to scientists from a position of recommendation (recommendation of methods or rules, not values). 2Posterior (experimental) scientology: this case deals with the study of science in the course of scientists'
actions, and thus refers to the history of science; in recognizing the identity of science, they look to scientists
and try to act. Interpret them as they occur. Later scientists such as Lakatosh have turned from logical science
to historical science, that is, descriptive science (Qaramelki, 1371: 126).
The philosophy of science is now prevalent in two branches of natural science: social sciences and
experimental and non-experimental sciences. Based on this, natural sciences such as physics, chemistry,
biology, and so on, as well as social and human sciences such as sociology, political science, economics,
geography, law, and so on, as well as non-experimental sciences such as mathematics, are included.
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As previously stated, the simplest definition of philosophy of science is scientific knowledge. The subject of
philosophy of science (second degree knowledge) is human knowledge and knowledge, whereas the subject
of science (first degree knowledge) is objective facts. In other words, the subject of science philosophy is
science itself, in the sense that it has an overall identity. As a result, in philosophy of science, any issue related
to it (science), whether historical, epistemological, or methodological, can be raised (Habibi, 2013: 52). The
philosophy of science, according to Donald Gillis, is concerned with the nature of science and the
philosophical issues that it raises (Gillis, 2011: 15).
According to Iranian expert Abdul Karim Soroush, science philosophy, which has no other meaning than
"scientology," is now a triangle surrounded by three sides: "philosophy/epistemology," "history," and
"sociology." That is, the modern philosopher of science draws on three sources to form a comprehensive and
well-founded picture of science. The history of science and sociology of science have become so intertwined
with philosophical-logical analysis (epistemology) of science that they have produced a single, unified, and
indivisible technique known as "Philosophy of Science" (Soroush, 2018: 5).
Epistemology
Epistemology is a branch of philosophy that seeks to determine the possibility of knowledge and to provide
criteria for distinguishing true and valid knowledge from false and invalid knowledge. According to the
Stanford Encyclopedia of Philosophy, epistemology is derived from the Greek word episteme, which means
knowledge and understanding (https://plato.stanford.edu/entries/epistemology). Epistemologists investigate
the nature and authenticity of knowledge, as well as epistemological justification, rational belief, and a variety
of other topics. As a result, epistemology can be defined as a set of principles and criteria, particularly those
of logical science, that can be used to determine the validity and truth or illegitimacy and untruthfulness of
any theory, point of view, explanation, interpretation, and so on. In general, epistemology is an important
branch of philosophy in which research is conducted on questions such as: What does knowledge mean? Is it
really possible to find out? How do we know that our understanding of objects and phenomena is correct and
valid? It has been compensated (Alizadeh et al., 2008: 61-62).
According to Chi-Shalmeh, knowledge theory is a science that discusses the justification of belief or the
justification of believing (Abbasi, 2011: 32). According to Lacy's Philosophy Dictionary, epistemology is the
study of the nature and origin of the justification of belief and knowledge, as well as the types of knowledge
and concepts such as understanding, reason, judgment, feeling, imagination, conjecture, and learning (Lacy).
, 1996: 96-97). J. used the term epistemology for the first time. "F. Freire" was first used in 1854. In his book
called "Metaphysical Schools", he divided philosophy into two branches: epistemology and ontology (Dadeba,
1392: 105). Epistemology as a part of philosophy has a long history. People like Heraclitus and Parmenides
raised discussions in this area among the Greeks, focusing on reason; however, with the appearance of sophists
in Punan, they questioned the possibility of obtaining knowledge and spread a kind of skepticism. The first
person who stood against the wave of skepticism of the Sophists was Socrates, and after him, his student Plato
confronted the Sophists on a wider scale, and Aristotle followed him by compiling the book "Organon" and
setting the rules of the science of logic. He dealt with skeptics and sophists. Philosophers after Aristotle, both
in the field of Western culture and in the field of Islamic culture, during the Middle Ages, mainly continued
the path that Plato and especially Aristotle had drawn in the field of dealing with skepticism. The Renaissance
in the West opened up new horizons in the field of philosophical thought and beliefs, the turning point of
which can be seen in the 17th century in the philosophy of Descartes and his followers, and then in the 18th
century in Kant's philosophy. However, in the 18th century, professional experimental philosophers such as
John Locke, Barclay, and especially Hume, to some extent opposed the Cartesian and Kantian rationalist trend
and provided the grounds for skepticism and sophism in the new era, and gradually from the end From the
19th century onwards, philosophical thoughts with an extreme anti-realist approach, skepticism and new
sophism cast a shadow on Western philosophy, and since the middle of the 20th century, it has intensified and
reached its peak. As a result, this intellectual approach has practically become the dominant current in the
field of Western philosophical thoughts and epistemology, as well as the views and opinions of skeptics such
as Nietzsche, Derrida, Foucault, Quine, and some other philosophers. And the schools that followed the
skeptical and sophistic attitude in the form of critical and post-modern schools, with various names such as
structuralism, post-structuralism, phenomenology, pragmatism, and the like, influenced the majority of
Western intellectual and philosophical works and texts. The knowledge of epistemology is deeply connected
to many other types of knowledge and knowledge, such as theology, theology, mathematics, and especially
the science of logic, so that the principles and concepts of the science of logic can be used as a support and
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tool for analyses. It is referred to as epistemology. The importance of epistemology and the necessity of
applying epistemological principles and methods in scientific research cannot be overstated. This requirement
is critical because, in the absence of epistemological and logical principles and topics, it is impossible to obtain
valid and acceptable interpretations and explanations from science and scientific research, and it is impossible
to differentiate between theories. And there will be no right or wrong answers. As an outcome, if the presence
and intervention of epistemology are ignored in scientific studies and research, a kind of deep and widespread
epistemological chaos will dominate the field of science and thought, and the validity and acceptability of
scientific research will be sacrificed.
Real and credit sciences
The nature of the objects and phenomena studied and researched in each science has a direct impact on its
nature. Sciences such as physics, chemistry, biology, and others, for example, study and investigate real and
natural phenomena that are not created by humans. Matter and its various forms are studied and investigated
in physics, atomic and subatomic particles in chemistry, and living phenomena in plants and animals in
biology. Existence and quantifiable entities are also studied in philosophy and mathematics. Based on this, we
refer to the sciences that investigate natural and real phenomena as "real sciences." In contrast to real science,
there are sciences whose investigated and studied phenomena are man-made. Geographic space and space,
land, country, nation, border, society, government, and also tools and means of human life such as airplanes,
cars, computers, and so on. It is obvious that the sciences that investigate and study such phenomena (manmade phenomena) differ in nature from first class sciences (real sciences), such as sociology, law, economics,
geography, international relations, geopolitics, political sciences, and anthropology, which are engaged in
investigating and studying man-made phenomena. Because man-made phenomena, or credit phenomena, are
examined and studied in these sciences (Soroush, 1374: 65-76). Based on what has been said, we should note
that all social sciences are credit sciences, and geography and geopolitics are credit sciences because the main
phenomena studied in geography and geopolitics are the phenomena of geographical space and space, as well
as the constituent parts of places and spaces. It is obvious that phenomena such as place and geographical
space are man-made phenomena, and thus they are valid, as are the sciences of geography and geopolitics,
which study places and spaces.
RESEARCH FINDINGS
The Nature of Geopolitics
When we speak of geopolitics' nature, we are referring to the ontology dimension of geopolitics. When we
discuss the ontology of a science, we are talking about the affairs, subjects, and phenomena that that science
investigates. Geopoliticians study and investigate phenomena and matters such as place, space, area, region,
country, border, nation, government, government, political and economic structures, laws and regulations,
foreign diplomacy, strategies derived from geographical conditions, Geopolitical and geoeconomic
coordinates of countries, and similar phenomena and matters. The main feature of the aforementioned
phenomena is that they are man-made. As previously stated, credit concepts and phenomena include both
man-made objects and phenomena, and thus the sciences that study such phenomena are known as credit
sciences. With this explanation, it is clear that geopolitical science is one of the credit sciences, both in terms
of nature and ontology. Of course, this is not limited to geopolitics; basically all fields of social sciences,
including sociology, economics, international relations, law, and other social sciences, are subject to this rule
and are classified as credit sciences.
Hybrid and interdisciplinary nature of geopolitics
The belief in the mutual relations between man and nature in the form of a general composition is the
fundamental assumption in the science of geography and geopolitics. Because the concurrent geographical
studies of natural phenomena such as weather, soil, vegetation, shape, and the structure of the earth's crust
include seas, rivers, and such, the science of geography and geopolitics is considered a combined and general
science. Because geographical places and spaces, which are the primary focus of geographical and geopolitical
studies, contain the nature and totality of natural and human elements, geopolitical knowledge has a composite
nature, and thus the emphasis. It is considered the discipline's fundamental and fundamental assumption based
on its combined features (Watheq and Mohammadi, 1400: 37). According to Griffith Taylor, complex and
complex factors have been combined in every geographical area to create the geographical face of that area.
In this case, every geographical study must rely on other sciences such as meteorology, geology, geophysics,
botany, history, architecture, urban planning, sociology, and so on. In this respect, Patrick Geddes, a Scottish
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botanist, considers geography to be a combined science and the mother of all sciences, and believes that the
collaboration of natural and social sciences is required for geographical knowledge (Shakoui, 1346: 499).
According to Levith Wyeth, geography, like history, is a composite science that combines different materials,
but unlike history, the basic ground of geography is not time, but the "place" of the science of geography, and
this science's attention is more to the entire world rather than a specific society (Lewisth, 1366: 31). A
combination is the primary method used in the study of geography and geopolitics. It means that when
recognizing and zoning places, geographers and geopoliticians study and identify all of the features and
phenomena in the area (Alikhani, 1377: 7). According to Richard Hartshorne, geography incorporates
elements of many other sciences into its field of study to achieve its goal. Geography makes it difficult to
connect these parts. The heterogeneous phenomena studied in the classified forms of these sciences in
geography are not mixed with each other simply because of their natural proximity on the earth's surface, but
rather because of causality and mutual relationships, the complex spatial compositions they create. Geography
should combine what other sciences study separately and study this combination as an integrated phenomenon
that exists in various parts of the earth's surface (Hartshorn, 1375: 13). A very important point to mention in
relation to the concept of the combination of man and nature in geography and the combination of geography
and politics in geopolitics is that "combination" has at least two philosophical meanings: 1-correct
combination; 2-Credit allocation (Musbah-Yazdi, 2011: 20-26). As a result, it is necessary to clarify which of
the two meanings of "geographical composition" (the combination of natural and human factors in a
geographical space) is meant. The rule of true composition, from a philosophical standpoint, is that two or
more elements merge to create a new product or phenomenon, so that the resulting composite product is
distinct from its constituent elements.
Now comes the question: which of the above-mentioned two types of combinations corresponds to the
combination of "man" and "nature" in the concept of geography and the combination of politics and geography
in the concept of geopolitics? For example, in a geographical area, natural phenomena such as vegetation,
water resources, air, soil, and so on, coexist with human phenomena such as buildings, streets, cars, people,
and so on. And, of course, they are influenced by one another. Is there a genuine integration and general unity
between these two groups of phenomena, or is it an unreal unity? A brief reflection in this context reveals that,
despite the presence of these phenomena in close proximity to one another and their interaction, there has not
been a true combination and integration of them. In other words, human beings and human phenomena exist
in geographical space alongside natural phenomena, but there is no integration between them. Based on this,
we observe that the combination of man and nature, as well as the combination of geography and politics
within a geographic and geopolitical space, is of a conceptual unity, and more specifically, of credit (credit
combination) (Vathiq and others, 1386: 48-49; Vathiq and Mohammadi, 1400: 36-45).
Credit compounds include all man-made systems and compounds, such as places, spaces, political and
economic structures, laws and regulations, tools and technology, and many man-made objects and phenomena.
The unity between their constituent parts is thought to be a type of conceptual unity. For example, in a car,
many components and parts are simply put together in the form of a mechanical system, rather than being
combined in the form of mixing or integration. Based on this, the concept of composition in geography and
geopolitics refers to the composition of the credit type in which natural and human elements are combined to
form a conceptual unity. This combination and conceptual unity were formed to fulfill the goals and needs of
man and were created based on his will. It is worth noting that, although there are mutual effects and
interactions between the natural and human elements in a geographical space, the mutual effects cannot be
considered from a philosophical point of view as the criterion and rule of true composition (Musbah-Yazdi,
1391 A: 21-22).
As previously stated, the sciences of geography and geopolitics are among the most prestigious in terms of
their nature. Credit science encompasses all social science disciplines. The aforementioned sciences are linked
with human goals and desires, and their existential philosophy and purpose are to solve human problems and
needs in geographical spaces and places, according to their deserving nature. As a result, the sciences are
functional and problem-oriented before they are cognitive and theoretical. As a result, great philosophers and
scientists such as Aristotle, Farabi, Bou Ali-Sina, Francis Bacon, August Comte, and others have classified
social sciences as practical and functional sciences in their classifications of sciences, taking into account and
emphasizing the functional nature of these sciences. Based on this, descriptive and cognitive studies and
explanations in this field of science can be regarded as preliminary studies for functional and recommended
studies and explanations. As a result, the majority of social science descriptions and explanations, such as
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geopolitics, economics, international relations, law, sociology, and so on, are of the functional (ultimate)
explanations and problem solving variety. According to Abdul Karim Soroush, the purpose of social sciences
is to propose social problems and devise solutions for societal reform. These sciences were developed to
comprehend social phenomena in order to control and manage them, and they serve as more of a guide to
action than entertainment and scientific curiosities (Soroush, 1374: 1). Despite the fact that geopolitics is a
social and functional science, credit (man-made) phenomena have objective reality. Furthermore, the
propositions and propositions in geopolitics, as well as the relationships between the variables (subject and
predicate) included in these propositions, have a regular, stable, and lawful relationship as a result of the cause
and effect relationship. Geopolitical science can be considered a legitimate science. Furthermore, the
propositions and propositions in this field are regarded as empirical propositions and theorems, and thus the
majority of the propositions and propositions in this science can be classified as empirical propositions. Also,
because the phenomena studied by geopolitics have legality and experimental testability, geopolitics can be
thought to have legality and experimental characteristics in addition to credit and functional characteristics.
This claim is illustrated by the following examples:
1The presence of rich mineral resources and reserves in every country plays an effective role in
improving the geo-economic status of that country.
2In most cases, landlocked countries are economically and defensively weaker than coastal countries.
3Increasing the economic and military capabilities of countries increases their ability to deter foreign
threats.
4Limited environmental resources (water, soil, etc.) can be the cause of geopolitical conflicts on local,
national and regional scales.
5Most local, national, regional and global conflicts have a geographical origin.
A causal relationship can be seen between the two existing variables (subject and predicate) in the above
propositions and propositions, as can be seen in all of the mentioned propositions. These cause and effect
relationships are obviously not limited to a specific time and place, but are considered to be an inclusive,
general, recurring relationship and a stable order that can be referred to as law. It is important to note that the
relationship between causality and the law of cause and effect is a philosophical rule and law that governs all
aspects of existence and is comprehensive and universal in nature. Therefore, when this law of causality is
mentioned in the field of science, we refer to it as a scientific law. In this manner, dozens and hundreds of
other cases and examples of these types of propositions and cases that are mentioned (examples) in geopolitical
discussions and studies can be mentioned. We can now consider geopolitical science and all social sciences
to be legitimate sciences as a result of this. However, we should note in this context that the extent of
inclusiveness and inclusion of social science laws is decreasing in comparison to natural sciences due to the
existence and presence of the human element and the involvement of human motivation and will in issues and
processes related to social sciences. It is one of the natural sciences-related laws. Nonetheless, even if there
are no social science laws.
the generality and generality similar to the laws of natural sciences, due to their statistical generality, they can
be considered among the law-based sciences (Musbah-Yazdi, 2013: 108-100 and Soroush , 2013: 17).
We stated earlier that geopolitics also includes the characteristics of experimental sciences. The reason for
such a belief is that all the characteristics and attributes of experimental science can be observed in the
phenomena studied in this field as well as in the propositions, theorems, and theories included in this science.
For this reason, geopolitics and social sciences can be placed in the ranks of experimental social sciences.
Here, while expressing the attributes and characteristics of experimental sciences, we examine the adaptation
of these characteristics to geopolitics.
According to many philosophers of science, such as Karl Popper, Alan Rein, Abdul Karim Soroush, and other
philosophers of realist science, experimental sciences are those whose research and explanations have the
following characteristics:
1Explanations based on observation, test and experience.
2Explanations based on scientific theories.
3Researches that are conducted following the hypotheses in the researcher's mind.
4Explanations and researches that are carried out in the framework of a logical analogy and in the form
of a case study.
5Explanations and researches (proposals and theorems) with the characteristics of falsification and
verifiability.
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6Explanation and selective research.
7Explanations or propositions that have the ability to conditionally predict events and processes.
It becomes clear when we consider the propositions and theorems presented in the discussion of legality and
examine them in relation to the characteristics of experimental sciences. It is possible that, in addition to the
legality feature, all of the aforementioned propositions include experimental science features, and it is entirely
possible to apply experimental science features to the aforementioned propositions.
As a consequence, we include geopolitical science and its propositions and theorems among experimental
science's propositions and theorems. Of course, we can go into greater detail in this area, but we'll keep it to
this amount to avoid prolonging the discussion. At the end of this section, we can say, in a nutshell, that
geopolitics is one of the social, valid, objective (functional), legal, and experimental sciences, and thus, by
definition, it is a problem-oriented science. It is also considered practical.
Enough that, before it is descriptive and purely cognitive, it is practical and functional. As a result, it has been
classified as practical and applied sciences in the classification of sciences from the past to the present.
The Subject of Geopolitical Science
The subject of a science, according to philosophers and logicians, is that which is discussed in that science
based on its inherent characteristics (Aristotle: Metaphysics, 64: a 997; Egeya, 1393: 16; Khansari, 1396: 43;
and Mesbah-Yazdi, 1382: 69). In other words, if we have a genuine and natural object or phenomenon with
essence and essence, it will have two kinds of attributes. Intrinsic attributes of the phenomenon are those
characteristics of the phenomenon that have their origins in the essence of the phenomenon. However, the
second category of the phenomenon's attributes are those that do not originate from its essence and are thus
considered non-essential.
The subject of a science, according to logicians, is that which is related to the attributes and characteristics of
the first category, i.e., inherent attributes. As a result, the subject sciences include only those groups of sciences
in which the studied phenomena have essence and then inherent attributes. Consider the three phenomena of
"being," "human being," and "plant." We will notice that all three are real and have essence. As a result, all
three phenomena have inherent characteristics, and these characteristics will be equivalent to the scientific
subjects that investigate and study these three phenomena. That is, the science of "philosophy,"
"anthropology," and "botany," because in philosophy, existence, anthropology, man, and botany, plant is
considered the subject of philosophy, anthropology, and botany, they become These inherent characteristics
include: ancient, unique, material, and so on. As a result, these characteristics are the subject of philosophy.
In the case of the human phenomenon, which has its own essence and inherent qualities, qualities such as
thinking, speech, movement, nutrition, and so on are considered the subject of anthropological science,
whereas qualities such as growth, nutrition, reproduction, and so on are considered the subject of botanical
science. Furthermore, in sciences such as physics, chemistry, biology, astronomy, mathematics, and geology,
which study parts and parts of the earth and have essence phenomena such as matter, atomic and subatomic
particles, living plants and animals, heavenly bodies, numbers (quantitative entities), and so on, the inherent
characteristics of these phenomena are considered the subject of these sciences. Many people believe,
incorrectly, that every science has a subject upon which its existence, survival, and coherence are based and
dependent, whereas this is not true and applies to all sciences. It is not, because having a subject for a science
only includes real sciences and cannot be generalized and extended to all sciences, including social sciences
like sociology, economics, law, international relations, geography, geopolitics, and so on, which are credit
sciences. Because the discussed phenomena in the social (social) sciences, such as place, space, region,
country, society, government, nation, laws and regulations, social, political, economic, and legal structures,
are phenomena devoid of essence (man-made). It is obvious that the phenomenon without essence will also
lack inherent attributes, and because the subject is that which is related to the inherent attributes of the
phenomenon, the phenomena without essence and inherent attributes will both lack inherent attributes in the
first way. As a result, only real sciences, such as philosophy, mathematics, physics, chemistry, biology,
geology, astronomy, and all natural sciences, can be said to have a subject and are subject-oriented sciences.
Social sciences have no subject and are classified as non-subject sciences due to their creditable and unreal
nature, as well as a lack of essence and inherent qualities in the phenomena under study. As a result,
geopolitical science, which is classified as a social science, is a science without a subject (Vaghet et al., 2017:
215-217). Obviously, the design of this article for people who are unfamiliar with logic topics and, based on
a traditional attitude, believe that every science must have a subject may raise questions and cause concern.
Because these people believe that the existence, survival, and coherence of that science are threatened and
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will vanish; because they believe that the subject of science is like an axis and a pillar on which the survival
and existence of that science is dependent. As a result, without this axis and pillar, it will be impossible to
continue and exist in science. In response to this issue and in order to resolve this ambiguity, we must recognize
that we have at least three factors and axes at our disposal in order to maintain the existence, survival, and
coherence of science. These three axes are as follows: 1 (subject), 2 (function), and 3 (method). Based on this,
the subject provides the existence, coherence, and definition of sciences that study real and natural phenomena,
such as philosophy, mathematics, and natural sciences. However, in social sciences such as geopolitics, this
is accomplished via the function factor. In other words, the function factor takes the place of the subject factor
and ensures the continued existence, coherence, and definition of geopolitics and other social sciences. The
function factor is the main and essential characteristic of credit sciences, and it is regarded as the axis and
pillar of these sciences' survival and existence, including geopolitics. In credit sciences such as geopolitics,
using the "function" factor rather than the "theme" factor is superior in many ways and has more advantages.
Based on what has been said, sciences can now be divided and classified into two groups, subject-oriented
and function-oriented (problem-oriented).
Geopolitical Method
The purpose of scientific research, particularly in the experimental sciences, is to first obtain appropriate
explanations with the goal of gaining a deeper understanding of the nature of phenomena, events, and
processes, and then to use the research results to solve problems. Furthermore, societal issues and the provision
of human needs Certainly, this goal is achievable when scientific research is conducted using a systematic
model of methodology. Until the Renaissance movement in Europe, the rational-explanatory approach
inspired by the doctrinal (Aristotelian-ecclesiastical) attitude dominated the scientific activity of philosophers
and scientists. However, following the Renaissance and the emergence of great thinkers such as Galileo, Roger
Bacon, Newton, Francis Bacon, and others, a new approach known as the experimental method was
introduced, gradually replacing the traditional academic method. Due to huge and extensive successes in the
field of scientific discoveries and inventions, the empiricism desired by the first generation of Renaissance
scientists became the undisputed approach in the field of scientific methodology until the beginning of the
19th century, and dominated the view of naturalism in all sciences. natural, human, and social sciences spread
However, following the emergence of some epistemological inadequacies, particularly in the field of human
sciences through experimental and naturalistic methodology, as well as the emergence of numerous political
and social crises caused by the dominance of extreme scientism over the affairs of social life, philosophers
and scientists began to seriously question the foundations and assumptions of pure empiricism (positivism).
Yet this gave opponents of empiricist methodology, particularly in the social sciences, an opportunity to
propose new perspectives on the meaning and method of science (Vatheq and Mohammadi, 2019 A: 119–
120). Among the arguments advanced by this group of thinkers was a focus on the substantive distinction
between natural sciences, humanities, and social sciences. They believed that the study method in any science
is subject to two factors: "method" and "goal" of that science, and that because the subject and goal of
humanities and social sciences differ from natural sciences, the phenomenon could not be explained. And
human subjects were approached in the same way that is used in natural sciences.
As a result, at the end of the nineteenth century, a group of thinkers proposed a new methodology called the
"comprehension-interpretive" method to explain and study the phenomena of the human sciences. As a result,
the field of humanities and social sciences has witnessed the concurrent activity of two competing approaches:
"explanatory-experimental" and "understanding-interpretive" since the end of the nineteenth century. The
primary goal of hermeneutic thinkers was to confront the purely experimental method and the positivist
approach, particularly in the field of human sciences.
Nevertheless, the positivist and purely experimental method, despite its philosophical and practical
shortcomings, still had a relative dominance in comparison with the understanding methodology until the
middle of the 20th century.
Explanatory-experimental methods, which later became known as inductive or positivist methodologies,
simultaneously with the emergence of the Renaissance movement, were practically the undisputed field of
scientific method and approach both in the field of natural sciences and in the field of human sciences. Along
with formation of this academic discipline in the 18th century, and especially after the publication of Friedrich
Ratzel's book "Geopolitics," the penetration and dominance of the naturalistic approach and experimentalexplanatory methodology began, and geopoliticians, following Ratzel, continued this route until the middle
of the twentieth century. As a result, in the field of methodology, the majority of geographers and
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geopoliticians after Ratzel, such as Mackinder, Mahan, Sorsky, Spykman, Isaiah Bowman, Whittlesey,
Hartshorn, Gutman, and others, have followed the positivist approach and experimental-explanatory method.
This situation prevailed not only in the geopolitical branch, but also in natural geography, rural and urban
planning, and the methodological approach was regarded as dominant. In geopolitics and other branches of
geography, schools such as environmentalism, behaviorism, systemic view, and especially the spatial school
are regarded as evidence of the undisputed dominance of experimental-explanatory methodology with a
naturalistic approach. This situation relatively continued until the middle of the 20th century, and the
understanding methodologies and humanistic approach, despite serious efforts to deal with it, did not achieve
much success until the 1960s and 1970s, because the method Empirical science was also the focus of
geographers, including political and geopolitical geographers, rural geographers, urban planning, and
especially natural geography, due to its functional advantages in fields such as environmental science, land
planning, country divisions, and quantitative planning in the fields of economic and technical
development. Moreover, as waves of dissatisfaction and opposition to purely quantitative and experimental
methods intensified and expanded, particularly in the field of human, cultural, and social issues, as well as the
emergence of successive economic crises, class divides, environmental pollution, war, and widespread
poverty, and the failure of development plans based on purely quantitative methods in Europe, America, and
other parts of the world, gradually from the middle of the twentieth century. The balance in the positivist
orientation shifted in favor of critical currents, laying the groundwork for the decline and weakening of the
positivist approach in social sciences, including geopolitics. In addition to intensifying opposition to the
positivist approach from rival approaches, the existence of some shortcomings and theoretical and
epistemological problems in the foundations of pure empirical methodology, some of which are mentioned
below, also played an effective role in its decline and weakening. Let's:
1.-The reliance of experimental methodologies and the positivist approach on a phenomenological approach
in which scientific research is conducted in the absence of theories, hypotheses, and categorical frameworks.
It is obvious that descriptive explanations that do not take into account frameworks and categories such as
theories, assumptions, and comprehensive rules will lack validity and scientific value, particularly in the field
of experimental sciences.
2- The inefficiency of purely descriptive and experimental methods in identifying and deeply explaining
human, social and cultural phenomena and affairs.
3- Empirical explanations and analyzes are limited to the superficial description of various phenomena and
matters.
4- Emphasis on quantitative dimensions of phenomena and quantitative approach in explaining social and
human phenomena.
5- Relying on purely empirical methodology to inductive methods despite its logical inexplicability.
6- Confusion of trends with law in empirical and positivist explanations.
7- Belief in the relationship between observation and theory through induction.
8- Advising the researcher to be passive in facing the investigated phenomena and issues.
9- Exaggerated emphasis on the element of observation in the research process and neglecting the role of the
problem in scientific research.
10- Ignoring the role of reason in formulating results and theories (Watheq and Mohammadi, 2019: 19-20).
Although methodologies based on understanding-interpretive methods matured at the end of the nineteenth
century with the goal of confronting pure experimental methodologies, they were initially marginal trends
alongside those considered experimental and positivist. However, beginning in the middle of the twentieth
century, with the emergence of theoretical and practical problems and inadequacies of pure experimental and
descriptive methods, they became a powerful and pervasive current, to the point where they are now
considered the main methodological approach in social sciences and geopolitics.
Thinkers who had a significant impact on the initial formation and development of the understandinginterpretive approach include Max Scheler, Schleier Macher, Wilhelm Dilthey, Paul Ricoeur, Husserl,
Nietzsche, Lacan, Roland Barthes, Gadamer, Heidegger, and many others. In the field of geopolitics, we can
also refer to individuals such as Derek Gregory, Doren Massey, Edward Soja, John Agnew, Simon Dolby,
Autotail, Dodds, and..., as well as schools such as the Frankfurt School, structuralism, post-structuralism,
pragmatism, and the group of radical and critical neo-Marxist schools, as well as post-modern viewpoints, and
intellectuals such as Jacques Derrida, Michel Fo The main advantage of cognitive methodologies in
geopolitical research is their in-depth look at human and cultural phenomena, as well as their focus on the
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hidden layers of events and political and social processes. They also emphasize the historical and social
contexts in which phenomena and processes emerge. But despite the mentioned advantages, this
methodological approach also suffers from some shortcomings and fundamental theoretical and
epistemological problems. We will mention some of these shortcomings below
1Mixing scientific attitude with ideological views (values) in the understanding approach.
2The fundamental problem of understanding-interpretive methods with a kind of epistemological and
existential relativism.
33- Negation of the common intellectual characteristics of human beings due to the great emphasis on
the different characteristics of humans in terms of culture and society, which hinders the achievement of rules
and legality in science (Vatheq and Mohammadi, 2017: 10-11) .
4Firm belief in the historicity of knowledge and knowledge and negation of the transtemporal and transspatial features of scientific propositions and propositions.
5Resolute emphasis on the role of the mind in achieving knowledge without considering the objective
facts outside the mind (extreme idealism)
6A purely interpretive approach to the phenomena and subjects under research
7Belief in mixing knowledge propositions with value propositions
8Emphasizing the role of social and cultural conditions in scientific research
9Lack of validation criteria to determine the truth and falsity of propositions, propositions and
interpretations
10Relying on the phenomenological approach in the interpretation of phenomena without using theories,
theories and hypotheses (similar to the approach of positivists)
After describing and expressing the characteristics, benefits, and limitations of the two methodological
approaches, empirical and pure understanding, two basic questions about geopolitical methodology can now
be raised:
1According to the number and variety of methods available in geopolitics, which method is the valid
scientific methodology in this field?
2What position should be adopted regarding the plurality of methodologies in geopolitics?
As stated on previous pages, each of the two main approaches of empirical methodology and pure
understanding, as well as the research methods associated with them in geopolitics, has some advantages and
disadvantages. are both theoretical and applied. As a result, it is necessary to seek out a suitable methodology
with the greatest theoretical and practical benefits and the fewest limitations and shortcomings. The important
thing to remember about research is that, in general, every research process can be divided into two parts or
major stages. These two stages are as follows:1-Data collection stage; 2- Data evaluation stage. According to
the authors of the article, the collection of experimental and understanding methods can only be used in the
stage of data collection in geopolitical research and by geopoliticians due to some positive and acceptable
advantages and aspects. participate in research However, due to theoretical and practical shortcomings, both
of the above methods fall short of the expected efficiency and capabilities in the data evaluation stage, which
is considered the main and final stage of the research process. As a result, we believe that only the
"hypothetical-inferential" method, and more specifically, the "hypothetical-deductive" method, can be used
as the single, final, and common method of experimental sciences in the main stage of research (data
evaluation). The sentence is geopolitical in nature. Another noteworthy point is that, in addition to the
positivist approach's reading and interpretation of the concept of empirical science, another reading and
interpretation of the meaning of empirical science can be presented, which, while enjoying the positivist
approach's existing advantages, lacks its weaknesses. and its fundamental issues, This technique is a
hypothetical-inferential technique. In this method, the starting point of scientific research is revealed
experimentally, in contrast to the positivist method, which considers the beginning of research as
"observation," and also to interpretative and understanding methods, which relate the beginning of research
to a kind of revelation and inner intuition.
Defınition of Geopolitics
The definition of any science is inextricably linked to its nature, because the nature of any science determines
the type and content of propositions used in that science. As a result, each science is defined by at least three
bases:
The first is "subject," which is used to define real and subject-oriented sciences like philosophy, mathematics,
and natural experimental sciences. The second basis is "purpose and function," which is regarded as the credit
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and social sciences definition criterion. The criterion of "methodology" is the third criterion for defining a
science. For example, from a methodology standpoint, sciences can be divided into three categories: rational
sciences, experimental sciences, and transferable sciences (Musbah-Yazdi, 2012: 76-77 and Soroush, 2013 A,
24).
Since the collection of social sciences, including geopolitics, are considered to be valid and functional sciences
in terms of their nature, if we consider the purpose and function criterion as the basis of a definition for this
field, in short, the definition of geopolitics will be "the science of generating power from geographical
sources." As can be seen, the given definition of geopolitics was created with the credit and functional nature
of this field in mind, demonstrating its suitability with the nature of the field. Needless to say, the
aforementioned definition has numerous advantages over traditional definitions of this field.
Traditional definitions of geography and geopolitics proposed by old and new geographers have paid no
attention to logical criteria. And, without considering the credit and functional nature of this field, they have
provided subject definitions of this science, ignoring the fact that providing a definition based on the subject
for this field is virtually impossible. Because the subject definition is only applicable to subject-oriented and
real sciences, whereas social sciences, particularly geopolitics, have a non-realistic nature and are classified
as valid, functional, and problem-oriented sciences. Geopolitics has a composite nature and is made up of
separate combinations, namely geo and politics, and the relationship between these two parts was indeed
dominated by the relationship between knowledge and value and is related to the topic of relationships between
real and credit issues. The concept of geopolitics is formed in the mind and through reasoning by establishing
the relationship and combination of three objective facts: "geographical source," "existence of at least two
actors," and "existence of the relationship of interaction, competition, dominance, and influence between
actors." As a matter of rational credit, the three objective facts mentioned are real phenomena that comprise
the conceptual structure of geopolitics. As a result, the concept of geopolitics can be classified as secondary
philosophical or rational credit concept.
Geopolitical Applications
As previously stated, the existential philosophy of the social sciences seeks to identify issues and problems in
the environment and space of human life and to provide effective and appropriate solutions to those issues.
Social sciences, by definition, are problem-oriented and applied sciences, each of which studies a subset of
life's problems and dilemmas and attempts to solve them in various ways. Solving these issues and improving
the living conditions of those who live in these areas. As a result, studies in the field of social sciences,
including geopolitics, are not limited to purely theoretical studies; rather, theoretical and environmental studies
in this field are considered as a prelude to achieving practical solutions, and their results are used to set plans,
instructions, and implementation strategies in various political, economic, social, cultural, security, and other
sectors. As a result, we regard the social sciences and the disciplines that comprise them as functional and
problem-oriented sciences.
Traditional understandings of geography and geopolitics, as well as the presentation of subjective and nonfunctional definitions of this science, which are primarily focused on the mutual relations between man and
nature or the mutual relations between geography and politics, have caused this field to stagnate and decline
in the past. It reduced the nature of this field to a marginal and ineffective academic field among others.
Because of its limited role in social affairs, it is regarded as one of the fields with the least positive reception
and demand among students and researchers. In addition, when compared to other fields, graduates in this
field had the lowest chance of finding suitable jobs. This situation, which coincided with a shift in the
philosophical and theoretical approach to this field in the years following World War II, particularly in the
second half of the twentieth century, resulted in a quantitative and qualitative leap and progress in the field of
geography and geopolitics. to have a more appropriate scientific position and functional capabilities than in
the past Because of this academic field's many capabilities in various fields, it has achieved a pivotal position
among other academic disciplines in the political, economic, cultural, and security fields. As a result,
geography and its various branches are regarded as the infrastructure of space studies in most developed
countries, serving as the foundation for developing broad political, economic, and other programs. Below, in
brief, we highlight some of the fields and areas of activity of geopoliticians and researchers in this field:
In the arena of political affairs: Geopolitical studies are used in the field of identifying and estimating
geographical capacities and advantages as well as geographical limitations with the aim of compiling
geopolitical codes for creating national power and strategies.
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In the economic field: Geopolitical research is used in the field of identifying and evaluating environmental
capabilities, especially in the field of natural and human resources, with the aim of compiling geo-economic
codes and designing economic strategies.
In the cultural context: Geopolitical research in the field of culture evaluates the resources of cultural capacities
and values and is used in the field of developing cultural strategies.
In the field of defense and security: Geopolitical research is used in the field of identifying environmental
capacities with the aim of formulating defense and security strategies and identifying strengths and
weaknesses, opportunities and threats in the field of defense and security.
In general, geopolitical studies in various political, economic, cultural, security, environmental, and space
management fields with titles such as geoeconomy, geoculture, hydropolitics, etc., have wide applications in
the production and management of power derived from geographical sources.
CONCLUSION
From the perspective of "philosophy of science," we attempted to explain and formulate the theoretical nature
of geopolitics. The authors' goal in writing this article was to provide a concise picture of the nature and
essence of geopolitical science. However, due to the limitations of the number and volume of articles, we have
tried to avoid describing the content in detail and mentioning additional details. In this article, the author takes
a realist and critical rationalist philosophical approach. According to the theoretical and fundamental nature
and content of the article, the sources used in it are of documentary type, and the method of analysis of its
content is through reasoning and rational arguments and by the method of logical and epistemological analysis.
In this article, the theoretical and philosophical dimensions of geopolitics from the point of view of the
philosophy of science have been presented and discussed. In this review, we have explained the nature, subject,
method, definition, and applications of geopolitical science.
According to the author's investigation and findings, geopolitical science is among the valid and objective
(functional) social sciences, and it is classified as legal and experimental science in the classification of
sciences. Due to the credible nature of the phenomena and matters under study, geopolitical science is
classified as a problem-oriented and functional science with no subject. In this regard, the element of
"function" has become the subject of this science, and the field's existence, survival, and overall coherence are
provided and guaranteed in this manner. The findings of the article show that, like other social science fields,
this field has methodological pluralism as well as "explanatory and explanatory" methodological approaches.
However, in geopolitics, as in other experimental sciences, the "hypothetical-inferential" method is the main
and final method, and other methods can only be used during the data collection phase of the research. The
article's perspective on the definition of geopolitical science is that the basis for defining a science is primarily
dependent on the general nature of that science. As a result, the author of the article proposed the following
definition of the mentioned science, taking into account the functional nature and main problem of geopolitical
science, and basing it on it: "Science of power generation from geographical sources." In terms of geopolitical
science utilization, the research in this article demonstrates that geopolitics, due to its functional and problemoriented nature, holds a central position among other fields of social sciences. It also plays an important role
in the management and organization of geographical spaces by identifying problems and providing effective
and appropriate solutions, and the abilities of this science in various political, economic, and social fields;
cultural; security; environmental; and finally formulation and presentation of development strategies can be
used in the aforementioned fields. As a result, it is regarded as a practical and managerial discipline.
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AZERBAYCANIN İŞGALDEN KURTARILMIŞ BÖLGELERİNDE “AKILLI KÖY” PROJESİNİN
UYGULANMASI
IMPLEMENTATION OF THE "SMART VILLAGE" PROJECT IN THE RELEASED REGIONS
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ÖZET
Nüfusun göçünü ve yerleşmesini etkileyen başlıca faktörler arasında istihdam ve maddi refahın sağlanması ve
gerekli altyapının sağlanması oldukça önemlidir. Uzun yıllardır işgal altında olan Karabağ ve Doğu
Zengezur'un ekonomik-coğrafi bölgelerinde, tüm altyapı düşmanlar tarafından tahrip edildi ve yok edildi. Bu
nedenle Azerbaycan hükümeti işgalden kurtarılan topraklarda büyük çaplı inşaat çalışmalarına başlamış ve
nüfusun bir an önce geri dönmesini sağlayacak projeler hayata geçirilmiştir. Nüfusun yüksek düzeyde sosyal
ve maddi refahını sağlamak ana hedeflerden biridir. Bu doğrultuda atılan adımlar arasında kurtarılmış
bölgelerde tarımsal ve sosyal hizmet alanlarının oluşturulması, girişimciliğin geliştirilmesi için yeni ve en
modern teknolojilerin tanıtılması yer alıyor. Kafkasya'da ilk kez uygulanacak ve modern standartları
karşılayan projelerin işgalden kurtulmuş topraklarımızda hayata geçirilmesi, bu toprakların bizim için ne kadar
değerli olduğunun bir göstergesidir. Nüfusun kırsal yerleşimlere dönüşü ve kurtarılan topraklarda istihdamın
geliştirilmesi için en önemli projelerden biri “akıllı köy” kavramıdır. Zengilan'ın Ağalı köyünde ilk kez
uygulanan "akıllı köy" konseptinin kapsamı daha da genişletilecek. Proje, kalkınmanın 5 ana bileşenini
içeriyor: konut, üretim, sosyal hizmetler, akıllı tarım ve alternatif enerji.
Anahtar kelimeler: akıllı köy, altyapı, istihdam, yeşil teknoloji, Zengilan, Azerbaycan
ABSTRACT
Among the main factors affecting the migration and settlement of the population, it is very important to
provide employment and material welfare and to provide the necessary infrastructure. In the economicgeographical regions of Karabakh and East Zangezur, which have been under occupation for many years, all
infrastructure has been destroyed and destroyed by the enemies. For this reason, the Azerbaijani government
has started large-scale construction works on the lands liberated from occupation and projects have been
implemented to ensure the return of the population as soon as possible. Ensuring a high level of social and
material well-being of the population is one of the main goals. Among the steps taken in this direction are the
creation of agricultural and social service areas in the liberated areas, the introduction of new and most modern
technologies for the development of entrepreneurship. The fact that projects that will be implemented for the
first time in the Caucasus and that meet modern standards are implemented in our liberated lands is an
indication of how valuable these lands are to us. One of the most important projects for the return of the
population to rural settlements and the development of employment in the liberated lands is the concept of
“smart village”. The scope of the "smart village" concept, which was implemented for the first time in the
Ağali village of Zangilan, will be further expanded. The project includes 5 main components of development:
housing, production, social services, smart agriculture and alternative energy.
Keywords: smart village, infrastructure, employment, green technology, Zangilan, Azerbaijan
GİRİŞ
Dünyada “akıllı köy” projelerinin hayata geçirilmesindeki temel amaç, köylerden kentlere insan akışının
engellenmesidir[7]. Diğer bir deyişle, kırsal kesimde yaşayan insanlara kentte yaşayan nüfusa sunulan tüm
hizmetlerden köylerde de rahatça yararlanabilecekleri koşullar sağlanmalıdır. Nüfusun kırsal yerleşimlere
dönüşü ve kurtarılan topraklarda istihdamın geliştirilmesi için en önemli projelerden biri “akıllı köy”
kavramıdır. Zengila'nın Ağalı köyünde ilk kez uygulanan "akıllı köy" konseptinin kapsamı daha da
genişletilecek. Proje, kalkınmanın 5 ana bileşenini içeriyor: konut, üretim, sosyal hizmetler, akıllı tarım ve
alternatif enerji [6].
PROJE ANALİZİ
"Akıllı Köy" konseptindeki ana konulardan biri de konut. 19 Nisan 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "akıllı şehir" ve "akıllı köy" kavramlarının geliştirilmesine ilişkin bir kararname
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imzaladı ve 26 Nisan'da ilk "akıllı köy" inşa edildi. Ağalı köyü arazisinde projenin temeli atıldı. Burada ilk
etapta çevre dostu ve yenilikçi yapı malzemeleri kullanılarak 200 müstakil evin inşaatı tamamlandı. Ağalı
köyünde modern bir okul, kreş, poliklinik ve elektronik yönetim merkezleri inşa edilmiş olup, tüm konutlar,
sosyal tesisler, tarım ürünlerinin işlenmesi ve üretimi için alternatif enerji kaynakları sağlanmasına yönelik
tedbirler alınmıştır. Aynı zamanda proje kapsamında 4 adet iki katlı konut dışı bina, 360 kişilik okul ve 60
kişilik kreş yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında konut koşullarının iyileştirilmesi ve modern
altyapının oluşturulması kentlere nüfus göçünü de önleyecektir [7].
İstihdam sağlanması öncelikli konulardan biri olduğundan, hem üretim hem de üretim dışı alanların
geliştirilmesi projenin ana yönlerinden biridir. Zengilan bölgesinde istihdam edilen nüfusun çeşitli alanlara
göre dağılımı aşağıdaki gibidir [1].
İstihdam edilen nüfusun ekonominin sektörlerine göre dağılımı
(15 ve üzeri)
Çizelge 1
Arazi
Toplam
Tarım,
Sanayi
İnşaat
Ticaret
Ulaşım
istihdam
avcılık ve
edilen nüfus ormancılık
sayısı
Zengilan
16466
620
1420
3210
2889
1930
erkekler
10143
237
963
3073
1695
1840
kadınlar
6323
383
457
137
1194
90
Kentsel nüfus 7521
231
684
1433
1352
884
erkekler
4598
92
466
1384
769
838
kadınlar
2923
139
218
49
583
46
Köy nüfusu
8945
389
736
1777
1537
1046
erkekler
5545
145
497
1689
926
1002
kadınlar
3400
244
88
611
44
74
Kaynak: ARDSK, Azerbaycan Cumhuriyeti nüfusunun listelenmesi, 2009
Tablodan da görüleceği üzere nüfusun çoğunluğu inşaat ve ticaret sektörlerinde çalışmaktadır. Bu nedenle,
imar çalışmalarına yerel nüfusu dahil ederek, o bölgelerde istihdam sağlamak ve nüfusun yaşaması için bir
fırsat yaratmak mümkündür.
Projenin yönlerinden biri de "akıllı tarım". Asıl mesele, köylünün köyde sürekli olarak gerekli geliri elde
etmesidir. Bunun için köylünün işini kolaylaştıracak altyapının oluşturulması ve tarım makineleri temini için
tercihli şartlarda leasing hizmetlerinin verilmesi önemlidir. Su yönetimi ve sulama sistemlerinin kayba izin
vermeyecek ve çiftçiyi memnun edecek düzeyde inşa edilmesi, tarımsal bitkiler için gübre ve zararlılara karşı
ilaç satışını sağlayacak satış noktalarının oluşturulması, ürünün rahat satışını sağlayacaktır. Bu ve diğer
sorunları çözmek, köylüyü çiftçiliğe teşvik etmenin yanı sıra "akıllı köy" kavramının ana unsurlarından biridir.
"Akıllı Köy" kavramının ana yönlerinden biri sosyal hizmetlerin geliştirilmesidir. Aynı zamanda, maddi
refahın sağlanmasının yanı sıra, nüfusun kültürel rekreasyonu ve sosyal hizmetlere erişimi sağlanacaktır. Bunu
sağlık hizmetleri örneğinde görmek mümkündür. Halihazırda, kentsel ve kırsal alanlarda sağlık hizmetlerinin
hem erişilebilirliği hem de kalitesi arasında belirli farklılıklar bulunmaktadır. Kırsal kesimde ise insanların bu
hizmetlere erişiminde bazı sorunlar devam etmektedir. Farklı şekillerde olabilirler. Bu sorunlardan biri, şehre
ve şehirden seyahat etmek için finansal fırsat ve zaman. Çalışmalar, özellikle çok önemli analizlerin ve üreme
sorunlarının sağlanmasında bu sorunların daha belirgin olduğunu göstermektedir. Burada yeni tip sağlık
kurumları, mobil mini laboratuvarlar, ilaç satan ATM'ler ve en önemlisi "akıllı kutular" inşa ederek sorunu bir
ölçüde çözmek mümkün. "Akıllı kutular", genellikle tekerlekli, yani arabanın üstüne monte edilmiş küçük
dolaplardır. Burada kan bağışı yaparak birkaç saat içinde 30'dan fazla tahlilin sonucunu öğrenebilirsiniz. Bu
analizin sonuçları sadece köylünün kendisine değil, ilçe merkezinde kurulan özel merkeze de iletilir. Sonuç
olarak, köylüler analizi öğrendikten sonra bu "akıllı kutuda" canlı olarak soru sorabilir ve doktordan
konsültasyon alabilirler. Bu uygulama ABD, İngiltere, Norveç ve çok sayıda gelişmiş ülkede uygulanmaktadır
[7].
Kırsal kesimdeki nüfusun temel zorluklarından bazıları eczaneler ve ATM'lerle ilgilidir. Her köyde hem eczane
hem de bankacılık hizmeti kurmak, insanlar için zor olabilen maliyetli ve uzun bir süreç olabilir. Birçok
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Avrupa ülkesinde olduğu gibi, bu sorunun ortak çözümü için hem ilaç satışını hem de ATM'leri birleştiren
ATM tipi eczaneler inşa etmek mümkündür.
Ülkede eğitimin geliştirilmesi, bölgeler ve başkentler arasındaki eğitim düzeyindeki farklılıkların giderilmesi
ve eğitimin kalitesinin yükseltilmesi sadece işgalden kurtulmuş topraklarımızda değil, cumhuriyetin her
yerinde en önemli unsurlardır. devletin öncelikli sorunları. Bunun için cumhuriyetin farklı bölgelerinde
STEAM merkezleri kurulur, akıllı tahtalar kurulur, bilgisayarlar dağıtılır, okullar internet ağına bağlanır vb.
Bütün bunlar, hatta cumhuriyetimizde uygulanacak eğitim teknolojileri ve projelerinin ilk uygulaması dahi,
"akıllı köy" ve "akıllı şehir" kavramları çerçevesinde işgalden kurtulmuş topraklarımızda gerçekleşecektir. Bu
önlemler, öğrencilere yüz yüze ve uzaktan eğitimde kaliteli eğitim sağlayacak, yeni iş fırsatlarının
yaratılmasını teşvik edecek ve ekonomik olarak aktif nüfus sayısını artıracaktır.
Zengilan bölgesinde istihdam edilen nüfusun üretim dışı alanlara göre dağılımı aşağıdaki gibidir [1].
İstihdam edilen nüfusun ekonominin sektörlerine göre dağılımı
(15 ve üzeri)
Çizelge 2
Arazi
Toplam
Eğitim Bilim
Sağlık
ve Kamu
Kültür ve
istihdam
sosyal
yönetimi, sanat
edilen nüfus
hizmetler
savunma
sayısı
ve sosyal
güvenlik
Zengilan
16466
2365
47
1163
897
219
erkekler
10143
478
18
221
642
78
kadınlar
6323
1887
29
942
255
141
Kentsel nüfus
7521
1098
18
533
416
85
erkekler
4598
220
6
92
283
30
kadınlar
2923
878
12
441
133
55
Köy nüfusu
8945
1267
29
630
481
134
erkekler
5545
258
12
129
359
48
kadınlar
3400
1009
17
501
122
86
Kaynak: ARDSK, Azerbaycan Cumhuriyeti nüfusunun listelenmesi, 2009
Tablodan da görüleceği üzere üretim dışı alanlarda çalışanların büyük bir kısmı eğitim ve sağlık sektörünün
payına düşmektedir. Bu aynı zamanda bu bölgelerdeki nüfusun artan talebinin bir göstergesidir.
Zengilan ilçesinde yerinden edilenler, kendileri için inşa edilen iskan kasabasında Sumgayıt, Bakü ve Masazir
şehirlerine geçici olarak yerleştiler. Gözlemlerimize dayanarak, çok sayıda kişinin atalarının topraklarına
mümkün olan en kısa sürede geri dönmekle ilgilendiğini söyleyebiliriz.
SONUÇ
Sonuç olarak belirtmek gerekir ki, 30 yıllık hasretten sonra memleketine dönen insanların maddi refah ve
kültürel rekreasyonlarının sağlanması, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve hizmetlere erişim imkânı her
zaman elinizin altında. devletimizin dikkatine. Bu yönde ilk adım Zengilan ilçesine bağlı Ağalı köyünde
uygulanmış olsa da, işgalden kurtarılan diğer bölgelerde de kademeli olarak uygulanması planlanıyor.
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APPLICATION OF THE OPTIMIZATION FEATURE IN HFSS PROGRAM:
A DUAL BAND ANTENNA DESIGN SAMPLE
Ali Recai CELIK
ORCID: 0000-0002-6917-5170
ABSTRACT
Antennas have critical roles for many applications in the electromagnetic area. These applications operate at
different microwave bands or combinations of these bands. Among the several types of the antennas,
microstrip patch antennas (MPAs) are suitable for using in various systems. In the MPA design process,
firstly a specific resonant frequency is determined and obtained for desired bands. Then, various operations
are performed for some purposes such as increasing the bandwidth and gain, decreasing the size, creating
new operating frequencies, etc. The trial-and-error method can be used while performing these operations.
However, this method is both time-consuming, and requires high experience. Thus, it is important to use
some optimization techniques to provide better results more easily.
Optimization can be defined as a method applied to improve the systems. In doing so, it changes the initial
parameters using the available information. It can be used to increase the performance of the antennas by
optimizing different design parameters such as patch size, ground structure, feeding position etc. There are
many optimization techniques that users apply using various algorithms or that are readily available in the
simulation programs. In this study, the optimization feature of the High Frequency Structural Simulator
program is introduced in details, and this feature is used for design a dual-band antenna whose parameters
were determined empirically in a previous study. It is observed that the return loss results of the optimized
antenna are better than those of the previously designed antenna. Accordingly, the importance of the
optimization process is demonstrated in a sample design.
Keywords: Antenna Design, HFSS Program, Optimization Process
INTRODUCTION
Antenna is an important element for the electromagnetic field area. Among the different antenna types,
microstrip patch antenna (MPA) stands out due to its compact structure. On the other hand, MPAs have the
disadvantage of having narrow bandwidth (BW). Therefore, various types of research are carried out to
increase the BW, and create new operating frequency. For these purposes, it is necessary to apply some
modifications to the initial design such as adjusting the patch size, changing the ground structure, moving
the feed position etc. [1-3]. These operations can be done empirically or using optimization techniques. The
advantages of using optimization are to save time and obtain better results more easily.
To explain the optimization in more detail, it can be defined as a method applied to improve the systems. It
changes the initial parameters using the information that are available in the system. It can be used to
increase the performance of the antennas by optimizing different design parameters. There are many
optimization algorithms such as evolutionary strategy, particle swarm, differential evolution, function
minimization, genetic algorithm, etc. [4].
In addition to these algorithms, optimization menus that are found in the simulation programs can also be
preferred. One of these programs is High Frequency Structural Simulator (HFSS) which is a highperformance electromagnetic field simulator that enables to design and model of various 3D devices,
especially antennas [5]. Parametric analysis, optimetric analysis, and pattern search are some of the
optimization steps found in HFSS program.
In this study, the optimization feature of the HFSS program is preferred to redesign a dual-band antenna
proposed in [6]. It was the inset-fed MPA, and operated at C-band and X-band. As shown in Figure 1, the Lshaped and inverted L-shaped slots had been used on the ground part of that antenna. The dimensions and
positions of the slots were determined by using a trial-and-error process. These parameters have been
optimized here by using the optimization steps mentioned above. After optimization, the return loss (RL)
results of the antenna have been better than those of the previously proposed antenna.
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Figure 1. Arrangement of the antenna designed previously in [6]
FINDINGS AND DISCUSSIONS
In the first step of the design, the antenna parameters had been calculated based on the transmission line
model to obtain one resonant frequency [7]. Then, ‘defected ground structure’ was used to improve the
bandwidth and obtain a new resonance frequency as proposed in [8]. As mentioned above, the sizes and
positions of the ground slots were determined empirically. According to the design made with this method,
the RL results shown in Figure 2 were obtained.

Figure 2. RL results of the antenna before making any optimization
Before starting to optimize the parameters in the design, it must first be given variable names to them. For
example, the positions of the slots, which are 3 mm away from the right and left edges of the antenna, can be
defined as 'slotposition1' and 'slotposition1+29mm' (since the antenna has a horizontal length of 35 mm).
Then, the following steps are followed in order:
- Select the ‘HFSS > Optimetrics Analysis > Add Parametric’ operation.
- Click the Add button in the ‘Setup Sweep Analysis’ window.
- Select the 'slotposition1' variable in the ‘Add/Edit Sweep’ window.
- Click the ‘Linear Step’ option. Add ‘Start: 3mm, Stop: 8mm, Step: 1mm values’.
- Select the ‘Add and Ok’ buttons to finalize the adjustment.
According to the results of the parametric analysis, it was understood that the left edge of the slot should be
shifted to 5 mm, and the right edge to 27 mm. It has been observed that the BW increases and the RL
decreases in these positions of the slots. However, the desired levels have not been reached. Therefore, a
more precise adjustment was required.
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The steps given below are followed to optimize the slots positions:
- Select the ‘Design Properties > Optimization’, and mark the variable slotposition1.
- Write Min = 4 mm and Max = 6 mm values to examine the gap between 1 mm less and 1 mm more
than 5 mm.
- Continue with ‘Optimetrics Analysis > Add Optimization’, and select ‘Pattern Search’
- Check the Setup Calculations button and in the Add/Edit Calculation box:
- Perform these steps; ‘Report Type: Modal Solution Data’, ‘Solution: Setup1: Sweep1’, ‘Category: S
Parameter’, ‘Quantity: S(P1,P1)’, ‘Function: dB’.
- Select ‘Add Calculation and Done’ buttons. The range expression defines the 5 GHz to 12 GHz
range (for C Band and X band) [9].
- Write ‘Goal <= [-10]’ (since the aim is to reduce the RL below 10 dB)
- Perform the analysis after the Optimetrics > OptimizationSetup step.
- Select the ‘View Analysis Result’, and obtained the results. The ‘Cost Function’ point closest to 0
would be the ideal position for the slots.
In this study, the state of ‘Cost Function = 0’ has been obtained for left slot and right slot positions at 5.45
mm and 29.55 mm, respectively. The similar process has been repeated for the size of the slots. After the
optimization, it has been understood that making the edge dimensions of the slots 10.5 mm will give better
results. According to all these findings, the new results are given in Figure 3. As seen, the BW has been
increased, and the second resonance has been occurred between the 9.5 GHz and 11.5 GHz. Furthermore,
the RL level approaches the -50 dB values.

Figure 3. RL results of the antenna before and after the HFSS optimizations
CONCLUSIONS
MPAs are suitable for using in many applications such as mobile communications, microwave imaging,
remote sensing, wireless and satellite communication, radar systems, etc. Hence, an antenna design with
high performance is an important goal for researchers. When designing an antenna to be used in microwave
applications, it must first be known in which band the antenna will operate. The most widely used bands are
S, C and X bands that cover the ranges of 2-4 GHz, 4-8 GHz and 8-12 GHz, respectively [9]. After
determining the working band of the antenna, various methods are used to create the resonance frequency.
Afterwards, some modifications are made to the initial design to improve the antenna. Using optimization
processes while making these modifications saves the designer time and provides convenience.
In this study, an antenna operating at both C and X bands has been redesigned to increase the BW, and
create new operating frequency. Since the antenna was previously designed by trial and error method, this
time the ground structure has been changed by applying optimization. For this purpose, the positions and
dimensions of two slots in the ground part have been optimized in HFSS. Thus, two design processes were
compared and it was understood that better results were obtained more easily. However, it was stated in the
previous study that parasitic element should be used in order to obtain this good results. Accordingly, the
importance of the optimization process has been demonstrated in a sample design.
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THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING MICROWAVE IMAGING IN BRAIN
STROKE DETECTION
Ali Recai CELIK
ORCID: 0000-0002-6917-5170
ABSTRACT
Brain stroke is a sudden-onset injury affecting the central nervous system. For effective treatment, the
disease must be diagnosed within a short time from the onset. For this purpose, various biomedical imaging
systems are used. Among many systems, microwave imaging (MI) has recently become promising in
imaging the head for strokes. MI is a non-invasive method having some superiorities over existing methods
such as mammography, magnetic resonance, ultrasound, positron emission tomography, cerebral
angiography, computerized tomography-angiography etc. On the other hand, there are some deficiencies
compared to these methods. Therefore, researchers continue to work for improving this method.
In this study, firstly MI is mentioned in detail, and some studies in the literature using this method for
detection of the brain stroke are reviewed. According to the results obtained from the studies examined, the
advantages and disadvantages of MI are summarized. Then, some suggestions for eliminating the
disadvantages are listed. It is emphasized that the use of this method will become widespread, together with
elimination of the deficiencies.
Keywords: Brain Stroke, Biomedical Imaging, Microwave Head Imaging
INTRODUCTION
There are many biomedical imaging methods used in the diagnosis and treatment of diseases. The most
appropriate method is selected according to the type of disease and the parts it affects in the body. For
example; X-Ray mammography, magnetic resonance imaging, digital tomography and ultrasound can be
used for detecting breast tumors [1-3]. In the detection of brain hemorrhages, positron emission tomography,
cerebral angiography, computerized tomography-angiography and magnetic resonance angiography are the
main imaging methods [4]. In addition to these methods, ‘microwave imaging (MI)’ which is a non-invasive
method has come to the fore in recent years. Microwaves are electromagnetic waves with frequencies
ranging 300 MHz - 300 GHz as seen in Figure 1 [5]. They are widely used in households, communication
systems, industrial applications, and medical area as mentioned above.

Figure 1. Electromagnetic radiation spectrum [5]
It is known that tumors, hemorrhages and blood clots have higher dielectric constant and conductivity values
than healthy tissues at microwave frequencies [6-8]. According to the basic principle of the MI, abnormal
tissues can be detected through significant differences in the electrical properties between them and in the
surrounding tissues [9].
Brain stroke is a sudden-onset injury affecting the central nervous system. It can be classified as ischemic
and hemorrhagic strokes. Since the incorrect determination leads to death of the patient, the disease must be
diagnosed within a short time from the onset for effective treatment [10]. This is a particularly challenging
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problem, and using MI in head imaging is an emerging method to overcome this problem. However, it has
some merits and drawbacks.
In this study, firstly MI is mentioned in detail, and some studies in the literature using this method for
detection of the brain stroke are reviewed. Then, the advantages and disadvantages of MI are summarized,
and some suggestions for eliminating the disadvantages are listed. It is emphasized that the use of this
method will become widespread in the coming years, together with the elimination of the deficiencies.
FINDINGS AND DISCUSSIONS
When the electromagnetic waves pass from one medium to another medium, some of the wave passes to the
second medium, and some is reflected back as shown in Figure 2. In the MI technique, the short pulses are
sent to and received from the different locations with the antennas. Time delays and amplitudes of the
transmitted and scattered signals are examined, and the data about the location and size of the target is
obtained successfully [11,12].

Figure 2. Transition of an electromagnetic wave to a different medium [12]
There are many studies investigating the performance of MI method. Two different microwave-based
devices for brain imaging were proposed in [13]. The system was based on microwave scattering
measurements with the antennas worn on the head. A proof of principle was presented that this measurement
method can differentiate Intra Cerebral Hemorrhage from Ischemic Stroke in acute stroke patients. It was
emphasized that microwave-based systems can be easily used in a pre-hospital setting due to their smaller
size compared to Computer Tomography and Magnetic Resonance Imaging.
In the study of [14], two novel techniques were proposed for detecting brain stroke to reinforce the image
quality in MI method. An array of 16 antenna elements surrounding the head was preferred in the
measurements. It was shown how the presented techniques enable the detection and localization of
hemorrhagic stroke accurately. In [15], MI system was applied to a realistic head phantom using the Born
iterative method. The aim of that study was to detect hemorrhagic stroke within the brain tissues. According
to the results of the measurements, reconstructed images of the phantom showed the CSF and stroke clearly
visible. However, the skull and fat layer were poorly reconstructed.
In another study, computer simulations and 2D head model with stroke were used to examine the
performance of MI [16]. It was mentioned that imaging the deep brain tissues presents a significant
challenge. Nevertheless, high-performance and nonlinear MI techniques produced biologically meaningful
images including images of stroke.
An experimental measurement configuration of the microwave head imaging system designed for brain
stroke detection was presented in [17]. A compact-sized antenna was used to test the location of bleeding
due to hemorrhagic targets. A head phantom was placed at the center of the system as seen in Figure 3.
Mono static radar technique is utilized to collect the scattered signals. In this technique, the same antenna is
used for both transmitting and receiving microwave signals. Therefore, the scattering parameter 'S11' is
measured, and this parameter allows the determination of the reflection coefficient.
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Figure 3. A measurement system used for the head imaging [17]

-

-

In addition to the few studies given as examples above, similar processes have been shown in many other
studies and the state and importance of MI in the detection of brain stokes has been explained [18-21]. When
all these studies were examined, it was understood that the MI method had several advantages and
disadvantages which are summarized below:
Advantages of MI:
In abnormal cases such as the presence of a malignant tumor, the formation of ischemia, and vascular
occlusion, the differences resultant in electrical properties of the tissues can be detected easily with MI.
It is a reliable imaging method since the microwaves are non-ionizing.
Microwave technologies are portable, durable, and cost-effective. Therefore, it is possible to intervene with
the patients in a short time.
Disadvantages of MI:
The electrical properties of the region with brain stroke should be close to the external characteristics of the
region. Otherwise, the energy coming from outside will be reflected back to a large extent. Accordingly, a
material having the electrical properties close to the head skin should be use instead of the air. This is a
requirement that complicates the measurement process.
The electrical parameter values of 'grey matter', 'white matter' and blood in the brain are close to each other.
Therefore, it is not easy to obtain a clear image.
Numerous measurements are required to determine the location and size of the brain hemorrhage. This can
cause a waste of time.
CONCLUSIONS
In this study, firstly an emerging head imaging method using microwaves was mentioned in detail, and some
studies in the literature were reviewed. According to the examined studies, using MI in head imaging,
especially in brain stroke detection has some merits and drawbacks. The advantages of this method can be
summarized as low health risk, sensitivity to malignant tumours, minimal discomfort, and non-invasive
detection. The disadvantages of this method can be summarized as the complexity of the brain structure, the
difficulty of obtaining a clear image, the waste of time caused by measuring from different angles.
New image processing algorithms can be developed to better measure complex brain structures. Highperformance antennas can be designed to obtain clear images, and an environment with the same electrical
properties as the brain can be placed in the helmet for impedance matching. Multi-static measurements can
be made by connecting multiple antennas with a switching system in order to prevent time loss caused by
measuring from different angles. In conclusion, it is understood that the use of this method will become
widespread in the near future, together with elimination of the deficiencies.
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ÖZET
Bu araştırmada kurumsal sosyal sorumluluğun (KSS) örgütsel davranış ve tutumları üzerine etkisini inceleyen
doktora ve yüksek lisans tezlerinin bibliyometrik analizi yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ulusal Tez
Merkezinde yer alan 584 adet lisansüstü tez çalışması oluşturmuştur. Araştırma konusunu içeren 70 tez
değerlendirmeye alınmıştır. Tezlerin incelenmesinde bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır.
Bibliyometrik analiz kapsamında; araştırmacıların cinsiyeti, tez danışmanlarının unvanı, tezin türü, tezin
yazıldığı enstitü, tezin yapıldığı sektör, tezin araştırma yöntemi, örneklem sayısı, örneklem yöntemi, örneklem
ili/ülkesi, tezlerde kullanılan kaynak sayısı, etik kurul izni, araştırmanın yapıldığı kurum izni, tezlerde ulaşılan
sonuçlar ele alınmıştır. Çalışma sonucunda; en fazla tez 2019 yılında yazıldığı, tezlerin yüksek oranda Sosyal
Bilimler Enstitüsünde çalışıldığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde genel olarak KSS ile
örgütsel davranış ve tutumlar arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin olduğu görülmekte, ayrıca çalışanların
KSS faaliyetlerinde yer alması örgütsel davranış ve tutumlar üzerindeki etkisini anlamlı derecede arttırdığı
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Davranış ve Tutumlar, Bibliyometrik Analiz.
ABSTRACT
In this research, bibliometric analysis of doctoral and master's theses examining the effect of corporate social
responsibility (CSR) on organizational behavior and attitudes was made. The universe of the research
consisted of 584 postgraduate thesis studies in the National Thesis Center. 70 theses containing the research
topic were evaluated. The bibliometric analysis method was used in the examination of theses. Within the
scope of bibliometric analysis; The gender of the researchers, the title of the thesis supervisors, the type of the
thesis, the institute where the thesis was written, the sector of the thesis, the research method of the thesis, the
number of samples, the sampling method, the sample province, the number of sources used in the theses, the
permission of the ethics committee, the permission of the institution where the research was conducted, the
results obtained in the theses. In the results of working; it was determined that the most theses were written in
2019, and the theses were mostly studied in the Social Sciences Institute. When the results of the research are
examined, it is seen that there is a significant and positive relationship between CSR and organizational
behavior and attitudes. In addition, it is seen that the involvement of employees in CSR activities significantly
increases the effect on organizational behavior and attitudes.
Key Words: Corporate Social Responsibility, Organizational Behavior and Attitudes, Bibliometric Analysis.
GİRİŞ
Kurumsal sosyal sorumluluk; kurumun amaçlarını gerçekleştirirken kurumun bilgi ve kaynaklarını toplumun
sorunlarını çözmede gönüllü olması ve ahlaki değerlere sadık kalması olarak tanımlanabilir. Toplum, kurumun
sorunları çözmek için harekete geçtiğini gördüğünde kurum daha da itibarlı hale gelmektedir. Sadece kâr
amacı güderek faaliyet gösteren kurumlar kamuoyu tarafından kabul görmemektedir. Bu yüzden kurumlar
sosyal sorumluluk taşıyan faaliyetlere yönelmekte ve rakipler arasında farklılığını gösterip olumlu bir itibara
ulaşmaya çalışmaktadır. Karar vericiler kendi çıkarlarını düşündükleri kadar toplumun çıkarlarını da koruyup
geliştirdiklerinde iyi bir yaşam kalitesi oluşturulacak ve kurum çalışmaları ile toplumun istekleri arasında
uyum sağlanması mümkün hale gelmektedir (Özkan, 2009).
Sosyal sorumluluk ile kurumlar hiçbir karşılık beklemeden toplumun refah seviyesini ve yaşam kalitesini
arttırmak için birtakım faaliyetler içerisinde olmaları gerekmektedir. Çünkü sosyal sorumluluğun bir gereği
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olarak bunların yapılması insanlar tarafından kurum itibarının yükselmesine yardımcı olmaktadır (Karaköse,
2006).
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramı literatürde “toplumsal sorumluluk”, “şirketlerin toplumsal
sorumluluğu” gibi isimlerle de anılmaktadır (Dicle ve Ertop, 2019).
KSS’nin genel kabul görmüş bir tanımını bulmak hâlâ zordur (Latif ve Sajjad, 2018). Votaw’a göre (1972)
KSS görkemli bir terimdir; herkes için bir anlam ifade eder, ancak herkes için aynı anlamı taşımamaktadır.
KSS, kimine göre yasal sorumluluk ve yükümlülükleri ifade ederken, kimi için de etik anlamda sosyal açıdan
sorumlu davranış anlamına gelir. Bu bağlamda birçok kişi bu kavramı hayırsever bir katkı ile eşdeğer
görürken, KSS kavramına en çok sahip çıkan kişiler için meşruiyet ile ait olma anlamını taşımaktadır. Örneğin,
KSS politikası Çin’de bir işletme için güvenli ve yüksek kaliteli ürünler üretmek iken, Almanya’da güvenli
işgücü sağlamak ve Güney Afrika’da sağlık hizmetleri ve eğitim gibi sosyal gelişim için kullanılmaktadır
(Thrasyvoulou, 2016).
Lisansüstü düzeyde yapılmış bu araştırmaların bibliyometrik profilini veren çalışmaların olması amacıyla
konu üzerinde çalışılmaya değer bulunulmuştur. Ulusal Tez Merkezinde detaylı aramada kurumsal sosyal
sorumluluk konusu aratıldığında 584 tez çalışması yapıldığı tespit edilmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluğun
örgütsel davranış ve tutumlar ile çalışanlar üzerine etkisini inceleyen araştırmalar aratıldığında 70 tez
çalışması görülmektedir.
Çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluğun örgütsel davranış ve tutumlar
üzerine etkisini inceleyen tez çalışmalarının;
1. Yayınlandığı yıllara göre dağılımı nasıldır?
2. Araştırmacıların cinsiyetine göre dağılımı nasıldır?
3. Danışmanların unvanlarına göre dağılımı nasıldır?
4. Çalışmaların türüne göre dağılımı nasıldır?
5. Yayınlandığı enstitülere göre dağılımı nasıldır?
6. Sektöre göre dağılımı nasıldır?
7. Araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır?
8. Çalışmada kullanılan örneklem sayısına göre dağılımı nasıldır?
9. Örneklem yöntemine göre dağılımı nasıldır?
10. Verilerin toplanıldığı şehre/ülkeye göre dağılımı nasıldır?
11. Çalışmada kullanılan kaynak sayısına göre dağılımı nasıldır?
12. Etik kuruldan izin alma dağılımı nasıldır?
13. Araştırmanın yapıldığı kurumdan izin alma dağılımı nasıldır?
14. Çalışmadan elde edilen sonuçlar nelerdir?
YÖNTEM
Kurumsal sosyal sorumluluğun örgütsel davranış ve tutumlar üzerine etkisini inceleyen tezlerin bibliyometrik
analizinin ortaya konulması, etkilerinin neler olduğunu ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu araştırmada
bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini, Ulusal Tez Merkezinde yayınlanmış konu başlığında “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”
kelime grubunu içeren; aynı zamanda örgütsel davranış ve tutumlar üzerine etkisini inceleyen 58 adet
lisansüstü tez çalışması ve 12 adet doktora çalışması oluşturmaktadır. Örneklem için evrenin tamamı ele
alınmaya çalışılmıştır. Tezlerde incelenen faktörler olarak; araştırmacıların cinsiyeti, tez danışmanlarının
unvanı, tezin türü, tezin yazıldığı enstitü, tezin yapıldığı sektör, tezin araştırma yöntemi, örneklem sayısı,
örneklem yöntemi, örneklem ili/ülkesi, tezlerde kullanılan kaynak sayısı, etik kurul izni, araştırmanın yapıldığı
kurum izni, tezlerde ulaşılan sonuçlar ele alınmıştır. Tezlerin daha iyi anlaşılabilmesi için konu ile ilgili excel
formatında frekans ve yüzde analizleri incelenmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluğun örgütsel davranış ve
tutumlar üzerine etkisinin pozitif sonuç/negatif sonuç dağılımları verilmiştir.
Verilerin Analizi
Excel formatındaki analiz sonucundan elde edilen verilerin betimlenmesi için yüzde ve frekans tablolarından
yararlanılmıştır.

403

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH
September 28-29,2022-Istanbul

BULGULAR
Genel Bulgular
Araştırma kapsamında değerlendirmeye alınan tezlere ait genel bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir. Kurumsal
sosyal sorumluluğun örgütsel davranış ve tutumlar ile çalışanlar üzerine etkisi incelendiğinde toplam 70 adet
lisansüstü tez çalışması yapıldığı belirlenmiştir.
Tablo 1. Tezlere ait genel bilgiler

Nu. Yazar

Yıl

Tezin Türü

1

Ergun,S.

2021 Doktora

2

Sancar, O.

2021 Doktora

3

Yaslan, Y.

2021 Yüksek Lisans

4

Kayrakçı, H.

2021 Yüksek Lisans

5

Hacıoğlu, İ.

2021 Yüksek Lisans

6

Bezci, M.

2021 Yüksek Lisans

7

Avşar, Y.

2020 Yüksek Lisans

8

Charyyev, E.

2020 Yüksek Lisans

9

Kılıç, Ç.

2020 Yüksek Lisans

10

Erbil, M.

2020 Doktora

11

Özdemir, G.

2020 Yüksek Lisans

12

Ulu, E.

2019 Yüksek Lisans

13

Ünsal, G.

2019 Yüksek Lisans

14

Uzunkaya, H.

2019 Yüksek Lisans

15

İlhan, M.

2019 Yüksek Lisans

16

Kaçın, A.

2019 Yüksek Lisans

17

Selek, S.

2019 Yüksek Lisans

18

Karanfil, S.

2019 Yüksek Lisans

Araştırmanın
sonucu
Araştırma
Türü
(Kurumsal sosyal sorumluluk ile
örgütsel davranış ve tutumlar
arasındaki ilişki)
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
Nicel
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile kurum imajı arasında
Nicel
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile duygusal ve normatif
Nicel
bağlılık türleri arasında pozitif
yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
değer bağlılığı boyutu üzerinde
Nicel
etkili olduğu, devam bağlılığı
boyutu üzerinde ise anlamlı bir
etkisi bulunmamıştır.
KSS ile ÖVD arasında anlamlı bir
Nicel
ilişki bulunamamıştır.
KSS ile ÖVD arasında pozitif
Nicel
yönde ilişki vardır.
KSS ile iş tatmini arasında pozitif
Nicel
yönde ilişki vardır.
KSS ile içsel motivasyon arasında
Nicel
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
Nicel
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile ÖVD arasında pozitif
Nicel
yönde ilişki vardır.
KSS ile dışsal prestij arasındaki
Nicel
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
Nicel
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
Nicel
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile ÖVD arasında pozitif
Nicel
yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel güven arasında
Nicel
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
Nicel
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile ÖVD arasında pozitif
Nicel
yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
Nicel
pozitif yönde ilişki vardır.
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19

Aydoğdu, G.

2019 Yüksek Lisans Nicel

20

Özbek, K.

2019 Yüksek Lisans Nicel

21

Ya, R.

2019 Yüksek Lisans Nicel

22

Özgür, M.

2019 Yüksek Lisans Nicel

23

Ünal, E.

2019 Yüksek Lisans Nicel

24

Arıkan, Ö.

2019 Yüksek Lisans Nicel

25

Ata, H.

2018 Yüksek Lisans Nicel

26

Gürbüzsal, R.

2018 Yüksek Lisans Nicel

27

Kunda, M.

2018 Yüksek Lisans Nicel

28

Gürlek, M.

2018 Doktora

Nicel

29

Boğan, E.

2018 Doktora

Nicel

30

Özkan, H.

2018 Yüksek Lisans Nicel

31

Topuz, Z.

2018 Yüksek Lisans Nitel

32

Ağırbaş, A.

2018 Yüksek Lisans Nicel

33

Atsan, M.

2017 Doktora

Nicel

34

Sönmez, B.

2017 Doktora

Nicel

35

Khadayarı, M.

2017 Yüksek Lisans Nicel

36

Karataş, A.

2017 Yüksek Lisans Nicel

37

Karataş, E.

2017 Yüksek Lisans Nicel

38

Ön, E.

2017 Yüksek Lisans Nicel

39

Arslanboğa, A.

2016 Yüksek Lisans Nicel

40

Sönmez, B.

2016 Yüksek Lisans Nicel

41

Karabekiroğlu,
A.

2016 Yüksek Lisans Nicel

KSS ile iş tatmini arasında pozitif
yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile işe adanmışlık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel özdeşleşme
düzeyleri üzerinde pozitif yönde
ilişkisi vardır.
KSS ile çalışan bağlılığı arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgüt kültürleri ve kurum
imajı ile arasında anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır.
KSSk
değişkeninin
örgütsel
bağlılık üzerindeki etkisi dışsal
prestij algısı değişkeni analize
dahil edildiğinde azaldığı tespit
edilmiştir.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile ÖVD arasında pozitif
yönde ilişki vardır.
KSS ile işe adanma arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile duygusal bağlılık üzerinde
olumsuz ve olumlu yönde ilişki
vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile iş tatmini arasında pozitif
yönde ilişki vardır.
KSS ile iş tatmini arasında pozitif
yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile ÖVD arasında pozitif
yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel adalet arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile ÖY arasında pozitif yönde
ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
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42

Vonçin, T.

43

Yorulmazer, G. 2016 Yüksek Lisans Nicel

44

Kızıl, S.

2016 Doktora

45

Vatanseer, G.

2015 Yüksek Lisans Nicel

46

Boğan, E.

2015 Yüksek Lisans Nicel

47

Güvenci, C.

2015 Yüksek Lisans Nicel

48

Sonduk, A.

2015 Yüksek Lisans Nicel

49

İnceöz, S.

2015 Yüksek Lisans Nicel

50

Çelik, Y.

2013 Yüksek Lisans Nicel

51

Ural, G.U.

2013 Yüksek Lisans Nitel

52

Bülbül, İ.A.

2013 Doktora

53

Şahinoğlu, F.

2011 Yüksek Lisans Nicel

54

Erden, P.

2011 Yüksek Lisans Nicel

55

Çam, Y.İ.

2010 Yüksek Lisans Nicel

56

Hasanov, V.

2010 Doktora

57

Erdem, H.

2010 Yüksek Lisans Nitel

58

Ayçiçek, D.

2010 Yüksek Lisans Nicel

59

Akhüseyinoğlu,
2010 Yüksek Lisans Nicel
A.

60

Şahlanan, Ö.

2010 Yüksek Lisans Nicel

61

Okyay, G.

2009 Yüksek Lisans Nicel

62

Özkoç, A.G.

2009 Doktora

63

Kasımoğlu, E.

2009 Yüksek Lisans Nicel

64

Doğan, N.

2007 Yüksek Lisans Nicel

65

Özdemir, H.Ö.

2007 Doktora

66

Coşkun, H.M.

2007 Yüksek Lisans Nicel

KSS ile iş tatmini arasında pozitif
yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile kurumsal itibar ve örgütsel
özdeşleşme arasında pozitif yönde
ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgüte olan güven arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel özdeşleşme
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile kurumsal itibar arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile iş tatmini arasında pozitif
yönde ilişki vardır.
KSS ile kurumsal iletişim arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile ÖVD arasında pozitif
yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile iş ahlakı arasında pozitif
yönde ilişki vardır.
KSS ile iş tatmini arasında pozitif
yönde ilişki vardır.
KSS ile kurumsal iletişim arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile iş tatmini arasında pozitif
yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile kurum imajı arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile iş etiği arasında pozitif
yönde ilişki vardır.
KSS ile örgütsel bağlılık ve iş
tatmini arasında pozitif yönde
ilişki vardır.
KSS ile örgütle özdeşleşme
arasında pozitif yönde ilişki vardır.

2016 Yüksek Lisans Nicel

Nicel

Nicel

Nicel

Nicel

Nicel
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67

Türler, D.

2006 Yüksek Lisans Nicel

68

Atlığ, N.S.

2006 Yüksek Lisans Nicel

69

Pehlivan, N.

2004 Yüksek Lisans Nicel

70

Serbest, M.P.

2003 Yüksek Lisans Nicel

KSS ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
KSS ile iş etiği arasında pozitif
yönde ilişki vardır.
KSS ile iş tatmini arasında pozitif
yönde ilişki vardır.
KSS ile kurumsal gönüllülük
arasında pozitif yönde ilişki vardır.

Tezlerin Türleri
Çalışmalardan 12’si doktora tezi, 58’i yüksek lisans tezidir.
Tablo 2: Çalışmaların türleri
Çalışma Türü
Yüksek Lisans
Doktora

Çalışma Sayısı (N)
58
12

%
82,86
17,14

Tez Türleri
Yüksek Lisans

Doktora

17%

83%

Şekil 1. Tez türleri
Çalışmalarda Tercih Edilen Sektörler
Tez çalışmalarının sektörlere göre dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen
çalışmalardan 12’si kamu sektöründe yapılmıştır. Yapılan tezlerin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde en
çok çalışmanın %68,57 ile özel sektörde yapıldığı, %12,86’sının ise kamu ve özel sektörde yapıldığı
belirlenmiştir.
Tablo 3: Çalışmaların sektör dağılımı
Çalışmanın
Yapıldığı N
Sektör
Kamu
12
Özel
48
Kamu ve Özel
9
Sektör Belirtilmeyen
1

%
17,14
68,57
12,86
1,43
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Çalışmanın Yapıldığı Sektör
Kamu

Özel

Kamu ve Özel

13%

1%

Sektör Belirtilmeyen

17%

69%

Şekil 2. Çalışmanın Yapıldığı Sektör
Yayınlandığı Enstitülere Göre Dağılım
Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluğun örgütsel davranış ve tutumlar ile çalışanlar üzerine etkisini
inceleyen 70 tez çalışmasının % 94,29’u sosyal bilimler enstitülerinde yapıldığı belirlenmiştir (Tablo 4).
Tablo 4: Yayınlandığı Enstitü Dağılımı
Çalışmanın
Yapıldığı N
Sektör
Sosyal Bilimler
66
Eğitim Bilimleri
3
Fen Bilimleri
1

%
94,29
4,29
1,43

Yayınlandığı Enstitü Dağılımı
Sosyal Bilimler
4%

Eğitim Bilimleri
2%

Fen Bilimleri

94%

Şekil 3. Enstitü türleri
Tez Çalışmalarının Araştırmacıların Cinsiyetine Göre Dağılımı
Tablo 5 incelendiğinde tez çalışmalarının sayısı araştırmacıların cinsiyeti açısından ele alındığında kadın
araştırmacıların sayısının 45 ve erkek araştırmacıların sayısının 25 olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 5: Araştırmacıların Cinsiyetine Göre Dağılımı
Araştırmacıların Cinsiyeti N
Kadın
45
Erkek
25

%
64,29
35,71

Araştırmacıların Cinsiyetine Göre Dağılımı
Kadın

Erkek

36%

64%

Şekil 4. Araştırmacı cinsiyeti
Etik Kurul İzin Durumu
Tez çalışmalarının etik kurul izin durumuna göre dağılımı incelendiğinde 15 araştırmanın etik kurul izninin
mevcut olduğu, 55 araştırmada ise etik kurul izin durumunun belirtilmediği tespit edilmiştir.
Tablo 6: Etik Kurul İzin Durumu
Etik Kurul İzni
N
Var
15
Etik Kurul İzni Belirtilmeyen 55

%
21,43
78,57

Etik Kurul İzni
Var

Etik Kurul Belirtilmeyen

21%

79%

Şekil 5. Etik kurul izin durumu
Araştırmanın Yapıldığı Kurumdan İzin Durumu
Tez çalışmalarının kurum izin durumuna göre dağılımı incelendiğinde 4 araştırmanın etik kurul izninin
mevcut olduğu, %94,29 ile 55 araştırmada kurum izin durumunun belirtilmediği tespit edilmiştir.
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Tablo 7: Araştırmanın Yapıldığı Kurumdan İzin Durumu
Kurum İzni
N
Var
4
Kurum İzni Belirtilmeyen
66

%
5,71
94,29

Araştırmanın Yapıldığı Kurumdan İzin
Var

Kurum İzni Belirtilmeyen
6%

94%

Şekil 6. Araştırmanın yapıldığı kurumdan izin durumu
Tez Çalışmalarının Danışmanların Unvanlarına Göre Dağılımı
Tez çalışmalarının danışman öğretim elemanı unvanlarına göre dağılımı incelendiğinde en çok araştırmanın
%37 ile Profesör danışmanlığında gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Tablo 8: Danışman Unvanına Göre Dağılım
Danışman Unvanı
N
Doktor Öğretim Üyesi / Yrd. Doç. Dr. 19
Doçent
25
Profesör
26

%
27,14
35,71
37,14

Danışmanların Ünvanlarına Göre Dağılımı
Doktor Öğretim Üyesi / Yrd. Doç. Dr.

Doçent

Profesör

27%
37%

36%

Şekil 7. Danışman unvanı
Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı
Çalışmaların yıllara göre dağılımı Tablo 9’da gösterilmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluğun örgütsel davranış
ve tutumlar ile çalışanlar üzerine etkisini inceleyen çalışmalarda özellikle 2019 yılında 13 araştırma yapılarak
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ciddi bir artış gözlenmektedir. 2020 yılında 5, 2021 yılında ise 6 çalışma yapılmıştır. 2003 yılından beri
yapılan 70 çalışmanın 32’si son dört yılda yapılan çalışmalara denk gelmektedir.
Tablo 9: Yıllara Göre Yazılmış Tez Sayısı
Kurum İzni
N
2003
1
2004
1
2006
2
2007
3
2009
3
2010
6
2011
2
2013
3
2015
5
2016
6
2017
6
2018
8
2019
13
2020
5
2021
6

%
1,43
1,43
2,86
4,29
4,29
8,57
2,86
4,29
7,14
8,57
8,57
11,43
18,57
7,14
8,57

Yıllara Göre Tez Sayısı
14
12
10
8
6
4
2
0

2003 2004 2006 2007 2009 2010 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Yapılan Tez Sayısı

Şekil 8. Yıllara göre yayınlanmış tez sayısı
Çalışmaların Yapıldığı Şehirler
Tez çalışmalarının illere göre dağılımı Tablo 10’da gösterilmiştir. 70 çalışmanın uygulaması toplam 24 farklı
şehir ve 5 farklı ülkede gerçekleştirilmiştir. 14 çalışmada ise Türkiye genelinde yapıldığı belirlenmiştir. En
fazla araştırmanın 15 çalışma ile İstanbul’da, 5 çalışma ile Ankara şehrinde yapılmıştır. İstanbul ve Ankara’yı
3 çalışma ile Antalya ve Bursa takip etmiştir.
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Tablo10: Çalışmaların yapıldığı şehirlerin/ülkelerin dağılımı
Çalışmanın Yapıldığı Şehir N
Adana
1
Ankara
5
Antalya
3
Artvin
1
Azerbaycan
1
Batman
1
Bursa
3
Danimarka
1
Edirne, Ankara, Antalya
1
Erzurum
1
İstanbul
15
İstanbul, Ankara
1
İstanbul, Antalya
1
İstanbul, Gebze, Edirne
1
İstanbul, İzmir, Kocaeli
1
İzmir
2
Kanada
1
Kocaeli
2
Kocaeli, İstanbul
1
Konya
1
Nevşehir, Kayseri
1
Şırnak
1
Trabzon
2
Uşak
1
Yozgat
1
Türkiye, Kamboçya
1
Türkiye, Türkmenistan
1
Türkiye Geneli
14
Şehir/Ülke Belirtilmeyen
4

412

%
1,43
7,14
4,29
1,43
1,43
1,43
4,29
1,43
1,43
1,43
21,43
1,43
1,43
1,43
1,43
2,86
1,43
2,86
1,43
1,43
1,43
1,43
2,86
1,43
1,43
1,43
1,43
20,00
5,71
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Çalışmanın Yapıldığı Şehirlerin/Ülkelerin Araştırma
Sayısı
Şehir/Ülke Belirtilmeyen
Türkiye Geneli
Türkiye, Türkmenistan
Türkiye, Kamboçya
Yozgat
Uşak
Trabzon
Şırnak
Nevşehir, Kayseri
Konya
Kocaeli, İstanbul
Kocaeli
Kanada
İzmir
İstanbul, İzmir, Kocaeli
İstanbul, Gebze, Edirne
İstanbul, Antalya
İstanbul, Ankara
İstanbul
Erzurum
Edirne, Ankara, Antalya
Danimarka
Bursa
Batman
Azerbaycan
Artvin
Antalya
Ankara
Adana
0

5

10

15

Şekil 9. Çalışmanın yapıldığı şehirlerin/ülkelerin araştırma sayısı

20

Çalışmaların Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı
Tablo 11: Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı
Araştırma Yöntemi
N
%
Nitel
3
4,29
Nicel
67
95,71
Türkiye’de yapılan kurumsal sosyal sorumluluğun örgütsel davranış ve tutumlar ile çalışanlar üzerine etkisini
inceleyen çalışmalarda araştırma yöntemi olarak 67 tez çalışması ile en fazla nicel yöntem kullanıldığı
belirlenmiştir.
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Çalışmaların Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı
Nitel

Nicel
4%

96%

Şekil 10. Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı
Çalışmaların Örneklem Yöntemine Göre Dağılımı
Tablo 12: Örneklem Yöntemlerine Göre Dağılımı
Örneklem Yöntemi
N
%
Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi
6
8,57
Kartopu Tekniği
1
1,43
Kasıtlı Örnekleme Yöntemi
1
1,43
Kolayda Örnekleme Yöntemi
9
12,86
Örneklem Yöntemi Kullanılmayan
1
1,43
Örneklem Yöntemi Belirtilmeyen
52
74,29
Tez çalışmalarının örneklem yöntemlerine göre dağılımı Tablo 12’de gösterilmiştir. Yapılan tezlerin örneklem
yöntemine göre dağılımı incelendiğinde çalışmaların %74’ünde örneklem yöntemi belirtilmediği, %9’unda
ise tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yönteminin kullanıldığı belirlenmiştir.
Çalışmaların Örneklem Yöntemine Göre Dağılımı
9%

2%
1%
13%
1%

74%

Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi

Kartopu Tekniği

Kasıtlı Örnekleme Yöntemi

Kolayda Örnekleme Yöntemi

Örneklem Yöntemi Kullanılmayan

Örneklem Yöntemi Belirtilmeyen

Şekil 11. Örneklem Yöntemlerine Göre Dağılımı
SONUÇ
Tarihsel açıdan bakıldığında Sanayi Devrimi ile yaşanan teknolojik gelişmeler ve toplumsal alanlarda yaşanan
yenilikler toplumsal yapı anlamında yeni oluşumları getirmiştir. İş dünyasında ortaya çıkan gelişmeler,
işletmelerin sadece somut varlıklardan oluşmadığını, soyut varlıklarında işletmelerin sürekliliği üzerinde etkili
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olduğunu göstermiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerin, çalışanların örgüte olan
bağlılığına doğrudan etki ettiği, bireylerin çalıştıkları ortamda kendilerini mutlu ve huzurlu hissederek
motivasyonlarını arttıran çalışmalar olduğu anlaşılmıştır.
2003-2021 yılları arası kurumsal sosyal sorumluluğun örgütsel davranış ve tutumlar ile çalışanlar üzerine
etkisi konularında Türkiye’de yazılmış tezlerin incelendiği bu makalede, en fazla tezin yazıldığı yıl 2019’da
13 adet tez olarak, tezlerin yüksek oranda Sosyal Bilimler Enstitüsünde çalışıldığı, yapılan tezlerin büyük
oranda yüksek lisans tezi olduğu belirlenmiştir. Tez danışman unvanlarında en çok profesör danışman hocalar
ile çalışıldığı, örneklem olarak en fazla özel sektörün seçildiği, örneklem ortalama sayısının doktora tezi
başına 775 yüksek lisans tezleri için ise tez başına 188 kişi olduğu, kaynak kullanımının ortalama yüksek
lisans tezlerinde 144, doktora tezlerinde ise 248 olduğu, çalışmaların daha çok İstanbul ilinde yapıldığı, veri
toplama yöntemi olarak anket kullanıldığı belirlenmiştir. Nicel araştırmaların sonuçları incelendiğinde
araştırmaların %83,58’inde kurumsal sosyal sorumluluk ile örgütsel davranış/tutumlar ve çalışanlar arasında
anlamlı ve pozitif bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.
Kurumsal sosyal sorumluluğun örgütsel davranış ve tutumlar ile çalışanlar üzerine etkisini içeren
bibliyometrik analizlerin yapılması ve sonuçların sunulması hem okuyuculara, hem kurum ve kuruluşlardaki
yönetici, lider pozisyondaki bireylere önemli ve faydalı veriler sunacağı düşünüldüğünden, yeniden belirli
aralıklarla çalışılması önerilmektedir.
Bu konu ile ilgili Kütahya’da sağlık sektöründe yapılan bir araştırma olmadığı için, yapılması planlanan
“kurumsal sosyal sorumluluk algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde yöneticiye duyulan güvenin
aracılık rolü” başlıklı çalışmamızın önemi artmaktadır.
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PSİKİYATRİK BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE DİJİTAL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN
KULLANIMI
USE OF DIGITAL HEALTH TECHNOLOGIES IN INDIVIDUALS WITH PSYCHIATRIC
DISORDER
Ozlem KAÇKIN
ORCID: 0000-0003-1720-0343
Emre CIYDEM
ORCID: 0000-0002-2886-6848
ÖZET
Teknolojideki gelişmeler, birey ve toplum sağlığı açısından önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu
gelişmeler, dünyadaki tüm sağlık sistemlerinde dijital bir dönüşüm başlatmıştır. Bu sayede, özellikle sağlık
hizmetlerinin geliştirilmesine yardımcı olacak dijital konsültasyon, tele-tıp, uzaktan tedavi ve mobil sağlık
uygulamaları geliştirilmiştir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle
yürütülen hasta teşhis, tedavi ve bakım yöntemleri hızla dijital ortamlara aktarılmıştır. Bu durum sağlık
hizmetlerini daha ekonomik hale getirmiş, hastaların modern teşhis yöntemlerine, tedavi seçeneklerine ve
çeşitli bakım uygulamalarına erişebilirliğini arttırmıştır.
Teknolojinin gelişimi ve erişilebilirliği arttıkça psikiyatrik bozukluğu olan hastaların tedavi ve bakımında
kullanılmak üzere geliştirilen dijital sağlık teknolojileri de gelişmiş ve çeşitlilik göstermiştir. Bu teknolojiler
arasındaki yapay zeka, sanal gerçeklik, e-sağlık, tele-tıp, akıllı telefon uygulamaları, izleme cihazları ve
giyilebilir teknolojiler psikiyatrik bozukluğu olan hastalara yönelik bakım ve uygulamalarda yaygın bir
biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Konuyla ilişkili literatürde, psikiyatri alanında dijital sağlık
teknolojilerinin ve bu teknolojilerin hedefe uygun kullanımının, bakım kalitesi, sağlık hizmetlerinin
organizasyonu ve sunumu açısından birçok avantaja sahip olduğu belirtilmiştir. Diğer yandan bu
uygulamaların sıklıkla etik sorunlar, maliyet baskıları, ekonomik fizibilite veya erişim sorunları ile yakından
ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle özellikle düşük sosyoekonomik düzeye sahip ve teknolojik
uygulamalara erişimde sorun yaşayan gruplar açısından dezavantajlara sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Bu
derlemenin amacı, psikiyatrik bozukluğu olan bireylerde dijital sağlık teknolojilerinin kullanımı, bu
teknolojilerin avantaj ve dezavantajlarını belirlemektir.
Anahtar Kelimeler: Psikiyatri, Psikiyatrik bozukluk, Dijital sağlık teknolojileri, Derleme
ABSTRACT
Advances in technology have caused significant changes in terms of individual and public health. These
developments have initiated a digital transformation in all healthcare systems around the world. In this way,
digital consultation, tele-medicine, remote treatment and mobile health applications have been developed to
help improve health services. Therefore, patient diagnosis, treatment and care methods, which have been
carried out with traditional methods in health services for many years, have been rapidly transferred to
digital environments. This situation has made health services more economical and increased the
accessibility of patients to modern diagnostic methods, treatment options and various care practices.
As the development and accessibility of technology increased, digital health technologies developed for use
in the treatment and care of patients with psychiatric disorders have also developed and diversified. Among
these technologies, artificial intelligence, virtual reality, e-health, tele-medicine, smartphone applications,
monitoring devices and wearable technologies have been widely used in care and applications for patients
with psychiatric disorders. In the related literature, it has been stated that digital health technologies in the
field of psychiatry and the targeted use of these technologies have many advantages in terms of quality of
care, organization and delivery of health services. On the other hand, it has been reported that these practices
are often closely related to ethical issues, cost pressures, economic feasibility or access issues. For this
reason, it has been revealed that it has disadvantages especially for groups with low socioeconomic status
and having problems in accessing technological applications. The purpose of this review is to determine the
use of digital health technologies and the advantages and disadvantages of these technologies in individuals
with psychiatric disorders.
Keywords: Psychiatry, Psychiatric disorder, Digital health technologies, Review
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GİRİŞ
Teknolojideki gelişmeler, birey ve toplum sağlığı açısından önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu
gelişmeler, dünyadaki tüm sağlık sistemlerinde dijital bir dönüşüm başlatmıştır. Bu sayede, özellikle sağlık
hizmetlerinin geliştirilmesine yardımcı olacak dijital konsültasyon, tele-tıp, uzaktan tedavi ve mobil sağlık
uygulamaları geliştirilmiştir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle
yürütülen hasta teşhis, tedavi ve bakım yöntemleri hızla dijital ortamlara aktarılmıştır. Bu durum sağlık
hizmetlerini daha ekonomik hale getirmiş, hastaların modern teşhis yöntemlerine, tedavi seçeneklerine ve
çeşitli bakım uygulamalarına erişebilirliğini arttırmıştır (Dilbaz ve ark., 2020).
Teknolojinin gelişimi ve erişilebilirliği arttıkça psikiyatrik bozukluğu olan hastaların tedavi ve bakımında
kullanılmak üzere geliştirilen dijital sağlık teknolojileri de gelişmiş ve çeşitlilik göstermiştir. Bu teknolojiler
arasındaki yapay zeka, sanal gerçeklik, e-sağlık, tele-tıp, akıllı telefon uygulamaları, izleme cihazları ve
giyilebilir teknolojiler psikiyatrik bozukluğu olan hastalara yönelik bakım ve uygulamalarda yaygın bir
biçimde kullanılmaya başlanmıştır (Srivastava ve ark. 2020; Lee ve ark., 2021). Konuyla ilişkili literatürde,
psikiyatri alanında dijital sağlık teknolojilerinin ve bu teknolojilerin hedefe uygun kullanımının, bakım
kalitesi, sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve sunumu açısından birçok avantaja sahip olduğu belirtilmiştir.
Diğer yandan bu uygulamaların sıklıkla etik sorunlar, maliyet baskıları, ekonomik fizibilite veya erişim
sorunları ile yakından ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle özellikle düşük sosyoekonomik düzeye sahip
ve teknolojik uygulamalara erişimde sorun yaşayan gruplar açısından dezavantajlara sahip olduğu ortaya
koyulmuştur. Bu derlemenin amacı, psikiyatrik bozukluğu olan bireylerde dijital sağlık teknolojilerinin
kullanımı, bu teknolojilerin avantaj ve dezavantajlarını belirlemektir.
DİJİTAL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
Tele-tıp
Tıp alanında uzaktan erişim uygulamalarının kullanımı 1950’li yıllara dek uzanmaktadır. Kullanıldığı ilk
dönemlerde kablolu telefon ve video teknolojileri kullanılırken günümüzde internet tabanlı uygulamalar ve
akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ile birlikte tıpta telekominikasyon sistemleri daha kullanılabilir ve
ulaşılabilir hale gelmiştir. Akıllı telefon gibi cihazlarla, sağlık profesyonelleri ile hasta arasında
biyosinyaller, görüntüler ve diğer ilgili veriler zaman ve mekân engeli olmadan iletildiğinden, bu sistemin
yürütülmesi için tarafların aynı anda hazır bulunması gerekmemektedir. (Dilbaz ve ark., 2020). Dolayısıyla
acil yardımın gerekli olduğu durumlarda hayat kurtarıcı, özellikle psikiyatrik semptomların alevlendiği
dönemlerde hastaların tedavisinin yeniden düzenlenmesi, kontrol altına alınması ve izlenmesinde yararlıdır.
Bu aynı zamanda sağlık hizmetlerine sınırlı erişime sahip ülkelerin ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerini çok
daha hızlı ve daha kolay sunabilecekleri anlamına gelmektedir (Dilbaz ve ark., 2020).
E-sağlık
E-sağlık ve m-sağlık, akıllı telefon, izleme cihazları veya kablosuz cihazlar aracılığıyla sağlanan sağlık
hizmeti sunumunu içermektedir. Bu tür uygulamaların, hasta gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre
özelleştirilebildiğinden tedaviye uyumu artırabileceği, ruh sağlığı hizmetlerine erişimi büyük ölçüde
arttırabileceği bildirilmiştir (Srivastava ve ark., 2020).
M-Sağlık
E-sağlığın bir alt bileşenidir. M-sağlık veya mobil sağlığı; cep telefonları, kişisel dijital asistanlar (KDA) ve
hasta izleme cihazları ve diğer kablosuz cihazlar gibi mobil cihazlar tarafından desteklenen tıbbi ve halk
sağlığı uygulamaları olarak tanımlamaktadır. Mobil sağlık uygulamaları, psikiyatri hastalarının doktor
randevularını, ilaç etki ve yan etkilerini, fiziksel belirtilerini takip etmesine olanak tanımaktadır. Bu
uygulamalar sayesinde hekimlerin hastaların konumunu, yaşamsal belirtilerini gerçek zamanlı olarak
izlemelerine olanak tanımaktadır. Ayrıca bu uygulamalar sayesinde hastaların, beslenme düzeyleri,
demografik özellikleri ve hareket etme düzeylerine göre kendilerine uygun olan sağlık/fitness uygulamaları
sunmalarına, reçetelerini yüklemelerine ve ilaçlarını evlerine sipariş etmelerine olanak tanımaktadır (Dilbaz
ve ark., 2020).
Giyilebilir teknolojiler
Geçtiğimiz yıllarda, mobil sağlık (m-Sağlık) uygulamaları ve özellikle giyilebilir cihazlar, ruh sağlığı ile
ilgili yüksek kalitede veriler toplayabilir ve kullanılabilir hale gelmiştir. Giyilebilir ürünler, fizyolojik
verilerin sürekli ve ekolojik olarak geçerli bir şekilde toplanmasına izin verebilir. Ayrıca, ilk olarak risk
faktörlerinin belirlenmesinden tedavi ve iyileşme sürecinin sonuna kadar psikiyatrik bozuklukların farklı
aşamalarında hastalığa özgü verileri elde edebilir (Haberer ve ark., 2013). Bununla birlikte, bu sensör
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verilerini gerçek hayatta ruh sağlığı için yararlı ve kullanılabilir hale getirmede çeşitli zorluklarla
karşılaşılmaktadır. Bu süreçte veri işleme ve analiz için önemli ölçüde teknik kapasite gerekmektedir. Ek
olarak, verilerin, eyleme dönüştürülebilir ve yorumlanabilir hale geldiği alanlarda sağlık profesyonelleri ve
hastalar tarafından kullanılacak düzeye getirilmesi gerekmektedir. Lee ve ark. (2021) giyilebilir teknolojinin
büyük potansiyeline rağmen, sağlık profesyonelleri şu anda bu teknolojiyi gerçek hayatta uygun şekilde
uygulamak ve kullanmak için gerekli araç, gereç, bilgi ve eğitimden yoksun olduğunu bildirmiştir (Lee ve
ark., 2021).
Giyilebilir cihazları kullanan çoğu çalışma, bu teknolojilerin tutarlı, kullanışlı ve geçerli olduğunu
bildirmiştir. Depresyon tanılı yatan hastalar antidepresanlarla tedavi edildiğinde, aktigrafi ile ölçülen aktivite
seviyeleri taburcu olduktan sonra önemli ölçüde artmıştır (Raoux ve ark. 2014). Başka bir çalışmada,
Winkler ve ark. (2014) elektrokonvülsif terapi (ECT) yoluyla bile aktivitenin arttığını gözlemlemişlerdir
(Winkler ve ark., 2014). Son olarak, Peis ve ark. (2020), artan motor aktivitenin ve erken aktigrafik ölçüm
kalıplarının, Hiyerarşik Genelleştirilmiş Doğrusal Regresyon Modeli kullanarak hastaneden taburculuk
tarihinin doğru tahminine izin verdiğini bildirmiştir (Peis ve ark., 2020). Benzer şekilde Daele and
Vanhoomissen (2015) tarafından yapılan bir çalışmada çeşitli giyilebilir cihazlardan elde edilen bazı veri
türlerinin depresyonla yakından ilişkili olduğunu, depresyonla ilgili çeşitli parametreler birçok giyilebilir
cihaz tarafından ölçülebildiğini, bu parametrelerin çoğunlukla aktivite/uyku, fizyolojik ve subjektif
parametreler olarak sınıflandırıldığını iade etmiştir (Daele ve Vanhoomissen, 2015). Bu doğrultuda aktivite
özellikleri, uyku düzenleri ve sirkadiyen ritim, giyilebilir cihazlardaki ivme ölçerlerle tahmin
edilebilir. Önceki çalışmalar, fiziksel aktivite ile majör depresif bozukluklar arasındaki ilişkiyi sürekli olarak
ortaya koymuştur. Düzenli olarak fiziksel aktivite yapmayan kişilerin depresif belirtiler gösterme olasılığının
daha yüksek olduğu ifade edilmiştir (Haberer ve ark., 2013).
Akıllı telefon uygulamaları
Günümüzde akıllı telefonlar hasta ve hastalık semptomlarına ilişkin belirti takibi ve veri toplama gibi birçok
amaçla kullanılmaktadır. Akıllı telefonlarda yerleşik olarak bulunan sensörleri kullanarak veri toplayabilen
uygulamalar gittikçe gelişmektedir. Bu sensörler, hareket kalıplarını, sosyal etkileşimleri (metinlerin ve
telefon görüşmelerinin sayısı gibi), günün farklı saatlerindeki davranışları, ses tonunu ve hızını ve daha
fazlasını kaydedebilir (Corry ve ark., 2019; Zhang ve ark., 2022).
Cep telefonlarının yaygınlığını ve akıl sağlığı ile ilgili uygulamaların artan kullanılabilirliğini göz önünde
bulundurarak, bu teknolojilerin bazılarının ruh sağlığı hizmetlerinde özellikle de ruhsal bozuklukları
önlemede önemli bir rol oynayabileceği bildirilmiştir. Konuyla ilişkili olarak Forchuk ve ark. (2015)
tarafından yapılan bir çalışmada depresif semptomların izlenmesi için düzenlenen mobil teknolojilerin
uygulanabilirliğinin ve kabul edilebilirliğinin yüksek olduğu, gençlerin davranışlarını, uykularını, ruh
hallerini takip edebilmeleri sayesinde sağlık profesyonelleri ile hasta arasındaki terapötik ilişkileri
güçlendirdiği, bu uygulamalarla birlikte hastaların psikofarmakolojik tedavi seçenekleri ve ilaçların yan
etkileri hakkında daha rahat konuşabildikleri, özerklik ve öz farkındalık düzeylerinin arttığı belirlenmiştir
(Forchuk ve ark. 2015). Zhang ve ark. (2022) tarafından yapılan başka bir çalışmada ise depresif semptom
şiddeti ile telefonla ölçülen hareketlilik arasındaki boylamsal ilişkiler (ilişkilerin zamansal yönü)
araştırılmıştır. Araştırma sonucunda hareketlilik ve depresyon sempomları arasında negatif yönlü bir ilişki
olduğu belirlenmiştir (Zhang ve ark., 2022). Corry ve ark. (2019) tarafından yapılan sistematik derlemede,
sağlık profesyonelleri tarafından hasta yetişkinlerin bakıcılarına eğitim ve psikososyal destek sağlamak
amacıyla yürütülen telefon müdahalelerinin etkinliği değerlendirilmiştir (Corry ve ark., 2019).
Gelecekte uygulamalar, kullanıcının gerçek zamanlı zihin durumunu belirlemek için bu verileri analiz
etmektedir. Bu tür uygulamalar, mani, depresyon veya psikoz gibi bir ruh hali dönemine işaret eden davranış
kalıplarındaki değişiklikleri ortaya çıkmadan önce tanımlayabilir. Amaç, ciddi ruhsal bozukluğu olan
bireylere ek olarak birçok kullanıcıyı destekleyen uygulamalar oluşturmaktır. Ek olarak akıllı telefonların
veri toplama aracı olarak kullanılması, kullanıcıdan kısa sürede ve konforlu ortamda verilerin toplanmasına,
aynı anda çok sayıda bireyden bilgi alınmasına, araştırmacıların ruh sağlığına yönelik bilgi ve
farkındalıklarının artmasına, uygun tanı, tedavi, bakım ve psikoeğitim müdahalelerinin geliştirilmesine
yardımcı olabilir (Reinertsen ve Clifford, 2017).
Dijital sağlık teknolojilerinin avantaj ve dezavantajları
Dijital sağlık teknolojilerinin hem sağlık profesyonelleri hem de klinisyenler açısından birçok avantajı
olduğu bildirilmiştir. Söz konusu avantajlar aşağıda yer almaktadır (Philippe ve ark., 2022).
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Kolaylık: Hasta ve klinisyen açısından uygun koşullarda, diledikleri konforda zaman ve mekan sınırı
olmadan yapılabilir. Ayrıca yüz yüze randevularda sorun yaşayan hastalar için yararlı olabilir.
Anonimlik: Birçok araştırma, dijital sağlık teknolojilerinin ruh sağlığı hizmetleri açısından birçok açıdan
yararlı olduğunu, geleneksel sağlık uygulamalarına kıyasla ruh sağlığına yönelik yardım aramaya, buna
bağlı ortaya çıkabilecek damgalama ve ayrıştırmayı önleyebileceği bildirilmiştir. Diğer yandan hastalar,
çevrelerindeki diğer bireylerin bilgisi olmadan ve onları sürece dahil etmeden tedavi seçenekleri
araştırabilir.
Yardım almaya başlama: Dijital sağlık teknolojileri, geçmişte ruh sağlığı hizmeti almayı düşünen ancak
farklı nedenlerle bu hizmetlere erişmeyen kaçınan hastalar için iyi bir ilk adım olabilir.
Daha düşük maliyet: Dijital sağlık teknolojileri kapsamında hazırlanan bazı uygulamalar ücretsiz veya
geleneksel bakım hizmetlerinin maliyetlerinden daha düşük olabilmektedir.
Daha fazla kişiye hizmet: Teknoloji, ruh sağlığı hizmeti veren kurumlardan fiziksel olarak uzak bölgelerdeki
insanlara veya ani ihtiyaç durumlarında (örneğin bir doğal afet veya terör saldırısı sonrasında) birçok kişiye
tedavi sunulmasına yardımcı olabilir.
İlgi: Bazı dijital sağlık teknolojileri geleneksel tedavi yöntemlerinden daha iilgi çekici olabilir, ruh sağlığı
hizmeti alanların psikoterapi gibi tedavi seçeneklerine devam etmeye teşvik edebilir.
Zaman sınırı olmadan hizmet: Dijital sağlık tenolojileri, hastanın gün ve saat sınırı olmadan, 7-24 izlenmesi,
gerekli durumlarda müdahale desteği sağlayabilir.
Tutarlılık: Teknoloji, tüm kullanıcılara aynı koşullarda ve aynı tutarlılıkta hizmet sunabilir.
Destek: Dijital sağlık teknolojileri, hastanın hastalık ve tedavi süreciyle ilişkili yeni beceriler kazanması, var
olan olumlu becerilerin pekiştirmesi ve desteklenmesini sağlayabilir ve geleneksel terapiyi tamamlayabilir.
Nesnel veri toplama: Teknoloji, konum, hareket, telefon kullanımı ve diğer bilgiler gibi bilgileri nicel olarak
toplayabilir.
Psikiyatrik bozukluğu olan bireylere yönelik dijital sağlık teknolojileri bir yandan tanı, tedavi ve bakım
seçenekleri açısından hasta ve sağlık profesyonellerine avantajlı durumlar sağlarken diğer yandan bir takım
endişeleri de beraberinde getirmektedir. Dijital sağlık teknolojilerinin olası potansiyel sorunlarını
belirlemek, var olan sorunlarının üstesinden gelmek, olası zararları önlemek açısından oldukça önemlidir.
Dijital sağlık teknolojilerinin olası dezavantajları aşağıda belirtilmiştir (Philippe ve ark., 2022).
Etkililik: Dijital sağlık teknolojileri ile ilgili en büyük endişe, bu teknolojilere dayanan müdahalelerin yararlı
olduğuna ve geleneksel yöntemlerle kıyaslanmalarına dair bilimsel kanıtlar elde etmektir.
Kim ve ne için: Diğer bir endişe de, uygulamaların tüm insanlar ve tüm zihinsel sağlık koşulları için işe
yarayıp yaramadığını anlamaktır.
Gizlilik: Dijital sağlık teknolojilerine dayanan müdahalelerin hassas kişisel bilgilere erişimi
bulunabilmektedir. Bu nedenle uygulama üreticilerinin uygulama kullanıcıları için gizliliği garanti
edebilmesi önemlidir.
Rehberlik: Dijital sağlık teknolojilerine dayanan uygulamalarının etkili olduğunun kanıtlanıp
kanıtlanmadığına yönelik bilimsel verilerin hizmet alan bireylerle paylaşılmasına ilişkin standartlar
bulunmamaktadır.
Düzenleme: Psikiyatrik bozukluğu olan bireylere yönelik teknolojilerin kimler tarafından düzenleyeceği
veya düzenlemesi gerektiği sorusunun yanıtlanması gerekmektedir. Ayrıca, dijital sağlık teknolojilerine
dayanan bir uygulama veya programın sunduğundan fazlasını vaat etmesi durumunda, hizmet alanların, daha
etkili terapilerden uzaklaşabileceğine dair bazı endişeler bulunmaktadır.
Sonuç olarak literatür incelendiğinde, psikiyatri alanında dijital sağlık teknolojilerinin ve bu teknolojilerin
hedefe uygun kullanımının, bakım kalitesi, sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve sunumu açısından birçok
yönden avantajlı olduğu bildirilmiştir. Diğer yandan bu uygulamaların sıklıkla etik sorunlar, maliyet
baskıları, ekonomik fizibilite veya erişim sorunları ile yakından ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu nedenle
özellikle düşük sosyoekonomik düzeye sahip ve teknolojik uygulamalara erişimde sorun yaşayan gruplar
açısından dezavantajlara sahip olduğu ortaya koyulmuştur.
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İKİ PARAMETRELİ STANCU-GADJIEV- KANTOROVICH OPERATÖRÜ
STANCU-GADJIEV- KANTOROVICH OPERATOR WITH TWO PARAMETERS
Nazmiye GONUL BILGIN
ORCID: 0000-0001-6300-6889
Emine GUVEN
ORCID: 0000-0002-5175-7332
ÖZET
Yaklaşım kuramının önemli araçlarından biri olan polinomlar, Bernstein’ın tanımladığı önemli ve kullanışlı
özellikleri olan toplam formülüne dayalı yapılardan sonra, bu alanda kendine yer bulmuştur. Polinomların
matematik dışındaki birçok alanda da önemli uygulamaları olması sebebiyle, birçok polinoma ilişkin
genellemeler tanımlanarak çalışılmaktadır. 2010 yılında Bernstein-Stancu tipi polinomların bir
modifikasyonu Gadjiev ve Ghorbanalizadeh tarafından tanıtılmıştır. Bu çalışmada, tanımladıkları
polinomların yakınsama aralığının hareketli bir aralık olduğunu ve [0, 1] 'e büyüdüğünü gösterdiler. Daha
sonra bu polinomların Bernstein-Chlodowsky-Gadjiev tipi genelleştirmesi başta olmak üzere birçok farklı
modifikasyonu farklı araştırmacılar tarafından çalışılmıştır.
Stancu, 1968'deki genellemesinden sonra 1998'de Bernstein tipi operatörleri iki parametreli olarak tanımladı.
Bu çalışma, operatörler teorisi alanında çalışan araştırmacılar için, yeni bir çalışma kapısını açtı. Kajla
2018'de bu operatörün Kantorovich versiyonunu tanımladı. 2019'daki çalışmasında ise operatörü bir üçgen
üzerinde iki boyutlu olarak çalıştı.
Bu çalışmamızda Gönül Bilgin ve Güven tarafından 2022 yılında tanımlanan iki parametreli StancuGadjiev operatörünün bir Kantorovich versiyonu kurularak bu yeni operatörün önemli yaklaşım özellikleri
incelenecektir. Öncelikle çalışmanın hazırlanması için gerekli olan literatür bilgisi verilmiş ve çalışmaya
neden ihtiyaç duyulduğu ile çalışmanın literatürdeki hangi boşluğu dolduracağına değinilmiştir. İlk olarak
operatörün Korovkin tipli bir teoremi sağladığını göstermek için gerekli eşitlikler elde edilip daha sonra
integral ve toplam formülünün özellikleri de kullanılarak ilgili aralık üzerinde çalışılan uzayın elemanı olan
fonksiyonlara yaklaşım yapılabileceği kanıtlandı. Merkezi moment hesabı yapılarak operatörün yaklaşım
hızı hesabının yapılabilmesi için önemli eşitlikler elde edildi.
Anahtar Kelimeler: İki parametreli Stancu-Gadjiev operatörü, Kantorovich operatörü, Korovkin teoremi,
merkezi moment, yaklaşım hızı.
ABSTRACT
Polynomials, one of the important tools of approximation theory, have found a place in this field after the
structures based on the sum formula, which have important and useful properties defined by Bernstein.Since
polynomials have important applications in many fields other than mathematics, generalizations related to
many polynomials are defined and studied. In 2010, a modification of Bernstein-Stancu type polynomials
are introduced by Gadjiev and Ghorbanalizadeh. In our study, they showed that the convergence interval of
polynomials they defined is a moving interval and grows to [0, 1]. Later, many different modifications of
these polynomials, especially the Bernstein-Chlodowsky-Gadjiev type generalization, were studied by
different researchers.
After his generalization in 1968, Stancu gave Bernstein-type operators with two parameters in 1998. This
study opened a new door for researchers working in the field of operator theory. Kajla described the
Kantorovich version of this operator in 2018. In his work in 2019, his operator worked on a triangle in two
dimensions.
In our study, a Kantorovich version of the two-parameter Stancu-Gadjiev operator defined by Gonul Bilgin
and Güven in 2022 established and the important approximation features of this new operator examined.
First of all, the literature information required for the preparation of the study was given and it was
mentioned why the study was needed and what gap the study would fill in the literature. Initially, necessary
equations were obtained to show that the operator satisfies a Korovkin type theorem, and then by using the
properties of the integral and sum formula, it has been proved that can be approximated to functions that are
the elements of the space studied on the relevant interval. By calculating the central moment, important
equations were obtained to calculate the approach speed of the operator.
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moment, rate of convergence.
GİRİŞ
Son yılların dikkat çeken önemli çalışmalardan olan yaklaşım teorisi; polinomlar gibi gerçel değerli sürekli
fonksiyonlarla özellikleri az bilinen fonksiyonlara, yaklaşmayı hedefler. Matematik ve diğer temel bilim
dallarında bir çok problemin çözümünde yol gösterici olan ve fonksiyonel analizin bir dalı olan yaklaşım
teorisi, analiz, fourier analizi, olasılık teorisi, istatistik gibi alanın bir çok dalıyla da yakından ilişkilidir.
Bu çalışmada incelenen operatör için geçmiş araştırmalara dair alt yapı şu şekilde özetlenebilir. Karl
Weierstrass’ın [1] 1885’te kanıtladığı kapalı bir aralıkta sürekli fonksiyonlara yakınsayan polinomların
varlığı ile ilgili teoremi, 1912 yılında Rus Matematikçi S.N. Bernstein daha sonra kendi adıyla anılacak olan
polinomlar dizisinin; 𝑓𝑓 ∈ 𝐶𝐶[0,1] fonksiyonuna düzgün yakınsayan 𝑥𝑥 ∈ [0,1] ve 𝑠𝑠 ∈ ℕ için
𝑠𝑠
𝑥𝑥
𝑠𝑠
𝐵𝐵𝑠𝑠 (𝑓𝑓; 𝑥𝑥) = � � � 𝑥𝑥 𝑠𝑠 (1 − 𝑥𝑥)𝑠𝑠−𝑟𝑟 𝑓𝑓 � �
𝑟𝑟
𝑠𝑠
𝑟𝑟=0

polinomları olduğunu göstererek bu teoremin daha kolay ve anlaşılır bir ispatını yapmıştır [2]. Polinomların
matematik dışındaki alanlarda da önemli uygulamaları olması sebebiyle, birçok polinoma ilişkin bulgular
genişletilerek çalışmalar yapılmaktadır. Yaklaşım teorisi çalışmalarına hız kazandıran ve matematikçiler
tarafından değişik alanlarda kullanılan çalışmalardan biri olan P.P.Korovkin’in ispatına göre, bir operatör
dizisinin düzgün yakınsaması için yakınsaklık {1, 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 2 } fonksiyonları için sağlanmalıdır [3].
Daha sonra D.D. Stancu, 0 ≤ 𝛼𝛼 ≤ 𝛽𝛽 eşitsizliğini sağlayan ve 𝛼𝛼 ve 𝛽𝛽 reel sayıları için
𝑚𝑚
𝑘𝑘 + 𝛼𝛼
𝑚𝑚
(𝛼𝛼,𝛽𝛽)
𝑆𝑆𝑚𝑚 (𝑓𝑓, 𝑥𝑥) = � � � 𝑥𝑥 𝑘𝑘 (1 − 𝑥𝑥)𝑘𝑘 𝑓𝑓 �
�
𝑘𝑘
𝛽𝛽 + 𝑚𝑚
𝑘𝑘=0

operatörler dizisini tanımlamış ve üzerine çalışmalar yapmıştır [4-6]. Bernstein-Stancu polinomu olarak
bilinen bu polinomun bir genelleştirmesi de Gadjiev ve Ghorbanalizadeh (2010) tarafından bir değişkenli
olarak 𝛼𝛼1 , 𝛼𝛼2 , 𝛽𝛽1 , 𝛽𝛽2
0 ≤ 𝛼𝛼1 ≤ 𝛼𝛼2 ≤ 𝛽𝛽1 , ≤ 𝛽𝛽2
𝛼𝛼
𝑛𝑛+𝛼𝛼2
koşullarını sağlayan pozitif reel sayılar olmak üzere 𝑥𝑥 ∈ � 2 ,
� için
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑛𝑛 𝑛𝑛

𝑛𝑛−𝑘𝑘
𝑘𝑘 + 𝛼𝛼1 𝑘𝑘
𝛼𝛼2 𝑘𝑘 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
− 𝑥𝑥�
𝑆𝑆𝑛𝑛,𝛼𝛼,𝛽𝛽 (𝑓𝑓, 𝑥𝑥) = �
� � 𝑓𝑓 �
� 𝐶𝐶 �𝑥𝑥 −
� �
𝑛𝑛
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 𝑛𝑛
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑘𝑘=0

şeklinde tanımlanmıştır [7].
Operatör teorisinde her geçen gün farklı bakış açılarıyla yeni operatörler tanımlanmakta ve yaklaşım
özellikleri incelenmektedir [8-12]. Günümüzde birçok operatörün tanımlanmasından sonra ilk akla gelen
genelleştirme L. V. Kantorovich [13] tarafından tanımlanan, sürekli fonksiyonlar üzerindeki yakınsamanın
integrallenebilen fonksiyonlar uzayına taşınmasına imkan veren
𝑛𝑛

𝐾𝐾𝑛𝑛 (𝑓𝑓, 𝑥𝑥) = (𝑛𝑛 + 1) � 𝑃𝑃𝑛𝑛,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) �

𝑘𝑘+1
𝑛𝑛+1

𝑘𝑘
𝑛𝑛+1

𝑘𝑘=0

𝑓𝑓(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑑𝑑

ile tanımlanan Kantorovich operatörüdür. Ardından D.Bârbosu bu operatörün genel bir hali olan 𝑓𝑓 ∈
(𝛼𝛼,𝛽𝛽)
𝐿𝐿1 [0,1], 𝑛𝑛 ∈ ℕ olmak üzere, 𝐾𝐾𝑛𝑛 : 𝐿𝐿1 [0,1] → 𝐶𝐶[0,1]
(𝛽𝛽𝛽𝛽)
𝐾𝐾𝑛𝑛 (𝑓𝑓, 𝑥𝑥)

𝑛𝑛

= (𝑛𝑛 + 1 + 𝛽𝛽) � 𝑃𝑃𝑛𝑛,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) �
𝑘𝑘=0

𝑘𝑘+𝛼𝛼+1
𝑛𝑛+𝛽𝛽+1

𝑘𝑘+𝛼𝛼
𝑛𝑛+𝛽𝛽+1

𝑓𝑓(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑑𝑑

şeklinde tanımlı Kantorovich-Stancu tip operatörleri üzerinde çalışmıştır [14].
Yine bu genelleştirmelerden biri de Gönül Bilgin ve Güven tarafından 2022 yılında

𝛼𝛼2 ≤ 𝛼𝛼1 ≤ 𝛽𝛽1 ≤ 𝛽𝛽2 ve 𝑛𝑛 > 𝛼𝛼𝛼𝛼 olsun.
𝛽𝛽−𝑗𝑗
𝛼𝛼2 𝑗𝑗 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2
𝛽𝛽
𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) = � � �𝑥𝑥 −
− 𝑥𝑥� ,
� �
𝑗𝑗
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
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𝛼𝛼2

𝑛𝑛+𝛽𝛽2

≤ 𝑥𝑥 ≤

𝑛𝑛+𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

, 0≤
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𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼−𝑘𝑘
𝛼𝛼2 𝑘𝑘 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2
𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼
� �𝑥𝑥 −
− 𝑥𝑥�
� �
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑘𝑘

𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) = �
olmak üzere

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1
(𝑓𝑓,
𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β 𝑥𝑥) = �
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥)𝑓𝑓 �
�
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
𝑘𝑘=0

𝛼𝛼2

şeklinde tanımlanan 𝑁𝑁𝑛𝑛,𝛼𝛼,𝛽𝛽 : 𝐶𝐶[0,1] → 𝐶𝐶 �

,

𝑗𝑗=0
𝑛𝑛+𝛼𝛼2

𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2

� olan iki parametreli Gadjiev- Stancu operatörüdür [17-

18].
Bu çalışmada iki parametreli Stancu- Gadjiev operatörünün Kantorovich tipli bir genellemesi kurularak bu
yeni operatörün önemli yaklaşım özellikleri incelenecektir
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Tanım 2.1
𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛼𝛼2
≤ 𝑥𝑥 ≤
, 0 ≤ 𝛼𝛼2 ≤ 𝛼𝛼1 ≤ 𝛽𝛽1 ≤ 𝛽𝛽2 , 𝑛𝑛 > 𝛼𝛼𝛼𝛼 olsun.
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝛽𝛽−𝑗𝑗
𝛼𝛼2 𝑗𝑗 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2
𝛽𝛽
𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) = � � �𝑥𝑥 −
−
𝑥𝑥�
,
� �
𝑗𝑗
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼−𝑘𝑘
𝛼𝛼2 𝑘𝑘 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2
𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) = �
� �𝑥𝑥 −
− 𝑥𝑥�
� �
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑘𝑘
olmak üzere
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽

𝑛𝑛+𝛼𝛼2

𝛽𝛽(𝛼𝛼−1)−𝑛𝑛−1
𝑛𝑛+𝛽𝛽2
𝑛𝑛
𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡
𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑓𝑓, 𝑥𝑥) = �
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
𝑓𝑓 �
�
� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛼𝛼2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
𝑘𝑘=0
𝛼𝛼2

şeklinde tanımlı 𝑁𝑁𝑛𝑛,𝛼𝛼,𝛽𝛽 : 𝐶𝐶[0,1] → 𝐶𝐶 �

,

𝑛𝑛+𝛼𝛼2

𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2

operatörü denir.
Uyarı 2. 1
𝛽𝛽

𝑗𝑗=0

𝑛𝑛+𝛽𝛽2

� olan operatöre iki parametreli Stancu-Gadjiev Kantorovich

𝛽𝛽

𝛽𝛽−𝑗𝑗
𝛽𝛽
𝛼𝛼2 𝑗𝑗 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2
𝑛𝑛
𝛽𝛽
𝑖𝑖) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) = � � � �𝑥𝑥 −
− 𝑥𝑥�
=�
� �
�
𝑗𝑗
𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑗𝑗=0
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑗𝑗=0

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼−𝑘𝑘
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼
𝛼𝛼2 𝑘𝑘 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2
𝑛𝑛
𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑖𝑖𝑖𝑖) � 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) = � �
� �𝑥𝑥 −
− 𝑥𝑥�
=�
� �
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑘𝑘
𝑘𝑘=0

eşitlikleri geçerlidir.

𝑗𝑗=0

Uyarı 2.2
𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑓𝑓, 𝑥𝑥) açıkça doğrusal ve pozitif bir operatördür.
Kanıt
Pozitiflik
𝑓𝑓 ≥ 0
olsun.
0 ≤ 𝛼𝛼2 ≤ 𝛼𝛼1 ≤ 𝛽𝛽1 ≤ 𝛽𝛽2
𝑛𝑛+𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡
𝑓𝑓 �
� ≥ 0, �
𝛼𝛼2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
olduğundan,
𝛽𝛽

� 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
𝑗𝑗=0

dır. Burada

𝑛𝑛+𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑓𝑓 �

𝛽𝛽

için

𝛽𝛽
𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡
𝑛𝑛
(𝑥𝑥)
𝑓𝑓 �
=�
� 𝑑𝑑𝑑𝑑 ≥ 0 � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗
� ≥0
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑗𝑗=0

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡
� 𝑑𝑑𝑑𝑑 ≥ 0
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
423

𝑛𝑛 > 𝛼𝛼𝛼𝛼

ve

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) = �

𝑘𝑘=0

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑛𝑛
≥0
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

eşitsizliği de sağlandığından
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽

𝑘𝑘=0

𝑗𝑗=0

𝑛𝑛+𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �

𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑓𝑓 �

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡
� 𝑑𝑑𝑑𝑑 ≥ 0
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1

olduğu açıktır. Ayrıca
(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛−1
𝑛𝑛
≥0
�
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
eşitsizliği de geçerli olduğundan 𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑓𝑓, 𝑥𝑥) ≥ 0 bulunur. Yani operatör pozitiftir.

Doğrusallık
Her 𝛾𝛾, 𝛿𝛿 ∈ ℝ için

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽

𝑘𝑘=0

𝑗𝑗=0

𝑛𝑛+𝛼𝛼2

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛−1
𝑛𝑛+𝛽𝛽2
𝑛𝑛
𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡
𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑓𝑓, 𝑥𝑥) = �
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
𝑓𝑓 �
�
� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛼𝛼2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1

operatörü için

𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝛿𝛿𝛿𝛿, 𝑥𝑥) = 𝛾𝛾𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑓𝑓, 𝑥𝑥) + 𝛿𝛿𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑔𝑔, 𝑥𝑥)
eşitliğinin doğruluğu gösterilmelidir.

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽

𝑘𝑘=0

𝑗𝑗=0

𝛽𝛽(𝛼𝛼−1)−𝑛𝑛−1
𝑛𝑛
𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝛿𝛿𝛿𝛿, 𝑥𝑥) = �
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥)
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

×�

𝑛𝑛+𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

(𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝛿𝛿𝛿𝛿) �

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡
� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽

𝑛𝑛+𝛼𝛼2

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛−1
𝑛𝑛+𝛽𝛽2
𝑛𝑛
𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡
= 𝛾𝛾 �
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
𝑓𝑓 �
�
� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛼𝛼2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

+𝛿𝛿 �

𝑘𝑘=0
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑗𝑗=0
𝛽𝛽

𝑛𝑛+𝛽𝛽2
𝛼𝛼2 +𝑛𝑛
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝛽𝛽(𝛼𝛼−1)−𝑛𝑛−1
𝑛𝑛
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
�
𝛼𝛼2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑘𝑘=0

𝑗𝑗=0

eşitliği elde edildiğinden operatör doğrusaldır.

𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑔𝑔 �

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡
� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1

Lemma 2.1
𝑖𝑖) 𝑁𝑁𝑛𝑛,α β (1, 𝑥𝑥) = 1,
𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛) (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽 + 𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑡𝑡, 𝑥𝑥) = �
+
� 𝑥𝑥 −
(𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛)𝑛𝑛
(𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛)𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
+
2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑡𝑡 2 , 𝑥𝑥) =
2𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
+
+
�
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
× 𝑥𝑥 2
4𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 2𝛼𝛼2 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
−�
+
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
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2𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
+
+
𝛽𝛽
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛼𝛼2 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
+
+
�
𝑥𝑥
+
+
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝛼𝛼2 2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
𝛼𝛼1 2 𝛼𝛼2 𝛽𝛽
𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
+
−
−
𝛽𝛽𝛼𝛼
2
2
2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) 𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
+
+
−
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
eşitlikleri sağlanır.
+

Kanıt
𝑖𝑖) 𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (1, 𝑥𝑥) ifadesini hesaplamak için Tanım 2.1 de 𝑓𝑓 yerine 1 alınarak
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽

𝑘𝑘=0

𝑗𝑗=0

𝛼𝛼2 +𝑛𝑛

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−1−𝑛𝑛
𝑛𝑛+𝛽𝛽2
𝑛𝑛
𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (1, 𝑥𝑥) = �
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
1 𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝛼𝛼2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

=�

=�

−1+(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛
�
�
�
�
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝛽𝛽

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−1−𝛼𝛼𝛼𝛼+𝛽𝛽+1
𝑛𝑛
=1
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

eşitliği bulunur. Böylece 𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (1, 𝑥𝑥) = 1 gösterilmiş olur.
𝑖𝑖𝑖𝑖)

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽

𝑛𝑛+𝛼𝛼2

−𝑛𝑛+(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−1
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡
𝑛𝑛
𝑁𝑁𝑛𝑛,α β (𝑡𝑡, 𝑥𝑥) = �
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝛼𝛼2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑘𝑘=0

𝛽𝛽

𝑗𝑗=0
𝑛𝑛+𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑘𝑘

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛−1
𝑛𝑛
=�
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) ��
�
𝛼𝛼2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑘𝑘=0
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑗𝑗=0
𝛽𝛽

𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑛𝑛+𝛼𝛼2

𝑛𝑛+𝛽𝛽2
+ 𝑗𝑗𝛼𝛼1
𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑 + �
𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝛼𝛼2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑛𝑛+𝛼𝛼2

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−1−𝑛𝑛
𝑛𝑛+𝛽𝛽2
𝑛𝑛
𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 𝑛𝑛
1
=�
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
+
�
𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑�
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 𝛼𝛼2

=�
.�

𝑛𝑛
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

𝑘𝑘=0
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼
−𝑛𝑛+(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−1

𝑗𝑗=0
𝛽𝛽

𝑛𝑛+𝛽𝛽2

� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥)

𝑘𝑘=0

𝑗𝑗=0
2

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 𝑛𝑛
1
𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2
𝛼𝛼2 2
+
−
��
�
�
� ��
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽

𝑘𝑘=0

𝑗𝑗=0

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽

𝑘𝑘=0

𝑗𝑗=0

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛−1
𝑛𝑛
=�
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥)
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

×�

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 𝑛𝑛
1
𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 − 𝛼𝛼2 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2
+
��
��
���
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛−1
𝑛𝑛
=�
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥)
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
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×�

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 𝑛𝑛
1
𝑛𝑛
𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2
+
��
��
���
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽

𝑘𝑘=0

𝑗𝑗=0

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−1−𝑛𝑛
𝑛𝑛
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥)
=�
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
×�
+
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛−1
𝑛𝑛
=�
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥)
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝛽𝛽

× � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
𝑗𝑗=0

𝑘𝑘=0

𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 𝑛𝑛
+
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−1−𝑛𝑛
𝑛𝑛
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥)
=�
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑘𝑘=0

𝛽𝛽

𝛽𝛽

𝑛𝑛
𝑗𝑗𝛼𝛼1
𝑛𝑛
𝑘𝑘
× �� 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
�
+ � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑗𝑗=0
𝛽𝛽

𝑗𝑗=0

1
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
+ � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
��
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
2
𝑗𝑗=0

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

−1+(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛
𝑛𝑛
=�
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥)
�
𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛
𝛽𝛽

𝑘𝑘=0

𝛽𝛽
𝛼𝛼1
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑘𝑘
𝑛𝑛
×�
� 𝑗𝑗𝑗𝑗𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) + �
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑗𝑗=0

𝛽𝛽
𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
1
+ �
� �
��
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

−𝑛𝑛+(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−1
𝛽𝛽−1
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝛼𝛼1
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
=�
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) �
𝛽𝛽 �𝑥𝑥 −
�
��
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑘𝑘=0

𝛽𝛽
𝛽𝛽
𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
𝑛𝑛
𝑘𝑘
𝑛𝑛
+�
+�
�
� �
��
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

−𝑛𝑛+(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−1
𝛽𝛽
𝑛𝑛
𝛼𝛼1 𝛽𝛽
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
=�
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) �
�
�𝑥𝑥 −
��
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑘𝑘=0

𝛽𝛽+1
𝛽𝛽
𝑛𝑛
𝑘𝑘
𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
+�
+�
�
� �
��
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

−1+(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛
𝛽𝛽
𝑛𝑛
𝛼𝛼1 𝛽𝛽
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
=�
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) �
�
�𝑥𝑥 −
��
� �
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

𝑛𝑛
+�
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
+�

𝛽𝛽(𝛼𝛼−1)−1−𝑛𝑛

𝑘𝑘=0
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) �

𝑘𝑘=0
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽+1
𝑛𝑛
𝑘𝑘
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1

𝛽𝛽(𝛼𝛼−1)−1−𝑛𝑛
𝛽𝛽
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) �
�
� �
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
𝑘𝑘=0
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=�

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛−1+𝛽𝛽 𝛼𝛼 𝛽𝛽
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑛𝑛
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
1
�
�𝑥𝑥 −
��
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛+𝛽𝛽
𝑛𝑛
1
� 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥)
+�
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
𝑘𝑘=0

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛−1
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼
𝛽𝛽
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
+�
�
�
�
�
� �
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
−1 𝛼𝛼 𝛽𝛽
−1
𝑛𝑛
𝛼𝛼2
1
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
𝑛𝑛
1
=�
�
�𝑥𝑥 −
�+ �
�
�
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
−1
𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑛𝑛
𝛼𝛼2
+
�
� �𝑥𝑥 −
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝛼𝛼2
1
𝛼𝛼2
𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
=
+
�𝑥𝑥 −
�+
�𝑥𝑥 −
�
2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 𝛼𝛼2
=
𝑥𝑥 −
+
+
𝑥𝑥
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 𝛼𝛼2
−
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽
𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
+
� 𝑥𝑥 −
+
=�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )𝑛𝑛
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) 2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
−
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )

Böylece,

𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑡𝑡, 𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 �

𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽 + 𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
+
�−
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )

(2𝛼𝛼2 + 𝑛𝑛)
2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
bulunur.
+

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑡𝑡 2 , 𝑥𝑥)

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽

𝑛𝑛+𝛼𝛼2

𝑘𝑘=0
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑗𝑗=0
𝛽𝛽

𝑘𝑘=0

𝑗𝑗=0

𝑛𝑛+𝛽𝛽2
𝑛𝑛+𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−1−𝑛𝑛
𝑛𝑛+𝛽𝛽2
𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡
𝑛𝑛
=�
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
𝑓𝑓 �
�
� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛼𝛼2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1

=�

(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛−1
𝑛𝑛
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
�
𝛼𝛼2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

Burada integral ifadesi ayrıca hesaplanırsa;
𝑛𝑛+𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

�

𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡 2
�
� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1

𝑛𝑛+𝛽𝛽2

�

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡 2
� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1

1
𝑡𝑡 3
2𝑘𝑘𝑡𝑡 2 2𝑗𝑗𝛼𝛼1 𝑡𝑡 2
2
2
2
=
+
�(𝑘𝑘 + 𝛼𝛼1 𝑗𝑗 )𝑡𝑡 + + 2𝑘𝑘𝑘𝑘𝛼𝛼1 𝑡𝑡 +
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
3
2
2
(𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 ) 𝛼𝛼2 + 𝑛𝑛 2
1
𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 3
𝛼𝛼2 3
𝛼𝛼2 2
=
−
+
−
��
�
�
�
�
��
�
�
� �
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛
3(𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛)2 𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
(𝑘𝑘 2 + 𝛼𝛼1 2 𝑗𝑗 2 + 2𝑘𝑘𝑘𝑘𝛼𝛼1 ) 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2
𝛼𝛼2
+
�
−
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
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1
𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2
𝛼𝛼2
𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 2 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 𝛼𝛼2
𝛼𝛼2 2
−
+
+
�
�
��
�
�
� �
3(𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛)2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 − 𝛼𝛼2 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 (𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 ) (𝑘𝑘 2 + 𝛼𝛼1 2 𝑗𝑗 2 + 2𝑘𝑘𝑘𝑘𝛼𝛼1 )𝑛𝑛
+ ��
+
��
��
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛)2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
=

𝑛𝑛
1 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 2 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 𝛼𝛼2
1
𝛼𝛼2 2
=
+
+
�
�
��
�
�
� �
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 3 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛
𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 (𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 ) (𝑘𝑘 2 + 𝛼𝛼1 2 𝑗𝑗 2 + 2𝑘𝑘𝑘𝑘𝛼𝛼1 )𝑛𝑛
+ ��
+
��
��
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2

(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2
1
1
1
𝑛𝑛
𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 2
1
𝑛𝑛
�
�
�
� +
�
�
2
2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) 3 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) 3 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
1
𝑛𝑛
𝛼𝛼2 2 (𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 )
𝑛𝑛
𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2
+
�
�
�
� +
�
��
�
2
2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
(𝑘𝑘 2 + 𝛼𝛼1 2 𝑗𝑗 2 + 2𝑘𝑘𝑘𝑘𝛼𝛼1 )𝑛𝑛
+
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
=

𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2
+
3
2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
2
(𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 )𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 ) (𝑘𝑘 2 + 𝛼𝛼1 2 𝑗𝑗 2 + 2𝑘𝑘𝑘𝑘𝛼𝛼1 )𝑛𝑛
𝛼𝛼2 𝑛𝑛
+
+
+
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
=

(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 𝑛𝑛 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 2 𝑛𝑛 (𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 )𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 ) (𝑘𝑘 2 + 𝛼𝛼1 2 𝑗𝑗 2 + 2𝑘𝑘𝑘𝑘𝛼𝛼1 )𝑛𝑛
+
+
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛)2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2

=

(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 𝑛𝑛 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 2 𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
𝑘𝑘 2 𝑛𝑛
+
+
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑗𝑗𝑗𝑗𝛼𝛼1 (𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 + 2𝑘𝑘𝑘𝑘 + 2𝑘𝑘𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛𝛼𝛼1 2 𝑗𝑗 2
+
+
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
=

𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + 𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2 𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
𝑘𝑘 2 𝑛𝑛
+
+
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑗𝑗𝑗𝑗𝛼𝛼1 �(2𝑘𝑘 + 1)𝑛𝑛 + 2(𝛼𝛼2 + 𝑘𝑘𝑘𝑘2 )�
𝑛𝑛𝛼𝛼1 2 𝑗𝑗 2
+
+
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
=

bulunur. Böylece
𝑛𝑛+𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

�

𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

+

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡 2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + 𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2 𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
+
�
� 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
3
2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )

𝑗𝑗𝑗𝑗𝛼𝛼1 �(2𝑘𝑘 + 1)𝑛𝑛 + 2(𝛼𝛼2 + 𝑘𝑘𝑘𝑘2 )�
𝑘𝑘 2 𝑛𝑛
𝑛𝑛𝛼𝛼1 2 𝑗𝑗 2
+
+
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2

eşitliği elde edilir. Buradan,
𝛽𝛽

� 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
𝑗𝑗=0

𝛽𝛽

𝑛𝑛+𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

= � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
𝑗𝑗=0

�

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡 2
� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1

𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + 𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2 𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
+
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
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𝑗𝑗𝑗𝑗𝛼𝛼1 �(2𝑘𝑘 + 1)𝑛𝑛 + 2(𝛼𝛼2 + 𝑘𝑘𝛽𝛽2 )�
𝑘𝑘 2 𝑛𝑛
𝑛𝑛𝛼𝛼1 2 𝑗𝑗 2
+
+
+
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
𝛽𝛽 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼 )2 𝑛𝑛 + 𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼 )𝛼𝛼 + 𝛼𝛼 2 𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
2
2 2
2
=�
+
� �
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛)2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
2
𝑘𝑘 𝑛𝑛
+
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝛽𝛽

𝛽𝛽

𝑗𝑗=0

𝑗𝑗=0

𝑛𝑛𝛼𝛼1 �(2𝑘𝑘 + 1)𝑛𝑛 + 2(𝛼𝛼2 + 𝑘𝑘𝑘𝑘2 )�
𝑛𝑛𝛼𝛼1 2
(𝑥𝑥)𝑗𝑗
+
� 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗
+
� 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥)𝑗𝑗 2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
ifadesinde,
𝛽𝛽

� 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥)𝑗𝑗 = 𝛽𝛽 �𝑥𝑥 −
𝑗𝑗=0

ve
𝛽𝛽

𝛽𝛽−1
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
��
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

� 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥)𝑗𝑗 2 = 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1) �𝑥𝑥 −
𝑗𝑗=0

eşitlikleri kullanılırsa,
𝛽𝛽

� 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
𝑗𝑗=0

𝑛𝑛+𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

−2+𝛽𝛽
𝛽𝛽−1
𝛼𝛼2 2
𝑛𝑛
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
+ 𝛽𝛽 �𝑥𝑥 −
� �
�
��
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡 2
�
� 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1

𝛽𝛽 𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼 )2 + 𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼 )𝛼𝛼 + 𝛼𝛼 2 𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
2
2 2
2
+
� �
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
2
𝛽𝛽−1
𝑛𝑛𝛼𝛼1 �(2𝑘𝑘 + 1)𝑛𝑛 + 2(𝛼𝛼2 + 𝑘𝑘𝑘𝑘2 )�
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
𝑘𝑘 𝑛𝑛
+
𝛽𝛽
−
+
�
�𝑥𝑥
�
�
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
2
2
𝛽𝛽−2
𝑛𝑛𝛼𝛼1
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
+
�(𝛽𝛽 − 1)𝛽𝛽 �𝑥𝑥 −
� �
�
2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
−1−𝛽𝛽
𝑛𝑛
𝛼𝛼2
+𝛽𝛽 �𝑥𝑥 −
�
��
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

=�

elde edilir. İfade düzenlenecek olursa,

𝛽𝛽
(𝛼𝛼2 + 𝑛𝑛)2 + (𝛼𝛼2 + 𝑛𝑛)𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2 𝑘𝑘(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑘𝑘 2
+
+
�
�
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3
−1+𝛽𝛽
𝑛𝑛𝛼𝛼1 �(2𝑘𝑘 + 1)𝑛𝑛 + 2(𝛼𝛼2 + 𝑘𝑘𝑘𝑘2 )�
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
+
𝛽𝛽
−
�𝑥𝑥
�
�
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝛽𝛽−2
𝛽𝛽−1
𝑛𝑛𝛼𝛼1 2
𝛼𝛼2 2
𝑛𝑛
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
+
�𝛽𝛽(𝛽𝛽
−
1)
−
+𝛽𝛽
−
�𝑥𝑥
� �
�
�𝑥𝑥
��
� �
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

=�

𝛽𝛽
(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
𝑛𝑛
𝑛𝑛
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3
𝛽𝛽
𝛽𝛽
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑘𝑘(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑘𝑘 2
+�
+�
�
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛)2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛)

=�
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𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 (𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 (2𝑘𝑘𝑘𝑘 + 2𝑘𝑘𝛽𝛽2 )
𝛼𝛼2
𝛼𝛼2
+
𝛽𝛽
−
+
𝛽𝛽
−
�𝑥𝑥
�
�𝑥𝑥
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛)𝛽𝛽+1
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽+1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
2
𝛽𝛽−2
𝛼𝛼2
𝑛𝑛𝛼𝛼1 2
𝑛𝑛
+
𝛽𝛽(𝛽𝛽
−
1)
−
�𝑥𝑥
�
�
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
2
𝛽𝛽−1
𝑛𝑛𝛼𝛼1 𝛽𝛽
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
+
�𝑥𝑥 −
��
�
2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

𝛽𝛽
(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
𝑛𝑛
𝑛𝑛
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3
𝛽𝛽
𝛽𝛽
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑘𝑘(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
𝑛𝑛
𝑘𝑘 2
+�
+
�
�
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛)2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 (2𝑘𝑘𝑘𝑘 + 2𝑘𝑘𝛽𝛽2 )
𝛼𝛼2
𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 (𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
𝛼𝛼2
+
𝛽𝛽
−
+
𝛽𝛽 �𝑥𝑥 −
�𝑥𝑥
�
�
2
𝛽𝛽+1
2
𝛽𝛽+1
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛
𝛽𝛽−2
𝑛𝑛
𝑛𝑛𝛼𝛼1 2
𝛼𝛼2 2
+
𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1) �𝑥𝑥 −
� �
�
(𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛)2 (𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛)
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛
𝛽𝛽−1
𝑛𝑛𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
+
−
�𝑥𝑥
�
�
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝛽𝛽+1
2
(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 ) + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
𝑛𝑛
𝑛𝑛𝛽𝛽−1 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
𝛼𝛼2 2
=
+
−
�𝑥𝑥
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽−1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3+𝛽𝛽
𝛼𝛼2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽
𝛼𝛼2
−
+
+
𝛽𝛽 �𝑥𝑥 −
�𝑥𝑥
�
�
2
𝛽𝛽
2
𝛽𝛽+1
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
2𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛽𝛽2 𝛼𝛼1
𝛼𝛼2
+�
+
𝛽𝛽 �𝑥𝑥 −
�� 𝑘𝑘
2
2+𝛽𝛽
2
𝛽𝛽+1
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1
+
𝑘𝑘 2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽+1

=�

eşitliğine ulaşılır. Böylece
𝛽𝛽

� 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �

𝑛𝑛+𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2
2

𝑗𝑗=0

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡 2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
�
� 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3+𝛽𝛽

𝑛𝑛𝛽𝛽−1 𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
𝛼𝛼2 2
𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽
𝛼𝛼2
−
+
�𝑥𝑥
�
�𝑥𝑥 −
�
2
𝛽𝛽−1
2
𝛽𝛽
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
𝛼𝛼2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1
𝛽𝛽
−
𝑘𝑘 2
+
+
�𝑥𝑥
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽+1
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽+1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
2𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛽𝛽2 𝛼𝛼1
𝛼𝛼2
+�
+
�𝑥𝑥 −
�� 𝛽𝛽𝑘𝑘
2
2+𝛽𝛽
2
𝛽𝛽+1
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛)
(𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

+

eşitliği elde edilir. Buradan,
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽

𝑛𝑛+𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �

𝑘𝑘=0
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑗𝑗=0

𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡 2
�
� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1

𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝛼𝛼2 + 𝑛𝑛)𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
= � 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) �
(𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛)2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3+𝛽𝛽
+

𝑘𝑘=0
𝛽𝛽−1

𝑛𝑛 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
𝛼𝛼2 2
𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽
𝛼𝛼2
−
+
�𝑥𝑥
�
�𝑥𝑥 −
�
2
𝛽𝛽−1
2
𝛽𝛽
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
430
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𝑛𝑛𝛽𝛽+1
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
𝛼𝛼2
+
𝛽𝛽 �𝑥𝑥 −
𝑘𝑘 2
�+
2
𝛽𝛽+1
2
𝛽𝛽+1
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
+�

2𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛽𝛽2 𝛼𝛼1
𝛼𝛼2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
+
𝛽𝛽 �𝑥𝑥 −
�� 𝑘𝑘�
2
2+𝛽𝛽
2
𝛽𝛽+1
(𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

𝑛𝑛𝛽𝛽−1 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
𝛼𝛼2 2
=�
+
−
�𝑥𝑥
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽−1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3+𝛽𝛽
𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽
𝛼𝛼2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
𝛼𝛼2
+
−
+
𝛽𝛽 �𝑥𝑥 −
�𝑥𝑥
�
��
2
𝛽𝛽
2
𝛽𝛽+1
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

× � 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥)
𝑘𝑘=0

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
2𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛽𝛽2 𝛼𝛼1
𝛼𝛼2
+�
+
−
�𝑥𝑥
�� 𝛽𝛽 � 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) 𝑘𝑘
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2+𝛽𝛽 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽+1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

+

𝑘𝑘=0

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑛𝑛𝛽𝛽+1
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) 𝑘𝑘 2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽+1
𝑘𝑘=0

ifadesi parçalara ayrılırsa,
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
𝑛𝑛𝛽𝛽−1 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
𝛼𝛼2 2
𝑎𝑎 = �
+
−
�𝑥𝑥
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽−1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3+𝛽𝛽
𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽
𝛼𝛼2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
𝛼𝛼2
+
−
+
𝛽𝛽
−
�𝑥𝑥
�
�𝑥𝑥
��
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽+1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

× � 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥)
𝑘𝑘=0

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
2𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛽𝛽2 𝛼𝛼1
𝛼𝛼2
𝑏𝑏 = �
+
�𝑥𝑥 −
�� 𝛽𝛽 � 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) 𝑘𝑘
2
2+𝛽𝛽
2
𝛽𝛽+1
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
(𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

𝑐𝑐 =

𝑘𝑘=0

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽+1

𝑛𝑛
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) 𝑘𝑘 2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )1+𝛽𝛽
𝑘𝑘=0

ifadeleri,
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) 𝑘𝑘 = (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) �𝑥𝑥 −

𝑘𝑘=0
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼−1
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
��
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼−2
𝑛𝑛
𝛼𝛼2
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) 𝑘𝑘 = (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1) �
�
�𝑥𝑥 −
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

𝑘𝑘=0

2

+(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) �𝑥𝑥 −

2

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼−1
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
��
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

eşitlikleri dikkate alınarak hesaplanırsa,
𝑎𝑎 = �

𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
𝑛𝑛𝛽𝛽−1 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
𝛼𝛼2 2
+
−
�𝑥𝑥
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽−1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3+𝛽𝛽
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𝛼𝛼2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽
𝛼𝛼2
+
−
+
𝛽𝛽
−
�𝑥𝑥
�
�𝑥𝑥
��
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽+1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑛𝑛
×�
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
2𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛽𝛽2 𝛼𝛼1
𝛼𝛼2
𝑏𝑏 = �
+
𝛽𝛽
−
�𝑥𝑥
�� � 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) 𝑘𝑘
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2+𝛽𝛽 (𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛)2 (𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛)𝛽𝛽+1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
2𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛽𝛽2 𝛼𝛼1
𝛼𝛼2
=�
+
𝛽𝛽
−
�𝑥𝑥
��
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2+𝛽𝛽 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽+1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼−1
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
× (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) �𝑥𝑥 −
��
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

bulunur,

𝑘𝑘=0

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑛𝑛𝛽𝛽+1
𝑐𝑐 =
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) 𝑘𝑘 2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽+1
𝑘𝑘=0

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼−2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1
𝑛𝑛
𝛼𝛼2 2
(𝑛𝑛
(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
=
��𝑥𝑥
−
−
𝛼𝛼𝛼𝛼)
�
�
�
(𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛)2 (𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛)𝛽𝛽+1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼−1
𝑛𝑛
𝛼𝛼2
+(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) �𝑥𝑥 −
�
��
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

elde edilir. Bulunanlar toplanırsa,
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽

𝑘𝑘=0

𝑗𝑗=0

𝑛𝑛+𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �

𝛼𝛼2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡 2
�
� 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 =
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1

𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
𝑛𝑛𝛽𝛽−1 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
𝛼𝛼2 2
+
−
�𝑥𝑥
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽−1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3+𝛽𝛽
𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽
𝛼𝛼2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
𝛼𝛼2
+
−
+
𝛽𝛽
−
�𝑥𝑥
�
�𝑥𝑥
��
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )1+𝛽𝛽
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑛𝑛
×�
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
2𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛽𝛽2 𝛼𝛼1
𝛼𝛼2
+�
+
𝛽𝛽
−
�𝑥𝑥
��
(𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛)2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽+2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )1+𝛽𝛽
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼−1
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
(𝑛𝑛
× − 𝛼𝛼𝛼𝛼) �𝑥𝑥 −
��
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼−2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1
𝛼𝛼2 2
𝑛𝑛
+
�(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1) �𝑥𝑥 −
� �
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽+1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼−1
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
+(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) �𝑥𝑥 −
�
��
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
�

ve böylece,

𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛽𝛽

𝑘𝑘=0

𝑗𝑗=0

𝑛𝑛+𝛼𝛼2

2
(𝛼𝛼−1)𝛽𝛽−𝑛𝑛−1
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑘𝑘 + 𝑗𝑗𝛼𝛼1 + 𝑡𝑡
𝑛𝑛
2
𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑡𝑡 , 𝑥𝑥) = �
� 𝑃𝑃𝑛𝑛−𝛼𝛼𝛼𝛼,𝑘𝑘 (𝑥𝑥) � 𝑃𝑃𝛽𝛽,𝑗𝑗 (𝑥𝑥) �
�
�
� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛼𝛼2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1
432
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𝛼𝛼2 2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
𝑛𝑛𝛽𝛽−1 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
=�
+
�𝑥𝑥 −
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽−1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )3+𝛽𝛽
𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽
𝛼𝛼2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
𝛼𝛼2
+
𝛽𝛽 �𝑥𝑥 −
�𝑥𝑥 −
�+
��
2
𝛽𝛽
2
𝛽𝛽+1
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
−𝛽𝛽−1
𝑛𝑛
×�
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛𝛽𝛽+1 (𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
2𝑛𝑛𝛽𝛽+1 𝛼𝛼1 + 2𝑛𝑛𝛽𝛽 𝛽𝛽2 𝛼𝛼1
𝛼𝛼2
+
+�
�𝑥𝑥 −
� 𝛽𝛽�
2+𝛽𝛽
2
2
𝛽𝛽+1
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
(𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛) (𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛)
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
−𝛽𝛽−2
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
× (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) �𝑥𝑥 −
��
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝛽𝛽+1
−𝛽𝛽−3
𝑛𝑛
𝛼𝛼2 2
𝑛𝑛
+
�(𝑛𝑛
−
𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛
−
𝛼𝛼𝛼𝛼
−
1)
−
�𝑥𝑥
�
�
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽+1
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
−𝛽𝛽−2
𝛼𝛼2
𝑛𝑛
+(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) �𝑥𝑥 −
�
��
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

2𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
+
+
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝛼𝛼2 2
× �𝑥𝑥 −
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
+�
+
𝛽𝛽 +
+
�
2
2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
𝛼𝛼2
× �𝑥𝑥 −
�+
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
=�

2𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
+
+
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
× 𝑥𝑥 2
2𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
−�
+
+
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
2𝛼𝛼2 𝑥𝑥
𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
×
+�
+
𝛽𝛽 +
+
� 𝑥𝑥
2
2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
2𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
+�
+
+
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝛼𝛼2 2
×�
�
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼2
𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
−�
+
𝛽𝛽
+
+
�
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
2
2
(𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 ) + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2
+
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
olur. Böylece
=�

𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑡𝑡 2 , 𝑥𝑥) =
2𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
+
+
�
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
× 𝑥𝑥 2
4𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 2𝛼𝛼2 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
−�
+
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
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2𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
+
+
𝛽𝛽
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛼𝛼2 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
+
+
�
𝑥𝑥
+
+
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝛼𝛼2 2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
𝛼𝛼1 2 𝛼𝛼2 𝛽𝛽
𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
+
−
−
𝛽𝛽𝛼𝛼
2
2
2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) 𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
+
+
−
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
+

elde edilir.

Lemma 2.1: 𝑁𝑁𝑛𝑛,𝛼𝛼,𝛽𝛽 (𝑓𝑓, 𝑥𝑥) operatörü için aşağıdaki merkezi moment eşitlikleri geçerlidir.
𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 +𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑖𝑖) 𝑁𝑁𝑛𝑛,𝛼𝛼,𝛽𝛽 (𝑡𝑡 − 𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = �
+
− 1� 𝑥𝑥 −
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
+
2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )

𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑁𝑁𝑛𝑛,𝛼𝛼,𝛽𝛽 ((𝑡𝑡 − 𝑥𝑥)2 , 𝑥𝑥)
2𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝛽𝛽 − 1) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (−𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝑛𝑛)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
+
+
=�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
−2 �
+
� + 1� 𝑥𝑥 2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
4𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 2𝛼𝛼2 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
−�
+
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
2𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
+
+
+
𝛽𝛽
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽 + 2𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
+
+
+
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
2
2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
−
� 𝑥𝑥 +
+
+
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝛼𝛼2 2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
𝛼𝛼1 2 𝛼𝛼2 𝛽𝛽
𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
−
−
𝛽𝛽𝛼𝛼
2
2
2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) 𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
−
+
+
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
Kanıt

Lemma 2.1 ii) ve iii) den
𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽 + 𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
𝑖𝑖) 𝑁𝑁𝑛𝑛,𝛼𝛼,𝛽𝛽 (𝑡𝑡 − 𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = �
+
� 𝑥𝑥 −
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
+
− 𝑥𝑥
2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 +𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
=�
+
− 1� 𝑥𝑥 −
+
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
bulunur.

𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑁𝑁𝑛𝑛,𝛼𝛼,𝛽𝛽 ((𝑡𝑡 − 𝑥𝑥)2 , 𝑥𝑥) = 𝑁𝑁𝑛𝑛,𝛼𝛼,𝛽𝛽 (𝑡𝑡 2 , 𝑥𝑥) − 2𝑥𝑥𝑁𝑁𝑛𝑛,𝛼𝛼,𝛽𝛽 (𝑡𝑡, 𝑥𝑥) + 𝑥𝑥 2 𝑁𝑁𝑛𝑛,𝛼𝛼,𝛽𝛽 (1, 𝑥𝑥)
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2𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
+
+
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
× 𝑥𝑥 2
4𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 2𝛼𝛼2 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
+
−�
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
2𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
+
+
+
𝛽𝛽
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛼𝛼2 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
+
�
𝑥𝑥
+
+
+
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝛼𝛼2 2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
𝛼𝛼1 2 𝛼𝛼2 𝛽𝛽
𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
+
−
−
𝛽𝛽𝛼𝛼
2
2
2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) 𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
−
+
+
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽 + 𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
+
� 𝑥𝑥 −
−2𝑥𝑥 ��
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
+
� + 𝑥𝑥 2
2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
=�

𝑁𝑁𝑛𝑛,𝛼𝛼,𝛽𝛽 ((𝑡𝑡 − 𝑥𝑥)2 , 𝑥𝑥) =

2𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
+
+
=�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
−2 �
+
� + 1� 𝑥𝑥 2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
4𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 2𝛼𝛼2 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
−�
+
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
2𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
+
+
𝛽𝛽
+
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽 + 2𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
+
+
+
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
2
2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
−
� 𝑥𝑥 +
+
+
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝛼𝛼2 2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
𝛼𝛼1 2 𝛼𝛼2 𝛽𝛽
−
𝛽𝛽𝛼𝛼
−
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 2 𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
−
+
+
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
olup kanıt tamamlanmış olur.

Teorem 2.1 𝑓𝑓 ∈ 𝐶𝐶[0, 1] olsun. Bu durumda her 𝑓𝑓 ∈ 𝐶𝐶[0, 1] için
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝛼𝛼2 𝑛𝑛+𝛼𝛼2 �𝑁𝑁𝑛𝑛,𝛼𝛼,𝛽𝛽 (𝑓𝑓, 𝑥𝑥) − 𝑓𝑓(𝑥𝑥)� = 0.
𝑛𝑛→∞𝑥𝑥∈�

Kanıt

,
�
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2

Korovkin Teoremi yardımıyla 1, 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 2 için kanıtın yapılması yeterlidir.
𝑖𝑖) 𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (1, 𝑥𝑥) = 1,
𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽 + 𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑡𝑡, 𝑥𝑥) = �
+
� 𝑥𝑥 −
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
435

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

+

(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑡𝑡 2 , 𝑥𝑥) =
2𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝛽𝛽 − 1) (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
+
+
�
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
× 𝑥𝑥 2
4𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 2𝛼𝛼2 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
−�
+
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
2𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
+
+
+
𝛽𝛽
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 ) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛼𝛼2 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
+
+
�
𝑥𝑥
+
+
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝛼𝛼1 2 𝛼𝛼2 𝛽𝛽
𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
𝛼𝛼2 2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
+
−
−
𝛽𝛽𝛼𝛼
2
2
2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) 𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
−
+
+
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝛽𝛽2 + 𝑛𝑛)2
eşitlikleri kullanılarak kanıt yapılacaktır. 𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 1 için durum açıktır. 𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 𝑡𝑡 için
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝛼𝛼2 𝑛𝑛+𝛼𝛼2 � 𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑡𝑡, 𝑥𝑥) − 𝑥𝑥�
𝑛𝑛→∞𝑥𝑥∈�

,
�
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛼𝛼2 𝑛𝑛+𝛼𝛼2 ��
𝑛𝑛→∞𝑥𝑥∈�
,
�
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2

+

(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
� 𝑥𝑥
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽 + 𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
−
+
− 𝑥𝑥�
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛼𝛼2 𝑛𝑛+𝛼𝛼2 ��
𝑛𝑛→∞𝑥𝑥∈�
,
�
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2

+

(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽 + 𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
− 1� 𝑥𝑥 −
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )

𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛼𝛼2 𝑛𝑛+𝛼𝛼2 ��
𝑛𝑛→∞𝑥𝑥∈�
,
�
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2

+

(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2
− 1�
�
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2

= 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

= 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
�
2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
+
− 1� 𝑥𝑥�
𝛼𝛼2 𝑛𝑛+𝛼𝛼2 ��
𝑛𝑛→∞𝑥𝑥∈�
,
�
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2
𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽 + 𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
+ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
�
𝛼𝛼2 𝑛𝑛+𝛼𝛼2 �−
𝑛𝑛→∞𝑥𝑥∈�
,
�
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
+ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
�
𝛼𝛼2 𝑛𝑛+𝛼𝛼2 �
𝑛𝑛→∞𝑥𝑥∈�
,
�
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2 2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
+

≤ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽 + 𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
�
𝑛𝑛→∞
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )
+ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �
�
𝑛𝑛→∞ 2(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
+ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �−

olur. Böylece
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𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑛𝑛→∞𝑥𝑥∈�

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛼𝛼2 𝑛𝑛+𝛼𝛼2 �
,
�
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2

bulunur.

𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 𝑡𝑡 2 için

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛼𝛼2 𝑛𝑛+𝛼𝛼2 �
𝑛𝑛→∞𝑥𝑥∈�
,
�
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑡𝑡, 𝑥𝑥) − 𝑥𝑥� = 0

𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑡𝑡 2 , 𝑥𝑥) − 𝑥𝑥 2 � =

2𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
��
+
𝛼𝛼 𝑛𝑛+𝛼𝛼2
𝑛𝑛→∞𝑥𝑥∈� 2 ,
�
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
− 1� × 𝑥𝑥 2 �
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

4𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛼𝛼2 𝑛𝑛+𝛼𝛼2 �− �
𝑛𝑛→∞𝑥𝑥∈�
,
�
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2

+ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
+
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2

− 𝛼𝛼𝛼𝛼)

+

2𝛼𝛼2 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2

2𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
+
+
𝛽𝛽
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)
+
+
� 𝑥𝑥�
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛼𝛼2 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
+ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
+
𝛼𝛼 𝑛𝑛+𝛼𝛼2 �
𝑛𝑛→∞𝑥𝑥∈� 2 ,
�
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2
𝛼𝛼2 2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
𝛼𝛼1 2 𝛼𝛼2 𝛽𝛽
𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
+
−
−
𝛽𝛽𝛼𝛼
2
2
2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) 𝑛𝑛
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
−
+
+
�
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝑛𝑛
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
+

2𝛼𝛼1 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
≤ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ��
+
𝑛𝑛→∞
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 2
+
− 1� × �
� �
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
4𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝛽𝛽(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 2𝛼𝛼2 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
+ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ��
+
𝑛𝑛→∞
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
2𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1) 𝛼𝛼1 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 ) 𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
+
+
+
𝛽𝛽
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2
+
+
�
�
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2
2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 2 𝛽𝛽(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝛼𝛼1 2 𝛼𝛼2 2 𝛽𝛽(𝛽𝛽 − 1)
+ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �
+
𝑛𝑛→∞
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
2 (𝑛𝑛
− 𝛼𝛼𝛼𝛼)(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)
𝛼𝛼1 2 𝛼𝛼2 𝛽𝛽
𝑛𝑛𝑛𝑛1 + 2𝛼𝛼1 𝛼𝛼2
𝛼𝛼2
+
−
−
𝛽𝛽𝛼𝛼
2
2
2
(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 ) 𝑛𝑛
(𝛽𝛽1 + 𝑛𝑛)2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )𝑛𝑛 2
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )
(𝑛𝑛 + 2𝛼𝛼2 )(𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛼𝛼2 (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )2 + (𝑛𝑛 + 𝛼𝛼2 )𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼2 2
−
+
+
�
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2
3(𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1 )2 (𝑛𝑛 + 𝛽𝛽2 )2
olup
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
2
2
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝛼𝛼2 𝑛𝑛+𝛼𝛼2 � 𝑁𝑁𝑛𝑛,α,β (𝑡𝑡 , 𝑥𝑥) − 𝑥𝑥 � = 0
𝑛𝑛→∞𝑥𝑥∈�

,
�
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2

𝑛𝑛→∞𝑥𝑥∈�

,
�
𝑛𝑛+𝛽𝛽2 𝑛𝑛+𝛽𝛽2

bulunur. Böylece her 𝑓𝑓 ∈ 𝐶𝐶[0, 1] için
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝛼𝛼2 𝑛𝑛+𝛼𝛼2 �𝑁𝑁𝑛𝑛,𝛼𝛼,𝛽𝛽 (𝑓𝑓, 𝑥𝑥) − 𝑓𝑓(𝑥𝑥)� = 0
eşitliği gösterilmiş olur.
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SONUÇ
İki parametreli Stancu- Gadjiev operatörünün Kantorovich tipli bir genellemesi kurularak operatörün
Korovkin tipli bir teoremi sağladığını göstermek için gerekli eşitlikler elde edilip daha sonra integral ve
toplam formülünün özellikleri de kullanılarak ilgili aralık üzerinde çalışılan uzayın elemanı olan
fonksiyonlara yaklaşım yapılabileceği kanıtlandı. Merkezi moment hesabı yapılarak operatörün yaklaşım
hızı hesabının yapılabilmesi için önemli eşitlikler elde edildi. Bu çalışma kullanılarak ileride, tanımlanan
operatörün çok boyutlu genellemeleri ve farklı yakınsaklık yöntemleriyle [19-31] incelemelerinin yapılması
planlanmaktadır.
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AFETLERE HAZIRLIK POLİTİKALARINA YÖNELİK TOPLUMUN ALGISI
SOCIETY'S PERCEPTION OF DISASTER PREPAREDNESS POLICIES
Ayhan DURMUS
ORCID: 0000-0001-8362-2769
ÖZET
Araştırmanın amacı, toplumun afetlere hazırlık politikalarına karşı algılarını belirlemektir. Araştırmanın
evrenini İç Anadolu Bölgesinde ikamet eden bireyler oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde basit rastgele
örnekleme yöntemi kullanılmış olup, araştırmaya katılmayı kabul eden 596 kişi katılmıştır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunun ilk kısmında sosyo
demografik ait bilgi formu, ikinci kısımda afetlere hazırlık politikaları algısı ölçeği yer almaktadır.
Araştırmada veri analizi yöntemi olarak tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, güvenilirlik analizi, spearmen
korelasyon analizi, basit regresyon analizi, non-parametrik testlerden olan Mann-Whitney U ve Kruskal
Wallis analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, ülkemizde afetlere yönelik bilincinin
kazandırılması yönelik politika ve girişim düşüktür. Katılımcıların yarısından fazlası acil yardım ve afet
yönetimi eğitimi almıştır. Ayrıca ölçeğe ilişkin tüm boyutlar birbirleriyle güçlü ilişkiye sahiptir. Ölçek
boyutları ile sosyo demografik özelliklerden arasında anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Sonuç
olarak, afetlere karşı önlem amacıyla hazırlanan politikaların toplum düzeyine indirgenmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte afetleri önlemeye yönelik çalışan örgütler ve politika yapıcılar birlikte hareket ederek
toplumun afetlere karşı farkındalığını geliştirebilir. Afet anında kayıplar en aza iner ve toplumun örgütlerle
işbirliği içerisinde çalışması sağlanmış olur.
Anahtar Kelimeler: Doğal Afet, Afetlere Hazırlık, Afet Politikaları
ABSTRACT
The aim of the research is to determine the perceptions of the society towards disaster preparedness policies.
The population of the research consists of individuals residing in the Central Anatolia Region. Simple random
sampling method was used in the selection of the sample, and 596 people who agreed to participate in the
research participated. A questionnaire consisting of two parts was used as a data collection tool in the research.
In the first part of the questionnaire, there is a socio-demographic information form, and in the second part,
there is the scale of perception of disaster preparedness policies. In the research, descriptive statistical
methods, reliability analysis, spearmen correlation analysis, simple regression analysis, Mann-Whitney U and
Kruskal Wallis analysis, which are non-parametric tests, were used as data analysis methods. According to
the findings of the research, policies and initiatives to raise awareness about disasters are low in our country.
More than half of the participants received emergency aid and disaster management training. In addition, all
dimensions of the scale have a strong relationship with each other. It is observed that there are significant
differences between scale dimensions and socio-demographic characteristics. As a result, the policies prepared
for disaster prevention should be reduced to the level of society. In addition, organizations and policy makers
working to prevent disasters can act together to increase the awareness of the society against disasters. In the
event of a disaster, the losses are minimized and it is ensured that the society works in cooperation with the
organizations.
Keywords: Natural Disaster, Disaster Preparedness, Disaster Policies
GİRİŞ
Afetler, ekolojik dengeyi bozarak, toplumun olağan/günlük yaşam düzenini etkilemekte, can ve mal
kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca meydana geldiği ülkede ekonomik ve sosyal sorunlar oluşturarak dış
yardıma muhtaç bırakmakta, gelişimine ve kalkınmasına engel teşkil etmektedir (Akdur, 2022; Türkiye Afet
Yönetimi Strateji Belgesi, 2015). Afetlerin dünya üzerinde yıkıcı bir etkisi bulunmaktadır. Birçok ülkelerde
olduğu gibi ülkemiz de sıkça farklı türdeki afetlerle karşılaşmakta ve zarar görmektedir. Bu nedenle ülkemiz
afetlerle mücadele etmeli, afet yönetimine ve politikaları geliştirmeye önem vermelidir (Aşıkoğlu Şahin,
2009).
Afet, insanlarda maddi, ekonomik ve sosyal kayıplara yol açan, toplumun tümünü ya da bir kısmının imkân
ve olanaklarının başa çıkmakta yetersiz kaldığı, olağan yaşamını durduran veya aksamasına neden olan doğal,
insan kaynaklı ve teknolojik olayların oluşturduğu sonuçlardır (Uğur & Işık, 2020). Afet yönetimi ise,
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“afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması
gereken idari yasal ve teknik çalışmaları belirleyen ve uygulamaya aktaran, bir olayla karşılaşıldığında ise bir
uygulama yapabilmeyi sağlayan ve her olaydan elde edilen derslerin ışığında mevcut sistemi geliştiren bir
yönetim biçimi veya uzmanlık alanı” olarak tanımlanmaktadır (Akdağ, 2002).
Afet yönetimi beş ana safhadan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; zarar azaltma, önceden hazırlık, kurtarma ve
ilkyardım, iyileştirme ve yeniden inşadır (Varol & Gültekin, 2016). Safhalarda yapılması gerekenlerin
koordine edilmesi ve yönetilmesi afet yönetiminin önemini ortaya çıkarmaktadır (Işık vd., 2012). Dolayısıyla
afet yönetiminin etkili olabilmesi için toplumun duyarlılığı başta olmak üzere tüm kamu ve özel
kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve medyanın sorumluluk bilincinde olmaları ve işbirliği içinde hareket
etmeleri gerekmektedir (Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi, 2015). Aynı zamanda afet yönetimi, afet
politikalarının uygulanmasında kullanılan anahtar kavramdır (Tercan, 2018).
Afet politikası, “Ülkeyi yöneten siyasi iradenin, afet risk ve zararlarının azaltılması konusundaki misyon
(görev) ve vizyonunun (ülkü) ne olduğunu; hangi önlemleri almak için nasıl bir yol izleneceğini; merkezi ve
yerel düzeylerde nasıl örgütlenileceğini; önceliklerinin neler olduğunu ve hangi kaynakların kullanacağını
gösteren ve ulusal nitelikteki planların temelini oluşturan kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetlerin tümü” dür
(T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 2014).
Bu bilgiler ışığında toplumun afetlere hazırlık politikalarına yönelik algılarını belirlemek çalışmamızın
amacını oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini İç Anadolu Bölgesinde ikamet eden bireyler oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde basit
rastgele örnekleme yöntemi kullanılmış olup, araştırmaya katılmayı kabul eden 596 kişi katılmıştır. Araştırma
yapıldığı sırada yaşanan COVID-19 pandemisi sebebiyle yüz yüze anket uygulamasının yapılamaması
araştırmanın kısıtlarını oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Kullanılan anket
formunun detayları şöyledir;
Sosyo-Demografik Bilgi Formu; katılımcıların cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, Doğrudan afete
maruz kaldınız mı?, Yakınlarınız herhangi bir afete maruz kaldınız mı?, İkamet edilen yer, ikametinizin doğal
afet sigortası var mı?, Bulunulan ilde ikamet süresi, ikametinizin afet riski taşıdığını düşüyor musunuz?,
Bulunduğunuz ilde afet bilincinin kazandırılmasına yönelik faaliyetler gördünüz mü? ve Acil Yardım ve Afet
Yönetimi (AYAY) eğitimi aldınız mı? ile ilgili sorulardan oluşmaktadır.
Afetlere Hazırlık Politikaları Algısı Ölçeği (AHPA): Bulut ve Kara (2016) tarafından geliştirilen ölçek 28
ifade ve beş boyuttur. Uğur (2019) tarafından uyarlanan ölçek 27 ifade ve beş boyuttan oluşmaktadır. Boyutlar
sırasıyla, İlgili kurumların faaliyetlerine yönelik algı (KFA), Bütünsel olarak afetlere hazırlık (BAH), Afet
sonrası bireysel hazırlık bilinci (ASH), AFAD’a güven (AG) ve AFAD bilgisi (AB) şeklindedir. Ölçeğin
ifadeleri 5’li likert (1 -Kesinlikle Katılmıyorum, 5 – Kesinlikle Katılıyorum) şeklinde hazırlanmıştır.
Veri Analizi
Araştırmada veri analizi yöntemi olarak tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, güvenilirlik analizi, spearmen
korelasyon analizi, non-parametrik testlerden olan Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis analizi kullanılmıştır.
BULGULAR
Çalışmaya katılım gösteren 596 kişinin demografik özelliklerine ilişkin dağılım Tablo 1’de görülmektedir.
Katılımcıların %57,9’u kadın ve %42,1’i erkektir. Bekar katılımcıların oranı %73’dir. Eğitim düzeyi
bakımından en yüksek (%44) oranla lisans eğitimine sahip katılımcılar oluşturmaktadır.
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular (N=596)
Değişkenler
Sayı
Yüzde
Kadın
345
57,9
Cinsiyet
Erkek
251
42,1
İlköğretim 44
7,4
Ortaöğretim 26
4,4
Lise
141
23,7
Eğitim Düzeyi
Önlisans
112
18,8
Lisans
262
44,0
Lisansüstü 11
1,8
Evli
161
27,0
Medeni Durum
Bekar
435
73,0
TOPLAM
596
100,0
Tablo 2’de katılımcıların evlerinin durumları hakkında bilgiler yer almaktadır. Tabloya göre, Katılımcıların
%68,3’ünün evlerinin mülkiyeti kendilerine aittir. Evin doğal afet sigortası hakkında bilgi sahibi olmayan
katılımcıların oranı %42,4 olup, doğa afet sigortası yaptırmayanların oranı %29,2’dir. Katılımcıların
çoğunluğu (%43) oturdukları evin doğal afet riski taşımadığını ifade etmektedir. Kararsız alan katılımcıların
oranı ise %41,6 olup, evin afet riski taşıdığını düşünen katılımcı oranı %15,4’tür.
Tablo 2: Katılımcıların Evlerinin Durumlarına İlişkin Bulgular
Değişkenler
Sayı
Yüzde
Kendime ait 407
68,3
Evin Mülkiyet Durumu
Kira
189
31,7
Evet
169
28,4
Evin Doğal Afet Sigortası Var mı?
Hayır
174
29,2
Bilmiyorum 253
42,4
Evet
92
15,4
Oturduğunuz Evin Afet Riski Taşıdığını
Hayır
256
43,0
Düşünüyor musunuz?
Kısmen
248
41,6
TOPLAM
596
100,0
Katılımcıların afet hakkındaki bilgi ve deneyimlerine ilişkin bulguların yer aldığı Tablo 3’e göre; Acil yardım
ve afet yönetimi eğitimi alan katılımcı oranı %50,5’tir. Katılımcıların %30,7’si doğal afete maruz kalmıştır.
Yakınlarından birinin doğal afete maruz kalma oranı ise %39,8’dir. Katılımcıları %45’i bulundukları ilde 21
yıl ve üzerinde ikamet etmektedir. Bulundukları ilde afet bilincinin kazandırılmasına yönelik yazılı ve görsel
şeyler görmeyenlerin oranı %35,9 iken, nadiren görenlerin oranı %34,2’dir.
Tablo 3: Katılımcıların Afet Hakkındaki Bilgi ve Deneyimlerine İlişkin Bulgular
Değişkenler
Sayı
Yüzde
Evet
301
50,5
AYAY Eğitimi Alma
Hayır
295
49,5
Evet
183
30,7
Doğal Afete Maruz Kalma
Hayır
413
69,3
237
39,8
Yakınlardan Birinin Doğal Afete Evet
Maruz Kalması
Hayır
359
60,2
≤1 yıl
29
4,9
1-5 yıl
87
14,6
Bulunduğunuz İlde Kaç Yıldır İkamet
6-10 yıl
73
12,2
Etmektesiniz?
11-20 yıl 139
23,3
≥ 21 yıl
268
45,0
Görmedim 214
35,9
Bulunduğunuz İlde Afet Bilincinin
Nadiren
204
34,2
Kazandırılması Yönelik Yazılı, Görsel
Ara sıra
137
23,0
(afiş) şeyler gördünüz mü?
Sık sık
41
6,9
TOPLAM
596
100,0
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Afetlere hazırlık politikaları algısı ölçeği ve alt boyutlarına ilişkin korelasyon, güvenilirlik (cronbach’s alpha),
ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4’te görüldüğü gibidir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek
amacıyla pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, değişkenler arasında pozitif
yönlü güçlü ilişkiler tespit edilmiştir. Afetlere hazırlık politikaları algısı ölçeğinin güvenilirlik değeri 0,975
olup, alt boyutlar arasındaki güvenilirlik değerleri 0,912 ile 0,955 arasında değişmektedir. Ayrıca Afetlere
hazırlık politikaları algısı ölçeğine ait ortalaması ve standart sapma oranı ortalamanın üzerindedir.
Tablo 4: Değişkenlerin Korelasyon, Ortalama, Standart Sapma ve Güvenilirlik Değerleri
Cronbach's
Std.
1
2
3
4
5
Ortalama
Alpha
Sapma
KFA(1)
1
0,955
3,24
0,99
BAH (2)
,789** 1
0,933
2,96
1,03
**
**
ASH (3)
,671 ,638 1
0,912
3,40
1,03
**
**
**
AG (4)
,722 ,621 ,738 1
0,915
3,50
1,07
AB (5)
,656** ,573** ,743** ,782** 1
0,943
3,38
1,12
**
**
**
**
**
AHPA (6)
,931 ,877 ,824 ,829 ,783 0,975
3,25
0,92
**. 0.01 düzeyinde anlamlı ilişki vardır.
Parametrik testlerin varsayımlarından biri normal dağılım olmasıdır. Normal dağılımın olmaması durumunda
parametrik olmayan testlerin seçilerek uygulanması gereklidir. Bu nedenle öncelikle, araştırmadaki
değişkenlerin çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) katsayılarına bakılarak normalliği incelenmiştir.
Değişkenlerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle değişkenler ile katılımcı bilgileri arasında nonparametrik testlerden olan Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis analizi gerçekleştirilmiştir. Değişkenler ile iki
gruplu değişkenler arasındaki ortalamanın anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
amacıyla Mann-Whitney U testi gerçekleştirilmiştir. Tablo 5’teki analiz sonuçlarında yalnızca farklılık
oluşturan ölçek ve alt boyutları ile iki gruplu değişkenler yer almaktadır. Buna göre, Cinsiyet ile AFAD’a
güven (AG) ve AFAD bilgisi (AB) arasında; Evin mülkiyet durumu ile Afetlere hazırlık politikaları algısı
(AHPA) arasında, İlgili kurumların faaliyetlerine yönelik algı (KFA) ve AFAD’a güven (AG); AYAY eğitimi
alma ile Afetlere hazırlık politikaları algısı (AHPA), İlgili kurumların faaliyetlerine yönelik algı (KFA), Afet
sonrası bireysel hazırlık bilinci (ASH), AFAD’a güven (AG) ve AFAD bilgisi (AB) arasında anlamlı farklılık
olduğu gözlenmektedir.
Tablo 5: Değişkenler İle İki Gruplu Demografik Özellikler Arasındaki Farklılığa Ait Bulgular
Sıra
MannDeğişkenler
Sayı
p
Ortalama
Whitney U
Kadın
345
311,64
AG
38762,50
0,03
Erkek
251
280,43
Cinsiyet
Kadın
345
310,86
AB
39034,00
0,04
Erkek
251
281,51
Kendime ait 407
313,81
KFA
32230,50
0,00
Kira
189
265,53
Kendime ait 407
308,07
Evin Mülkiyet Durumu
AG
34566,50
0,04
Kira
189
277,89
Kendime ait 407
311,31
AHPA
33247,00
0,01
Kira
189
270,91
Evet
301
314,97
KFA
39439,00
0,02
Hayır
295
281,69
Evet
301
319,80
ASH
37986,50
0,00
Hayır
295
276,77
Evet
301
313,57
AYAY Eğitimi Alma
AG
39862,50
0,03
Hayır
295
283,13
Evet
301
315,92
AB
39153,00
0,01
Hayır
295
280,72
Evet
301
319,84
AHPA
37975,00
0,00
Hayır
295
276,73
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Kruskal Wallis testi ise değişkenler ile üç ve daha fazla gruplu değişkenler arasındaki ortalamanın anlamlı bir
farklılığının olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Kruskal Wallis analiz sonuçlarında
farklılık çıkan bulgular Tablo 6 yer yer almaktadır. Tablo 6’ya göre, Evin Doğal Afet Sigortası Var mı? Sorusu
ile Afetlere hazırlık politikaları algısı (AHPA), Afet sonrası bireysel hazırlık bilinci (ASH), AFAD’a güven
(AG) ve AFAD bilgisi (AB) arasında; Bulunulan ilde afet bilincinin kazandırılması yönelik yazılı, görsel
şeyler var mı? sorusu ile tüm değişkenler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Bulunduğunuz İlde Afet Bilincinin Kazandırılması Yönelik Yazılı, Görsel
Evin Doğal Afet Sigortası Var mı?
(afiş) şeyler gördünüz mü?

Tablo 6: Değişkenler İle Üç Ve Daha Fazla Gruplu Demografik Özellikler Arasındaki Farklılığa Ait Bulgular
Std.
Sıra
Değişkenler
Sayı Ortalama
x2
p
Fark
Sapma Ortalama
Evet1
169 3,46
1,04
312,92
ASH
Hayır2
174 3,22
1,11
270,21
6,755 0,03 2-3, p=0,035
3
Bilmiyorum 253 3,48
0,94
308,33
1
Evet
169 3,62
1,08
322,12
AG
Hayır2
174 3,32
1,18
274,56
6,644 0,04 1-2, p=0,040
3
Bilmiyorum 253 3,55
0,95
299,19
Evet1
169 3,50
1,03
316,97
2
AB
Hayır
174 3,18
1,25
270,51
7,255 0,03 1-2, p=0,027
Bilmiyorum3 253 3,44
1,06
305,41
Evet1
169 3,31
0,94
311,63
2
AHPA
Hayır
174 3,09
1,03
269,39
7,038 0,03 2-3, p=0,037
Bilmiyorum3 253 3,33
0,82
309,75
Görmedim1 214 2,97
0,92
248,93
1-2, p=0,016;
1-3, p=0,001;
Nadiren2
204 3,25
0,93
300,88
3
KFA
51,83 0,00 1-4, p=0,000;
Ara sıra
137 3,39
0,99
328,45
4-2, p=0,001;
Sık sık4
41
4,03
1,13
445,32
4-3, p=0,011
Görmedim1 214 2,69
0,97
253,21
1-2, p=0,039;
2
1-3, p=0,000;
Nadiren
204 2,95
0,99
298,55
BAH
43,58 0,00 1-4, p=0,000;
Ara sıra3
137 3,14
0,98
329,63
4-2, p=0,000;
Sık sık4
41
3,81
1,12
430,60
4-3, p=0,006
Görmedim1 214 3,23
0,98
265,26
Nadiren2
204 3,39
1,03
298,19
4-1, p=0,003;
ASH
24,46 0,00
3
4-2, p=0,037
Ara sıra
137 3,52
1,01
320,77
Sık sık4
41
3,92
1,09
399,16
Görmedim1 214 3,37
1,06
272,10
Nadiren2
204 3,47
1,06
292,90
AG
18,73 0,00 1-4, p=0,023
3
Ara sıra
137 3,62
1,03
321,73
Sık sık4
41
3,95
1,14
386,55
1
Görmedim
214 3,20
1,11
269,18
2
Nadiren
204 3,36
1,10
295,73
4-1, p=0,001;
AB
21,05 0,00
4-2, p=0,017
Ara sıra3
137 3,52
1,11
321,07
4
Sık sık
41
3,94
1,07
389,89
Görmedim1 214 3,03
0,84
250,45
1-3, p=0,001;
2
Nadiren
204 3,25
0,89
297,74
4-1, p=0,000;
AHPA
49,10 0,00
3
4-2, p=0,002;
Ara sıra
137 3,40
0,92
332,92
4
4-3, p=0,031
Sık sık
41
3,94
1,08
438,07
TARTIŞMA ve SONUÇ
Çalışmadan elde ettiğimiz katılımcıların afet hakkındaki bilgi ve deneyimlerine ilişkin bulguya göre; Acil
yardım ve afet yönetimi eğitimi alan katılımcı oranı %50,5’tir. Bulundukları ilde afet bilincinin
kazandırılmasına yönelik yazılı ve görsel şeyler görmeyenlerin oranı %35,9 iken, nadiren görenlerin oranı
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%34,2’dir. Fakat sık sık görenlerin oranı %6,9’dur. Buna göre, toplumun gelişimi, bilimsel ilerleyişi ve
insanların yaşamlarına verdikleri önemin artması afetlere karşı bakış açılarını değiştirmektedir. Fakat bu
değişimin bireysel düzeyde kalmayıp merkez ve taşra teşkilatları, sivil toplum kuruluşları ve medya
ortaklığıyla birlikte afet kültürünün oluşturulması ve toplum bilincinin öğrenmek istenenlere değil her kesime
indirgenmesi gerekmektedir.
Çalışmadaki diğer bir bulgu, AYAY eğitimi alma ile Afetlere hazırlık politikaları algısı (AHPA), İlgili
kurumların faaliyetlerine yönelik algı (KFA), Afet sonrası bireysel hazırlık bilinci (ASH), AFAD’a güven
(AG) ve AFAD bilgisi (AB) arasında anlamlı farklılık olmasıdır. Buna göre, eğitim alan katılımcılar afetlere
yönelik alınan politika ve gelişmelere, afetlerle ilgilenen kuruluşlara, AFAD’ın deneyimine ve bilgisine önem
verip güven duymaktadır. Bu durumda içinde bulunduğumuz toplumsal yapıya uygun eğitim ve bilgilendirici
programların hazırlanmasıyla toplumsal farkındalık geliştirilmelidir. Böylelikle yalnızca eğitim alan bireylere
değil daha kesim ulaşılmış olur. Sonucunda afet politikalarının sürdürülebilirliği sağlanır ve en uygun şekilde
topluma indirgenir.
Çalışmadaki önem bir bulgu ise, bulunulan ilde afet bilincinin kazandırılması yönelik yazılı, görsel şeyler var
mı? sorusu ile tüm değişkenler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmesidir. Bu göstermektedir ki, bir
süreç olarak ele aldığımız afet yönetiminin en önemli kısmını afet öncesi politika ve planlamalar
oluşturmaktadır. Plan ve politikalar üst düzeyde hazırlanıp yerel düzeyde uygulanmaya konulmalıdır.
Böylelikle bölgesel olarak hem toplumun bilinçlendirilmesi sağlanır hem de ileriye dönük gelişimin temelleri
atılır.
Sonuç olarak, toplumların, nüfus yoğunluğu, politik yapısı, inançları, gelenek ve görenekleri afetlere
hazırlanma kapasitelerini ve afetler esnasında verdikleri tepkilerini ve davranışlarını etkilemektedir (Varol &
Gültekin, 2016). Afetlerin incelenmesi, anlaşılması ve gerekli önlemlere ve çalışmalara yön verecek
politikaların oluşturulması, çağdaş ve etkili bir yol olarak görülmektedir (Karataş, 2000). Ayrıca, afetlere karşı
önlem amacıyla hazırlanan politikaların toplum düzeyine indirgenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte
afetleri önlemeye yönelik çalışan örgütler ve politika yapıcılar birlikte hareket ederek toplumun afetlere karşı
farkındalığını geliştirebilir. Afet anında kayıplar en aza iner ve toplumun örgütlerle işbirliği içerisinde
çalışması sağlanmış olur.
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1916 KIRGIZ MİLLȊ BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ VE ÜRKÜNLER
1916 KYRGYZS NATIONAL STRUGGLE FOR INDEPENDENCE AND URKUNS
Tülay KOSEOGLU
ORCID: 0000-0002-03743201-0405
ÖZET
Çarlık Rusyası’nın Türkistan’ı işgalinden sonra bölgede uygulamış olduğu politikalarla kendi hakimiyetini
kurmaya çalışırken bölgede ciddi ayaklanmalar baş göstermiştir. Aynı dönemlerde ortaya çıkan Türkistanlı
aydınların faaliyetleri bu coğrafyada toplumsal ve siyasal gelişmeleri beraberinde getirmiştir. XX. yüzyılın
başları Rusya’da devrim yıllarının başlangıcını oluşturmuş; devrimler, (1905-1917) toplumsal ve ekonomik
krizleri tetiklemiştir. Özellikle Rusya-Japonya Savaşı’ndan Rus ordusunun yenik çıkması Rusya’da
yaşamakta olan halkların hareketlenmelerine sebep olmuştur. Türkistan coğrafyasında başlayan hareketlilikte
ana amaç, milli bağımsızlık için mücadele düşüncesi olmuştur.
XX. yüzyıl başında tüm dünyada yaşanan gelişmeler, Rusya coğrafyasında yaşayan Türk halklarının da milli
mücadele hareketlerinin başlangıcı olmuştur. 1917 Ekim Devrimi ile birlikte Bolşeviklerin, “milletlere
bağımsızlık, halklara özgürlük!” sloganları taktik olmaktan öteye gidememiştir. Türkistan’ın Kırgızistan
bölgesinde gerçekleşen isyan ise dünyadaki gelişmelerle paralellik göstermiştir. Kırgızistan’ın tarihi şartlarına
bağlı sebepleri (dini, ekonomik, sosyal ve siyasal) bu isyanın ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Ayaklanma,
Çarlık rejimi tarafından acımasızca bastırılmıştır. İsyancılar ve taraftarları Rus ordusu tarafından
gerçekleştirilen katliamlardan canlarını kurtarmak için Çin’e kaçmaya mecbur kalmışlardır. Bu olay
Kırgızların tarihinde “Ürkün” adıyla anılmaktadır. Kırgızların Çarlık Rusyası’nın sömürgecilik politikasına
karşı 1916 yılındaki milli mücadelesinden sonra gerçekleşen bu isyanın niteliği, ölen insan sayısı, tükenmiş
ekonomi, eziyet, yorgunluk, uğranılan hakaret bakımından önemi, isyanın önemini arttırmaktadır. Bu
araştırmada; Rus yönetimine karşı 1916 yılında ortaya çıkan Kırgız isyanı ve bu isyanın akabinde ortaya çıkan
“Ürkün” olarak adlandırılan büyük göç hareketinin sebepleri ve sonuçları bu konu ile ilgili ana kaynaklar ve
yeni araştırmalar ışığında ele alınarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: 1916 İsyanı, Türkistan’da İsyanlar, Yedisu Katliamı, Ürkünler.
ABSTRACT
After the Turkestan of Tsarist Russia, serious upheavals were caused by the practice in the region, which was
enlarged to its own extent. The games of Turkistan intellectuals, who have the same characteristics, are on
this map and for promotional purposes. XX. their daughters formed the Russia of the revolutionary years in
their head; revolutions (1905-1917) triggered success and economic crises. In particular, the defeat of the
Russian army in the Russia-Japan War caused the peoples living in Russia to mobilize. In the Turkestan plan,
the main purpose in the design was the idea of discussion for the national idea.
XX. The developments all over the world at the beginning of the century became the beginning of the national
struggle movements of the Turkish peoples living in the Russian geography. With the 1917 October
Revolution, the Bolsheviks demanded "sacrifice to the nations and peoples!" slogans did not go further. While
we were on the course of Turkestan, Kyrgyzstan, we were now on the way. The reasons for the history of
Kyrgyzstan (religious, economic, social and political) were effective in the emergence of this rebellion. It was
suppressed when the uprising was ended by the Tsardom. The rebels and their supporters have been forced to
flee to China to get rid of those created by Russian soldiers. This event is known as “Urkun” in the history of
the Kyrgyz. After the national struggle against the colonial policies of the Kyrgyz in 1916, the number of
people, the economy, the suffering, the details of the revolt, are the target of the uprising. In this study; The
reasons and results of the Kyrgyz revolt against the Russian rule in 1916 and the great migration movement
called “Urkun” that emerged after this revolt will be examined in the light of the main sources and new
researches on this subject.
Keywords: 1916 Revolt, Revolts in Turkestan, Yedisu Massacre, Urkunler.
GİRİŞ
XX. yüzyılın başında tüm dünyada görülen milli bağımsızlık hareketleri, Rusya İmparatorluğu hakimiyeti
altında yaşayan Türkistan halkını da doğrudan etkilemiştir. Çarlık yönetimine karşı başlayan halk
ayaklanmalarında isyana katılanlar, Türkistan’da yaşam şartları kötüye giden köylüler veya şehir esnafıydı.
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Kendiliğinden ve birdenbire çıkan isyanlar arasında 1885’te Fergana’da Derviş Han Töre isyanı, 1891’de
Nemengan’da çıkan isyan, 1892’de Taşkent’teki kolera vakası sırasında ortaya çıkan isyanlar gösterilebilir.
Bunlar arasında en önemlisi 1898’de Fergana’da çıkan Dükçü İşan 1 isyanıydı. Rus muhaceret politikasından
duyulan memnuniyetsizlik ve pamuk politikasının ortaya çıkardığı ekonomik sorunlar bu isyanı tetiklemiştir. 2
İsyan, pamuk ekiminin merkezi olan Fergana vadisinde, Andican’da ortaya çıkmıştır ve Oş, Nemengan,
Mergilan Cizah 3 taraflarına yayılmıştır. 4 Çarlık Rusyası’nın Türkistan’da uyguladığı din politikası, isyanların
çıkmasında son derece etkili olmuştur. Bölgedeki Hıristiyanlaştırma ve Ruslaştırma faaliyetleri daha IV. İvan
zamanından beri vardı, II. Katerina döneminde biraz yumuşama göstermişse de XX. yüzyılın başında tekrar
büyük bir sorun olarak gündeme gelmiştir. Rusya İmparatorluğu’nda Müslümanlara yönelik politika her
zaman değişkenlik göstermiştir. Rusya’nın Türkistan’ı 1867 yılında işgal ettiği tarihten itibaren bölge
yönetimi Askeri Bakanlığa bırakılmıştır. Burada kurulan Türkistan Genel Valiliği ile bölge yönetimi General
K. P. Kaufman’ın başkanlığında idare edilmiştir. Kaufman, Hıristiyanların Müslümanlarla birlikte barış içinde
yaşamalarının mümkün olamayacağına karar vermiş ve Müslümanları sistemden dışlayıcı bir politika
yürütmüştür. Türkistan’da Müslümanların yönetimiyle ilgili özel bir resmi teşkilat mevcut değildi.
Petersburg’daki hükümete bağlı İç İşleri Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Bölümü Rusya’da yaşayan
Müslümanların dini hayatını yönetiyordu. 5 Kaufman’dan sonra, M. G. Çernyaev döneminde Müslümanlar için
ayrı bir dini teşkilat kurulması için proje yapılmışsa da yürürlüğe girememiştir. Dini meseleleri çözme görevi
İç İşleri Bakanlığı’na devredilmiştir. Bu idare gerekli düzenlemeleri yapamayınca Rus yöneticilerin
Müslüman yöneticiler üzerindeki otoritesi de zayıflamıştır. Din adamları tarafından düzenlenen 1898 tarihli
Andican İsyanı, Kaufman tarafından uygulanan Müslümanları dışlama politikasının bir neticesi olmuştur. Bu
isyan sonucunda yeni General Vali S. M. Duhovsky bütün Müslüman idarelerini ortadan kaldırmıştır.
Rusya’daki bu uygulamalar Rusyalı aydın Müslümanların XIX. yüzyılın sonu XX. başlarında birtakım
girişimlerine sebep olmuştur. Bunların en önemlisi Müslümanların milli bilincini uyanık tutmak, Türkistan
halkının kültür ve inanç hürriyetinin korunmasını sağlamak amacıyla bağımsız bir yönetim talep eden Cedit
Hareketi olmuştur. Geleneksel yönetim tarzını benimseyen kadimiler; Çar’a boyun eğerek, var olan yönetimi
kabul eden grubun karşısında yer alan liberal Ceditçiler, Müslümanları modernleştirmek, Rus medeniyeti ve
ilmiyle Avrupa’nın modern akımlarını Müslüman-Türk halkına benimsetmek için uğraşmışlardır.
1904-1905 tarihleri arasında Rusya’da “Din Özgürlüğü Hakkında” çıkan fermanlar ve beyannameler,
Rusya’daki dini durumu kısmen değiştirmiştir. Türkistanlı Müslümanlara belli ölçülerde dini özgürlükleri
yaşama imkânı tanınmıştır. Ayrıca 1905 Devrimi’nden sonra Ceditçiler, Ruslaştırma politikası yürütenlerle
1

Gerçek adı Muhammed Ali (Medali), Mergilanlı bir köylü şeyhidir. Buhara’da medrese eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra

Andican’daki bir köyde imam olmuştur. Odesa ve İstanbul üzerinden Hacca gidip iki sene Hicaz’da, dönüşte ise bir yıl Hindistan’ın
Kaşmir bölgesinde kaldıktan sonra 1871’de yurduna dönmüştür. Halka yaptığı hizmetlerle ve dürüstlüğü ile kendini sevdiren,
mazlum ve ezilmiş halkın (özellikle köylülerin ve dağlı Kırgızların) sığınma yeri olmuştur. Zamanla etrafına binlerce mürit
toplanmıştır. Rus göçmenlerinden bıkmış Kırgız ileri gelenleri kendisine gelip isyan etmek için izin istedilerse de şeyh bir süre
beklemek ve şehir halkını da yanlarına çekmek gerektiğini söylemiştir. Özbek ve Kırgız köylülerinin ısrarlı tutumları sonunda isyan
başlamıştır. Dükçü İşan, Mayıs 1898’de ilkel araçlarla silahlanan 2000 kadar köylü ile birlikte Andican’daki Rus kışlasına
saldırmıştır. Hazırlıklı olan Ruslar karşısında isyancılar büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Birbirinden
habersiz ve birlikte hareket edilememesi yüzünden isyan başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Şeyh ve müritlerinden çoğu yakalandılar ve
şeyh ile birlikte birçoğu idam cezasına, bazıları ise kürek cezasına çarptırılmışlardır. Rus yönetimi, bölge halkını da cezalandırmıştır.
İsyana merkezlik eden köy tamamen yıkılmıştır ve buraya Rus göçmenler yerleştirilmiştir. Köyün asıl sahipleri de başka taraftaki
verimsiz araziye yerleştirilmişlerdir. Bkz. Barthold, V. V. İstoriya kul’turnoy jizni Turkestana, Leningrad 1927, s. 156-158.
[İsimsiz] “Helsinkfors’da”, Yaş Türkistan, c. VI, S. 66, Mayıs 1935, s. 36.
A. “Bir Alman Sanbastı’nıñ 1916 nçı Yılgi Cizah Kuzgalanına Aid Hatıralar”, Yaş Türkistan, c. VII, S. 80-81, s. 15-24.
4
Ahmet Kanlıdere, “Türkistan’da Çarlık Yönetimi ve Etkileri”, XIX. Yüzyıl Türk Dünyası, ed. Ahmet Kanlıdere, AÖF Yayınları,
Eskişehir 2019. s. 180-181. İsyanlar, 1917 Ekim Devrimi ile iktidara gelen Bolşevik Rusların Türkistan halkıyla arasının
bozulmasına da sebep olmuştur. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Çokayoğlu, “1917 nçi Yıl Hatıra Parçaları”, Yaş
Türkistan, c. VII, S. 76, Mart 1936, s. 12-15.
5
Rusya Eğitim Bakanlığı’nın 1913 tarihli rakamlarına göre, İmparatorluk genelinde 9723 Müslüman okuldan 6022’si, 1064
medreseden 445’i Türkistan’daydı. Türkistan Genel Valiliği’nde bulunan 12732 caminin 1503’ü yani İmparatorluk’taki camilerin
yarısını oluşturuyordu. Bkz. T. V. Kotyukova, “Musulmanskiy vopros v Turkestane v naçale XX. v.”, NO-9, Voprosı istorii, 2010,
s. 97.
2

3
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karşı karşıya gelmiştir, Ceditçilerin eğitim faaliyetleri geliştikçe Rusyalı Müslümanların dini ve milli
değerlerine her daim merkezi yönetime karşı savunan gruplar oluşmuştur. Ancak merkezi yönetim ayrımcılık
tehlikesinden dolayı milli ve dini kargaşalara izin vermemiş, siyasi bir akım olan Ceditçiliğe karşı çıkmıştır.
Böylece, Müslümanların faaliyetleri Rusya İç İşleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü Türkistan Bölümü Muhafız
Bölümü tarafından kontrol altına alınmıştır.
Türkistan’daki Müslümanların Rus yönetimi ile arasındaki ilişkilerin bozulmasına yönelik bir diğer sebep de
25 Haziran 1916’da askerlikten muaf olan halkların cepheye gönderilerek çalıştırılmalarının zorunlu hale
getirilmesi hakkındaki ferman oluştur. Ferman, Ramazan ayına denk gelmiştir. Müslümanlar, bu durumu dini
duygularının aşağılanması olarak görmüşlerdir. Bu durum da Türkistan Müslümanları isyana teşvik etmiştir.
Müslümanların cephede canlı kalkan olarak kullanıldıkları yönündeki haberler de onların toplu şekilde isyan
biçimindeki girişimlerini tetiklemiştir. Müslümanlar önce yerel yönetimlere karşı, sonra İmparatorluk
genelinde isyanlara başlamışlardır. 6
Türkistan’daki Rus emperyalist politikasından en çok etkilenen yer, Yedisu Eyaleti olmuştur. Sadece Yedisu
eyaletinden 1914-1915 yıllarında cepheye gönderilen hayvan ve hayvansal tarım ürünlerinin toplam bedeli 55
bin Ruble’ye ulaşmış, bundan dolayı ülkede fiyatlar iki kat artmıştır. 7 Sanayi mallarıyla yiyecek içecek
ürünlerinin getirilmesindeki güçlükler, günlük temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatını arttırmıştır. 8 Bu yüzden,
Rusya İmparatorluğu’nun diğer bölgelerindeki isyanlara göre, Türkistan’daki isyanın daha geniş çaplı ve
keskin karakterde olduğu bir gerçektir. Yedisu bölgesinde başlayan bu isyanın merkezi daha çok Kırgızların
yaşadığı Pişkek ve Prjevalsk bölgeleri olmuştur.
Bu bağımsızlık mücadelesinde mağlup edilen Kırgızların bir kısmı toplu olarak Çin’in batısına kaçmaya
mecbur kalmışlardır. Kırgız tarihinde “Ürkün” adıyla anılan bu olay, Kırgızların Çarlık Rusyası’nın
sömürgecilik politikasına karşı bir isyan hareketi olarak bilinse de bu isyanın ortaya çıkmasındaki etkenleri
sadece Çarlık yönetiminin politikalarından kaynaklandığını söylemek mümkün değildir. 9 Kırgızların, Çarlık
yönetimi döneminde “Ulu Ürkün” daha sonra Şubat İhtilali’nin Geçici Hükümeti döneminde ve Bolşeviklerin
iktidarı döneminde “Orta ve Küçük Ürkün” olarak anılan birkaç kez isyan etmişlerdir. “Ürkün” adı resmi
olarak ne Çarlık yönetimi ne Şubat İhtilalcileri ne de Bolşevikler tarafından verilmiştir; bu kanlı katliamı
yaşayan o devrim Kırgızları tarafından verilmiştir. 10
1916 yılındaki Kırgız ayaklanmasının sebepleri, Çarlık Rusyası, Şubat İhtilali ile gelen Geçici Hükümet
Rusyası, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Sovyetler sonrasında, bu konuyla ilgilenen araştırmacılar
tarafından değişik şekillerde açıklanmıştır. Örneğin, Çarlık Rusyası araştırmacıları 1916 isyanını, genellikle
yerli barbarların tesadüfen çıkardığı, akıl almaz ve fazlasıyla vahşi, ilkel bir isyan olarak tanımlamışlardır.
Ardından Sovyet tarihçileri tarafından bir devrim isyanı, sınıf mücadelesi olarak yorumlanmıştır. Çok açık ve
nettir ki, siyasi sebepler, isyanın çıkmasında çok etkili olmuştur.
İsyanın amacı konusunda da birbirine tezat fikirler ortaya atılmıştır. Halkın amaçsız, düzensiz ve
kendiliğinden olup biten kargaşası olarak değerlendirmeler yapılmış ve sosyalist karakterde, bağımsızlık ve
özgürlük için gerçekleşen bir isyan şeklinde açıklanmıştır. Tüm bu açıklamalar çerçevesinde söz konusu
isyanın bir milli mücadele karakteri taşıdığı gerçektir. XX. yüzyılın başlangıcında dünya kapitalizminin koloni
politikası krizinden kaynaklı ortaya çıkan sosyal devrimler ile milli mücadele ayaklanmalarının doğal sürecine
bağlı olarak gelişen bir isyan olan 1916 Kırgız isyanı birçok sebepten kaynaklanıyordu.
“ULU ÜRKÜN” ÜN SEBEPLERİ
6

Tölöbek Abdırrahmanov ve Gülzada Abdaliyeva. Kırgızların Özgürlük Eşitlik Bağımsızlık Mücadeleleri ve Ürkünler. (Çev. Dinar
İmanova ve Bülent Özkuzugüdenli). Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2020, s. 39-40.
7
T. N. Ömerbekov, Kırgızistandagı 1916 yılkı uluttuk-boştonduk kötörülüş, Bişkek 2016, s. 69.
8
K. U. Usenbayev, Vosstanie 1916 goda v Kirgizii, Firunze 1967, s. 142-143.
9
1916 Kırgız isyanı sonucu ortaya çıkan zorunlu göç tarihin çok az bilinen bir yönü olması sebebiyle önemlidir. Her ne kadar aynı
yıl içinde gerçekleşen isyanlar hakkında araştırmalar yapılmışsa da Kırgız isyanı ile ortaya çıkan “Ürkün” meselesi açıklığa
kavuşturulamamış, son yıllarda yapılan araştırmalar, meselenin derinliklerini anlamamıza yardımcı olmuştur. Bu konu ile ilgili geniş
çaplı araştırma Kırgızistan Aranbayev Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tölebek ABDIRAHMANOV ve rektör yardımcısı Doç. Dr.
Gülzada ABDALİYEVA tarafından gerçekleştirilmiştir. Kaynaklara ulaşmamıza yardımcı olmalarından ötürü kendilerine
müteşekkiriz. Tölöbek Abdırrahmanov ve Gülzada Abdaliyeva. Kırgızların Özgürlük Eşitlik Bağımsızlık Mücadeleleri ve Ürkünler.
(Çev. Dinar İmanova ve Bülent Özkuzugüdenli). Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2020. Bu konuda ayrıca bkz. Ömer Karataş, “1916
Türkistan Milli Ayaklanması Sırasında Zorunlu Göç Süreci: Yedisu’dan Çin’e, Çin’den Yedisu’ya”, Rusya Araştırmaları Dergisi,
Sayı 5, 2021, s. 59-84. Bkz. Murat Kütükçü, “Kırgız Halkının Bağımsızlık İsyanı: 1916 Ürkün”, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal
Bilimler Dergisi, c. VIII, Sayı 15, Mersin 2021, s. 1-9.
10

Tölöbek Abdırrahmanov ve Gülzada Abdaliyeva, a.g.e., s. 11.
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Türkistan’da gerçekleşen 1916 yılındaki isyan, 1917 tarihindeki Şubat ve Ekim devrimlerinin başlangıcı
olarak, 1917-1920 yılları arasında gerçekleşen siyasi gelişmelerin de yönünü belirlemiştir. Özellikle bölgede
sonraları olup biten kanlı olayların karakterine temel oluşturmuştur. Eşitlik, hürriyet ve bağımsızlık
düşünceleriyle başlayan 1916 Kırgız isyanının ortaya çıkmasında siyasi sebepler ilk sırada yer tutmuştur.
Türkistan’ın kolonileştirilmesinin ardından 50 yıldan fazla süre geçmiş olmasına rağmen bölgenin şartlarına
uygun bir yönetim sistemi kurulamamıştır. Bunun sebebi de Rusya’nın sömürgeci yönetiminin temelinin
askeri düzende kurulmuş ve yetersiz sayıda olmasıydı. 11
“Ulu Ürkün’ün” çıkış sebepleri hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunun birkaç sebebi üzerinde
durmak gerekirse, ana sebeplerden biri şudur: Doğu Türkistan ile Türkistan bölgelerinin arasında eskiden beri
resmi bir sınır mevcut değildi. Bu bölgede etnosiyasi, entokültürel, etnolinguistik ve dini organizmayı
oluşturan kardeş halklar yaşamaktaydı. Daha da önemlisi, Kırgızların etnosiyasi tarihlerinde, Doğu Türkistan
ile Türkistan aynı ve ayrılmaz öneme sahip bir bölge durumundaydı. Doğu Türkistan eski çağlardan beri
Kırgızların yaşadığı ve Kırgızların ilk devletlerini kurdukları topraklardı. 12 XX. yüzyılın başında da bu iki
bölgede yaşayan Kırgızlar bir millet olarak yaşıyorlardı. Bu iki bölgeyi sömürgecilikle sahiplenen Çin ve
Rusya İmparatorlukları her ne kadar onları ikiye ayırmış ise de onların arasında çizdikleri resmi sınır,
Kırgızları ikiye bölmeye yetmemiştir. 13 Dolayısıyla, Kırgızların 1916 yılı ayaklanması başarısızlığa
uğradıktan sonra, Çarlık hükümeti tarafından uygulanan sert cezalandırma politikasından ötürü Kırgızların
Çin’e doğru “Ürküp” yer değiştirerek kaçmaları da bu hareketlerden biridir. 14
Mevcut toplumsal ve iktisadi şartlar da isyanın önemli nedenleri arasında yer alıyordu. XX. yüzyılın başında
Çarlık Rusyası muhaceret politikası ile Kırgızların arazilerine toplu şekilde el koymaya başlamıştır. Bu
topraklara P. A. Stolıpin’in toprak reformuna bağlı olarak göç ederek gelen Rus mujik 15ler yerleşmeye
başlamıştır. Yerli halk kısa zaman içerisinde kendi topraklarından sürülüp çıkarılmıştır. 16 Rusya’dan getirilen
göçmen-sömürgecileri, Rus hükümetinin çeşitli yardımlarından faydalanmaktayken yerli halk bu haklardan
tamamen mahrum bırakılmışlardı. Her bir mujike 30 desyatina arazi verilmişti ve bu çiftçiler 15 yıl süreyle
vergiden muaf tutulmuşlardı. Bunun yanında düşük faizli krediler de verilmişti. Rusya’dan gelenlerin sayısı
artınca arazi sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı verilen arazi miktarı önce 17, daha sonra 10,
ayaklanmaya yakın dönemde ise 5 desyatinaya kadar düşürülmüştür. 17 Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında
Yedisu eyaletinde 4 milyon desyatinadan fazla araziye, Fergana eyaletinde ise 762 bin desyatina araziye el
konulmuştur. 18 I. Dünya Savaşı yeni vergileri de beraberinde getirmiştir. 1915 yılından itibaren, hane vergisi
8 Ruble’ye yükseltilmiştir. Vergilerin gittikçe ağırlaşmasıyla kendi topraklarında zor durumda kalan Kırgızlar,
1916 yılındaki milli mücadele ayaklanması öncesinde, Çin’e doğru göç etmeye başlamışlardır. 19 Bu göç, 1916
yılındaki ayaklanma başarısızlığa uğradıktan sonra daha da artmıştır. 1916 yılında Rusya’dan gelen çiftçiler,
Türkistan’ın toplam nüfusunun sadece 56’sını oluştururken, sulanan arazilerin % 57,6’sına el koymuşlardır.
Aynı zamanda, toplam nüfusun % 94’ünü oluşturan yerel halk, arazilerin %42,4’üne de sahipti. Buna göre,
her bir sömürgeci-göçmen haneye 3.17 desyatina, yerel halkın her bir hanesine ise sadece 0.21 desyatina sulak
arazi düşüyordu. 20
Tölöbek Abdırrahmanov ve Gülzada Abdaliyeva, a.g.e., s. 41.
E. Maanayev, Etnogenez i etniçeskaya istoriya Kırgızov (Novıe osmıslenie problemı), Bişkek 2017, s. 235.
13
1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. SSCB ve Çin sınırları bir kaleye dönüşmüştür. Bu sınır anlaşmasına kadar
Türkistan’daki ve Doğu Türkistan’daki Kırgızların bir ulus olarak ilişkileri devam etmiştir. İ. Biçurin 1829 yılında yazdığı eserde
Türkistan’ı iki ayrı bölgeye ayırmıştır: Buhara- Türkistan’ın batı; Çin Türkistan’ı ise Türkistan’ın doğu kısmıdır. Bkz. İ. Biçurin,
Opisanie Çjungarii Vostoçnogo turkestana v drevnem i nıneşnem ego sostoyanii, Ç. I. S. Petersburg 1829, s. 12. XIX. yüzyılın Rus
seyyahı V. V. Grigorev ise “Batı Türkistan” ile “Doğu Türkistan terimlerine net bir bilimsel açıklama getirmiştir. Sonradan Doğu
Türkistan terimi Çungarya topraklarına yönelik kullanılmaya başlamıştır. O zamandan itibaren Rusya oryantalizminde kullanılmış
olan Doğu Türkistan ile daha öncesinde kullanılan Kaşgarya toponimi aynı bölgeyi ifade etmeye başlamıştır. Bkz. V. V. Grigorev,
Dopolneniya (K kn: Ritter. Zemlevladenie. Geografiya sstran Azii, nahodyaşihsya v neposredstvennıh snoşeniyah s Rossieyu), Vıp,
2. S. Petersburg, 1873, s. 287.)
11
12

14

Tölöbek Abdırrahmanov ve Gülzada Abdaliyeva, a.g.e., s. 45-46.
Mujik, Rus çiftçilerine denilirdi.
16
Tülay Köseoğlu, Sovyetler’in Türkistan’ı Dönüştürme Politikasına Muhalefet: Yaş Türkistan Dergisi (1929-1939), Türk Tarih
Kurumu Yayınları, Ankara 2019, s. 69-76.
17
Tölöbek Abdırrahmanov ve Gülzada Abdaliyeva, a.g.e., s. 58-59.
18
T. Rıskulov, Vosstanie Kirgizov i kazahov v 1916 godu Uçkun, Bişkek 1991, s. 7.
19
Abdulvahab Oktay, “1916 nçı Yılgi Kuzgalanga Aid Bazı Bir Malumat”, Yaş Türkistan, c. VII, İyul-Avgust 1936, S. 80-81, s.
12-15.
20
C. Abdurrahmanov, Vosstanie Kirgiz v 1916 godu, Firunze 1933, s. 24-27.
15
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Diğer yandan, I. Dünya Savaşı ve savaşın yarattığı durum Rusya İmparatorluğu’nda birçok şeyi değiştirmiştir.
Özellikle 1915 yılında Rusların harpte üst üste mağlubiyete uğramaları İmparatorluk sınırları içerisindeki
halkların Çar’a olan güveni azaltmıştır. 1916’da başlayan isyanlar ve ortaya çıkan halk tepkilerinin giderek
artması, milliyetçiliğin arttırmış ve imparatorluk genelinde ayrılıkçı cereyanların ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Dünya Savaşı var olan vergiler ile askeri vergileri arttırmış, bu durum da Kırgızların toplu olarak
yoksullaşmasına neden olmuştur.
“Ürkün’ün” önemli sebeplerinden biri de ayaklanmaya katılan Kırgızların, Ruslar tarafından çok sert bir
şekilde cezalandırmaları olmuştur. Çar’ın tahtı teslim etmesi gerektiği gibi düşüncesiyle popüler olan ve 10
Eylül’deki Rusya Devlet Duması’nda sosyalistlerden yana olan tavrıyla tanınan 35 yaşındaki Alexandr
Fedorovich Kerenski (1881–1970), Duma’ya Türkistan’daki gezisi sonucu merkezi yönetim ile yerel yönetim
işleri hakkında sunduğu raporda, ayaklanmanın çıkmasında yerel yönetimlerin suçlu olduğunu öne
sürmüştür. 21 Merkezden Türkistan’a bölgenin özelliklerini ve ihtiyaçlarını bilmeyen, birçoğu da önceki
görevlerinden kovulan memurlar gönderildiğini, ayrıca cephede çalışmak için düzenlenen seferberlik
hakkındaki fermanın yanlış anlatıldığını ve bu işin güç kullanılarak gerçekleştirildiğini savunmuştur. 22 Bu
barbarca yaklaşımın Kırgızların Çin’e kaçma sebeplerinden biri olduğunu, A. F. Kerenski yaptığı
konuşmasında ortaya koymuştur.
“Ulu Ürkün’ün” sebepleri arasında Kırgızların göçebe hayatı da son derece etkilidir. Kırgızlar her zaman göç
eden, hareketli bir toplumdurlar. Tabiatın zor şartları ile doğa olaylarından mallarını canlarını korumak için
göç ederek her zaman hareket halinde olmuşlardır. Herhangi bir siyasi tehlikeye karşı, savaşın bir çeşidi olarak
bir yerden başka bir yere göçü kullanmaları doğal görülmektedir.
Sonuç itibariyle, bağımsızlık, hürriyet ve eşitlik için başlayan mücadelede, başarısızlığa uğrayan Kırgızlar
hem kendi yurtlarında hem de Çin’de çok zor yaşam şartları altında yaşamlarını sürdürmek zorunda
bırakılmışlardır. Ruslar tarafından çeşitli baskılara maruz kalan Kırgızlar, çaresizlikten Çin’in batısına
kaçmışlardır. Böylece, 39 nahiyenin asli yerel halkı Çin’e doğru yolculuğa çıkmıştır. Bunların çoğu Prjevalsky
uezdinde yaşayanlardan oluşuyordu. Kalan kısmı ise Pişpek’teki Kırgızlar ile Kazakistan’ın Vernıy, Kopal ve
Carkent kısımlarında yaşayan Kazaklardan oluşuyordu. 23 Yedisu eyaletinde 1916 yılının sonlarına doğru,
sadece 13.171 hane Kırgız kalmıştır. Rus yönetiminden kurtulmayı başarıp, Doğu Türkistan’a sığınan
Kırgızlardan farklı olarak, kaçmayıp yurdunda kalan Kırgızların sosyal ve ekonomik durumları da hiç iç açıcı
değildi. Çarlık yönetimi, kaçmayan, yurdunda kalan yerel halka acımasız politikalar uygulamıştır: isyan
sırasında harcanan giderler, savaş tazminatı olarak Kırgızlardan alınmıştır.
SONUÇ
Çarlık Rusyası’nın Türkistan’da uygulamış olduğu emperyalist politikalarla birlikte dünyadaki gelişmelere
paralel olarak ortaya çıkan Türkistan’ın yerli halklarının 1916 yılında Rusya emperyalizmine karşı milli
mücadele hareketi, bağımsız bir ülkeye kavuşma amacı Kırgız halkını da etkilemiştir. Kırgızların milli
mücadele ayaklanması, Kırgızistan’ın tamamında farklı karakterde ve şartlarda gerçekleşmiştir. Bu isyanda,
rakipleri karşısında yeterli güce sahip olmadıklarından isyana katılan Kırgızlar, mağlubiyetten sonra Çin’e
kaçmak zorunda kalmışlardır. Çarlık Rusya’sının sömürgecilik politikası ve bu politikaya karşı 1916 yılında

21
1917 Şubat İhtilali patlak verdiğinde Kerenski, Duma’nın solcu üyeleri arasında idi. İhtilal’den hemen sonra kurulan Petrograd
İşçi ve Asker Üyeleri Sovyeti’ne başkan yardımcısı, birkaç gün sonra Geçici Hükümet’te Adalet Bakanı, birkaç hafta içinde Savaş
ve Donanma Bakanı oldu. Temmuz başlarında Geçici Hükümet’in başbakanı oldu. Ekim’de Lenin ve arkadaşları önderliğinde
İhtilalci Askerler ve İşçiler, Kerenski’nin başkanı olduğu Geçici Hükümet’i devirdiler. Kerenski yurt dışına kaçtı. Bkz. Alexandr
Fedorovich Kerenski, Kerenski ve Rus İhtilali, çev. Rasih Güran, Ağaoğlu Yayınevi, İstanbul, 1967. Ayrıca bkz. A. F. Kerenski,
Memuarı. Rossiya na istoriçeskom perevorote, Moskova 1993. 1916 yılındaki kanlı hadiselerde Türkistan'da bulunmuş ve buradaki
olaylara şahit olmuştu. Bu sebeple İhtilalin başında Türkistanlıların gözünde çok farklı yere sahipti. Ayrıca Petersburg'daki Çar
hükümetinin siyasetini eleştirmesiyle de ün kazanmıştı. Sosyalist Parti'nin üyesi ve lideri olan Kerenski'nin iktidara gelmesi,
Türkistan'da onu tanıyanları sevindirmişti. Bkz. Mustafa Çokayoğlu, “Kerenski ve Türkistan Millî Hareketi I”, Yaş Türkistan, c. I,
Avgust-Sintabr 1930, S. 9–10, s. 21–29.
22
P. A. Kovalev, Revolyutsionnaya situatsiya 1915-1917 gg. İ ee proyavlenie v Turkestanskom kraya, 1971, s. 197-198.
23
Mültecilerin toplam sayısı 164 bindi. Bunların 130 bini Kırgız’dı. Yani; Kırgızistan’ın üçte birlik kısmını oluşturmaktaydı.
Sonuçta, Prjevalsk uezdinden 27 bin hane, pişek uezdinden 8 bin hane, Carkent, Verny uezdinden 10 bin hane halk Batı Çin’e
kaçmıştır. Böylece, Pişpek ve Prjevalsk uezdlerinin 32 nahiyesinden gelen 35 bin hane Kırgız Doğu Türkistan’ın Üçturpan ve AkSu bölgesine, Carkent, Vernıy uezdinin 7 nahiyesinden gelen Kırgız ve Kazaklar Kulca’daki Tekes, könös vs. bölgelere
yerleşmişlerdir. Bunların arasında ayaklanmayı organize ederek yöneten Sagalı manap ile Şabdan’ın çocukları da vardı ve 50’den
fazla manap (bey)ta onlara katılmıştı. Tölöbek Abdırrahmanov ve Gülzada Abdaliyeva, a.g.e., s. 66-67.
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gerçekleşen isyana katılanların ağır bir biçimde cezalandırılmaları “Ulu Ürkün”e neden olurken, Bolşeviklerin
baskı politikaları da “Orta ve Küçük Ürkün”e neden olmuştur.
Kırgızların siyasal sistemlerinin bütünlük arz etmemesi, ekonomik zayıflıklarının hat safhada oluşu, toplumsal
şuur seviyesinin böylesine büyük mücadeleler için hazır olmayışı, başlattıkları isyanın çabuk ve acımasızca
bastırılmasına neden olmuştur. Binlerce insanın hayatını kaybettiği 1916 yılı Kırgız isyanı, Kırgızların olduğu
kadar Ruslar için de olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu isyan, I. Dünya Savaşı esnasında Rusya’nın
cephelerdeki durumunu olumsuz etkilemişse de isyanın en ağır bedelini Kırgızlar canlarıyla ve yurtlarından
çıkmak zorunda kalarak ödemişlerdir. Çarlık Rusyası’nın yıkılmasından, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği’nin dağılmasına kadar süren Kırgızların isyan biçiminde başlayan uyanış hareketleri, bağımsızlıklarını
kazanma çabalarında önemli yeri olmuştur. Kırgız halkı bağımsızlığı giden yolda yüzyıla yakın mücadele
vermiş, bu mücadele bazen hafiflemiş bazen şiddetlenmiş, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla da son
bulmuştur
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İŞĞALDAN KURTARILMIŞ BÖLGELERDE EKONOMİK KALKINMANIN HIZLANMASI
ACCELERATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN LIBERATED TERRITORIES
AHMEDZADE CELAL VUGAR
ORCID: 0000-0002-4313-3271

ÖZET
Sosyo-ekonomik, insani, örgütsel ve diğer acil sorunları çözmek ve bu alandaki faaliyetleri koordine etmek
için işgalden kurtarılan topraklarda yetkili devlet organlarının başkanlarından oluşan bir Koordinasyon
Kadrosu kuruldu. Ayrıca, kurtarılan topraklarda modern ve insana yakışır bir yaşam sağlamak, her alanda
inşaat ve imar çalışmalarını yürütmek, ayrıca insanların güvenli yaşamasını, verimli çalışmasını
desteklemek amacıyla Karabağ Canlandırma Fonu devlet tüzel kişiliği olarak kurulmuştur. İşgalden
kurtarılan topraklarda idari yönetimin eski haline getirilmesi, ulaşım, enerji ve iletişim altyapısının
oluşturulması yönünde gerekli çalışmalar yapılıyor. Tüm bu önlemler, kurtarılmış bölgelerde yerleşim,
restorasyon ve iyileştirme çalışmalarının tam olarak uygulanmasına izin verecektir.
Çalışma, sosyo-ekonomik çalkantıların, insan kaynaklı afetlerin ve silahlı çatışmaların tarımsal üretimin ve
gıda ticaretinin, altyapının ve yatırımın bozulması üzerindeki etkisini değerlendiriyor. Ülkedeki girişimcilik
ortamının iyileştirilmesi, petrol dışı sektörün gelişiminin hızlandırılması, nüfusun istihdamının sağlanması
ve bölgedeki belediyelerin aktif katılımının sağlanmasının önemi dikkate alınarak, belediyeler bağımsız
yaratma hakkını kullanmaya çalışmalıdır. Planların yapılması ve uygulanması, belediye arazilerinin en
modern teknolojiler kullanılarak amacına uygun kullanılması, daha az kullanışlı ve yararsız arazilerin
yeniden yerleşime dahil edilmesi sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Karabağ, yenilik, öncelik, ekonomik gelişme, sosyo-ekonomik çalkantılar
ABSTRACT
In order to address socio-economic, humanitarian, organizational and other urgent issues in the liberated
territories, as well as to coordinate activities in this area, a Coordination Headquarters consisting of
the heads of the competent state bodies was established.
In addition, the Karabakh Revival Fund was established as a state legal entity to ensure modern and
decent living in the liberated territories, to carry out construction and reconstruction work in all areas, as
well as to support people's safe living, productive work and sustainable growth.
Necessary work is being done to restore administrative management, create transport, energy
and communication infrastructure in the liberated territories. All these measures will allow for the
full implementation of settlement, restoration and landscaping work in the liberated territories.
The study assessed the impact of socio-economic shocks, man-made disasters and armed conflicts on
the disruption of agricultural production and food trade, infrastructure and investment. Given the
importance of improving the business environment in the country, accelerating the development of the
non-oil sector, ensuring employment and the active participation of municipalities in the region,
municipalities should try to use the right to establish independent legal entities for economic
activity. The development and implementation of plans, the proper use of municipal lands using
the best modern technologies, the involvement in the resettlement of less useful and unusable lands
should be ensured.
Keywords: Karabakh, innovation, priority, economic development, socio-economic upheavals
INTRODUCTION
Hazırda Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişafı təmin etmək üçün bütün zəruri amillər var və bu mühüm
istiqamətlər üzrə qərarların qəbulu günün tələbidir. Çünki dünyada gedən siyasi və iqtisadi proseslər iqtisadi
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi vəzifəsini qarşıya qoyur. Qlobal iqtisadiyyatın reallıqları, eləcə də yeni
inkişaf mərhələsi üçün qarşıya qoyulan vəzifələr ölkənin uzunmüddətli inkişaf strategiyasını, iqtisadiyyatın
əsas inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirməyi zəruri edir. Milli prioritetlər - milli inkişafa və rifaha xidmət
edən, həmçinin milli maraqları və strateji planlaşdırmanı birləşdirən proqramdır. Risklərin azaldılmasına,
sənayenin inkişafının təşviqinə, eləcə də regional sənaye prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsinə xidmət edən
strateji siyasət idarəçiliyi ölkəmizin gələcək yüksəlişini də müəyyən edir.

453

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

İşğaldan Kurtarılmış bölgelerde ekonomik kalkınma kavramı
Ulusal öncelikler önemli bir hükümet kavramıdır ve bu kavramın uygulanması birçok devlet kurumuna
önemli görevler yükler. Kabul edilen belgeye göre, önümüzdeki on yılda devletin beş ekonomik ve sosyal
kalkınma önceliğinin uygulanması bekleniyor: (azertag.az)
1. büyüyen rekabetçi ekonomi;
2. esnek, kapsayıcı ve sosyal olarak adil toplum;
3. Em son teknoloji ürünlü bir inovasyon merkezi ile rekabet eden insanlar;
4. Kurtarılmış bölgelere daha fazla geri dönüş;
5. Temiz çevre ve gelişen dünya.
"Sürdürülebilir rekabetçi ekonomi"nin özü, ekonomik kalkınmanın gidişatını belirlemektedir. Bu öncelik,
ülkede kişi başına düşen gelirin artırılması, petrol sektörü ile birlikte petrol dışı sektörün geliştirilmesi,
kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi, küçük ve orta ölçekli girişimciliğin geliştirilmesi, sermaye ve
sigorta piyasalarının büyümesinin hızlandırılması ve yabancı yatırımcıları ülkeye çekmekdir. Bu öncelik
doğrultusunda, yerel düzeyde yasal gerekliliklerin kendilerine verdiği yetkiler dahilinde tedbirler
alınmalıdır.
"Sürdürülebilir, kapsayıcı ve sosyal olarak adil bir toplumun" özü, yalnızca ekonomik büyümenin değil, aynı
zamanda toplumun tüm üyelerinin sağlığının da daha yüksek kalkınma için önemli bir faktör olmasıdır.
Talimatların hükümlerini yerel düzeyde uygulamak, sosyal programların uygulanmasında inisiyatif ve
faaliyet göstermek, nüfusun istihdamına, gençlerin insanlardan korunmasına ve diğer sosyal konulara özel
önem vermekdir.
"Rekabetçi insan sermayesi ve modern inovasyon alanı" önceliğinin temelinde, 21. yüzyılın
gereksinimlerine uygun eğitimin, yaratıcı ve yenilikçi bir toplumun gerçekleştirilmesi ve vatandaşlar için
daha iyi yaşam koşullarının yaratılması yer almaktadır. Bu temel ilkeden hareketle uzun vadeli ekonomik
büyüme modern ve aktif eğitime dayandırılmalı, eğitim sisteminin modernizasyonuna devam edilmeli,
yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eden bir ekosistem oluşturulmalı ve bu alanda önemli sonuçlar elde edilmelidir.
Belediyeler, yerel özyönetim organlarının kapasitesini güçlendirir, yerel özyönetim uzmanlarını eğitir, yerel
yönetimde BİT fırsatlarını kullanır, üstün yetenekli çocukların ve gençlerin eğitimi için kapsamlı destek
sağlar.
Onurlu yeniden yerleşim ve ekonomik faaliyete dönüş, "İşgal Altındaki Topraklara Büyük Dönüş"
politikasının başarılı bir şekilde uygulanmasında ana hedef olmalıdır. Bu öncelik, her şeyden önce, işgalden
kurtulmuş toprakların kalıcı yerleşimi sağlanarak, ulusal ekonomik ve sosyal peyzajdaki tarihi yerlerinin
restorasyonunu göstermektedir. İşgalden kurtarılan topraklarımızın restorasyonu ve yaklaşık 30 yıldır
mülteci olarak yaşayan vatandaşlarımızın geri dönüşünden sonra, kendi topraklarını yönetme hakları garanti
altına alınacaktır. Ulusal belediyeler- işgalden kurtarılan topraklarımızın restorasyonu, bazı çevre
projelerinin uygulanması vb. Bu tür belirli vizyonları benimsemek ve uygulamak için bir plan geliştirerek
Büyük Dönüş sürecine katkıda bulunabilirler.
Yüksek kaliteli bir çevre ve temiz enerji tesisi sağlamak, temiz bir çevrenin başarılı bir şekilde uygulanması
için ana hedef ve gezegenin "yeşil kalkınmasının" kilit bir unsuru olmalıdır. Belediyeler tarafından ilgili
kanunların gereklerine göre kabul edilen çevre planları, ekolojik dengenin korunması, belediye arazisinin
iyileştirilmesi , toplanması, taşınması, bertarafı, bu alanda çalışma yapılması ve diğer konuların yapılmasına
yönelik planların geliştirilmesini içerir. (iopscience.iop.org).
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin "Belediyelerin Statüsü Üzerine" Yasasına göre, yerel özyönetim organları,
vatandaşların yerel yasal öneme sahip sorunları bağımsız ve özgürce çözmelerine ve ayrıca yerel halkın
yararına kamu faaliyetlerine katılmalarına izin verir. Bu nedenle, yerel özyönetimin gelecekteki
önceliklerinin rekabetçi ekonomik talepler, esnek, kapsayıcı toplum ve sosyal adalet, serbest alanların geri
dönüşü, temiz çevre ve "yeşillik" üzerine kurulması tavsiye edilmektedir.
Feodosievich'in "Silahlı çatışmalar ve gıda güvenliği" makalesinde belirttiği gibi, çatışma sırasında kırsal
altyapının yok edilmesi, hayvancılık kaybı, ormansızlaşma, mayınların yaygın kullanımı ve sorunların
üstesinden gelmek için hırsızlık takibi Hizmetçilerin geçici olarak terhis edilmesi de dahil olmak üzere,
çatışma sonrası alanlarda tarımsal işlerin restorasyonu, özellikle teknik yeniden ekipman ve kırsal altyapının
yeniden inşası gereklidir.
Araziler restore edilerek kullanıma açıldıktan sonra hayvancılık çiftlikleri kurulması ve çiftliklerine
büyükbaş hayvan sağlanması için tedbirler alınacaktır. Hayvancılığın yoğun faktörler nedeniyle gelişme
potansiyeli göz önüne alındığında, çiftliklerin oluşturulması ve onlara verimli hayvancılık sağlanması
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konusu acildir. Hayvancılık çiftliklerinin oluşturulmasına yönelik önlemler, ekonomik verimliliği artırma
açısından optimal büyüklüğü dikkate alarak çiftliklerin organizasyonunu içerir (Samedzadeh, 1995).
Çiftliklerin faaliyet gösterebilmeleri için üretim araçlarıyla donatılması önemlidir. Tohumlara, gübrelere ve
pestisitlere erişimi kolaylaştırmaya ve işgalden kurtarılan bölgelerde agroteknik hizmetler düzenlemeye
yönelik rehabilitasyon önlemleri, başlangıçta "Agroservis" kamu OJSC tarafından uygulanabilir. Bireysel
çiftliklerin kademeli olarak teşvik edilmesi de bu konuda önemli bir koşuldur.
Tablo 1. Karabağ ekonomik bölgesi için hayvancılık istatistikleri

Kaynak: https://www.stat.gov.az/source/regions/
Hayvanların baş yapısının toplam canlı hayvan sayısına oranına bakacak olursak, ülke içinde yerinden
edilmiş kişilerin kurtarılmış alanlara çiftliklerle birlikte geri dönüşleri de dikkate alındığında, canlı hayvan
sayısının yüzde 14,7 oranında artması bekleniyor. 1980'lerde bu oran sığırlarda yüzde 16,2, küçük boynuzlu
hayvanlarda yüzde 19,3 idi.
İşgalden arındırılmış alanlarda yaşayan çiftçilere danışma ve bilgilendirme hizmetlerinin düzenlenmesi,
bölgede tarımın restorasyonu ve geliştirilmesinde önemli bir faktördür. Bu nedenle, kırsal alanlarda kayıtlı
işgal edilen toprakların çoğu, uzun süredir tarımsal faaliyetlerden emekli olmuş veya işgalden sonra şehir ve
kasabalarda doğup büyüyen yeni nesil, genellikle tarım işçiliği konusunda deneyime sahip değildir. Ayrıca
bu günlerde çiftlik teknolojisi güncellendi ve yeni, daha verimli tarım yöntemleri oluştu. Bu nedenle
danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerinin organize edilmesi ve bu yönlerde modüler bir mesleki eğitim
sisteminin oluşturulması çok önemlidir.
Çiftliklerin bir an önce faaliyete geçmesi için gerekli bu önlemlerden sonra faaliyetlerine devam edecek bir
tedarik zinciri ve lojistik altyapısının oluşturulması gerekmektedir. Lojistik altyapısı, bitmiş ürünlerin
nakliyesi ve depolanmasının yanı sıra araçlara ve yol iyileştirmelerine erişimi içermelidir. Bölgedeki koza ve
tütün tarımının restorasyon potansiyeli göz önüne alındığında, bölgede koza ve tütün alım noktalarının
oluşturulması tedarik altyapısı açısından da önemlidir (Hurber, 1995).
CONCLUSION
Nəticə etibarı ilə, rayonda təchizat və logistika infrastrukturu ilə yanaşı, kənd təsərrüfatı istehsalının
strukturuna uyğun olaraq emal müəssisələrinin yaradılması da mühüm tədbirdir. Boşalan ərazilərdə
südçülüyün, üzümçülüyün və bağçılığın inkişaf perspektivlərini nəzərə alaraq, bu ərazilərdə emal
müəssisələrinin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Taxılçılığın inkişafı ilə bağlı un dəyirmanlarının
yaradılması, heyvandarlığın inkişafı üçün əsaslar, sənaye müəssisələri üçün yem istehsalı və dərinin ilkin
emalı da nəzərdə tutula bilər.
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TOSİLLENMİŞ SCHİFF BAZI BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE
ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ANTIMICROBIAL
PROPERTIES OF TOSILLED SCHIFF BASE COMPOUNDS
Irfan SAHIN
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ÖZET
İnsanlık antik çağlardan beri sayısız hastalıklarla uğraşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine
göre bakterilerin neden olduğu ölümcül vaka sayıları oldukça yüksektir. Bu hastalığı önlemek için kullanılan
en yaygın yöntemlerden biri antibiyotik tedavisidir. Antibiyotik tedavisinde karşılaşılan en büyük problem
antibiyotik direnci veya çoklu ilaç direncidir. Bu nedenle yeni, düşük maliyetli ve yüksek aktiviteye sahip
ilaçların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Heterosiklik bileşikler en az bir tane heteroatom bulunan
organik yapılardır. Azot, oksijen, kükürt en yaygın heteroatomlar olarak bilinmektedir. Heterosiklik bileşikler
birçok hastalığa karşı aktivite gösterdiklerinden tıbbi kimyada çokça tercih edilmektedirler. Kükürt içeren
birçok farmasötik ve doğal bileşik bulunmaktadır. Kükürt bileşik sınıfından biri olan sülfo bileşikleri çok
çeşitli (antioksidan, antifungal, antikanser, HIV, antimikrobiyal vb.) biyolojik aktivitelere sahiptir. Ayrıca
endüstriyel ve malzeme kimyası alanında da kullanımları bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında 2 yeni
tosillenmiş Schiff bazı bileşiği sentezlenmiştir. Hedef bileşiklerin eldesi için öncelikle 4-hidroksibenzaldehitin
(1) toluensülfoniklorür ile tepkimesinden ilgili tosil bileşiğinin (2) sentezi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 4kloranilin ve 4-metoksianilin ile reaksiyonundan Schiff bazı bileşikleri (3a, 3b) sentezlenmiştir. Sentezlenen
bileşiklerin karakterizasyonu yaygın karakterizasyon teknikleri (FTIR, 1H NMR, 13C NMR) kullanılarak
yapılmıştır. Ayrıca, her iki bileşiğinde metanol içerisinde yavaşça uçurularak tek kristalleri elde edilmiş olup
yapıları X-ışını kırınım metodu ile belirlenmiştir. Elde edilen 3a ve 3b bileşiklerinin antimikrobiyal aktivite
çalışmaları yapılmıştır. Antimikrobiyal aktivite sonuçlarına göre sentezlenen bileşikler standart ilaçlar olan
Amikasin ve Gentamisin’e kıyasla orta seviyede aktiviteye sahip olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tosil, Schiff bazı, X-ışını, antimikrobiyal.
ABSTRACT
Humanity has been dealing with numerous diseases since ancient times. According to the data of the World
Health Organization (WHO), the number of fatal cases caused by bacteria is quite high. One of the most
common methods used to prevent this disease is antibiotic therapy. The biggest problem encountered in
antibiotic therapy is antibiotic resistance or multi-drug resistance. Therefore, there is a need to develop new,
low-cost and highly active drugs. Heterocyclic compounds are organic structures containing at least one
heteroatom. Nitrogen, oxygen, sulfur are known as the most common heteroatoms. Heterocyclic compounds
are highly preferred in medicinal chemistry because they show activity against many diseases. There are many
pharmaceutical and natural compounds containing sulfur. Sulfo compounds, one of the sulfur compound class,
have a wide variety of (antioxidant, antifungal, anticancer, HIV, antimicrobial, etc.) biological activities. It
also has uses in the field of industrial and materials chemistry. The biggest problem encountered in antibiotic
therapy is antibiotic resistance or multi-drug resistance. In this study, two new tosylated Schiff base
compounds were synthesized. In order to obtain the target compounds, firstly, the synthesis of the related tosyl
compound (2) was carried out by the reaction of 4-hydroxybenzaldehyde (1) with toluenesulphonic chloride.
Then, Schiff base compounds (3a, 3b) were synthesized from the reaction with 4-chloroaniline and 4methoxyaniline. Characterization of synthesized compounds was performed using common characterization
techniques (FTIR, 1H NMR, 13C NMR). In addition, single crystals of both compounds were obtained by
slowly evaporating in methanol and their structures were determined by X-ray diffraction method.
Antimicrobial activity studies of the obtained 3a and 3b compounds were carried out. According to the
antimicrobial activity results, the synthesized compounds were found to have moderate activity compared to
the standard drugs Amikacin and Gentamicin.
Keywords: Tosyl, Schiff base, X-ray, antimicrobial.
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GİRİŞ
Dünyada her yıl antibiyotik dirençli bakteriyel hastalıklar sebebi ile 700 bin kişinin öldüğü tahmin
edilmektedir ve bunun için bir önlem alınmazsa 2050 yılına kadar dünya çapında her yıl tahmini 10 milyon
insanın bu bulaşıcı hastalıklardan öleceği tahmin edilmektedir [1,2]. Bakteriyel ilaç direnci tüm ülkeler için
çok ciddi bir sorun haline gelmiştir. Örneğin; metisiline karşı dirençli Staphylococcus aureus bakterisi, çoklu
ilaca karşı dirençli Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa bakterileri ölümcül hastalıklara sebep
olmaktadır. Aynı zamanda ülkelere ekonomik açıdan da zarar vermektedir. Bakteriyel ilaç direnci nedeni ile
her yıl pazarlama için onaylanan antibiyotiklerin sayısı sürekli azalmaktadır [3]. Sonuç olarak, Gram negatifpozitif insan patojenlerin tedavisi veya öldürülmesi için yeni ve güçlü antibiyotik ilaçların geliştirilmesine
acilen ihtiyaç vardır [3,4].
Organo sülfür bileşikleri, hem biyolojik hemde kimyasal uygulamalardaki kullanımları sebebiyle
araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Sülfonamidler, pürinler, urasil ve sülfonil üreler gibi kükürt içeren ilaçlar
tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Zirai olarak kullanılan (böcek ilacı, herbisit, mantar ilacı gibi) ve
bünyesinde kükürt içeren bazı bileşikler çeşitli biyolojik aktivitelerede sahiptirler [5]. Sülfa ilaçları, sentetik
boya olan Prontosil’in 1930’larda antimikrobiyal özelliklerinin keşfedilmesinden bu yana birçok mikrobiyal
hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ilaçlar hücre metabolizmasını bozarak bakteri ve
mantarları öldürürler [6].
Bu çalışmada, ilaç aday özelliği göstermesi muhtemel tosillenmiş yeni Schiff bazı bileşikleri sentezlenmiş ve
yapıları çeşitli spektroskopik yöntemlerle (FTIR, 1H ve 13C NMR, X-ray) karakterize edildikten sonra
antimikrobiyal aktivite çalışmaları yapılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Sentez Çalışmaları
Tosil Bileşiğinin Sentezi (2)
Tosil bileşiği literatürde verilen yönteme göre sentezlendi [7]. 4-hidroksibenzaldehit 1 (2g; 16.37 mmol) THF
(20 mL) içinde çözüldü. 0 °C'de karıştırılan çözeltiye K2CO3 (4.3g; 31.1 mmol) ilave edildi. Aynı sıcaklıkta
15 dakika karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş tosilklorür (TsCl) (3.11g; 16.37 mmol) ilave edildi ve karışım
reflüks edildi. Reaksiyonun ilerleyişi ince tabaka kromatografisi (İTK) [heksan/EtOAc (3:1)] ile takip edildi.
Reaksiyon tamamlandıktan sonra çözücüsü döner buharlaştırıcıda uzaklaştırıldı ve EtOAc (2x75 mL) ile
ekstrakte edildi. Organik faz Na2SO4 üzerinden kurutuldu, süzüldü ve çözücüsü döner buharlaştırıcıda
uzaklaştırıldı. Her iki bileşikte katı olarak elde edildi.
Schiff Bazı Bileşiklerinin Sentezi (3a, 3b)
Tosil Schiff bazı bileşikleri (3a,b) literatürde verilen yöntem takip edilerek sentezledi [8]. 4-formilfenil-4metilbenzensülfonat 2 (300 mg; 1.08 mmol) metanol (30 ml) içerisinde çözüldü. Reaksiyon karışımı üzerine
anilin türevleri [(4-kloroanilin (137 mg; 1.08 mmol), 4-metoksianilin (133 mg; 1.08 mmol)] ilave edilerek 24
saat reflüks edildi. Reaksiyon ilerleyişi İTK ile takip edildi [heksan/EtOAc (3:1)]. Reaksiyon tamamlandıktan
sonra balon içerisinde oluşan katılar süzüldü ve kurutuldu. Bileşiklerin sentez şeması Şekil 1’de verilmiştir.
Hedef bileşikler (3a ve 3b), metanol üzerinden kristtalendirildi ve tek kristalleri elde edilerek yapıları X-ışını
kırınım yöntemiyle aydınlatılmıştır.
(E)-4-(((4-klorofenil)imino)metil)fenil-4-metilbenzensülfonat (3a): E.n. : 123-125 °C, renk: Bej, verim: %
75.
FTIR (cm-1): 2872, 2731 (C-H), 1653 (C=N), 1310 (S=O), 1201 (C-O). 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.40
(s, 1H), 7.85 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.74 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 7.40 – 7.31 (m, 4H), 7.19 – 7.07 (m, 4H), 2.48 (s,
3H).
(E)-4-(((4-metoksifenil)imino)metil)fenil-4-metilbenzensülfonat (3b): E.n.: 117-119 °C, renk: Beyaz,
verim: % 78.
FTIR (cm-1): 2960 (C-H), 2835 (C-H), 1667 (C=N), 1322 (S=O), 1268, 1248 (C-O). 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) δ 8.45 (s, 1H), 7.83 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 7.74 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.34 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.24 (d, J
= 8.7 Hz, 2H), 7.10 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 6.95 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 3.85 (s, 3H), 2.47 (s, 3H).
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Şekil 1. Tosil Schiff bazı bileşiklerinin sentez reaksiyonu
Biyolojik Aktivite Çalışmaları
Antimikrobiyal aktivite çalışmaları için deneysel yöntem aşağıda verilmiştir;
Suşların Hazırlanması ve Ekimi
Bu çalışmada mikroorganizma olarak; Staphylococcus aureus Rosenbach ATCC-6538, Bacillus cereus ATCC
7064 (gram pozitif olarak), Escherichia coli ATCC-8739, Salmonella typhimurium suşları (gram negatif
olarak), Muller Hilton Broth (MHB)’a aşılanarak 37±1 °C’de 18 saat ve Candida albicans ATCC-90028 maya
suşu Malt Ekstrakt Broth’a (MEB) aşılanarak 25±1 °C’de 18 saat inkübe edilerek aktive edildi. Besiyeri olarak
bakteriler için Müller Hilton Agar (MHA), maya suşu için Malt Ekstrakt Ağar (MEA) kullanıldı. Steril petri
kaplarına suşlar, 0.5 McFarland standardı ile standardize edilerek aşılandı ve bakteri suşları 37±1 °C’de, maya
suşu 25±1 °C’de 1 saat inkübe edildi [9,10]. Kontrol için DMSO içeren disk, Amikasin (AK: 30 μg) ve
Gentamisin (CN: 10 μg) kullanıldı.
Komplekslerden Disklerin Hazırlanması ve Uygulanması
Sentezlenen bileşiklerin (3a,b) antimikrobiyal aktivite çalışmalarında Kirby-Bauer Disk Difüzyon Yöntemi
kullanıldı [11,12]. Bileşik 3a ve 3b 12.50 mg/mL olacak şekilde %10’luk DMSO ile çözülerek 6 mm
çapındaki steril whatman kağıtlarından (Schleicher & Schül No: 2668, Germany) yapılmış disklere 25 μL
konsantrasyonunda emdirildi. MHA’a bakteri ve MEA’a maya suşlarının ekimi yapılmış kültürleri üzerine
hazırlanan diskler yerleştirildi. İnhibisyon zonlarının belirlenmesi için bakteri suşları 18-24±2 saat süre ile
37±1 °C de, maya suşu 25±1 °C’de 48 saat inkübe edildi. [9,10,13]. Çalışma üç tekrarlı olarak yapılarak
ortalama değerleri verilmiştir.
Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu (MIC)
Bileşiklerin (3a,b) MIC değerlerinin belirlenmesi için 12.5 mg/mL, 1.25 mg/mL ve 0.125 mg/mL olacak
şekilde %10 DMSO ile seri dilüsyonları yapılarak gram pozitif ve gram negatif bakteri suşlarına gösterdiği
minimum etki değerleri (MIC) belirlenmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Sentez ve Karakterizasyon
3a ve 3b bileşiklerinin FTIR spektrumları Şekil 2 ve 3’de verilmiştir. Her iki bileşiğin FTIR spektrumu
incelediğindede, -C-H pikleri 2960- 2700 cm-1 aralığındadır. -C=N karakteristik pikleri 3a bileşiğinde 1653
cm-1, 3b bileşiğinde ise 1667 cm-1’de gözlenmiştir. Diğer karakteristik -S=O pikleri her iki bileşik için 1300
cm-1 civarındadır. 1268-1200 cm-1 aralığında gözlenen pikler ise -C-O grubuna aittir. Bileşiklerde gözlemlenen
karakteristik piklerin varlığı yapıları doğrulamaktadır. 3a bileşiğinin 1H NMR spektrumu incelendiğinde imin
bağına (-CH=N) ait 1 protonun 8.40 ppm’de rezonans olduğu görülmektedir. Aromatik protonlara ait sinyaller
7.11- 7.86 ppm aralığında 12 proton olarak gözlenmiştir. Tosil grubunda bulunan metil protonları ise 2.48
ppm’de singlet olarak rezonans olmuştur. 3b bileşiğinin 1H NMR spekturumunda ise imin grubuna ait 1 proton
8.45 ppm’de ve aril protonlarına ait sinyaller ise 6.94-7.84 ppm aralığında dubletler şeklinde görülmektedir.
Metoksi grubuna ait 3 proton 3.85 ppm’de singlet olarak, tosil grubunda bulunan metil protonu ise 2.47
ppm’de singlet olarak rezonans olmuştur. Bileşiklerin 1H NMR analizleri yapılar ile uyumludur.
Sentezlenen 3a ve 3b bileşikleri için uygun kristaller metanol çözücüsünün yavaş yavaş uçurma yöntemi ile
elde edilmiş olup yapıları X-ışını kırınım yöntemiyle aydınlatılmıştır. 3a ve 3b bileşiklerinin kristal yapıları
Şekil 6 ve Şekil 8’de paketlenme diagramları ise Şekil 7 ve Şekil 9’da verilmiştir. Her iki bileşiğe ait kristal
verileri Çizelge 1’de sunulmuştur. Bileşiklerin kristal verileri incelendiğinde 3a bileşiği monoklinik sistemde
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P21/c uzay grubuna sahip iken 3b bileşiği ortorombik sistemde Pca21 uzay grubuna sahiptir. Ayrıca
bileşiklerdeki sülfonat köprüsü ile bağlanan fenil halkaları “V” şeklini oluşturmuştur. İmin bağ köprüsü ile
bağlanan 2 fenil halkası düzlemsellikten sapmıştır. Moleküllere ait bağ uzunlukları Çizelge 2’de verilmiştir.
İmin (C=N) bağ uzunluğu 3a bileşiği için 1.231 (8) A°, 3b bileşiği için 1.249 (5) A°’dur. Karakteristik sülfo
(S=O) bağ uzunlukları ise 3a bileşiğinde 1.415 (2) ve 1.424 (3) A° olarak 3b bileşiğinde 1.418 (3) ve 1.427
(3) A° olarak bulunmuştur. Bu değerler ve diğer bağ uzunlukları literatür verileri ile uyumludur.
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Şekil 2. 3a bileşiği’nin FTIR spektrumu
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Şekil 3. 3b bileşiği’nin FTIR spektrumu
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Şekil 4. 3a bileşiğine ait 1H NMR spektrumu
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Şekil 5. 3b bileşiğine ait 1H NMR spektrumu
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Şekil 6. 3a bileşiğinin kristal yapısı

Şekil 7. 3a bileşiğinin paketlenme diyagramı

Şekil 8. 3b bileşiğinin kristal yapısı

Şekil 9. 3b bileşiğinin paketlenme diyagramı
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Çizelge 1. 3a ve 3b bileşiklerinin kristal verileri ve yapı arıtımı
Bileşik kodu
3a
Kapalı formülü
C20H16NO3ClS
Molekül ağırlığı
385.85
Sıcaklık
293(2)
Kristal sistemi
monoklinik
Uzay grubu
P21/c
Birim hücre boyutları
a/Å
7.8194(6)
b/Å
39.810(3)
c/Å
6.0216(5)
α/°
90
β/°
90
γ/°
90
Hacim
1874.5(2)
Z
4
ρcalcg/cm3
1.367
-1
μ/mm
0.334
Kristal Boyutu/mm3
0.11 x 0.2 x 0.09
Radyasyon
MoKα (λ = 0.71073)
Veri/kısıtlamalar/parametreler 4261/65/255
Bağımsız yansımalar
4261 [Rint = 0.0269, Rsigma =
0.0594]
Son
R
endeksleri R1 = 0.0759, wR2 = 0.1321
[I>2sigma(I)]
R endeksleri (tüm veriler)
R1 = 0.1266, wR2 = 0.1572

3b
C21H19NO4S
381.43
293(2)
ortorombik
Pca21
38.575(4)
6.5031(6)
7.4320(7)
90
90
90
1864.4(3)
4
1.359
0.201
0.10 x 0.1 x 0.08
MoKα (λ = 0.71073)
3700/1/246
3700 [Rint = 0.0234,
Rsigma = 0.0524]
R1 = 0.0591, wR2 =
0.0950
R1 = 0.0814, wR2 =
0.1082

Çizelge 2. 3a ve 3b bileşiklerinin bağ uzunlukları
3a
3b
Atom Atom Uzunluk
Atom Atom Atom Atom
Uzunluk
Uzunluk
Uzunluk
S1
O3
1.607(3) C3
S1 O3 1.604(2)
C18 C17 1.350(5)
S1 O2 1.415(2)

C18 C19 1.366(6)

S1 O1 1.424(3)

C13 C12 1.362(6)

S1 C6 1.741(3)

C17 C16 1.368(5)

Cl1 C18 1.724(4)

N1 C15 1.504(7)

O3 C8 1.398(4)

N1 C14 1.231(8)

C6 C5 1.379(4)

C10 C11 1.371(6)

C6 C1 1.375(4)

C15 C16 1.355(6)

C5 C4 1.372(4)

C15 C20 1.386(7)

C8 C9 1.368(4)

C15 N1A 1.456(11)

S1

O2

1.427(3) C16

S1

O1

1.418(3) C18

S1

C4

1.744(4) C18

O3

C8

1.413(5) C19

O4

C18

1.368(5) C4

O4

C21

1.412(5) C11

N1

C15

1.419(5) C11

N1

C14

1.249(5) C11

C15

C16

1.373(6) C9

463

Atom
C4
1.377(6)
C17
1.378(6)
C19
1.383(6)
C17
1.379(6)
C20
1.361(6)
C5
1.377(6)
C12
1.380(6)
C10
1.397(6)
C14
1.466(6)
C10
1.383(6)

Atom
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Çizelge 2. 3a ve 3b bileşiklerinin bağ uzunlukları
3a
3b
Atom Atom Uzunluk
Atom Atom Atom Atom
Uzunluk
Uzunluk
Uzunluk
C15 C20 1.396(6) C13
C8 C13 1.366(5)
C11 C12 1.365(6)
C1 C2 1.374(4)

C11 C14 1.491(8)

C4 C3 1.380(4)

C11 C14A 1.567(13)

C8
C8

C9
C13

1.369(6) C1
1.368(5)
C1

C2
C2

C3
C1

1.370(6) C5
1.386(6)

Atom

Atom

C12
1.382(6)
C6
1.376(6)
C7
1.504(6)
C6
1.379(6)

Antimikrobiyal Aktivite Sonuçları
Sentezlenen bileşiklerin (3a,b) antimikrobiyal aktivite sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre
3a ve 3b bileşikleri (12.5 mg/mL) gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmalara karşı 8-10 mm çapında
inhibisyon zonları göstermiştir. Kontrol olarak kullanılan DMSO çözeltisinin suşlara karşı bir etkisi
olmamıştır. E. Coli suşuna karşı her iki bileşikde 10 mm’lik zon gösterirken S. typhimurium suşuna karşı 3a
bileşiği 8 mm’lik bir zon 3b bileşiğinde ise herhangi bir zon gözlenmemiştir. S. Aureus suşu bileşiklerden
düşük seviyede (3a için 10 mm, 3b için 8 mm) etkilenmiştir. B. Cereus suşuna karşı 3a bileşiğinde herhangi
bir zon gözlenmezken 3b bileşiğinde 10 mm’lik zon gözlenmiştir. Her iki bileşiktede C. albicans suşuna karşı
aktivite göstermemiştir. Bunun nedeninin her suşun kendine özgü hücre duvar yapısının bulunması [14] ve
mikroorganizmaların direnç özelliğinin farklı olmasından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir.
Çizelge 3. Bileşik 3a, 3b ve bazı antibiyotiklerin biyolojik aktiviteleri (mm)
Gram Negatif
Gram Pozitif
Mantar
Salmonella
Bacillus Candida
E. coli
S. aureus
Bileşik
typhimurium
cereus
albicans
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
3a
10
8
10
0
0
3b
10
0
8
10
0
Amikasin
24
28
28
30
0
Gentamisin 18
22
22
20
0
Flukonazol
0
0
0
0
17
0: Zon gözlenmemiştir.
Minimum İnhibisyon Konsantrasyon (MIC) Bulguları
Bileşik 3a ve 3b’nin mikrorganizma suşları üzerinde oluşturduğu minimum inhibisyon konsantrasyonları
(MIC) Çizelge 4’de verilmiştir. Bileşiklerin suşlar üzerinde ağırlıklı olarak 1.25 ve 12.5 mg/mL
konsantrasyonda antimikrobiyal aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Belirlenen MIC konsantrasyonu
antibiyotiklerin etki mekanizması dikkate alınarak belirlenmiştir.
Çizelge 4. Komplekslerin mikroorganizmalar üzerindeki MIC değerleri
MIK (mg/mL)
Salmonella
Bacillus
Candida
Bileşik E. coli
S. aureus
typhimurium
cereus
albicans
3a
1.25
12.5
1.25
0
0
3b
1.25
0
12.5
1.25
0
Çalışmada kullanılan 3a ve 3b bileşikleri standart antibiyotikler olan Amikasin ve Gentamisin ile
kıyaslandığında bu antibiyotiklerin gösterdiği inhibisyon zonlarına göre orta seviyede etkili olduğu
belirlenmiştir. Ancak çalışılan konsantrasyon miktarının artırılması ile bu zon değerlerine ulaşılabilmenin
mümkün olabileceği düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre sentezlenen bu bileşiklerin antibiyotik
tedavilerinde görülen antibiyotik dirençlerine karşı gram negatif ve pozitif suşlar için kullanılabilir olması
muhtemeldir.
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SONUÇ
Bu çalışmada tosillenmiş yeni Schiff bazı bileşikleri (3a,b) sentezlenmiş ve yapıları çeşitli spektroskopik
yöntemlerle karakterize edilmiştir. Ayrıca 3a ve 3b bileşiklerinin tek kristalleri elde edilerek yapıları X-ışını
kırınım metoduyla aydınlatılmıştır. Daha sonra sentezlenen bileşiklerin antimikrobiyal aktivite çalışmaları
yapılmıştır. Bu aktivite sonuçlarına göre her iki bileşiğinde çeşitli bakterilere karşı aktiviteye sahip olduğu
bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar standart antibiyotik olan Amikasin ve Gentamisin ile kıyaslandığında orta
seviyede aktiviteye sahiptir. Sentezlenen bileşiklerinin aktivite sonuçları ileride yapılacak çalışmalar için umut
verici olduğunu göstermektedir.
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SAMSUN İLİ İLKADIM İLÇESİ İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARINDA ASEMPTOMATİK
HİPERTANSİYON SIKLIĞI
FREQUENCY OF ASYMPTOMATIC HYPERTENSION IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN
SAMSUN PROVINCE ILKADIM DISTRICT
Ufuk Utku GULLU
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ÖZET
Amaç: Okul çocuklarında asemptomatik hipertansiyon sıklığını belirlemek, yüksek kan basıncının kalp
hastalığı, inme, böbrek yetmezliği gibi çeşitli organ hasarlarına neden olabileceğinden erken teşhisinin
önemini vurgulamak.
Gereç ve Yöntem: Samsun ili İlkadım ilçesindeki okullar arasından iki ilköğretim okulu belirlendi ve bu
okullardan rastgele örnekleme metoduyla seçilen 7–14 yaş arasında 979 kız ve 1002 erkek olmak üzere toplam
1981 çocuk çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan çocukların öncelikle boy ve ağırlıkları belirlendi. Daha
sonra tansiyon ölçümleri yapıldı. Ölçümler tek bir araştırmacı tarafından, çocuklar oturur pozisyonda ve
dinlenme halindeyken, sağ koldan, civalı manometreyle uygun manşon boyu seçilerek yapıldı. Ölçümler üç
kez tekrarlanarak ortalaması alındı. Yaş ve cinsiyete göre kan basıncı persentil değerleri 90–95. persentil arası
olanlar veya <90 persentil olmasına rağmen 120–80 mmHg’nın üzerinde kan basıncı değeri olan adolesanlar
prehipertansif; 95. persentil ve üzeri olanlar ise hipertansif olarak kabul edilip prevalansı hesaplandı.
Hipertansiyon veya prehipertansiyon saptanan çocukların tekrar üç kez daha kan basıncı ölçümleri yapılarak
(toplam 6 defa) ortalamaları alındı.
Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 1981 çocuktan %3,63’ ünün (n=72) hipertansif olduğu görüldü.
Çalışmaya alınan toplam 979 kız öğrenciden %4,1' inin (n=40), çalışmaya alınan toplam 1002 erkek
öğrenciden %3,2 'sinin (n=32) hipertansif olduğu görüldü. Hipertansif kızların %55’ inde, hipertansif erkek
çocuklarının ise %71,9’ unda obezite tespit edildi. Bulunan sonuçlar literatürle karşılaştırıldı.
Sonuç: Çocuklarda hipertansiyon sıklığı sanılandan daha yüksek olabilir. Kan basıncı ölçümleri rutin fizik
muayenenin bir parçası olmalıdır. Çocuklarda kan basıncı yüksekliğinin yetişkin dönemde de sürebileceği göz
önünde bulundurularak bu konuya verilen önem arttırılmalıdır. Çocuklarda hipertansiyon sıklığının
belirlenmesi, kan basıncı yüksekliğinin önlenmesi, erken tanınması ve tedavisi amacıyla yüksek riskli gruplar
ve popülasyon üzerinde daha geniş çaplı çalışmalar yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk dönemi, asemptomatik hipertansiyon, kan basıncı, obezite
ABSTRACT
Objective: We wanted to determine the frequency of asymptomatic hypertension in school children and to
emphasize the importance of early diagnosis as high blood pressure can cause various organ damage such as
heart disease, stroke, kidney failure.
Materials and Methods: Children between the ages of 7 and 14 selected by random sampling method from
two primary schools in Ilkadim, Samsun. The height, weight, blood pressure measurements of the children
were determined. Measurements were made by a single researcher, while the children were sitting and resting,
by selecting the appropriate cuff size on the right arm with a mercury manometer. The measurements were
repeated three times and averaged. Blood pressure 90–95. percentile values for age and gender are
prehypertensive; Those who were at or above the 95th percentile were considered as hypertensive and their
prevalence was calculated. The blood pressure measurements of the children with hypertension or
prehypertension were repeated three more times (6 times in total), and the averages were calculated.
Results: A total of 1981 children, 979 females and 1002 males, were included in the study. It was observed
that 3.63% (n=72) of these children were hypertensive. It was observed that 4.1% (n=40) of the 979 female
children and 3.2% (n=32) of the total 1002 male children were hypertensive. Obesity was detected in 55% of
hypertensive females and 71.9% of hypertensive males.
Conclusion: The prevalence of hypertension in children may be higher than expected. Blood pressure
measurements should be part of the routine physical examination. Larger studies should be conducted in order
to determine the frequency of hypertension in children.
466

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

Keywords: Childhood, asymptomatic hypertension, blood pressure, obesity
GİRİŞ
Erişkin çağda hipertansiyon (HT), popülasyonun büyük kısmını etkileyen bir sağlık sorunu olduğu halde
çocukluk çağında daha nadir olduğu bilinmektedir. Ancak pediatrik hipertansiyon özellikle son yıllarda
giderek önem kazanmış ve ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Çocukluk çağı ve adölesanlarda yapılan
çalışmalarda son yıllarda prevalansında artış saptanması, çocukluk çağında son 20 yılda özellikle fazla kilo
alımı ve obesitede artma, beslenme alışkanlıklarında olumsuz değişiklikler sonucu yüksek kalori, yağ ve tuz
içeren besinlerin fazla tüketilmesi, fiziksel aktivitede azalma ve artan stres faktörlerine bağlanmaktadır.
Çocukluk çağında HT, sekonder HT (genellikle renal parankimal, renovaskuler, endokrin, kardiyak nedenler)
veya esansiyel (primer HT) olmak üzere iki şekilde oluşur. Çocukluk çağı HT prevalansında gözlenmekte olan
artış sekonder HT’ dan esansiyel (primer) HT tarafına doğru kayma ile birlikte olmuştur.1-3
Çocuklardaki kan basıncı düzeyi erişkin dönemdeki kan basıncı düzeyinin güvenilir bir göstergesidir.4 Bu
nedenle erişkin dönemde esansiyel hipertansiyon gelişme riski yüksek olan çocuk ve adölesanların
hipertansiyon açısından teşhisi ve tedavisi çok önemlidir.5 Aynı zamanda yüksek kan basıncının kalp hastalığı,
inme, böbrek yetmezliği gibi çeşitli organ hasarlarına neden olduğu için erken teşhis edilmesi gerekmektedir.6
Kan basıncı çocuk ve ergenlerde ≥ 3 yaşta düzenli ölçülmelidir. Şişmanlık, kan basıncını arttırdığı bilinen
ilaçların kullanımı, böbrek hastalığı, aortik arkus tıkanıklığı, aort koarktasyonu veya diyabet öyküsü varsa her
sağlık bakımı karşılaşmasında 3 yaş altı çocukların da kan basıncı kontrol edilmelidir. Bir çocuk ya da ergenin,
3 farklı ziyarette ≥ 95. persentil oskültasyon onaylı kan basıncı okumaları varsa, poliklinik ortamında eğitimli
sağlık personelleri hipertansiyon teşhisini koymalıdır.7
Task Force Dördüncü Raporunda, “normal kan basıncı”, sistolik kan basıncı ve diyastolik kan basıncı
değerlerinin yaş, cinsiyet ve boy persentilleri temelinde < 90. persentil olması olarak tanımlandı. Ergenlik
öncesi dönem için prehipertansiyon, yaş, cinsiyet ve boy persentilleri temelinde sistolik kan basıncı ve / veya
diyastolik kan basıncı değerinin ≥ 90. persentil ve < 95. persentil olması olarak tanımlandı. Ergenler için
prehipertansiyon, kan basıncı değerinin ≥ 120/80 mmHg veya ≥ 90. Persentil (hangi sınır daha düşükse) ve <
95. persentil olması olarak tanımlandı. Hipertansiyon ise uygun teknikle yapılan en az 3 ayrı klinik ölçümde
ortalama sistolik kan basıncı ve / veya diyastolik kan basıncının yaş, cinsiyet ve boy persentilleri temelinde ≥
95. persentil olması olarak tanımlandı.8
2017 yılında yayınlanan “Çocuk ve Ergenlerde Yüksek Kan Basıncının Tarama ve Yönetimi İçin Klinik
Uygulama Kılavuzu” nda “Prehipertansiyon” terimi, Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Amerikan
Kardiyoloji Koleji (ACC) kılavuzu ile tutarlı olmak, hipertansiyon gelişmesini önlemek ve yaşam tarzı
değişikliklerinin önemini ifade etmek amacıyla “yüksek tansiyon” terimiyle değiştirilmiştir. Ergenler için
sınıflama erişkin hipertansiyon kılavuzlarıyla uyumlu hale getirilmiştir. Böylelikle önceden Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Polikliniklerinde yaş, boy ve kilolarına göre hipertansif izlenen ergenlerin , birkaç yıl sonra erişkin
takibine girdiklerinde yüksek – normal tansiyonlu saptanması gibi klinik sorunların önüne geçilmiştir.9
Tüm bu bilgiler göz önüne alındığı zaman pediatrik nefrologlar ve çocukların tedavisi ile ilgilenen diğer tüm
doktorlar için önemli olan sadece hipertansif çocuğu tanımlamak ve tedavi etmek değil, bunu hazırlayan
faktörleri de araştırıp gerekli koruyucu önlemleri alarak hayatın ileriki yıllarında HT’ dan etkilenen organlar
açısından da sağlıklı bir yaşam hazırlamaktır.10-11 Bizim çalışmamızda amaç, Samsun ili İlkadım ilçesinde
ilköğretim çocuklarında asemptomatik hipertansiyon prevalansını belirlemek ve obezite ile ilişkisini
araştırmaktır.
GEREÇ ve YÖNTEM
Çalışmamızın amacı Samsun ilinde ilköğretim çocuklarında asemptomatik hipertansiyon prevalansını
belirlemek ve obezite ile ilişkisini araştırmaktır.
Çalışmamız için Samsun İli İlkadım ilçesindeki okullar arasından iki ilköğretim okulu belirlendi ve bu
okullardan rastgele örnekleme metoduyla seçilen 7-14 yaş grubu arasındaki 1981 çocuk çalışmaya dahil
edildi. Çalışmaya alınan çocukların öncelikle boy ve vücut ağırlıkları belirlendi. Uygun koşullarda her
çocuğun üçer kez tansiyon ölçümleri yapılıp ortalaması alındı. Kan basıncı ölçümü sırasında çocukların
sakin ve rahat bir ortamda olmaları sağlandı. Kan basıncı ölçümleri tek bir araştırmacı tarafından yapıldı.
Çocuklardan stres oluşturacak unsurlar azaltıldı.
Çalışmada ölçülen kan basıncı değerleri, Task Force Dördüncü Raporunda’ki Hipertansiyon tanımlamasına
göre yeniden değerlendirildi.
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Obezite tespitinde; vücut kitle indeksi (BMİ) (vücut ağırlığı (kg)/boy(m2) kullanıldı. Yaşa göre BMI 95
persentil üzerinde olan çocuklar obez kabul edildi. 85-95 persentil arasında olan çocuklar fazla kilolu olarak
kabul edildi. Obezite ve fazla kilolu çocukların saptanmasında Türk çocuklarının BMİ eğrileri kullanıldı.
Vücut ağırlığı 100 grama hassas Bosch marka tartıyla ölçüldü. Boy ölçümleri ayakta dik pozisyonda topuk,
kalça ve skapula ölçüm tahtasına temas edecek şekilde yapıldı.
Verilerin analizinde, kız ve erkek vakalarda ayrı ayrı olmak üzere çalışmaya alınan vakaların vücut ağırlığı,
boy, sistolik ve diastolik kan basıncı ölçümlerinin, minimum-maksimum, ortalama, çeyrek değerler
genişliği ve standart sapma değerleri hesaplandı. Analiz için SPSS 20.0 paket programı kullanıldı.
Araştırma için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı alındı.
BULGULAR
Çalışmaya 1981 çocuk dahil edilmiştir. Çocukların 1002’si erkek 979’u kız çocuğuydu. (Tablo1)
Tablo1. Çalışmaya alınan çocukların yaş ve cinsiyetlere göre dağılımı
YAŞ
ERKEK
KIZ
TOPLAM
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Sayı
7
115
50,9
111
49,1
226
8
147
54
125
46
272
9
127
52,5
115
47,5
242
10
121
44,7
150
55,3
271
11
114
46,9
129
53,1
243
12
132
53,4
115
46,6
247
13
134
52,8
120
47,2
254
14
112
49,6
114
50,4
226
TOPLAM 1002
979
1981

Yüzde
11,4
13,7
12,2
13,7
12,3
12,5
12,8
11,4

Çocuklarda yapılan kan basıncı ölçümleri Task force dördüncü raporundaki hipertansiyon tanımlamasına göre
değerlendirildi. Task Force Dördüncü Raporunda, “normal kan basıncı”, sistolik kan basıncı ve diyastolik kan
basıncı değerlerinin yaş, cinsiyet ve boy persentilleri temelinde < 90. persentil olması olarak tanımlandı.
Ergenlik öncesi dönem için prehipertansiyon, yaş, cinsiyet ve boy persentilleri temelinde sistolik kan basıncı
ve / veya diyastolik kan basıncı değerinin ≥ 90. persentil ve < 95. persentil olması olarak tanımlandı. Ergenler
için prehipertansiyon, kan basıncı değerinin ≥ 120/80 mmHg veya ≥ 90. Persentil (hangi sınır daha düşükse)
ve < 95. persentil olması olarak tanımlandı. Hipertansiyon ise uygun teknikle yapılan en az 3 ayrı klinik
ölçümde ortalama sistolik kan basıncı ve / veya diyastolik kan basıncının yaş, cinsiyet ve boy persentilleri
temelinde ≥ 95. persentil olması olarak tanımlandı.8 (Tablo2)
Tablo 2. Hipertansif çocukların yaş ve cinsiyete göre dağılımı
YAŞ
ERKEK
KIZ
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
7
4
2
8
3
4
9
6
5
10
2
4
11
1
6
12
4
4
13
6
9
14
6
6
TOPLAM 32
44,4
40
55,6

TOPLAM
Sayı
6
7
11
6
7
8
15
12
72

Yüzde
8,3
9,7
15,3
8,4
9,7
11,1
20,8
16,7
100

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, çalışmaya alınan 7-14 yaş grubundaki toplam 1981 çocuktan
72'sinin(%3,63) hipertansif olduğu görüldü. Hipertansif çocukların %55,6‟sı kız, %44,4‟ü erkeklerden oluştu.
Sistolik hipertansiyonu olan 72 çocuktan 3 tanesinin aynı zamanda diastolik hipertansiyonu da mevcuttur.
(Tablo2)
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Tablo 3. Prehipertansif çocukların yaş ve cinsiyete göre dağılımı
YAŞ
ERKEK
KIZ
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
7
1
3
8
3
2
9
5
4
10
20
10
11
19
21
12
25
17
13
33
32
14
31
27
TOPLAM 137
54,2
116
45,8

TOPLAM
Sayı
4
5
9
30
40
42
65
58
253

Yüzde
1,6
2
3,5
11,9
15,8
16,6
25,7
22,9
100

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, çalışmaya alınan 7-14 yaş grubundaki toplam 1981 çocuktan 253'ü
(%12,8) prehipertansif olduğu görüldü. Prehipertansif çocukların %54,2‟si erkek, %45,8‟i kızlardan oluştu.
(Tablo3)
Erkek çocuklarda obezite prevalansı % 15 olarak saptandı; fazla kilo prevalansı ise %12,9 oranında saptandı.
Hipertansif erkek çocukların % 71,9'u obez, %9.3'ü fazla kilolu ve %18,8'i normal vücut ağırlığına sahiptir.
Prehipertansif erkek çocukların % 32,1‟i obez ,%29,2‟si fazla kilolu ve % 38,7‟si ise normal vücut ağırlığına
sahiptir. Obez erkek çocukların %15,3‟ü hipertansif, %29,3‟ü prehipertansif ve %55,4‟ü normotansif
çıkmıştır. Fazla kilolu erkek çocukların %2,3‟ü hipertansif, %31‟i prehipertansif ve %66,7‟si normotansif
çıkmıştır.
Kız çocuklarda obezite prevalansı % 10,4 olarak saptandı; fazla kilo prevalansı ise % 14 oranında saptandı.
Hipertansif kız çocukların % 55‟i obez ,%27,5‟i fazla kilolu ve %22,5‟i normal vücut ağırlığına sahiptir.
Prehipertansif kız çocukların % 22,4‟ü obez , %19‟u fazla kilolu ve % 58,6‟sı ise normal vücut ağırlığına
sahiptir. Obez kız çocukların %21,6‟sı hipertansif, %25,5‟i prehipertansif ve %52,9‟u normotansif çıkmıştır.
Fazla kilolu kız çocukların %8‟i hipertansif, %16,1‟i prehipertansif ve %75,9‟u normotansif çıkmıştır.
Kız ve erkek çocuklarda yapılmış olan sistolik ve diastolik kan basıncı ölçümlerinin her yaş için minimummaksimum, ortalama, çeyrek değerler genişliği ve standart sapma değerleri hesaplandı. Tablo 4 ve Tablo 5’te
bu değerler gösterilmiştir.
Tablo 4. Erkek çocuklarda sistolik ve diyastolik kan basıncı ölçümlerinin her yaş için hesaplanan minimum,
maksimum, ortalama, çeyrek değerler genişliği ve standart sapma değerleri (n=1002).
YAŞ
En
En
Ortanca Standart Çeyrek
düşük yüksek
Sapma
Değerler
Genişliği
7
Sistol
89
129
103
8,35
14
Diastol 57
77
64
4,03
5
8
Sistol
91
131
106
7,82
12
Diastol 56
75
65
3,84
6
9
Sistol
91
140
110
8,07
12
Diastol 57
77
67
4,43
6
10
Sistol
90
146
110
9,30
13
Diastol 58
80
67
4,70
6
11
Sistol
91
141
114
8,48
13
Diastol 58
80
66
4,86
7
12
Sistol
94
158
115
8,87
10
Diastol 58
79
68
4,89
7
13
Sistol
92
138
114
8,50
12
Diastol 58
81
68
4,67
7
14
Sistol
98
141
117
8,48
12
Diastol 57
80
70
4,66
7
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Tablo 5. Kız çocuklarda sistolik ve diyastolik kan basıncı ölçümlerinin her yaş için hesaplanan minimum,
maksimum, ortalama, çeyrek değerler genişliği ve standart sapma değerleri (n=979).
YAŞ
En
En
Ortanca Standart Çeyrek
düşük yüksek
Sapma
Değerler
Genişliği
7
Sistol
89
129
102
8,25
14
Diastol 55
73
63
4,08
6
8
Sistol
90
129
108
8,04
11
Diastol 57
78
64
4,26
6
9
Sistol
91
156
110
9,37
9
Diastol 51
85
66
5,01
6
10
Sistol
90
165
110
9,79
13
Diastol 58
90
66
4,68
6
11
Sistol
91
141
113
9,34
14
Diastol 58
83
65
4,76
7
12
Sistol
92
140
112
9,14
15
Diastol 56
78
65
5,07
7
13
Sistol
90
163
117
11,09
14
Diastol 57
81
68
4,80
6
14
Sistol
97
147
115
8,86
12
Diastol 57
84
68
4,61
7
TARTIŞMA
Çocukluk çağında hipertansiyon ve hipertansiyonun yüksek kardiyovasküler mortalite ve morbidite ile ilişkisi
son yıllarda ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiştir.12Çocukluk çağında artan hipertansiyon prevalansı ve
erişkin hipertansiyonunun çocukluk döneminde başladığının bilinmesinden dolayı kan basıncı
değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar artmıştır. Bugün hipertansiyonun komplikasyonlarının çocukluk
yaşlarında ortaya çıktığı kabul edilmekte ancak ne sıklıkla hangi olguda tutulum başladığı bilinmemektedir.
Kan basıncı ölçümü çocukluk ve ergenlik çağındaki hipertansiyonun tanısı, tedavisi ve yönetiminde önemi
giderek artan, kritik bir role sahiptir.13
Çocukluk çağı hipertansiyon prevalansı yıllarca düşük seyrederken çocukluk döneminde fazla kilo ve
obezitenin artışıyla uyumlu olarak hipertansiyon prevalansı da artmıştır.14 Hipertansiyon uzun vadede önemli
bir sağlık durumudur ve dünyanın her yerinde gelişmiş, gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde yetişkinlerdeki
erken ölümün başlıca nedenidir.15
Yapılan bir araştırmada 5-14 yaş arası çocuklarda sistolik ve diastolik kan basınçlarının 15 yıldan uzun
takibinde çocukluk çağı kan basıncı ve ileri yaşlardaki kan basıncı seviyeleri arasında istatiksel olarak anlamlı
korelasyon olduğunu görülmüştür. İleriki dönemde hipertansiyon gelişmiş 116 genç yetişkin katılımcının
çocukluk çağında sırasıyla %48 ve %41‟inde sistolik ve diastolik yüksek tansiyon sorunları bulunmuştur.16
Çocuk ve Adölesanlarda Yüksek Kan Basıncı Çalışma Grubunun yaptığı çalışma sonucunda; yaşam tarzı
değişikliğinin kan basıncı ve kan basıncıyla ilişkili risk faktörlerini modifiye ettiği, belki de farmakolojik
müdahale ihtiyacını geciktirdiği veya prehipertansiyon tedavi başarısını artırdığı ortaya çıkmıştır. Çocuk ve
Adölesanlarda Yüksek Kan Basıncı Çalışma Grubunun yayınladığı dördüncü rapora göre klinik pratikte,
çocukluk çağı prehipertansiyonu birinci basamak sağlık bakım hizmetleri kapsamında kabul edilmiştir.
Raporda prehipertansiyona yönelik yaşam tarzı değişlikleri ve düzenli kan basıncı takibi yapılması
önerilmektedir.17
Bizim çalışmamızda 7-14 yaş arasında 1981 çocuk alınmıştır. Çocukların 1002‟si erkek 979‟u kızdır. Bu
çalışmada, hipertansiyon prevalansı %3,63 olarak bulunmuştur. Hipertansiyon sıklığı kızlarda %4,1,
erkeklerde %3,2 olarak belirlenmiştir. Prehipertansiyon prevalansı %12,8 olarak bulunmuştur.
Prehipertansiyon sıklığı kızlarda % 11,8, erkeklerde %13,7 olarak belirlenmiştir. Hipertansiyon sıklığı
kızlarda fazla bulunmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. (p:0,297).Prehipertansiyon
sıklığı erkek çocuklarda fazla olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Dr. Derya Arslan‟ın 2007 yılında Van yöresinde yaptığı hipertansiyon prevalansı ile ilgili araştırmada
çalışmaya alınan 7-16 yaş grubundaki toplam 1963 çocuktan 179'inin (%9,1)hipertansif olduğu bulunmuştur.
Sistolik hipertansiyon prevalansı %7, diastolik hipertansiyon prevalansı ise %2 olarak bulunmuştur.
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Çalışmaya alınan 7-16 yaş grubundaki 1052 erkek çocuktan 99'unun (%9,4) hipertansif olduğu belirlenmiştir.
Çalışmaya alınan 7-16 yaş grubundaki 911 kız çocuğundan ise 80'inin (%8,7) hipertansif olduğu
belirlenmiştir. Erkek ve kız çocuklar arasında belirgin bir fark olmamakla beraber erkek çocuklar arasında
hipertansiyon daha sık bulunmuştur. Hipertansif kızların %10,5‟inin, hipertansif erkek çocuklarının ise
%13,2‟nin obez oldukları belirlenmiştir.18
Uçar ve arkadaşlarının 2000 yılında adolesanlar üzerine yaptığı çalışmada hipertansiyon prevalansı kızlarda
%3,1, erkeklerde %3,6 bulunmuştur.19
Çocukluk çağı hipertansiyonunun cinsiyet ile ilişkili olmadığına dair çalışmalar olmakla birlikte değişik ülke
ve etnik gruplarda hipertansiyonun erkek çocuklarda daha sık olduğuna dair sonuçlar bildirilmişti. Yoon EY
ve arkadaşları tarafından 4296 primer hipertansiyonlu ergende yapılan bir çalışmada 2 /1 oranında erkek olgu
hakimiyeti saptamıştır.20 Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da, hipertansiyon ve yüksek tansiyon
prevalansı erkeklerde kızlardan daha fazladır.Kanada’da ergenlerle yapılan bir kohort çalışmasında, erkeklerin
yüksek sistolik kan basıncına sahip olma olasılığı kızlardan daha yüksek saptanmıştır.21
Okul çağı ve adolesan çocuklarda yapılan uluslararası çalışmalarda hipertansiyon prevalansı %1,2 ile %13,3
arasında değişen oranlarda bulunmuştur. Bu çeşitliliğin nedeni ölçüm sayısındaki farklılığa, ölçüm
sonuçlarının değerlendirilmesinde değişik kriterlerin kullanılmasına, ölçüm metotlarının farklı olmasına ve
BMI dağılımındaki çeşitliliğe bağlı olabilir.1,22-25
Bizim çalışmamızda hipertansif kız çocukların % 55‟i obez , %27,5‟i fazla kilolu ve %22,5‟i normal vücut
ağırlığına sahip olduğu belirlenmiştir. Hipertansif erkek çocukların %71,9„u obez,%9,3‟ü fazla kilolu ve
%18,8‟i normal vücut ağırlığına sahip olduğu belirlenmiştir. Prehipertansif kız çocukların % 22,4‟ ü
obez,%19‟u fazla kilolu ve % 58,6 „sı ise normal vücut ağırlığına sahip olduğu belirlenmiştir. Prehipertansif
erkek çocukların% 32,1‟ i obez,%29,2‟si fazla kilolu ve %38,7„si ise normal vücut ağırlığına sahip olduğu
belirlenmiştir. Kız çocuklarda obezite prevalansı %10,4 olarak; fazla kilo prevalansı ise %14 olarak
saptanmıştır. Erkek çocuklarda obezite prevalansı %15 olarak; fazla kilo prevalansı ise %12,9 olarak
saptanmıştır. Obez kız çocukların %21,6‟sı hipertansif,%25,5‟i prehipertansif ve %52,9‟u normotansif
bulunmuştur. Obez erkek çocukların %15,3 ü hipertansif, %29,3 ü prehipertansif ve %55,4‟ü normotansif
bulunmuştur. Fazla kilolu kız çocukların %8‟ i hipertansif, %16,1‟i prehipertansif ve %75,9‟u normotansif
bulunmuştur. Fazla kilolu erkek çocukların %2,3‟ ü hipertansif, %31‟i prehipertansif ve %66,7‟si
normotansif bulunmuştur.
Sorof JM ve arkadaşlarının araştırma sonucuna göre; adolesan ve çocukluk çağında obezite ve hipertansiyon
oldukça yaygındır. Okul çağındaki çocukların %3-5 inin hipertansif olduğu ve çocuklardaki kan basıncı
düzeylerinin yükseldiği bulunmuştur.1
Lobstein T ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağında artan
obezite metabolik sendroma yol açan hipertansiyon, dislipidemi ve diyabetle ilişkili bulunmuştur.26
Srinivasan SR arkadaşlarının yaptıkları çalışmada çocukluktan genç erişkinliğe kadar kan basıncı değişimini
ve metabolik sendromdaki risk faktörlerini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda aşırı yağlanma ve yükselmiş
kan basıncı değerlerinin erken çocukluk döneminde (4-11yaş arası) başladığı ve riskin katlanarak artıp erken
dönemde hipertansiyon geliştiğini bulmuşlardır.27
Dinç G. ve arkadaşları tarafından Türkiye‟de batı bölgesinde “fazla kiloluluk” prevalansının düşük olduğu bir
kentte “fazla kiloluluk” ve hipertansiyon ilişkisini tanımlamak amacı ile 15-18 yaş grubu 1346 adolesan
üzerinde yaptığı araştırmada adolesanların %10.7‟si fazla kilolu,%3.2‟si obez olarak saptanmıştır.
Adolesanların % 14‟ü prehipertansif,%3.5‟i hipertansif bulunmuştur. Kızlarda hipertansiyon ve
prehipertansiyon toplam prevalansı erkeklere göre daha yüksektir(K:%20,1-E:%15,2).Normal kilolularda
hipertansiyon prevalansı %2,4,fazla kilolularda %9,5,obezlerde %13,6 bulunmuştur. Obez ve fazla kilolu
olanlarda hipertansiyon ve prehipertansiyon prevalansı daha yüksek bulunmuştur.28
Litwin M ve arkadaşlarının yaptığı 72 çocuğu kapsayan vaka kontrol çalışmasında esansiyel hipertansiyonu
olan çocuklarda ortalama vücut kitle indeksi 24,5 bulunmuştur. Hastaların %41,6‟sında sol ventrikül
hipertrofisi,%13,2‟sinde önemli sol ventrikül hipertrofisi,%38,8‟inde anormal karotis kalınlaşması
%17,5‟inde ise anormal femoral arter kalınlaşması saptanmıştır.29
Çocukluk çağındaki hipertansiyon ve obezitenin çeşitli komplikasyonlarının yer aldığı çalışmalar da
mevcuttur. Sorof JM ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada sol ventrikül hipertrofisi gibi hedef organ hasarının
hafif formları olanların ve karotis intima media kalınlığı artmış bulunanların %20 ila %40 oranında çocukluk
veya adölesan dönemde hipertansif oldukları bulunmuştur.30 Berenson GS ve arkadaşlarının araştırmasına
göre 2-39 yaş arası gençlerde yapılan otopsilerde asemptomatik aort ve koroner ateroskleroz saptanmasının;
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antemortem sistolik- diastolik kan basıncı, beden kitle indeksi ve kolesterol gibi risk faktörleriyle kuvvetli
ilişkisini bulmuştur.31
Raitakari OT ve arkadaşlarının araştırmasında genç erişkinlerde karotis intima media kalınlığı ile sistolik kan
basıncı, LDL ve kolesterol düzeyi, vücut kitle indeksi ve 12-18 yaş arası sigara içimi arasında anlamlı ilişki
bulunmuştur.32
Yine yapılan çalışmalarda hipertansiyonun göz üzerine komplikasyonları saptanmıştır. Örneğin;Wong TY ve
arkadaşlarının araştırmasına göre uzun zamandır devam eden hipertansiyonun retinal arteriyel daralmayla
ilişkili olduğu bulunmuştur.33 Mitchell P ve arkadaşlarının yaptığı toplum merkezli kesitsel araştırmada kan
basıncı değeri ile retinal arter çapı arasındaki ilişki incelenmiş. Araştırmada 6-8 yaş arası çocuklarda bile
sistolik kan basıncındaki her 10 mmHg artışın retinal arterde 1,43-2,08 mm daralmayla ilişkili olduğu
bulunmuştur.34
Sonuç olarak çocukluk çağında asemptomatik hipertansiyon sıklığı giderek artmaktadır. Bu artışın muhtemel
nedenleri ölçüm tekniklerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerine ulaşılabilirliğin artması, sedanter yaşamın ön
plana çıkmasına, beslenme alışkanlıklarının değişmesine ve buna bağlı olarak BMI’in giderek artmasına
bağlanabilir.
Hipertansiyon üzerine yapılan araştırmalar önlenebilir hipertansiyon risk faktörlerinden en önemlisi olan
obezite ile mücadelenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. BMI deki artış özellikle adölesanlarda
hipertansiyon etiyolojisini sekonderden primere kaydırmıştır; bununla beraber hipertansiyon saptandığında
sekonder nedenler ekarte edilmelidir. Beslenme alışkanlığının değiştirilmesi obezitenin önlenmesinde anahtar
rolü oynamaktadır. Tüm çocukların diyetinde kalori alımı dengeli, sodyum düşük, yağlar düşük, kalsiyum ve
potasyum yüksek olmalıdır.
Prehipertansif çocukların uzun dönem takibine; hipertansiyona yüksek oranda ilerlemesinden dolayı özen
gösterilmelidir. Unutulmamalıdır ki çocukluk döneminde hipertansif çocuklar ne kadar erken tanı alır ve ne
kadar erken tedavi başlanırsa yetişkin dönemdeki mortalite ve morbidite o kadar azalmaktadır.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM RESİMLİ ÖYKÜ KİTAPLARININ İNCELENMESİ
EXAMINATION OF PRESCHOOL PERIOD PICTURE STORY BOOKS
Gül DALGAR
ORCID: 0000-0002-3980-9128
Nazan KAYTEZ
ORCID: 0000-0001-8232-8947
ÖZET
Resimli öykü kitapları çocukların gelişimlerini destekleyen hayal dünyalarını zenginleştiren önemli
materyallerdir. Bu nedenle çocuklar için yazılan ve resimlenen kitapların belirli özelliklere sahip olması
gerekmektedir. Ancak gerek ebeveynler tarafından satın alınan gerekse de okul öncesi eğitim kurumlarında
öğretmenler tarafından kullanılan pek çok resimli öykü kitabı olması gereken belirli özelliklere sahip değildir.
Bu nedenle araştırmada okul öncesi dönem çocukları için yazılmış resimli öykü kitaplarının iç ve dış yapısal
özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, okul öncesi öğretmenleri tarafından en fazla kullanılan ve
önerilen 52 adet resimli çocuk kitabı oluşturmuştur. Araştırmaya dâhil edilen kitaplar Deniz ve Gönen (2020)
tarafından geliştirilen “Resimli Öykü Kitaplarını Değerlendirme Ölçeği” ile değerlendirilmiştir. Araştırma
sonucunda resimli öykü kitaplarının büyük çoğunluğunun iç ve dış yapısal özelliklerinin yeterli olduğu,
boyutlarının okul öncesi dönem çocukları için uygun ebatta olmadığı ve kitaplarda bilinmeyen sözcük ve
kavramların açıklanmadığı belirlenmiştir. Kitapların çoğunluğu çocukların ruhsal ihtiyaçlarını giderecek
nitelikte olma ve çocuğa çözebileceği problemler sunma açısından kısmen yeterli bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi dönem, resimli öykü kitapları, iç ve dış yapısal özellik
ABSTRACT
Picture story books are important materials that support children's development and enrich their imaginations.
For this reason, books written and illustrated for children should have certain characteristics. However, many
picture story books, both purchased by parents and used by teachers in pre-school education institutions, do
not have certain features. For this reason, it was aimed to examine the internal and external structural features
of picture story books written for preschool children. Content analysis, one of the qualitative research methods,
was used in the research. The study group of the research consisted of 52 children's picture books that were
most used and recommended by preschool teachers. The books included in the research were evaluated with
the "Picture Story Books Evaluation Scale" developed by Deniz and Gönen (2020). As a result of the research,
it was determined that the interior and exterior structural features of the majority of picture story books were
sufficient, their sizes were not suitable for preschool children, and unknown words and concepts were not
explained in the books. The majority of the books were found to be partially sufficient in terms of meeting the
psychological needs of children and presenting the children with problems that they can solve.
Keywords: Preschool period, picture story books, internal and external structural features
GİRİŞ
Okul öncesi dönem, çocuğun yaşayarak öğrendiği, çevresi ile sosyal ilişkiler kurmaya başladığı, istek ve
ihtiyaçlarını iletişim kurarak ifade etmeye çalıştığı, merakının ve hayal gücünün en aktif olduğu dönemdir.
Bu nedenle bu dönemde çocuğun desteklenmesi, uyarıcı bir çevre ve materyallerin sunulması çok önemlidir.
Çocuğa sunulan önemli materyallerden birisi de öykü kitaplarıdır (Veziroğlu ve Gönen, 2012). Öykü kitapları
çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimini destekleyen önemli materyallerdir. Bu nedenle çocuğa
farklı türde nitelikli öykü kitaplarının sunulması gerekmektedir. Çocuklara sunulan öykü kitaplarının fiziksel,
içerik ve resimleme açısından belirli özelliklere sahip olması beklenmektedir (Şahin, 2014). Doğru ve başarılı
bir yaklaşımla yazılan öykü kitapları çocuklara okuma sevgisini kazandırırken yanlış bir kurgu ve dile sahip
olan kitaplar çocukları okuma alışkanlığından uzaklaştırabilmektedir. Bu nedenle çocuklar için yazılan
kitaplar ayrı bir özen ve dikkat gerektirmektedir. Çocuklar için yazılan kitaplar, çocuklara gerçekçi bir bakış
açısı ile yaşamı tanıtacak özellikte olmalı, onu yaşama hazırlamalı, merak ettiği sorulara ikna edici yanıtlar
vermeli ve eksik kalan bilgileri tamamlamasına yardımcı olmalıdır. Bu bilgilendirme sürecinde, yazarının
otoriter bir dil kullanmaması, çocuğa vermeyi planladığı ileti ve mesajları, olayların gelişimi içinde doğru bir
şekilde sunması önemlidir (Lüle, 2007).
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Kitaplar aynı zamanda çocuğun kelime hazinesini zenginleştiren oldukça önemli materyallerdir. Basit
kelimelerden karmaşık cümlelere doğru ilerleyen süreçte önemli bir kılavuzdur. Çocuğun yaparak ve
yaşayarak öğrenmesine ve yaşadığı hayatı anlamlandırmasına yardımcı olur. Öykü kitapları çocuğun
sosyalleşmesinde, akran ilişkilerinde ve iletişiminde oldukça önemlidir. Çocuğun duyguları ve insan
ilişkilerini anlamlandırmasına ve akademik gelişimine katkı sağlar. Okul öncesi dönemde harfler, harflerin
yazılışı ve okunması çocuğun dikkatini çeker. Bu dönemde çocuğa farklı türde öykü kitaplarının sunulması
onun ileriki akademik başarısında oldukça etkilidir (Teale, Yokota, ve Martinez, 2008; Tepetaş Cengiz, 2015).
Kitaplar okul öncesi dönemde çocukları için bir hayal kurma ve eğlenme aracıdır. Bilgisayar, telefon ve
televizyonun aksine yapay olmayan, bütün duyulara hitap eden bir hazinedir ve çocuğun gelişiminde önemli
bir role sahiptir. Bu nedenle çocuklara sunulan resimli öykü kitaplarının belirli özelliklere sahip olması
gerekmektedir. Bu özellikler şu şekilde sıralanmaktadır (Hoffman, Teale ve Yokota, 2015; Işıtan, 2013;
Wilson, 2000). Öykünün teması çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmalı, öyküde yer alan karakterler
inandırıcı ve gerçekçi şekilde tasvir edilmiş olmalıdır. Öykünün içeriği çocukların anlayabileceği açıklıkta
olmalı, öyküde geçen olayların oluş sırasına dikkat edilmelidir. Öyküde yer alan resimler iyi düzenlenmiş ve
çocukların takip edebileceği bir sıralamada olmalıdır. İçerik düzenlenirken, ritim ve tekrara yer verilmeli,
özenle seçilmiş kelimeler kullanılmalıdır. Çocuklar resim ve içerikten korkmamalı, fiziksel özellikler
açısından kitap kullanılabilir durumda olmalı, kapaksız ve herhangi bir eksik sayfası olmamalıdır (LynchBrown, Tomlinson ve Short 2011; Yılar ve Celepoğlu, 2011; Yükselen, Yumuş ve Işık, 2016). Dolayısıyla
okul öncesi dönem öykü kitapları çocuğun gelişimini destekleyecek onu geliştirecek nitelikte olmalıdır.
Resimli öykü kitaplarının, fiziksel, içerik ve resimleme özellikleri açısından çocuklara uygun seçilmesi, erken
yaşlardan itibaren çocukların nitelikli örneklerle tanıştırılmasının önemi ve gereği bilinip, kabul edilmektedir.
Ancak ebeveynler ve okul öncesi öğretmenleri tarafından tercih edilen birçok öykü kitabı bu özelliklere sahip
değildir (Uzuner Yurt, 2011; Pilgrim ve Ward, 2017). Bu nedenle bu çalışmada, okul öncesi öğretmenleri
tarafından önerilen resimli öykü kitaplarının incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma okul öncesi dönem çocuklarının gelişim seviyesine uygun, 52 kitabın belirli iç ve dış yapısal
özelliklerinin incelenmesi kapsamında nitel yöntemin betimsel modeli kullanılarak yapılmıştır. Nitel
araştırma, nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı (doküman analizi, görüşme, gözlem vb.) algıların ve
olayların doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya koyulmasını amaçlayan bir araştırma türüdür
(Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu okul öncesi öğretmenleri tarafından en fazla kullanılan ve önerilen 52 adet
resimli çocuk kitabı oluşturmuştur. Araştırmaya alınan kitaplar Burdur il merkezinde görev yapan okul öncesi
öğretmenlerine (n=42) google forms üzerinden sorularak belirlenmiştir.
Tablo 1. Okul Öncesi Öğretmenleri Tarafından Önerilen Kitap İsimleri
Önerilme
Kitap İsmi
Kitap İsmi
sayısı
28.
Penguenler ve Kutup
1.
Aç Tırtıl
39
Ayısı
29.
Yaramaz Kirpicik
2.
Frederick
38
Kırmızı
Kanatlı
30.
Atacan’ın
Yüzündeki
3.
36
Baykuş
Çiller
Çekirge’nin
31.
Yavru Ayıcık İle Kelebek
4.
33
Yolculuğu
Guguklu
Saatin
32.
Tombul Fil Boni
5.
33
Küçük Kuşu
33.
Akıllı Tilkinin Masalı
6.
İki bana, Bir Sana
33
34.
Zizi’nin Düşleri
7.
Nokta
32
Küçük
Meşe
35.
Kaçak Yavru Kedi
8.
31
Palamudu
36.
Avucundaki Öpücük
9.
Kim Bu Konuşan?
30
475

Önerilme
sayısı
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13
13
12
12
11
10
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Farklı Ama Aynı
Ben Bir Çizgiyim
Cömert Ağaç
Roka
Püfleyen
Küçük Dinazor
Dünyanın En Büyük
Evi
Küçük Fare ile
Kırmızı Duvar
Ay
Ne
Zaman
Gelecek?

30
30
28

Kuyruğu Zilli Tilki

23

İnsanlar Hakkında
Bildiğim Her Şey
Bazı Günler
Ağustos Böceği
Bir Fırsatla Ne
Yaparsın?
Asla Neden Diye
Sorma
Hula ve Acayip
Şemsiyesi
Sarılalım mı?
Bir
Fareciğe
Kurabiye Verirsen
Yüzyüz Kuşu
Canını En Çok Ne
Yakar?

28
26
25
25

23
23
20
20
19
19
18
18

37.
38.
39.
40.

Ayı Kim Çaldı
Üç Kedi Bir Canavar
Utangaç Ayı Monti
İyi Geceler Farecikler

8
8
8
8

41.

Yalnız Balina

6

42.

Selma

6

43.

Büyüdüğüm Zaman

6

44.

4

46.
47.
48.

Kurbağa ve Kurbağayla
Dört Mevsim
Benekli Faremi Gördünüz
Mü?
Carl ve Yaşamın Anlamı
Başka Yerde Yaşasaydım
Köstebeğin Evi

49.

Kırmızı Elma

3

50.

Roko Püfleyen Küçük 3
Dinozor Ejdarha
Mış Gibi
3
Kar Yağıyor
3

45.

51.
52.

4
4
4
4

17
17

Tablo 1 incelendiğinde okul öncesi öğretmenleri tarafından en fazla önerilen ilk üç kitabın sırasıyla Aç Tırtıl,
Frederick ve Kırmızı Kanatlı Baykuş olduğu belirlenmiştir.

Şekil 1. Öğretmenler tarafından en fazla önerilen ilk 3 kitap
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak Deniz ve Gönen (2020) tarafından geliştirilen “Resimli Öykü
Kitaplarını Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek üçlü likert tipindedir (Yetersiz, Kısmen Yeterli,
Yetersiz) ve toplam 21 maddeden oluşmaktadır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin resimli öykü kitapların
niteliğini belirlemek için geçerli ve güvenir bir araç olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı.
94 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
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Çalışma grubunu oluşturan kitaplar, içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. İçerik analizi, yazılı
metinlerin içindeki kavramları ve ilişkileri belirlemek, metinlerdeki iletileri analiz ederek çıkarımlarda
bulunmak amacıyla kullanılır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2020). Çalışma
kapsamında elde edilen veriler betimsel istatistik yöntemler (yüzde ve frekans analizi) kullanılarak
çözümlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programına girilerek analiz edilmiştir. Çalışmanın
bulguları tablolar halinde sunulmuştur.
Puanlayıcı güvenirliği
Puanlayıcı güvenirliği için incelenen 52 kitaptan araştırmacılar tarafından rastgele seçilen 25 kitap araştırma
dâhil olmayan bir okul öncesi eğitimi alan uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Elde edilen puanlamalar
karşılaştırılarak iki puanlayıcı arasındaki korelasyon katsayısı hesaplanarak .92 bulunmuştur.
BULGULAR
Araştırmada elde edilen bulgular araştırma soruları çerçevesinde analiz edilmiş ve aşağıda sunulmuştur.
Tablo 2. Resimli Öykü Kitaplarının Künye Bilgileri Yönünden Dağılımı
n
%
Sayfa Sayısı
11-15 sayfa
8
15.38
16 sayfa
34
65.38
17-26 sayfa
03
5.76
28-35 sayfa
07
13.46
Boyut
22x30 cm
6
11.54
14x20 cm
1
1.92
21.5x30 cm
3
5.77
27x19 cm
2
3.85
18x18 cm
1
1.92
21x24 cm
4
7.69
20x25 cm
1
1.92
19.5x27.5 cm
13
25
13.5x19.5 cm
2
3.85
22x22 cm
1
1.92
20x20 cm
3
19x27 cm
1
1.92
24x21 cm
1
1.92
17x23 cm
1
1.92
20x28 cm
1
1.92
20x24 cm
1
1.92
19.5x27 cm
6
11.54
15.5x27 cm
1
1.92
21x30 cm
2
3.85
28x20 cm
1
1.92
17x24 cm
1
1.92
Kapak
Bristol Karton
52
100
*Kitapların %76.92’sının kapağı kitap
içeriği ile uyumlu.
Ciltleme
Tel dikişli
16
30.76
Yapıştırma
26
69.24
Tablo 2’de görüldüğü gibi resimli öykü kitaplarının künye bilgilerine göre dağılımına bakıldığında; 52
kitaptan 8'inin (%15.38) 11- 15 sayfa sayısı arasında olduğu, 7 tanesinin ise (%13.46) 28-35 sayfa aralığında
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olduğu tespit edilmiştir. Kitapların boyutlarına göre dağılımına bakıldığında; araştırmada boyutlar (büyüklük)
başlığının içeriğinde de belirtildiği üzere okul öncesi çocuğunun yaşı ve fiziksel özellikleri göz önünde
bulundurularak kolay taşınabilecek kitaplar tercih edilir. Okul öncesi çocukları için en ideal kitap boyutu
olarak 16x23 cm öngörülmektedir. Bu araştırmanın sonucunda 52 kitap arasında ideal boyuta uygun kitap
bulunmamaktadır. 52 kitaptan 3 tanesi (%5.7) kitapların olması gereken normal boyutlarından küçüktür. 52
kitaptan 49 tanesi (%94.23) kitapların olması gereken normal boyutlarından büyüktür. Kapak seçiminde bütün
kitaplarda bristol karton, ciltleme de ise çoğunlukla yapıştırma tekniği kullanılmıştır.
Tablo 3. Resimli Öykü Kitaplarını Değerlendirme Ölçeği’nin maddelerine ilişkin dağılımlar
Resimli Öykü Kitaplarını Değerlendirme Yetersiz
Kısmen
Yeterli
Ölçeği
yeterli
Maddeler
n
%
n
%
n
%
1 Kapak resmi ilgi çekicidir.
1
1.92
13
25
38 73.08
2 Kitap sayfalarının yarısından fazlası 6
11.54 18
34.62 28 53.85
resimlerden oluşmaktadır.
3 Aynı sayfadaki metinler ve resimler 1
1.92
9
17.31 42 80.77
birbiriyle uyumludur.
4 Resimler estetik değer taşımaktadır.
5
9.62
8
15.38 39 75.00
5 Resimler çocuğun gelişim düzeyine 5
9.62
11
21.15 36 69.23
uygundur.
6 Kitaptaki karakterlerin özellikleri ve 2
3.85
18
34.62 32 61.54
hareketleri (beden dili, duygular vb.)
resimlere doğru yansıtılmıştır
7 Resimlemede kullanılan renkler canlı ve 3
5.77
2
3.85 47
90.38
dikkat çekicidir.
8 Öykünün konusu çocuğun yaşına ve gelişim 3
5.77 49
94.23
düzeyine uygundur.
9 Öykünün konusu çocuklar açısından ilgi 1
1.92
3
5.77 48
92.31
çekicidir.
10 Öykü çocukların ruhsal ihtiyaçlarını 8
15.38 28
53.84 16
30.78
giderecek niteliktedir.
11 Öykü çocuğun yaratıcı hayal gücünü 4
7.69
17
32.69 31
59.62
beslemektedir.
12 Öyküde kullanılan dil açık, anlaşılır ve dil 2
3.85
3
5.77 47
90.38
bilgisi açısından doğrudur.
13 Öyküde kullanılan dil ve üslup çocukların 2
3.85
13
25
37
71.15
yaşına ve gelişim düzeyine uygundur.
14 Öykünün üslubu öğüt verici ve öğreticidir.
5
9.62
9
17.31 38
73.08
15 Öykü
çocuğun
sözcük
dağarcığını 1
1.92
16
30.77 35
67.31
geliştirecek niteliktedir.
16 Öykünün ana fikri/teması açık, net ve 6
11.54 46
88.46
anlaşılırdır.
17 Öykünün giriş, gelişme ve sonuç bölümleri 3
5.77 49
94.23
vardır.
18 Öyküde yer alan karakterler çocuğun 5
9.62
11
21.15 36
69.23
özdeşim kurması ve model alması için
uygundur.
19 Öykü etik ve evrensel değerlere (sevgi, 3
5.77
3
5.77 46
88.46
saygı, demokrasi vb.) önem vermektedir.
20 Öykü dil, din, etnik köken, cinsiyet vb. 1
1.92
51
98.08
açısından kalıp yargılar oluşturmamaktadır.
21 Öykü çocuğa çözebileceği problemler 5
9.62
26
50.00 21
40.38
sunmaktadır.
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Tablo 2’ye göre kitaplar ölçekte yer alan maddelere göre incelendiğinde kitapların büyük bir çoğunluğunun
ölçekte yer alan maddeler açısından yeterli olduğu “Öykü Çocukların ruhsal ihtiyaçlarını giderecek
niteliktedir” maddesi açısından kısmen yeterli olduğu belirlenmiştir. Çocukların ruhsal ihtiyaçları çok çeşitli
olmakla birlikte bazı temel psikolojik ihtiyaçları sevme, sevilme, güven, aidiyet, bağlanma, özsaygı, kendini
gerçekleştirme şeklinde sıralanmaktadır. Kitaplar arasında en fazla bu konular yer almamaktadır. Yine kitaplar
“Öykü çocuğa çözebileceği problemler sunmaktadır” maddesi açısından da kısmen yeterli olarak
değerlendirilmiştir.
Araştırmada ölçek maddelerinde yer almayan ancak kitaplar incelendiğinde dikkat çeken bazı hususlar tespit
edilmiştir. Örneğin kitapların bir kısmında (%43.15). okul öncesi dönem çocukları için açıklanması gereken
sözcük ve kavramlara rastlanmış (örneğin prestij, aidiyet vb.) bunların açıklamasının kitaplarda yer almadığı
tespit edilmiştir. Aşağıda ölçek maddelerin ilişkin bazı görseller yer almaktadır.

Şekil 2. Madde 2’ye uygun kitap örneği “Ben Bir Çizgiyim” Kitabına Ait Görsel

Şekil 3. Madde 7’ye uygun kitap örneği “Roko Püfleyen Küçük Dinozor”Kitabına Ait Görsel

Şekil 4. Madde 7’ye uygun olmayan kitap örneği “Çekirge’nin Yolculuğu” Kitabına Ait Görsel
TARTIŞMA
Araştırmada okul öncesi dönem resimli öykü kitaplarının künye özelliklerine bakıldığında çoğunluğun on altı
sayfa olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çocuk kitaplarında sayfa sayısının çocuğun dikkat süresine uygun
özellikte olması gerektiği önemli bir gerçektir (Yazıcı, Yıldız ve Durmuşoğlu, 2018). Kitapları öneren okul
öncesi öğretmenlerinin resimli öykü kitaplarında olması gereken sayfa sayısı konusunda bilgi sahibi oldukları
ve bu nedenle sayfa sayısı az olan kitapları önerdikleri düşünülmektedir. Erol ve diğerlerinin (2021) de
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çalışmalarında inceledikleri çocuk kitaplarının çoğunluğunun sayfa sayısının 15-24 sayfa arası olduğunu
bulmuşlardır.
Çocuğun seviyesine göre boyutun 16x23 cm büyüklüğünde olması beklenir. Okul öncesi çocuklar için kitap
kolay tutma, kolay taşınabilir ve sayfaları rahatça çevirebilecek özellikte olmalıdır (Çolaklar, 2019).
Araştırmada incelenen kitapların boyut özelliklerinin (16x23 cm) ebatlarında olmadığı belirlenmiştir. Çocuğa
farklı boyutlarda kitaplar sunulabilir ancak çocuğun el yapısına uygun taşıyabileceği, sayfalarını
çevirebileceği kitaplar olması önemlidir (Körükçü, 2012). Dolayısıyla okul öncesi öğretmenlerinin önerdikleri
kitapların farklı boyutlarda olması beklenen bir durumdur. Turan ve Ulutaş (2016) da çalışmalarında okul
öncesi eğitim kurumlarında farklı boyutlarda kitaplar olduğunu belirlemişlerdir. Oğuzkan (2006), çocukların
sürekli olarak aynı boyutlarda hazırlanmış kitapları okumaktan hoşlanmadıklarını ifade etmiştir. Yapılan
araştırmalar çocuk kitaplarında kapağın ve kâğıt türünün çocukların kitap okuma isteğini etkilediğini ortaya
koymaktadır (Maltepe, 2009; Wilson, 2000). İncelenen kitaplarda ciltleme kâğıt maddesi olarak bakıldığında
kitapların ciltlemesinin yapıştırma, kâğıt maddesinin ise bristrol olduğu görülmüştür. Son yıllarda çocuk
kitaplarında çoğunlukla yapıştırma tekniği kullanılmaktadır. Ancak okul öncesi dönem çocukları için
hazırlanan kitapların dayanıklı olması için ciltlemede iplik dikiş tercih edilmesi önerilmektedir (Gönen vd.,
2016). Ayrıca okul öncesi grubu olduğu dikkate alındığında çabuk dağılan ve yıpranan kitapların, çocuğun
okuma isteğini azaltacağı ve kitaptan uzun süre faydalanmasını engelleyeceği düşünülmektedir. (Gönen vd.,
2014). Kapak tasarımı ilgi çekici, konu ile uyumlu, sanatsal bir anlatımı olmalıdır (Çolaklar, 2019). Fakat
Gönen ve diğerlerinin (2013) incelediği 228 resimli öykü kitabının yarısından fazlasında bu özellikleri
taşımadığı belirlenmiştir. Araştırmada kitapların çoğunluğunun kapağı kitap içeriği ile uyumlu olarak
bulunmuştur. Gönen ve diğerlerinin (2013) yaptığı araştırmada ise incelenen kitapların %96,5’inin ise
‘Kitabın kapağı konu ile uyumludur’ özelliğini gösterdiği saptanmıştır.
Araştırmada okul öncesi dönem öykü kitaplarının büyük bir çoğunluğunun ölçekte yer alan maddeler
açısından yeterli olduğu belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmenleri gerek lisans eğitimleri gerekse de hizmet içi
eğitimler sayesinde çocuklar için kitap seçimi konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar. Dolayısıyla öğretmenlerin
önerdikleri kitapların belirli kriterlere sahip olması istenilen bir durumdur. İncelenen öykü kitaplarında kapak
resminin ilgi çekici olduğu, sayfalarının yarısından fazlasının resimlerden oluştuğu, dil, içerik ve resimleme
açısından yeterli olduğu bulunmuştur. Ayrıca, araştırmada incelenen öykü kitaplarındaki resimlerin
çoğunluğunun estetik açıdan yeterli olduğu saptanmıştır. Resimli öykü kitaplarında çizilen karakterler çocuk
açısından estetik sanatsal değerler içermelidir (Deniz ve Gönen, 2020). Kitap okuma sırasında çocuklar
kitaptaki yazılardan çok resimlemelere bakmakta ve öykünün anlamını daha çok resimlere bakarak
çıkarmaktadırlar (Danko-Mcghee ve Slutsky, 2011).
Verhallen ve Bus (2011), öykü kitabında yer alan resimlemelerin çocukların öykünün anlamını kavramalarının
üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Öykü kitabındaki resimlemeler çocukların dikkatini çekmekte
ve öyküyü anlamlandırmalarında etkili olmaktadır. Danko-McGhee ve Slutsky’de (2011) 2-5 yaş çocuklarının
estetik açısından hangi kitapları tercih ettiğini inceledikleri araştırmalarında, somut, renkli ve kendilerine
tanıdık gelen resimleri olan kitapların çocuklarca tercih edildiğini belirlemişlerdir.
Çocukların yaş, ilgi ve gereksinimlerine yönelik farklı konuların kitaplarda ele alınması çocuğun olaylara
bakış açısını olumlu etkilemektedir (Gönen vd. 2016). Araştırmada öykü kitapları çocukların ruhsal
ihtiyaçlarını giderecek nitelikte olmalı maddesi açısından kısmen yeterli olduğu bulunmuştur. Kitaplarda
bahsedilen konuların daha çok yardımlaşma, paylaşma, özür dileme vb. sosyal beceriyi desteklemeye yönelik
konular olduğu belirlenmiştir. Oysaki çocukların duygusal becerilerinin desteklenmesi de çok önemlidir. Bu
nedenle öğretmen ve ebeveynlerin farklı konuları içeren kitapları çocuklara sunması çok önemlidir. Oğuzkan
(2006) araştırmasında incelenen resimli öykü kitaplarında en fazla sosyal ilişkiler, öz güven, yardımlaşma,
aile konularının ele alındığını belirtmiştir.
Yine kitapların bir kısmında okul öncesi dönem çocukları için açıklanması gereken sözcük ve kavramlara
rastlanmış (örneğin prestij, aidiyet vb.) bunların açıklamasının kitaplarda yer almadığı tespit edilmiştir. Oysa
çocuğun bilmediği kelimeler ve bu kelimelerin anlamları cümlenin ya da metnin bütününden tahmin
edilebilecek türden olmalıdır. Bu sayede çocukların kelime dağarcığının zenginleşmesi sağlanmalıdır (Bowers
ve Vasilyeva, 2011; Yükselen, Yumuş ve Işık, 2016).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonuçlarına göre, kitapların büyük bir çoğunluğunun ölçekte yer alan maddeler açısından yeterli
olduğu “Öykü çocukların ruhsal ihtiyaçlarını giderecek niteliktedir” maddesi açısından kısmen yeterli olduğu
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belirlenmiştir. Çocukların ruhsal ihtiyaçları çok çeşitli olmakla birlikte bazı temel psikolojik ihtiyaçları sevme,
sevilme, güven, aidiyet, bağlanma, özsaygı, kendini gerçekleştirme şeklinde sıralanmaktadır. Kitaplar
arasında en fazla bu konular yer almamaktadır. Yine kitaplar “Öykü çocuğa çözebileceği problemler
sunmaktadır” maddesi açısından da kısmen yeterli olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada ölçek maddelerinde
yer almayan ancak kitaplar incelendiğinde dikkat çeken bazı hususlar da tespit edilmiştir. Örneğin kitapların
bir kısmında okul öncesi dönem çocukları için açıklanması gereken sözcük ve kavramlara rastlanmış (örneğin
prestij, aidiyet vb.) bunların açıklamasının kitaplarda yer almadığı görülmüştür. Araştırma sonuçları
doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir.
• Resimli öykü kitapları çocukların ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması önerilmektedir.
Çocukların psikolojik ihtiyaçları mutlaka dikkate alınmalıdır.
• Kitap konuları seçilirken aynı konulara odaklanılmamalı, çocukları düşünmeye ve problem çözmeye
yönlendiren konularda seçilmelidir.
• Kitaplarda bilinmeyen kelimeler olmamalı, gelişim düzeylerine uygun kelimeler ve cümleler
seçilmelidir.
• Eğitimcilerin, kitap seçerken kullanabilecekleri belirli kriterler belirlenebilir, eğitimcilere bu konuda
destek eğitimler verilebilir. Araştırmada incelenen kitapları referans alabilirler.
• Çocuk edebiyatı yazın alanındaki farklı türdeki kitaplar üzerinde çalışmalar yapılabilir.
• Farklı yaş grupları için önerilen öykü kitapları incelenebilir.
• Genel bir öneri olarak okul öncesi dönem öykü kitaplarının yazarlar, yayınevleri tarafından titizlikle
hazırlanması, aile ve öğretmenlere nitelikli kitap seçimi konusunda eğitimler verilmesi önerilmektedir.
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ÖZET
Küresel rekabet ortamında gelişmiş ekonomilerin beklentilerin ötesinde büyüme gerçekleştirmesinin temel
etkenlerinden bazıları bilgi ve iletişim teknolojilerinde ulaştıkları seviye ve internetin hemen hemen her alanda
yaygın biçimde kullanılmasıdır. Ülkelerin bilgi toplumuna dönüşüm sağlayabilmeleri ve rekabet ortamında
yer alabilmeleri için bilgi ve teknoloji üretebilmeleri gerekmektedir. Bilgi ve iletişim sektörünün başarısı
işletmeler, yatırımcılar ve ülke ekonomileri için büyük önem taşımakta olup finansal başarısızlık yaşanması
halinde ise işletmeler iflas edebilmekte, dolayısıyla işletmenin muhatapları zarar görebilmektedir. Bu nedenle
bilgi ve iletişim sektörünün iflas riskinin belirlenmesi oldukça önemlidir.
Çalışmada TCMB tarafından bilgi ve teknoloji üretiminde bilgi hizmetleri sunan işletmelerin dahil edildiği
veri işleme ve barındırma faaliyetleri; web portalı alt sektörünün iflas riski Altman Z-Skor modeli ile
incelenmiştir. İflas riskinin incelenmesinde çeşitli yöntemler mevcut olup lineer model olması ve dönem sonu
verilerini kullanılmasından dolayı birçok eleştiri alsa da literatürde en çok tercih edilen yöntemlerden bir
tanesi Altman Z-skoru yöntemidir. İflas kavramının bir süreç olduğu dikkate alındığında iflas riskinin dönem
sonu verileri ile incelenmesi hatalı tahminlere yol açabileceğinden dolayı geçmiş dönemlere ait finansal
raporların da incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada 2016-2020 dönemi incelenmiştir. Araştırma
bulgularına göre analiz döneminde web portalı sağlayan işletmelerin sektörel açıdan iflas riskinin bulunmadığı
gözlemlenmiştir. Ancak analiz sektör bazında yapıldığından dolayı elde edilen bulguların işletmelerin finansal
risklerinin olmadığı anlamına gelmediğine dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Analiz, İflas Riski, Altman Z-Skor Modeli, Web Portalı Sağlayıcıları
ABSTRACT
Some of the main factors behind the growth of developed economies beyond expectations in a global
competitive environment are the level they have reached in information and communication technologies and
the widespread use of the internet in almost every field. Countries need to be able to produce information and
technology in order to transform into an information society and take part in a competitive environment. The
success of the information and communication sector is of great importance for businesses, investors, and
national economies. In the event of financial failure, businesses can go bankrupt, so the addressees of the
business may suffer. For this reason, it is very important to determine the risk of bankruptcy in the information
and communication sector.
In the study, the bankruptcy risk of the data processing and hosting activities; web portal sub-sector, which
includes enterprises providing information services in information and technology production by the CBRT,
was examined with the Altman Z-Score model. There are various methods in the analysis of bankruptcy risk,
and although it has received much criticism due to its linear model and the use of end-of-period data, one of
the most preferred methods in the literature is the Altman Z-score method. Considering that the concept of
bankruptcy is a process, examining the bankruptcy risk with end-of-period data may lead to erroneous
estimations. Therefore, it is necessary to examine the financial reports of previous periods. For this reason,
only the period of 2016–2020 was examined in the study. According to the research findings, there is no
sectoral bankruptcy risk for the companies providing web portal during the analysis period. However, it should
be noted that since the analysis is made on a sectoral basis, the findings do not mean that the enterprises do
not have financial risks.
Keywords: Financial Analysis, Bankruptcy Risk, Altman Z-Score Model, Web Portal Providers
INTRODUCTION
Although the concept of risk has many different definitions, it is generally defined as uncertainty, which is
explained as a deviation from an expected result. Similarly, financial risks are expressed as the probability of
losses arising from failure to reach financial targets. Businesses face many different types of risks, such as the
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business environment, laws and regulations, operational efficiency, reputation and bankruptcy of the
organization. However, the main risks examined in finance are operational and financial risks. Business risk
can be measured by the scale of operations and the flexibility factors in which existing investments in an
operating unit can be used elsewhere if the unit is closed (Dahl et al., 1993). For example, a complete
reorganization of a smaller unit in a business is more likely than a larger unit. Therefore, if the fixed operating
costs of a small unit in a business are high, the expected losses from overhaul may also be high. In addition,
business risk arises from frequent changes or interruptions in the revenue stream versus continued fixed cost
expenditures on the operating infrastructure.
Financial risks faced by a business; market risks determined by changes in the prices of commodities, stocks
and other financial instruments can be said to be foreign exchange risks, interest rate risks, credit risks,
financing risks, liquidity risks, cash flow risk, reputation risk and bankruptcy risk (Woods and Dowd, 2008).
These financial risks are not independent of each other. For example, exchange rates and interest rates are
often strongly linked, and this interdependence must be recognized when managers design risk management
systems (Woods and Dowd, 2008). The importance of these risks depends on the sector in which the
companies operate, the size of the firm, the development of international transactions, etc. will differ from
company to company according to the functions. Market risk includes all balance sheet risks as well as market
prices (Schroeck, 2002; Papaioannou, 2006). It also refers to unforeseen price changes of different
commodities, goods, stocks, or other financial instruments that can determine possible losses.
Bankruptcy risk indicates the probability of a company failing to meet its debt obligations; that is, the
probability of a company going bankrupt in the coming years. In short, bankruptcy risk defines the probability
of a company going bankrupt due to its inability to pay its debts. Evaluation of bankruptcy risk is especially
important when making stock or bond investment decisions for investors but also for managers in making
funding, investment, and distribution policy decisions.
Predicting the bankruptcy risks of businesses is very important for both managers and investors who provide
resources to the business, as well as other stakeholders. By correctly estimating the risk of bankruptcy and by
ensuring that the managers take the right precautions at the right place and time, not only does it extend the
life of the enterprises, but also the investment risks of investors that may arise from bankruptcy are minimized.
Studies on estimating bankruptcy risk are based on the work of Beaver in the 1960s. Studies estimating the
risk of bankruptcy are of great importance in the literature, as the consequences of the financial distress and
bankruptcy of businesses or sectors will directly affect many segments, such as managers, investors, and
creditors. When the financial failure prediction models in the literature are examined, generally, it is seen that
a calculation is made on the basis of information on financial ratios related to solvency, activity, profitability,
investment, and leverage (Grice and Ingram, 2001; Mackevicius and Raksteliene, 2005; Stundziene and
Boguslauskas 2006; Karbhari and Sori, 2007; Lifschutz et al. Jacobi, 2010; Kiyak and Labanauskatie, 2012;
Li and Sun, 2013; Kulalı, 2014; Büyükarıkan and Büyükarıkan, 2014; Bağcı, 2015; Karadeniz and Öcek,
2020; Fidan, 2021; Tekin and Gör, 2022). It is observed that the Altman Z-Score model is frequently used as
a method.
Today, developed economies that use both information and communication technologies and the internet in
almost every field in the global competitive environment are growing beyond expectations. Countries need to
be able to produce information and technology in order to transform into an information society and take part
in a competitive environment. The success of the information and communication sectors is of great
importance to businesses, investors, and national economies. For this reason, it is very important to determine
the risk of the information and technology sector and therefore the sub-sector of web portal providers, which
has a knock-on effect on the national economies. In this direction, it is aimed to examine the bankruptcy risk
of the "data processing and hosting activities; web portal" sub-sector, which includes enterprises providing
information services in information and technology production by the CBRT with the Altman Z-Score model.
The study is composed of three parts. Firstly, a conceptual framework has been created on behalf of financial
failure and bankruptcy risk. In the second part, the bankruptcy risk of the "data processing and hosting
activities; web portal" sub-sector, which includes enterprises providing information services in information
and technology production, is examined. In the third part, the conclusion part, the findings are interpreted.
MODEL AND FINDINGS
In the models of protection and recovery from financial failure and bankruptcy, financial ratios are generally
used as a variable, and many methods such as discriminant analysis, multiple and logistic regression, cluster
theory, support vector machines, combination models, artificial neural networks, and fuzzy logic are used
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(Altman, 1968; Grice and Ingram, 2001; Karbhari and Sori, 2007; Lifschutz and Jacobi, 2010; Li and Sun,
2013; Büyükarıkan and Büyükarıkan, 2014; Bağcı, 2015; Karadeniz and Öcek, 2020; Fidan, 2021; Tekin and
See, 2022). However, the most important and most useful theory about financial failure and bankruptcy is the
Z-score model put forward by Altman in 1968. This model measures the activities of businesses by taking into
account financial indicators and thus helps to evaluate the continuity of the business (Mackevicius and
Raksteliene, 2005; Stundziene and Boguslauskas 2006; Kiyak and Labanauskatie, 2012).
The Altman Z-score model is actually a discriminant analysis that uses traditional ratio analysis analytically,
and although the variables used in the model are obtained from the past financial statements of the enterprises,
the trends they show provide an opportunity to predict the future. In addition, by measuring the financial
strength of the enterprises, it reveals whether they will go bankrupt within the 72%–80% confidence interval.
According to the literature, if the z value is 3 and higher, the company is far from bankruptcy, while if it is 1.8
and below, the probability of bankruptcy is quite strong. In fact, if the Z value is less than 2.675, it is concluded
that the company will go bankrupt with a probability of 95% in the first year and with a probability of 70% in
the second year. In addition, if the Z value is in the range of (1.8, 3), which is called the gray zone, uncertainty
prevails in the financial situation of the enterprise. The variables in the Altman Z-Score model are explained
and given in Table 1.
Table 1. Altman Z-Score Model Variables
Variables Definition
Working Capital / Total Assets
𝐱𝐱𝟏𝟏
Retained Profit / Total Assets
𝐱𝐱𝟐𝟐
Earnings Before Interest and Tax / Total Assets
𝐱𝐱𝟑𝟑
Current Value of Equity / Book Value of Debts
𝐱𝐱𝟒𝟒
Sales / Total Assets
𝐱𝐱𝟓𝟓
The Altman Z-Score model, whose variables are given in Table 1, is expressed by equation (1).
(1)
Z = 1,2x1 + 1,4x2 + 3,3x3 + 0,6x4 + 0,999x5
In the study, the bankruptcy risk of the "data processing and hosting activities; web portal" sub-sector, which
includes enterprises providing information services in information and technology production by the CBRT,
in the 2016-2020 period was examined with the Altman Z-Score model. Accordingly, the Altman Z-score
results for the sector by year are given in Table 2.
Table 2. Altman Z-Score Values from 2016 to 2020*
Year
Altman Z-Skor Değeri
2016
3.189
2017
7.393
2018
3.279
2019
3.095
2020
3.049
* Secondary data obtained from CBRT sector balance sheets are used, and ethics committee approval is not
required.
It is observed that the sub-sector of the web portal in Table 2 has Altman Z-Score values greater than 3 for all
years in the 2016-2020 period. Thus, through data processing and hosting activities, it can be said that the web
portal sub-sector maintains its financial stability.
CONCLUSION
In the increasingly competitive global environment brought on by technological advancement, developed
economies that integrate information and communication technologies and the internet into every sector are
expanding extremely quickly. For nations to become information societies and participate in a competitive
environment, they must almost always produce information and technology. For businesses, investors, and
national economies, the success of the information and communication sectors is crucial. For this reason, it is
very important to determine the risk of the informatics sector, which has an infectious effect in the country's
economies, and therefore the sub-sector of web portal providers.
In the study, the bankruptcy risk of the "data processing and hosting activities; web portal" sub-sector, which
includes enterprises providing information services in information and technology production by the CBRT,
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in the 2016-2020 period was examined with the Altman Z-Score model. There are various methods in the
analysis of bankruptcy risk, and although it has received much criticism due to its linear model and the use of
end-of-period data, one of the most preferred methods is the Altman Z-score method, since the trends it shows
provide an opportunity to predict the future.
According to the research findings, the companies providing web portals do not have the risk of bankruptcy
in terms of the sector and that the sector maintains its financial stability during the analysis period. However,
it should be noted that since the analysis is made on a sectoral basis, the findings do not mean that the
enterprises do not have financial risks. In future studies, the risks faced by web portals that provide
infrastructure to other sectors can be examined in more detail by comparing different risk models and thus
shed light on the development of the country's economy.
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ÖZET
Askeri harcamaların ekonomi üzerindeki etkisi, ekonomistler arasında tartışma konusudur. Askeri
harcamaların ekonomik büyümeyi etkileyebileceği tanımlanmış birkaç kanal bulunmaktadır. Bir ülkedeki
askeri harcamaların artışı ile toplam harcamaları artırması ve özel sektörde yarattığı pozitif dışsallık nedeniyle
ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki oluşturması Keynesyen etkiyi ifade etmektedir. Üretken kapasitenin
artarak atıl kapasitelerin kullanılması askeri harcamaların büyüme üzerinde olumlu etki yaratacağı
beklenmektedir. Diğer yandan ise askeri harcamalar ile artan kamu harcamalarının ülkelerde kaynak
dağılımında özel sektörün dışlanması ve kaynakların daha etkin kullanılabilecek sahalardan askeri
harcamalara aktarılması nedeniyle yatırımlar yoluyla ekonomik büyümenin olumsuz etkilenebileceği görüşü
bulunmaktadır. Bu iki farklı görüş askeri harcamalar ve büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda
görüş birliğinin oluşmaması sonucunu doğurmuştur. Ampirik olarak öncü çalışmalardan Benoit (1978),
Cappalen vd. (1984), Landau (1996) ve Değer (1986) çalışmaları askeri harcamaların milli gelir üzerinde
pozitif etki yarattığını destekleyen Keynesyen görüşü destekler kanıtlar sunarken; Faini vd. (1984)
çalışmasında ise askeri harcamalar ile büyüme arasında negatif ilişki olduğunu belirtmektedir. OECD ülkeleri
özelinde yapılan çalışmalarda ise Cappelen vd (1984), Landau (1996), Wang, vd., (2012), Azam (2020)
çalışmaları askeri harcamaların ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği sonucuna ulaşırken; Lee and Chen
(2007), Dunne ve Nikolaidou (2012), Arshad vd (2017) çalışmaları askeri harcamaların ekonomik büyümeyi
negatif etkilediği sonucuna ulaşmıştır.
Literatürde fikir birliğinin bulunmaması yansıra OECD verilerine göre, OECD ülkelerinde son 50 yılda askeri
harcamaların milli gelir içerisindeki payın azalmakta, ortalama ekonomik büyüme oranları ise belirli dönem
kırılmaları haricinde yatay bir trend izlemektedir. OECD verilerinden Bahsedilen bu ilişki ve küresel olarak
artan şiddet ve savaş ortamı sebebiyle OECD ülkelerinde askeri harcamalar ve ekonomik büyüme arasındaki
ilişkiyi tekrar ele almanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada 36 OECD üyesi ülke için 1996-2020 yılları arası veriler kullanılarak askeri harcamaları ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişki Sapması Düzeltilmiş Gölge Değişkenli Tahminci (LSDVC) ile
araştırılmıştır. Oluşturulan model Dunne ve Nikolaidou (2012) çalışmasından türetilmiştir. Uygulamada yatay
kesit bağımlılığı test edildikten sonra ikinci nesil birim kök testi olan CIPS uygulanmıştır. Nihai sonuçlar elde
edilirken Anderson ve Hsiao (1982) başlangıç tahmincisi ve parametre düzeltmesi için Kiviet (1998)
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda OECD ülkelerinde askeri harcamaların ekonomik büyümeyi pozitif yönde
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar literatür ile uyumludur. Aynı zamanda OECD ülkelerinde
gerçekleşen askeri harcamalarındaki artışın toplam talep yoluyla ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği
yorumu yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Askeri Harcamalar, Ekonomik Büyüme, Dinamik Panel Veri Analizi.
ABSTRACT
The impact of military spending on the economy is a matter of debate among economists. There are several
identified channels through which military spending can affect economic growth. The increase in military
expenditures in a country, the increase in total expenditures, and the positive effect on economic growth due
to the positive externality it creates in the private sector express the Keynesian effect. It is expected that using
idle capacities by increasing productive capacity will positively affect the growth of military expenditures. On
the other hand, there is the opinion that economic growth may be adversely affected by investments, as military
expenditures and increased public expenditures exclude the private sector in resource allocation in countries
and resources are transferred to military expenditures from areas where they can be used more effectively.
These two different views have resulted in the lack of consensus in studies examining the relationship between
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military expenditures and growth. Empirically, pioneering studies Benoit (1978), Cappalen et al. (1984),
Landau (1996), and Value (1986) studies provide evidence supporting the Keynesian view that military
expenditures have a positive effect on national income; Faini et al. (1984), on the other hand, states that there
is a negative relationship between military expenditures and growth. In studies explicitly conducted for OECD
countries, Cappelen et al. (1984), Landau (1996), Wang et al. (2012), and Azam (2020) studies have concluded
that military expenditures have a positive effect on economic growth; Lee and Chen (2007), Dunne and
Nikolaidou (2012), and Arshad et al. (2017) studies concluded that military spending negatively affects
economic growth.
Besides the lack of consensus in the literature, according to OECD data, the share of military expenditures in
national income has decreased in OECD countries in the last 50 years, and average economic growth rates
follow a horizontal trend except for specific periods. It is thought that reconsidering the relationship between
military expenditures and economic growth in OECD countries will contribute to the literature due to this
relationship and the increasing violence and war environment globally.
This study investigated the relationship between military expenditures and economic growth for 36 OECD
member countries between 1996 and 2020 with the Deviation Corrected Shadow Variable Estimator
(LSDVC). The model created is derived from Dunne and Nikolaidou's (2012) study. After testing the crosssection dependency in the application, the second generation unit root test, CIPS, was applied. While obtaining
the final results, Anderson and Hsiao (1982) used Kiviet (1998) for the initial estimator and parameter
correction. As a result of the study, it was concluded that military expenditures positively affect economic
growth in OECD countries. The results are consistent with the literature. At the same time, it can be interpreted
that the increase in military expenditures in OECD countries positively affects economic growth through total
demand.
Keywords: Military Spending, Economic Growth, Dynamic Panel Data Analysis.
GİRİŞ
Jeopolitik konumları nedeniyle siyasi gerilimleri sıklıkla yaşayan ülkeler, savunma harcamaları ve savunma
sanayinin gelişimine büyük önem vermektedirler. Savunma harcamaları ülke savunması için kullanılabilecek
insan gücü, teknoloji, eğitim, makine, araç-gereç ve tüketim malzemelerden oluşan bir bütün için oluşturulan
kamusal finansı ifade etmektedir.
Savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen öncü çalışmalardan Benoit (1978),
artan askeri harcamaların ekonomik büyümeyi destekleyebileceğini savunmaktadır. Genel olarak, bir ülkenin
ulusal finansı iyi durumdaysa, savunma harcamalarının ölçeği potansiyel olarak daha büyüktür. Ekonomik
olarak gelişmekte olan ülkelerin ise ulusal finans gücü zamanla daha iyi duruma gelmektedir (Wang vd., 2012:
2104). Daha hızlı ekonomik gelişme, daha yüksek bir büyüme oranını ifade etmektedir. Böylece savunma
harcamaları için daha fazla kaynak yaratılmaktadır.
Her ne kadar savunma harcamalarının belirlenmesindeki temel düşünce ekonomik büyümeyi desteklemek
olmasa da bu harcamaların bazı kanallar aracılığıyla ekonomik büyüme üzerinde birtakım etkiler ortaya
çıkarabileceği kabul edilmektedir. Askeri sanayinin, altyapının (karayolları, havaalanları, limanlar ve
telekomünikasyon teknolojileri) geliştirilmesi bir ülkenin gelişimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve
nihayetinde ekonomik büyümeyi artırır (Wang vd, 2012).
Savunma harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisine yönelik geliştirilen teorilerden ilki Keynesyen talep
yaratma görüşüne dayanmaktadır. Savunma harcamaları toplam talebi artırarak satın alma gücünü olumlu
etkilemekte ve pozitif dışsallıklar üretmektedir. Artan satın alma gücü, daha fazla talebe yol açarak yatırım ve
istihdamın artmasına, böylece ekonomik büyümenin gerçekleşmesine yol açmaktadır (Dakurah vd., 2001:
651). Bahsedilen bu pozitif dışsallıklara örnekler üç kalemde ifade edilebilir. a) Askeri amaçlı yapılan tüketim
harcamaları hem toplam harcamaları artırır hem de özel sektöre olumlu dışsallık yaratır. b) Askeri teknolojiler
için yapılan ARGE çalışmaları, hem ülkenin teknoloji birikimini ve beşerî sermayenin kalitesini artırır, hem
de bu teknolojilerin zamanla özel sektörün de kullanımına sunulması nitelikli ürün üretimi ve tüketimine katkı
sağlar. c) Askeri amaçla üretilmiş ağır sanayi ürünlerinin ihracının yapılması, ülkeye döviz girdisi sağlayarak
ödemeler bilançosuna olumlu katkı sağlar. Özellikle kur oynaklığı ve döviz talebinin yüksek olduğu
gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemlidir.
Diğer bir görüş ise Neo-Klasik ekonomi görüşüdür. Artan kamu harcamalarının uzun dönemde toplam talebe
olan etkilerinin sıfır esnekliğe sahip arz yapısı durumundan büyümeyi değil sadece enflasyonu artıracağı,
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bunun yanında kaynakların ekonomik büyüme ve kalkınmada kullanılmak yerine verimsiz kamu
harcamalarında kullanılacağını ifade eder.
Kamu kaynaklarının toplandığı kaynak olarak bakıldığında ise eğer savunma harcamaları, diğer kamu
harcamalarındaki bazı azalmalar ile finanse edilirse, kamu mali kaynakları eğitim, halk sağlığı ve altyapıya
yapılan önemli yatırımlardan uzaklaştırır. Eğer borçlanma veya vergilendirme yoluyla finanse edilirse bu
halde savunma harcamaları özel yatırımı dışlayabilir (Lipow ve Antinori, 1995: 580). Bu görüşe göre savaş
durumları istisna olmak üzere barış durumunda artan bu türden yüksek kamu harcamaları gereksizdir ve
büyümeyi negatif etkilemektedir (Malizard, 2015: 46).
Benoit (1973), savunma harcamalarındaki bir artışın hiç kaynak ayrılmasa bile özel yatırımları artırdığı
durumlar olabileceğini savunmaktadır. Eksik istihdam veya yeterince kullanılmayan kaynakların kullanılması
ve böylece yetersiz efektif talebin artırılması ile ekonomik büyümenin gerçekleşebileceğini belirtmektedir.
Son yıllarda dünyada artan şiddet ortamı ülkelerin savunma harcamalarının artmasına neden olmuştur.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre küresel savunma
harcamaları 2021 yılında yüzde 0,7 büyüyerek 2 trilyon doların üzerine çıkmış durumdadır. OECD ülkelerinin
büyüme oranları (Şekil 1) ve milli gelirden savunma harcamalarına ayırdıkları pay (Şekil 2) incelenerek
1970’lerden günümüze seyri grafiklerle sunulmaktadır.
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Şekil 1: OECD ve Dünya Büyüme Oranları
OECD veri tabanından elde edilen verilerle hazırlanan Şekil 1’de büyüme oranları OECD ve Dünya
ortalamasını göstermektedir. Uzun dönemli bu verilerde verilerin uyumlu hareket ettiği ve 1973 Petrol krizi,
2008 küresel ekonomik kriz ve 2019 Pandemi sürecinde önemli kırılmalar yaşadığı ve bu kırılmaların dünya
ortalaması ile paralellik bir seyir izlediği görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde ise büyüme oranı
uzun dönemde yatay bir trende sahiptir.

Şekil 2: OECD Ülkelerinde Savunma Harcamalarının Milli Gelire Oranı
489

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

SIPRI verileri ile hazırlanan Şekil 2, OECD savunma harcamalarının milli gelire oranını ifade etmektedir.
1960 yılından itibaren askeri harcamaların milli gelir içerisindeki payı azalan bir trenddedir. Büyümenin sabit
sayılabilecek bir trende sahip olması ve askeri harcamaların azalan bir trende sahip olması, askeri harcamaların
büyümeye etkisini yeniden ele almayı gerektirdiği düşünülmüştür.
LİTERATÜR
Askeri harcamaların büyüme üzerine etkisini araştıran temel iktisadi doktrinler arz ve talep yönündeki farklı
etkilerine odaklanmıştır. Ampirik olarak öncü çalışmalar Benoit (1973) 1950-1965 arası az gelişmiş 44 ülke
üzerine yaptığı korelasyon analizinde askeri harcamaların büyümeyi pozitif etkilediği sonucuna ulaşmıştır.
Değer (1986), 1965-1973 arası az gelişmiş 50 ülke üzerine yaptığı üç aşamalı EKK analizinde askeri
harcamaların büyümeyi pozitif etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Az gelişmiş ülkelerin aksine Chowdhury
(1991) çalışması 55 gelişmiş ülke, Dakurah vd., (2001) çalışması 48 gelişmiş ülke üzerine uyguladıkları
Granger nedensellik analizi sonucunda bazı ülkeler için nedensellik ilişkisi tespit ederken bazılarında tespit
edememişlerdir. Böylece ilişkinin genelleştirilmemesi gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Galvin (2003) 64
gelişmiş ülke üzerine EKK, iki aşamalı EKK ve üç aşamalı EKK gerçekleştirdiği analizde savunma
harcamalarının ekonomik büyümeyi artırdığı sonucuna ulaşmıştır. Joerding (1986) 1962-1977 verileriyle 57
az gelişmiş ülke üzerine yaptığı Granger nedensellik analizinde ekonomik büyümeden askeri harcamalara tek
yönlü nedensellik tespit etmiştir. Bu sonuçlar çok ülkeli olarak gerçekleştirilen öncü çalışmalarda farklı
dönemler ve farklı gelişmişlikler için savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasında farklı sonuçlar elde
ettikleri görülmektedir.
Tablo 1’de verilen literatür özeti ise OECD ülkeleri veya OECD ülkelerinin dahil olduğu çalışmaların
sonuçlarını içermektedir.
Tablo 1: Literatür Özeti
Yazar
Dönemi
Cappelen
1960-1980
vd., (1984) 17 OECD

Yöntem
Statik
Analiz

Sonuç
Panel Askeri harcamalar büyümeyi olumlu
etkilemektedir.
Askeri harcamaların daha düşük olduğu
seviyede ekonomik büyümede daha
1950-1990
yüksek etki, askeri harcamaların daha
Landau
17 OECD
Panel Regresyon yüksek olduğu durumlarda ise daha
(1996)
Ülkesi
düşük büyüme etkisi bulunmuştur.
Nihayetinde
askeri
harcamalar
büyümeyi pozitif etkilemektedir.
1988–2003 / 27 Panel
eş
Lee ve
OECD üye ülkelerde askeri harcamalar
OECD ve 62
bütünleşme ve
Chen
büyümeyi pozitif etkilerken diğer
OECD üyesi
Panel
(2007)
ülkelerde etki negatiftir.
olmayan ülke
nedensellik
Dunne ve
1961-2007
Statik
Panel Askeri harcamalar büyümeyi olumsuz
Nikolaidou 15 Avrupa
Analiz
etkilemektedir.
(2012)
ülkesi
Wang, vd., 1993-2009
Statik
Panel Askeri harcamalar büyümeyi olumlu
(2012)
25 OECD
Analiz
etkilemektedir.
Arshad
1988-2015
Dinamik Panel Askeri harcamalar büyümeyi olumsuz
vd., (2017) 61 ülke
LSDV
etkilemektedir.
Panel ARDL
Azam
1988-2019
Dumitrescu
Askeri harcamalar büyümeyi olumlu
(2020)
35 OECD
Hurlin
panel etkilemektedir.
nedensellik
Analiz sonuçlarına göre, savunma
Koçbulut
harcama oranı 0.599 eşiğinin üzerindeki
1995-2018
ve Altıntaş
durumda,
ekonomik
Panel Eşik Değer (altındaki)
17 OECD
(2021)
büyümeye olan etkisi pozitif (negatif)
görünmektedir.
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Cappelen vd., (1984), Landau (1996), Wang vd., (2012), Azam (2020) çalışmalarının sonuçları askeri
harcamaların ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği yönündedir. Lee ve Chen (2007), Dunne ve Nikolaidou
(2012), Arshad vd., (2017) çalışmaları ise askeri harcamaların ekonomik büyümeyi negatif etkilediği
yönündedir.
Askeri harcamalar ve büyüme arasındaki ilişki uzun süredir hem ülke hem de bölge bazına incelenmiş, az
gelişmiş ve çok gelişmiş ülkeler arasındaki farklar ele alınmış, ilişkinin doğrusal veya doğrusal olmaması
durumu literatürde değerlendirilmiştir. Tüm bu hipotezlerde farklı ampirik sonuçlar elde edildiği gibi OECD
özelinde yapılan çalışmalarda da fikir birliği bulunmadığı gözlemlenmektedir. Bu durum, söz konusu ilişkinin
göründüğünden daha karmaşık bir yapıya sahip olması ve konu ile ilgili farklı teorilerin geliştirilmiş
olmasından kaynaklanmaktadır (Alptekin ve Levine, 2012: 638). Bu sebeple bu çalışma konuyu tekrar ele
alarak literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir.
YÖNTEM
Sabit etkiler varsayımı altında grup içi tahminci ve birinci farklar yöntemi uygulanabilmektedir. Sabit
etkilerde grup içi tahmin ile gölge değişkenli tahminci aynı sonucu vermektedir (Tatoğlu, 2020; 121).
Otoregresif panel veri modeli, N büyük ve T küçükken gölge değişken kullanımı sonucu ortaya çıkan Nickell
sapması düzeltilerek gölge değişkenli en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilebilir. Bu yönteme göre model
iki aşamada tahmin edilmektedir: Birinci aşamada sabit parametresiz otoregresif model gölge değişkenli en
küçük kareler (grup içi) tahmin yöntemi ile tahmin edilmektedir. İkinci aşamada, parametreler
düzeltilmektedir. Düzeltme için Nickell O(1/T), Kiviet (1998) O(1/NT) ve Bun ve Kiviet (2003) O(1/NT2)
kullanılabilmektedir. İkinci aşamada kurulan parametreleri düzeltilmiş modelde standart hataların
hesaplanabilmesi için varyans kovaryans matrisinden hareket edilmektedir. Başlangıç değeri olarak ise
Anderson ve Hsiao (1982), Arellano ve Bond (1995) ve Blundell ve Bond (1998) tahmincileri
kullanılabilmektedir (Tatoğlu, 2020; 122).
Savunma-büyüme ilişkisi konusu üzerine olan çok az araştırma bölgesel ve küresel bir veri çerçevesi
içinde dinamik bir panel veri modeli kullanmıştır. Ancak ekonomik büyüme süreci geçmiş verilerden
etkilenen dinamik bir süreçtir (Chen vd, 2014: 474). Bu sebeple otoregresif bir model olan sapması düzeltilmiş
gölge değişkenli panel tahminci tercih edilmiştir.
VERİ VE MODEL
Modelde bağımlı değişkenin büyüme oranı, bağımsız değişkenlerin ise brüt sermaye ve istihdam oranı ile
askeri harcamaların milli gelire oranından oluşmaktadır. Dunne ve Nikolaidou (2012) çalışmasından
türetilmiştir.
Tablo 2: Değişkenlerin Tanımı ve Kaynağı
Değişken
Tanımı

Türü

Kaynağı

Bo

GSYH’nin bir önceki
yıla göre artış hızı (%)

Oran

Dünya Bankası

Bso

Brüt Sermaye
Oluşumunun GSYH’ye
Oranı

Oran

Dünya Bankası

İst

İstihdam Oranı

Oran

PennTable World 10.0

Ask

Askeri harcamaların
GSYH Oranı

Oran

SIPRI Askeri harcamalar Veritabanı

Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler
Değişkenler
Obs
bo
900
dbso
864
dist
864
ask
900

Mean
2.491
0.164
0.093
1.645

Std. Dev
3.904
2.050
1.222
0.868
491

Min
15.13
13.00
7.184
0.262

Max
25.17
13.75
4.438
8.942
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Birim kök analizinin yapılmasına önce panel veri analizinde yatay kesit bağımlılığının sınanması ön koşuldur.
Yatay kesit bağımlılık mevcut değil ise birinci nesil birim kök testleri, mevcut ise ikinci nesil birim kök testleri
yapılmaktadır.
Tablo 4: Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları
Testler
Chi2
Prob.
Pesaran's test
56.343
0.0000
Friedman's test
358.068
0.0000
Tablo 4’te Pesaran (2004) ve Friedman (1937) testlerinin sonuçları verilmiştir. Her iki test de N>T durumunda
kullanılabilen testlerdir. Buna göre her iki test sonucunda yatay kesit bağımlılığı bulunmaktadır.
Tablo 5: Birim Kök Testi Sonuçları (CİPS)
Sabit
Trendli
Bo
-3.056***
-3.177***
Bso
-1.742
-2.292
ist
-1.618
-2.236
ask
-2.653***
-2.358***
Kritik Değerler

%10
%5
%1
-2.04
-2.11
-2.23
Tablo 5, CİPS testi sonuçlarını ifade etmektedir. Tabloda verilen kritik değerlere göre değerlendirildiğinde,
Bo (büyüme oranı) ve ask (askeri harcamaların milli gelire oranı) değişkenlerinin birim kök içermediği, bso
(brüt sermaye oranı) ve ist (istihdam) değişkenlerinin birim kök içerdiği soncuna ulaşılmıştır. Birim kök içeren
değişkenlerin farkları alınarak analize devam edilmiştir.
Tablo 6: Hausman Testi Sonuçları

a-b

Standart Hata

0.5968916
1.197924

Tesadüfi
Etkiler
Katsayısı (b)
0.6168943
1.160087

-0.0200027
0.0378372

0.0062029
0.0143493

0.4400539

0.1416412

0.2984127

0.1664163

Sabit Etkiler
Katsayısı (a)
dbso
dist
ask

Chi2(3) =

29.24

Prob>chi2 =

0.0000

Uygulaması yapılacak olan sapması düzeltilmiş gölge değişkenli tahminci sabit etkiler varsayımında etkin bir
tahmincidir. Böylece kurulan modelin Hausman testi ile etkilerin sabit – rassal durumu test edilmiştir. Buna
göre sabit etkiler modeli tercih edilir. Hata terimleri ile bağımsız değişkenler arasında korelasyon mevcuttur.
Tablo 7: Sapması Düzeltilmiş Gölge Değişkenli Panel Tahminci Sonuçları
Değişken Katsayılar Standart Hata
Z
Prob.
%95 Coefficent İnterval
bo L1.

0.274916

0.024436

11.25

0.000

0.227022

0.322810

dbso

0.644929

0.051656

12.48

0.000

0.543684

0.746173

dist
0.959419
0.084584
11.34
0.000
0.793638
1.125201
ask
0.383520
0.219256
1.75
0.080
-0.04621
0.813255
Büyümenin gecikmeli değerleri cari değeri üzerinde pozitif ve anlamlı etkilidir. Bu durum geçmiş yıllardaki
büyüme oranının cari büyümeyi olumlu etkilediğini ifade etmektedir. OECD ülkelerinde yatırım ve istihdam
oranlarındaki artış büyümeyi pozitif etkilemektedir. Askeri harcamalardaki artış ise büyümeyi pozitif
etkilemektedir ve istatistiki olarak anlamlıdır.
SONUÇ
Bir ülkedeki askeri harcamalar toplam harcamaları artırması yönüyle ve geliştirilen teknoloji ve beşerî
sermayenin özel sektörde yarattığı pozitif dışsallık nedeniyle ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki
oluşturması teorik olarak beklenen bir durumdur. Diğer yandan ise askeri harcamalar ile artan kamu
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harcamalarının ülkelerde kaynak dağılımında özel sektörün dışlanması ve kaynakların daha etkin
kullanılabilecek sahalardan askeri harcamalara aktarılması nedeniyle ekonomik büyümeyi olumsuz
etkileyebileceği görüşü bulunmaktadır. Bu iki farklı görüş askeri harcamalar ve büyüme arasındaki ilişkiyi
inceleyen çalışmalarda görüş birliğinin oluşmaması sonucunu doğurmuştur. Küresel olarak artan şiddet ve
savaş ortamı neticesinde ülkelerin savunma harcamalarında görülen yüksek artışlar, askeri harcamalar ve
büyüme arasındaki ilişkinin yeniden ele alınmasını gerekli kılmış ve bu çalışmanın konusunu oluşturmuştur.
Çalışma 36 OECD üyesi ülkenin 1996-2020 dönemi verilerini kullanarak Sapması Düzeltilmiş Gölge
Değişkenli Tahminci (LSDVC) ile panel veri analizi uygulanmıştır. Uygulamada yatay kesit bağımlılığı test
edildikten sonra ikinci nesil birim kök testi olan CİPS uygulanmıştır. Nihai sonuçlar elde edilirken Anderson
ve Hsiao (1982) başlangıç tahmincisi ve parametre düzeltmesi için Kiviet (1998) kullanılmıştır. Çalışma
sonucunda OECD ülkelerinde askeri harcamaların ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır. Sonuçlar literatürdeki Cappelen vd., (1984), Landau (1996), Wang vd., (2012), Azam (2020)
çalışmaları ile uyumludur.
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TURİZM GELİRLERİ İLE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM REVENUES AND EXCHANGE RATE: THE
EXAMPLE OF TURKEY
Rahman AYDIN
ORCID: 0000-0003-0440-7468
Serhat ALPAGUT
ORCID: 0000-0001-7326-4048
ÖZET
Turizm ülkelerin ekonomik büyümesi için önemli bir faktör olarak görülmektedir. Özelikle gelişmekte olan
ülkeler ihtiyacı olan yatırımları gerçekleştirmek için sermayeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ülkeler ihtiyaç
duydukları sermayeyi yurtdışı piyasalarından da karşıladığı için zamanla dövize olan taleplerinde artış
yaşanmaktadır. Artan döviz talebini karşılayan önemli sektörlerden biride turizmdir. Turizm faaliyetleri
sonucunda elde edilen döviz gelirleri birçok makro ekonomik değişkeni olumlu etkilediği gibi ödemeler
bilançosu üzerinde de olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle özellikle gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru
ile turizm gelirleri arasındaki ilişki literatürün dikkati çekmektedir.
Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için turizm gelirleri ile döviz kuru arasındaki ilişki incelenmektedir. Döviz
kurunda yaşanan oynaklığı belirlemek üzere ARCH-GARCH modellerinden faydalanılmıştır. En uygun
tahminci olarak TGARCH modeli belirlenmiş ve TGARCH modeli yardımı ile döviz kuru oynaklığı tespit
edilmiştir. Devamında farklı düzeyde durağan olduğu tespit edilen döviz kuru oynaklık verisi ile turizm
gelirleri verisi arasındaki ilişki Toda-Yamamoto nedensellik testi yardımı ile incelenmiştir. Bu bağlamda
öncelikle VAR modeli yardımı ile en uygun gecikme belirlenmiş ve Toda-Yamamoto nedensellik testi
sonuçları elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre döviz kuru oynaklık verisi ile turizm gelirleri
verileri arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç ile Türkiye ekonomisinde
turizmden elde edilen gelirlerin döviz kurunu etkilediği tespit edilirken döviz kurunda yaşanan oynaklıkların
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin harcamalarını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Turizm Gelirleri, ARCH Modelleri, Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
ABSTRACT
Tourism is seen as an essential factor for the economic growth of countries. Especially developing countries
need capital to realize the investments they need. Since these countries meet the capital they need from foreign
markets, their demand for foreign currency increases over time. One of the essential sectors meeting the
increasing foreign exchange demand is tourism. Foreign exchange revenues obtained from tourism activities
positively affect many macroeconomic variables and the balance of payments. For this reason, the relationship
between the exchange rate and tourism revenues, especially in developing countries, draws the attention of
the literature.
This study examines the relationship between tourism revenues and the Turkish economy's exchange rate.
ARCH-GARCH models were used to determine the volatility in the exchange rate. The TGARCH model was
determined as the most suitable estimator, and exchange rate volatility was determined with the help of the
TGARCH model. Subsequently, the relationship between the exchange rate volatility data, which was
determined to be stationary at different levels, and the tourism revenues data was examined with the help of
the Toda-Yamamoto causality test. In this context, first of all, the most appropriate delay was determined with
the help of the VAR model, and the results of the Toda-Yamamoto causality test were obtained. According to
the results obtained from the study, it has been determined that there is a bidirectional causality relationship
between the exchange rate volatility data and the tourism revenues data. With this result, it has been
determined that the Turkish economy's revenues from tourism affect the exchange rate. In contrast, the
volatility in the exchange rate affects the expenditures of foreign visitors coming to Turkey.
Keywords: Exchange Rate, Tourism Revenues, ARCH Models, Toda-Yamamoto Causality Test
GİRİŞ
Turizm birçok ülkenin ekonomik büyümesi ve gelişmesi için önemli bir faktör olarak görülmektedir. Özellikle
1980 sonrasında dünyada artan küreselleşme turizm sektörünün gelişmesini sağlamıştır (Brida ve Risso, 2009:
179). Turizm sektöründeki gelişmeler ise ekonomilerin büyümesine neden olmuştur (Tang ve Tan, 2013:
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1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

0,08
0,15
0,26
0,42
0,62
1,23
1,51
1,49
1,42
1,34
1,43
1,30
1,29
1,55
1,50
1,67
1,79
1,90
2,19
2,72
3,02
3,65
4,81
5,67
7,01

52). Artan turizm gelirlerinden elde dilen döviz gelirinin ekonomilere olumlu etkisi 3 kanal ile
gerçekleşmektedir. İlki doğrudan etkidir. Artan döviz miktarı neticesinden sektör içi büyüme (turizm sektörü
ve alt sektörlerde sermaye ve istihdam artışı) şeklindedir. İkincisi dolaylı etkidir. Bu etki turizm sektörünün
büyümesine bağlı olarak ilişkili diğer sektörlerin büyümesi ile ekonomide büyüme sağlanacağını ifade
etmektedir. Öyle ki turizm sektörü 40 farklı alt sektörle girdi-çıktı ilişkisi içerisindedir. Bu sebeple turizm
sektöründeki büyüme telekominikasyon, inşaat, gıda ve içecek, tarım ve hayvancılık gibi birçok sektörün
büyümesinde önemli yer tutmaktadır. Üçüncü etki ise uyarılmış etkidir. İlk iki etki ile oluşan harcamalardaki
artış, harcama çarpanının da etkisiyle daha büyük bir toplam harcama artışı meydana getirmesi ve sonucu
artan işlem hacmi neticesinde kamu gelirlerinde artış meydana getirmesidir (Gwenhure ve Odhiambo, 2017:
34-36).
Turizmin ekonomiler için önemi, turizm talebini etkileyen faktörlerin dikkatle incelenmesini gerektirmektedir.
Stabler vd., (2009) çalışmaları bu faktörlerin; menşei ülkenin geliri, hedef ülkenin göreli fiyatları, rakip
destinasyonların nispi fiyatları, döviz kuru ve diğer değişkenler olarak ifade etmektedir. Döviz kurundaki
değişimler turizm talebini önemli ölçüde etkilemektedir. Öyle ki turizm alanında meydana gelen gelişmenin
çoğu, büyük ölçüde döviz kuru dalgalanmaları tarafından belirlenen tüketici davranışlarındaki değişikliklere
bağlıdır. Döviz kuru değişiklikleri ve turizm arasındaki bağlantı, bir ekonominin gelişmesinde önemli bir rol
oynadığı için araştırmacıların ilgisini çekmektedir (Irandoust, 2019: 2). Bu amaçla birçok çalışmada turizmin
talep modeli oluştururken, bu modele döviz kurunu dâhil edilmiştir (Webber, 2001; Dritsakis,
2004; Patsouratis, vd., 2005; Algieri (2006); Vogt, 2008; Seo, vd., 2009; Thompson ve Thompson,
2010; Chang ve McAleer, 2012; Cheng, vd., 2013; Falk, 2015; Tang, vd., 2016; Stettler, 2017; İrandust, 2019;
Chi, 2020). Bu çalışmalar farklı ülke ve bölge açısından yaptıkları incelemede döviz kuru veya döviz kuru
oynaklığının turizmin önemli bir belirleyicisi olduğunu kanaatine varmışlardır.
Turizm talebi ve döviz kuru ilişkisi teorik olarak negatif ilişkili olması beklenmektedir, uluslararası
destinasyonlarda turizm daha pahalı hale geldiğinden, yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında
değer kaybetmesinin, dış turizmde nihai bir düşüşe yol açması beklenmektedir (Doğru vd., 2019: 13). Çünkü
satın alma gücü yüksek olan turistler, satın alma gücü nispeten daha düşük olan destinasyonları tercih
etmektedirler (Chang, vd., 2013: 521). Adeola vd., (2020) 44 Afrika ülkesi üzerine yaptığı çalışmada
Afrika'daki turistlerin kendi ülkelerinin para biriminin değer kazanmasına hedef ülkeninkinden daha duyarlı
olduklarını sonucuna ulaşmıştır. Athari vd., (2020) 76 turizm destinasyonu üzerine yaptığı analizde döviz kuru
ve turist varışları arasında negatif ilişki tespit etmiştir.

Şekil 1: Türkiye’nin döviz kuru (nominal USD/TL)
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Erişim 13.09.2022. https://evds2.tcmb.gov.tr/
Türkiye’nin döviz kuru seyrinde önemli makroekonomik, sosyal ve siyasi değişimler olduğu gibi küresel
olaylarda etkili olmuştur. 2002-2008 yılları arasında daha yatay sayılabilecek bir seyir izlendiği kabul edilse
de 1997 Asya Krizi ve 1998 Rusya Krizi döviz kurlarında önemli ivmelenmelerin görüldüğü yıllara denk
gelmektedir. Ayrıca 2000 yılında mali piyasalarda kırılganlığın artması sonucu 2001 yılında ekonomik kriz
gerçekleşmiştir. Neticesinde ise Türk Lirası %15-25 oranında değer kaybetmiştir (Berument, 2002: 5).
Devamında ABD’de başlayan ve tüm dünyayı etkileyen 2008 finansal sektör krizi de kurlar üzerinde etkili
olsa da ABD’nin likitide genişlemesine gitmesi sonucu Türkiye’de yabancı sermaye artışına neden olmuş ve
iç talep artışıyla da döviz kurları çok büyük derecede etkilenmemiştir (Keskingöz, 2016: 129). Türkiye'de
enflasyon oranının döviz kuruna duyarlılığı yüksektir. Enflasyon ve döviz kurundaki yükseliş ise faiz oranı
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artışını gerektirebilir. Fakat 2002 yılından itibaren uygulanan Enflasyon Hedeflemesi Programı ve devam eden
yıllarda faizin sonuç değil sebep olarak görülmesi ile yapılan faiz indirimleri kur artışlarının zeminini
oluşturmuştur (Akgül ve Özdemir, 2018: 154).
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Şekil 2: Türkiye’ye Gelen Turist Sayısı

Kaynak: Dünya Bankası Gelişim Göstergeleri. Erişim 13.09.2022.https://databank.worldbank.org/source/worlddevelopment-indicators
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1996-2019 arası dönem ele alındığında turist sayısı dünya geneli yaklaşık %110, Türkiye için ise %500
artmıştır. Devamlı artış trendinde olan gelen turist sayısı 1999 depremi olduğu yıl azalma göstererek 7 milyona
düşmüştür. İkinci bir düşüş yılı ise Covid 19 nedeniyle 2020 yılıdır. Bir önceki yıl 52 milyon turist ağırlayan
Türkiye 2020 yılında 36 milyon turist kaybı ile 16 milyon turist ağırlamıştır.
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Şekil 3: Türkiye’nin Turizm Gelirleri

Kaynak: Dünya Bankası Gelişim Göstergeleri. Erişim 13.09.2022. https://databank.worldbank.org/source/worlddevelopment-indicators

1996-2019 arası dönem ele alındığında turizm gelirlerindeki artış dünya geneli yaklaşık %220, Türkiye için
ise %720 civarındadır. Yıldan yıla artan turizm gelirlerinde 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz
neticesinde artan petrol fiyatları ve döviz kuru sonucunda 2008-2009 yılı turizm gelirleri sabit kalmıştır. Bir
diğer düşüş yılları 2015-2016 yıllarıdır. Terör örgütünün askeri kalkışması neticesinde Türkiye’nin dünyadaki
turizm görünümü olumsuz etkilenmiştir. Aynı dönemde döviz kurlarında yükselişler görünse bile gelen turist
sayısındaki azalışa bağlı olarak turizm gelirleri 2015 yılında 36 milyona, 2017 yılında 32 milyona gerilemiştir,
devam eden yılda ise toparlanma görülmektedir.
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Şekil 4: Türkiye Turizm Gelirlerinin Milli Gelire Oranı

Kaynak: Dünya Bankası Gelişim Göstergeleri. Erişim 13.09.2022. https://databank.worldbank.org/source/worlddevelopment-indicators

Türkiye’de 1999-2002 arası dönemdeki yükseliş 11 Eylül saldırıları sonucunda turizm pazarının Türkiye’ye
kaymış olabileceğinden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’deki bu dönemdeki ani yükselişte 2001
Türkiye finansal krizi sonrasında GSYH'sinde önemli düşüş olması da etkendir. Türkiye'nin turizm gelirleri
artış trendindedir. Sadece 2006, 2016 ve 2019 yılında düşüş göstermiştir. 2006-2008 arasında ise Türkiye
turizm geliri/ GSYH oranında bu dönemde Türkiye’de kuş gribi vakaları, İran-ABD arasında yükselen
gerginlik bu yükselişin nedenidir.
Türkiye için ikinci bir önemli düşüş 2015 ve 2016 yıllarıdır. Bu dönemde Türkiye’de terör örgütünün askeri
kalkışma neticesinde ülkede oluşan ortam ve aynı dönemde Rus jetinin düşürülmesinden sonra Türkiye ile
Rusya arasında ortaya çıkan gerilim ülkenin turizm gelirlerinde belirgin düşüşe neden olduğu
düşünülmektedir.
2019 yılında ortaya çıkan Covid19 pandemisi de tüm dünyada turizm sektörü için bir buhran olmuştur. Hem
uçuşlar hem de turizm planları ertelenmiştir. Türkiye’de de turizm gelirlerinin azalmasına bağlı olarak turizm
gelirinin hasılaya oranında önemli düşüş görülmesine neden olmuştur.
Türkiye’de turist sayısı ve turizm geliri bazı yıllarda dalgalanmalar gösterse de genel itibariyle artış
göstermektedir. Aynı durum döviz kurları için de geçerlidir. Döviz kurları ve turizm gelirlerindeki bu doğrusal
yön teoride beklenen negatif ilişkiye uymamaktadır. Aynı zamanda literatürde de fikir birliğinin bulunmaması
nedeniyle Türkiye örneğinde konunun yeniden ele alınmasının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
LİTERATÜR
Literatür incelendiğinde Türkiye için yapılan çalışmalarda nedensellik ilişkisi, regresyon ve eş bütünleşme
analizleri ile turizm geliri ve döviz kuru arasındaki ilişkinin incelendiği görülmektedir.
Sonuçlara nedensellik açısından bakıldığında; Demir (2021), Ogan ve Sevim (2020), Kara vd. (2012)
çalışmaları nedenselliği döviz kurundan turizm gelirlerine doğru tek yönlü bulurken, Dinçer vd. (2015)
değişkenler arasında nedensellik tespit etmemiştir. Ayrıca Pekmezci ve Bozkurt (2016) iki değişken arasında
eş bütünleşme ve nedensellik tespit edememiştir.
Değişkenler arasında ilişkinin yönü açısından Arslan ve Çetiner (2020) ile Karadağ ve Bağcı (2019)
çalışmaları pozitif, Kaya ve Çömlekçi (2013) negatif ilişki tespit etmiştir. Soyaslan (2019) ile Erkan vd. (2013)
çalışmaları ise değişkenler arasında anlamlı bir ilişki tespit edememiştir.
Oğuz ve Topbaş (2011), turizm talebi, döviz kuru ve kur oynaklığı ile uzun dönemde istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Timur ve Mert (2021) ise döviz kuru ile turizm gelirleri arasında
uzun dönemde asimetrik, kısa dönemde ise simetrik bir ilişki tespit etmiştir.
Bu sonuçlar değişkenlerin arasındaki ilişki açısından literatürde görüş birliğinin bulunmadığını
göstermektedir. Bu sebeple çalışma turizm geliri ve döviz kurundaki ilişkiyi farklı bir zaman dönemi için
araştırma yaparak literatüre katkı yapmayı hedeflemektedir.
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Tablo 1: Literatür Özeti
Yazarlar
Yeri ve Dönemi
Timur ve
Mert (2021)
Demir
(2021)
Arslan ve
Çetiner
(2020)
Ogan ve
Sevim
(2020)
Soyaslan
(2019)
Karadağ ve
Bağcı
(2019)
Pekmezci ve
Bozkurt
(2016)

Türkiye
(2003-2020)

Bulgular
Döviz kuru ile turizm gelirleri arasında uzun dönemde
asimetrik, kısa dönemde ise simetrik bir ilişki vardır.

Türkiye
Döviz kurundan turizm gelirlerine doğru tek yönlü
(2003Q1-2020Q1) nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Türkiye
(2008-2019)

Döviz kuru ve turizm gelirleri arasında pozitif ilişki
mevcuttur.

Türkiye
(2012-2018)

Döviz kurundan turizm gelirlerine doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Türkiye
(2005-2018)

Döviz kurundaki değişmelerin turizm geliri üzerine önemli
bir etkisi bulunmamaktadır.

Türkiye
(2010-2018)

Döviz kurundaki artışlar turizm gelirlerini artırmaktadır.

Türkiye
(2005M12015M06)

Döviz Kuru ve turizm geliri arasında eşbütünleşme ve
nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.

Dinçer vd.
(2015)

Türkiye
(2002-2014)

Turizm gelirleri ile reel döviz kuru arasında nedensellik
ilişkisi bulunamamıştır.

Erkan vd.
(2013)

Türkiye
(2005-2012)

Reel döviz kurunun turizm gelirleri üzerinde herhangi bir
etkisi olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Türkiye
(2002-2011)

Turizm gelirleri ile döviz kuru oynaklığı arasında negatif
ilişki vardır.

Türkiye
(1992- 2011)

Döviz kurundan turizm gelirlerine doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Türkiye
(1990-2010)

Turizm talebi, döviz kuru ve kur oynaklığı arasında uzun
dönemde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Kaya ve
Çömlekçi
(2013)
Kara vd.
(2012)
Oğuz ve
Topbaş
(2011)

YÖNTEM VE BULGULAR
Bu çalışmada Türkiye için 2003:M1 – 2021:M3 dönemleri arası döviz kuru ve turizm gelirleri arasındaki ilişki
araştırılmaktadır. Çalışmada döviz kuru serisinin ARCH-GARCH modelleri yardımı ile oynaklık verisi elde
edilmiştir. Elde edilen bu veri ile turizm gelirleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Aşağıda yer alan Tablo
2’de döviz kurunun oynaklık verisinin elde edilişi yer almaktadır.
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Tablo 2: Döviz Kuru Serisi
ARCH (1)

GARCH (1, 1)

EGARCH(1,1)

TGARCH(1,1)

C
AR(1)
AR(2)
MA(1)
MA(2)
MA(3)

0.003***
-0.217
0.555**
0.448*
-0.585**
-0.267***

0.003*
-0.353***
-0.943***
0.557***
1.043***
0.189***

0.004223
-0.225387
0.574891
0.474418
-0.571837
-0.266747

0.004**
-0.724
0.106
1.011
0.115
-0.071

𝛂𝛂𝟎𝟎

0.001
(0.000)***
0.171
(0.000)***

0.001(0.304)

-7.391
(0.000)***

0.001
(0.000)***
0.981
(0.000)***
0.117 (0.297)

𝛂𝛂𝟏𝟏
𝛃𝛃𝟏𝟏
𝛄𝛄𝟏𝟏
𝛝𝛝𝟏𝟏

0.149 (0.113)
0.599 (0.073)*

𝛉𝛉𝟏𝟏

0.093 (0.622)
0.039 (0.826)
0.579
(0.000)***

AIC
SIC
AIC
SIC
ARCH-LM

-1.105
(0.000)***
-5.196
-5.034

-5.083
-5.097
-5.192
-4.953
-4.951
-5.029
-5.196
-5.034
3.865
(0.0507)**
- ***, **,* sembolleri %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.
- ( ) olasılık değerini göstermektedir.
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Şekil 5. Döviz Kuru Serisinin Kalıntılar Verisi
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Çalışmanın bundan sonraki bölümünde ARCH-GARCH modellerinden elde edilen döviz kurunun kalıntılar
verisi ile turizm geliri verisi arasındaki ilişki araştırılacaktır. Öncelikle tutarlı sonuçlar elde etmek için verilerin
birim kök içerip içermediği araştırılacaktır. Aşağıda yer alan Tablo 3’te ADF birim kök testi sonuçları
sunulmaktadır.
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Tablo 3. ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Düzey Değeri
dv
t-ist
-15.797
Prob.
0.000***

Sabit Model

Sabitli ve Trend Model t-ist.
Prob.

-16.182
0.000***

Birinci Fark
d(dv)
t-ist.
Prob.
-

Sabit Model

tg
-1.792
0.383
-1.035
0.935
d(tg)
-5.208
0.000***

Sabitli ve Trend Model t-ist.
-5.556
Prob.
0.000***
- *** sembolü %1 seviyesinde durağanlığı göstermektedir.
Tablo 3’te görüldüğü üzere verilerin farklı düzeylerde durağan oldukları belirlenmiştir. Bu nedenle seriler
arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere Toda-Yamamoto nedensellik testinden faydalanılmıştır. Toda-Yamamoto
testi VAR modeli üzerinden tahmin edilen en uygun gecikme sayısına maksimum durağanlık mertebesi
eklenerek Wald testi yardımıyla incelenmektedir. Aşağıdaki Toda-Yamamoto testi için kurulan model
sunulmaktadır (Akkaş ve Sayılgan, 2015).
k

dmax

k

dmax

i=1

j=k+1

i=1

j=k+1

dvt = γ0 + � α1,i dvt−i + � α2,i dvt−j + � β1,i tg t−i + � β2,i tg t−j + ϵt . (1.1)
Tablo 4. En Uygun Gecikme Uzunluğu
Lag
LogL
LR
0
463.3025
NA
1
596.1785 261.8439
2
638.5355 82.63772
3
652.4388 26.85244
7.790724
5.747345
22.58506
32.10309

FPE
3.72e-05
1.05e-05
7.23e-06
6.56e-06

4
5
6
7

656.5139
659.5514
671.6125
688.9380

6.55e-06
6.62e-06
6.11e-06
5.37e-06

8

695.1886 11.45946* 5.25e-06*

AIC
SC
HQ
-4.522573 -4.490043 -4.509414
-5.786064 -5.688472 -5.746586
-6.162113 -5.999460 -6.096317
-6.259204
-6.167089
6.031490*
-6.259941 -5.967165 -6.141508
-6.250504 -5.892667 -6.105753
-6.329535 -5.906637 -6.158465
-6.460177 -5.972218
6.262788*
-5.929221 -6.258535
6.482241*

Tablo 4’de VAR modelinden elde edilen en uygun gecikmenin SIC bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Buna
göre en uygun gecikmenin 3 olduğu görülmektedir. Değişkenlerinde I(0) ve I(1) seviyelerinde durağan olduğu,
gecikme sayısının da 3 olduğu göz önüne alındığında, Toda-Yamamoto için en optimum uzunluğun 4 olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır. Aşağıdaki Tablo 5’te Toda-Yamamoto nedensellik test sonuçları sunulmaktadır.
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Tablo 5. Toda – Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları
Hipotez
χ2

Olasılık

Sonuç

tg

dv / Granger nedeni değildir (H0)

8.925 (4)

0.063*

H0 Red

dv

tg / Granger nedeni değildir (H0)

7.856 (4)

0.097*

H0 Red

- * sembolü %10 seviyesinde durağanlığı göstermektedir.
Tablo 5’te Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçları sunulmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, turizm
gelirleri ile döviz kuru verileri arasında çift yönlü bir Granger nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
SONUÇ
Bu çalışmada 2003:M1 – 2021:M3 dönemleri arası Türkiye ekonomisi üzerine döviz kur ile turizm gelirleri
arasındaki ilişki incelenmiştir. Öncelikle döviz kurunda yaşanan oynaklıklardan dolayı, ARCH ve GARCH
modelleri yardımı ile döviz kuru verisinin kalıntıları elde edilmiştir. Devamında döviz kurunun kalıntılarından
elde edilen veri ile turizm gelirleri verileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Veriler farklı düzeylerde durağan
olduğu için Toda-Yamamoto Granger nedensellik testi uygulanmasına karar verilmiştir. Toda-Yamamoto
nedensellik testi sonucuna göre döviz kuru serisinden elde edilen kalıntılar verisi ile turizm gelirleri verisi
arasında çift yönlü bir Granger nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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TARİH ÖĞRETİMİNDE HARİTA KULLANIMI
USING MAPS IN HISTORY TEACHING
Sevil BEHRAMOVA
ORCID: 0000-0002-4886-0101
ÖZET
Modern zamanlarda tarih derslerinin sadece öğrencilere değil, yüksekokullarda okuyan öğrencilere de ilgi ve
ilgisini çekmek için farklı yöntem ve araçların kullanılması gerekmektedir. Azerbaycan'da faaliyet gösteren
tüm yüksek öğretim kurumlarında, uzmanlık alanına bakılmaksızın tüm fakültelerde Azerbaycan tarihi
okutulmaktadır. Ülkemizin tarihini bilmek, onun hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, beceri oluşturmak ve
geliştirmek gerekir. Harita, genel eğitim kurumlarında tarih okuyan öğrencilere yardımcı olan araçlardan
biridir. Ayrıca yüksekokullarda tarih derslerinde tarihî haritalar, genel olarak haritalar, öğrencilerde tarihi
mekânsal kavramların oluşması için büyük önem taşımaktadır.
Tarihsel mekân kavramı, tarihsel bilginin en önemli bileşenlerinden biridir. "Tarihi mekan", Azerbaycan tarihi
ve genel tarih konu müfredatının içerik satırlarından biridir. Bu içerik çizgisi sayesinde, Azerbaycan ve dünya
ülkeleri haritası, insanlığın gelişiminin hem coğrafi, ekolojik, etnik, hem de sosyal ve jeopolitik özellikleri
bakımından farklı şekillerde incelenmesini içerir. Tarihsel mekân içerik çizgisinde harita ile çalışmak, bilgi
ve becerileri harita üzerinden oluşturmak temel gereksinimlerden biri olarak görülmektedir. Harita yalnızca
bilgi vermeyi amaçlamadığı için, bu araç aracılığıyla öğrencilerin eleştirel düşünmelerini geliştirmek de
mümkündür. Haritacılık alanında elde edilen bilgiler de tarihsel bilgi ile bağlantılıdır. Öğrencilerin ders
sırasında tarihsel bir harita kullanma yeteneği bir amaç değil, tarihsel olay ve olguların daha bilinçli bir şekilde
algılanması için bir araçtır.
Harita, öğrencilerin dikkatini konuya çekmek, haritalar aracılığıyla düşünmelerini etkilemek ve tarihsel
süreçlerin analizini daha derin ve mantıklı bir şekilde yorumlamak için en etkili araçlardan biridir.
Tarihsel harita, coğrafi olarak tanımlanmış bir yerde toplumsal yaşamın tarihsel olaylarını ve olaylarını
incelemeye, coğrafi çevrenin toplumsal yaşam üzerindeki etkisini belirlemeye, yerel tarihsel ilişkileri ve
toplumsal gelişmenin düzenliliklerini anlamaya olanak sağlayan geleneksel bir grafik aracıdır.
Bu nedenle, çeşitli konuların incelenmesinde kullanılabilecek çok sayıda tarihi harita vardır. Bu haritaların
eğitim sürecinde etkin kullanımı, daha derin ve daha kapsamlı bir tarihsel bilgi edinmenin anahtarıdır.
Anahtar Kelimeler: Tarihi mekan, tarihi harita, coğrafi harita, öğretim süreci, geleneksel grafik görüntüler...
ABSTRACT
In modern times, it is necessary to use different methods and tools to attract the interest and attention of history
lessons not only to students, but also to students studying in universities. History of Azerbaijan is taught in all
higher education institutions operating in Azerbaijan, regardless of the field of specialization. It is necessary
to know the history of our country, to have detailed information about it, to create and develop skills. The map
is one of the tools that help students studying history in general education institutions. In addition, historical
maps in history courses in universities, maps in general, are of great importance for the formation of historical
spatial concepts in students.
The concept of historical space is one of the most important components of historical knowledge. "Historical
place" is one of the content lines of the history and general history curriculum of Azerbaijan. Thanks to this
line of content, the map of Azerbaijan and the countries of the world includes the study of the development of
humanity in different ways in terms of geographical, ecological, ethnic, as well as social and geopolitical
characteristics. It is considered one of the basic requirements to work with the map in the historical spatial
content line, to build knowledge and skills on the map. Since the map is not only intended to provide
information, it is also possible to improve students' critical thinking through this tool. The information
obtained in the field of cartography is also connected with historical information. The ability of students to
use a historical map during the lesson is not a goal, but a tool for a more conscious perception of historical
events and phenomena.
The map is one of the most effective tools to draw students' attention to the subject, to influence their thinking
through maps, and to interpret the analysis of historical processes in a deeper and more logical way.
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A historical map is a traditional graphic tool that allows studying historical events and events of social life in
a geographically defined place, determining the influence of the geographical environment on social life, and
understanding local historical relationships and regularities of social development.
Therefore, there are many historical maps that can be used in the study of various subjects. The effective use
of these maps in the educational process is the key to acquiring a deeper and more comprehensive historical
knowledge.
Keywords: Historical space, historical map, geographic map, teaching process, conventional graphic images.
GİRİŞ
Halihazırda, öğrencilerin çeşitli kaynaklara dayalı tarihsel gerçekleri öğrenmeye ve bir harita ile çalışmayı
organize etmeye özel bir ihtiyacı vardır. Önemli bir bilgi aracı sadece okul ders kitaplarının sayfalarında değil,
aynı zamanda modern zamanlarda da çeşitli bilgilere ulaşmak ve etkinlikleri daha verimli düzenlemek için
haritalarda da kullanılabilen elektronik bilgi kaynakları da bulunmaktadır.
Genel eğitim kurumlarında Tarih öğretiminin amacı içerik standartlarına ve kişilik gelişimine ve öğrenci
odaklı öğrenme sürecine dayalı becerilerin oluşumuna hizmet eder. Ona sadece öğretim sürecinde değil,
yaşamda da gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı taahhüt eden eğitim sistemi, öğrencilerin bilgi ve
becerilerinin bir gereği olarak bilişsel becerilere müfredat dokümanında yer vermektedir. Öğrencinin kişiliğini
şekillendirmek için öğretmenin başarılı bir ders anlatabilmesi için yeni yöntemler veya araçlar araması gerekir.
Öğretmenin başarısı, diğer konuların öğretiminde olduğu gibi tarih öğretiminde de sonuç odaklı temel olan,
istenilen standarda ve öğrencinin amacına göre sonuca ulaşmasıdır. Tarihsel haritalar ve üzerlerinde yapılan
çalışmalar, öğrencilerin tarih dersinde bağımsız olarak çalışmalarını sağlar ve becerilerin oluşmasını ve
tarihsel bilginin pratik uygulamasını sağlar. Coğrafi haritalar bilgi edinmede önemli bir araçtır. Dünyanın
konumunun yanı sıra tarihsel olarak var olan ve halihazırda var olan devletlerin yanı sıra tarihi yerleri
belirlemeye ve hakkında genel fikirler oluşturmaya olanak tanır. görüntüsünün yapısını, yasalarını ve
yasalarını bilmenizi sağlar. Mekansal dağılım, olaylar arasındaki etkileşim veya bunların dinamikler, izleme
ve tahmin araçları, kartografik beceriler temelinde elde edilebilecek bir kompleks oluşturur.
Rusya Federasyonu'ndaki okul ders kitaplarının yazarlarından biri olan B. Puzanov, "bir harita kullanarak,
olaylar öğrencilerin tarihi ve coğrafi alanı görsel olarak göstermelerine, belirli bir tarihi olayın yeri, büyüklüğü
ve yardımları hakkında fikir oluşturmalarına izin veriyor" dedi. mantıklı ve soyut düşünmeyi geliştirin." .
Tarihsel mekân kavramı, tarihsel bilginin en önemli bileşenlerinden biridir. "Tarihi mekan", Azerbaycan tarihi
ve genel tarih konu müfredatının içerik satırlarından biridir. Bu içerik çizgisi sayesinde, Azerbaycan ve dünya
ülkeleri haritası, insanlığın gelişiminin hem coğrafi, ekolojik, etnik, hem de sosyal ve jeopolitik özellikleri
bakımından farklı şekillerde incelenmesini içerir. Tarihsel mekân içerik çizgisinde harita ile çalışmak, bilgi
ve becerileri harita üzerinden oluşturmak temel gereksinimlerden biri olarak görülmektedir. Harita yalnızca
bilgi vermeyi amaçlamadığı için, bu araç aracılığıyla öğrencilerin eleştirel düşünmelerini geliştirmek de
mümkündür. Haritacılık alanında elde edilen bilgiler de tarihsel bilgi ile bağlantılıdır. Öğrencilerin ders
sırasında tarihsel bir harita kullanma yeteneği bir amaç değil, tarihsel olay ve olguların daha bilinçli bir şekilde
algılanması için bir araçtır.
Liselerde olduğu kadar ortaokullarda da tarihi haritalarla çalışmak önemlidir. Harita, öğrencilerin dikkatini
konuya çekmek, haritalar aracılığıyla düşünmelerini etkilemek ve tarihsel süreçlerin analizini daha derin ve
mantıklı bir şekilde yorumlamak için en etkili araçlardan biridir. Tarihsel haritalar coğrafi olarak oluşturulur
ve özetlenir. Birçok tarihi olayın veya dönemin sembolik temsilleri haritalar aracılığıyla yapılmaktadır.
Tarihsel süreçleri incelerken en eski haritaların MÖ III binyıldan Mısır ve Babil'de oluşturulduğunu
görüyoruz.
Tarihsel harita, coğrafi olarak tanımlanmış bir yerde toplumsal yaşamın tarihsel olaylarını ve olaylarını
incelemeye, coğrafi çevrenin toplumsal yaşam üzerindeki etkisini belirlemeye, yerel tarihsel ilişkileri ve
toplumsal gelişmenin düzenliliklerini anlamaya olanak sağlayan geleneksel bir grafik aracıdır.
Tarihsel haritaların kendileri alan kapsamı açısından farklılık gösterir. Bunlar aşağıdaki gibidir:
 dünya, kıta, devlet haritaları;
 içeriğe göre (genelleme ve tematik);
 ölçeğe göre (büyük ölçek, orta ve küçük ölçek).
Özetleyen (veya temel) haritalar, örneğin, "XVI.Yüzyılda Safevi devleti", belirli bir dönemin en önemli tarihi
olaylarını ve olaylarını belirli doğal koşullarda yansıtır. Tematik haritalar daha dar bir etkinlik yelpazesini
kapsar.
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V. V. Shogan'a göre, tarihsel haritalar analitik görselleştirme araçlarıdır, çünkü tarihsel bir olayda tarihin
konuları arasında bir görüntü oluşturmaya yardımcı olurlar.
Tarih öğretiminde aşağıdaki harita türleri kullanılır:
1) Tarihi duvar haritası. Sadece okullarda veya diğer eğitim kurumlarında kullanıldığı için kelimenin tam
anlamıyla bir okul kartıdır. Boyutundan dolayı öncelikle teşhir amaçlı kullanılır. Duvar haritaları genellikle
nispeten geniş bir alanı gösterir, oldukça uzun tarihsel dönemler ve tarihsel sürecin çeşitli yönleri hakkında
bilgi içerir. Didaktik bir bakış açısından, bir duvar haritasının temel amacı, inceleme oturumlarını (veya ders
inceleme öğelerini) kolaylaştırmaktır. Duvar haritaları, bireysel konulara veya herhangi bir ayrıntıya ayrılmış
ek haritalar (gömülü haritalar) içerebilir.
2) Tarihsel atlaslar.
3) Ders kitabındaki harita. Atlastaki bir haritadan farklı olarak, ders kitabının metnine ve diğer unsurlarına bir
ektir.
4) Kart slaytı. Bu tür kartlar hem bir dizi asetatın (film şeritleri) parçası olarak hem de ayrı olarak mevcuttur.
Bir ekrana bir slayt yansıtmak, bir duvar haritasının yerini alabilir.
5) Ev yapımı harita veya harita şeması. Öğretmenler, öğretim süreçlerinde tahtada, fotokopide veya kağıt
üzerinde iyi tasarlanmış harita ve diyagramları kullanabilirler. Öğretmen tarafından hazırlanan kartografik
araçlar ders akışı içerisinde görevler şeklinde verilir ve doldurulur.
Yukarıdaki eğitim sürecinde kullanılan haritalara ek olarak, aşağıdaki tarihsel harita biçimleri ayırt edilebilir:
 dijital haritalar, ekran projeksiyonu "eski" duvar haritasının yerini alabilir,
 Kullanıcıların kendilerinin değiştirmesine, bunlara dayalı olarak birçok geliştirmesine, kontrol
etmesine, kontrol etmesine,
 Dinamik olarak olayların gözlemlenebildiği animasyonlu haritalar.
Yerel tarih öğretim metodolojisinde, haritaların öğretim sürecinde birçok işlevi yerine getirdiği
belirtilmektedir:
 tarihi olay ve olayların yerelleştirme biçimi;
 tarihsel bilgi kaynağı;
 tarihsel olaylar arasındaki ilişkileri anlamak için görsel bir temel;
 tarihsel materyalin genelleştirilmesi ve sistemleştirilmesi araçları.
Tarihsel bir harita, yüksek derecede soyutlama içeren görsel bir yardımcıdır. Gerçek nesneler (ormanlar,
nehirler, şehirler) gerçekte harita üzerinde tamamen alışılmadık bir şekil alır ve birçok nesne ve olay yalnızca
haritada geleneksel olarak gösterilebilir ve gerçekte benzerleri yoktur (örneğin, Azerbaycan'ın Ermenistan ile
sınırları, askeri kampanyalar, seferler vb.)
Tarihsel bir haritanın coğrafi bir haritaya kıyasla kendine has özellikleri vardır. Fiziki ve coğrafi bilgilerin
yanı sıra halkların yaşadığı yerler, tarihi olayların yaşandığı yerler, askeri harekatlar, ekonomik tesisler vb.
görüntülenir. Tarihsel haritadaki olayların ve dinamiklerin zaman içindeki tanımı, eğitim sürecinde işin etkili
bir şekilde inşa edilmesine yardımcı olan tarihi haritalara ve şemalara da yansır.
Tarih öğretiminde üç ana tür tarihi harita kullanılır:
1. Ülkede belirli bir gelişme aşamasında meydana gelen tarihi olayları yansıtan genel haritalar (örneğin, 16.
yüzyılda Azerbaycan Safevi devletinin haritası);
2. Uzun bir süre boyunca bölgesel değişiklikleri yansıtan araştırma haritaları (örneğin, Azerbaycan'da Nadir
Şah Afşar devletinin topraklarının oluşturulması ve genişletilmesi haritası);
3. Ayrı olaylara veya tarihsel sürecin yönlerine ayrılmış tematik haritalar (örneğin, "1900-1903'te
Azerbaycan'da işçi grevleri", "Azerbaycan'ın 2003-2020'de ekonomik gelişimi" haritaları).
Bu nedenle, çeşitli konuların incelenmesinde kullanılabilecek çok sayıda tarihi harita vardır. Bu haritaları
kullanmak, tarihsel bilginin daha derin ve daha kapsamlı bir şekilde özümsenmesinin anahtarıdır.
SONUÇ
Tarih öğretimi, özellikle Azerbaycan tarihi, ülkemiz eğitim sisteminin temel derslerinden biridir. Tarih
öğretiminde kullanılan haritalarla çalışmak, öğrencilerin daha pratik beceriler kazanmalarına yardımcı olur.
Şu anda, çeşitli haritaların kullanılması, tarihsel süreçler hakkında fikir oluşturmanın ve onlar hakkında daha
doğru bilgi edinmenin bir aracıdır. Harita kullanmanın amacı, öğrencilerin coğrafi haritalarla birlikte tarihi
haritaların önemli bir rol oynadığı kartografik bilgi ve becerilerini oluşturmaktır. İçerik standartlarına da
yansıyan haritalarla ilgili bilgi ve becerilerin oluşumu eğitim sürecine odaklanmalıdır. Çalışmayı genel coğrafi
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ve tematik haritaların yanı sıra çeşitli atlaslarla düzenlemenin amacı, tarihsel süreçlerin incelenmesinde ve
aşağıdakiler gibi mekansal süreçlerin incelenmesinde tam bir resim oluşturmaya yardımcı olmalarıdır.
olayların ve nesnelerin haritalanması, haritacılık örnekleri
genelleme gibi etkinlikler, haritalar ve atlaslarla çalışma tekniğine hakim olmanın yanı sıra, öğrencilerin
etkinliğini geliştirir ve dersi eğitici olduğu kadar daha canlı ve ilginç hale getirir.
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KOMINFO SUPPORTS DIGITAL TRANSFORMATION IN INDONESIAN ACCOUNTING
Windy FATMAWATI
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ABSTRACT
The mind problem of this study is about the digital transformation in the accounting sector. The purpose of
this study is to describe the ministry of communication and information (Kominfo) that supports digital
transformation in Indonesian accounting sector. This research method uses literature study sourced from
relevant books and journals. The results of the literature review in this study explain that digital
transformation in accounting, utilizing technology, artificial intelligence (AI) and robotic process
automation (RPA) for automating recording, document analysis, and report preparation. The government’s
efforts to build a could computing-based State Data Center (PDN) in Jabodetabek, Batam, Labuan Bojo and
in the National Capital (IKN) Nusantara is the one of efforts to enter the era of digital sovereignty,
especially from the downstream sector. An accountant can minimize errors and reduce workload using the
digital technology of big data could computing, and blockchain.
Keywords: Digital transformation, accounting, and technology.
INTRODUCTION
Accounting is the science of recording, analyzing and communicating transactions or economic events of a
business entity, with the aim of generating and reporting relevant information for various interested parties
in making decisions (IAI, 2019). Numerous facets of life will continue to change over time. In Indonesia,
the accounting industry also experiences this. This will lead to a lot of inquiries. Are accountants going to
live or die? The accountant himself is the source of that worry. Machines will now take the place of
accountants who could only write and do math. Will the accounting industry eventually give up?
Professional accountants will attempt to adapt to current technology, make good use of technology, and
create new opportunities in the accounting sector, especially in Indonesia, because changes will always take
place.
In accordance with the case research findings, management accountants and related functions anticipate a
wide range of changes in management accounting tasks and tools as a result of digitization. Supporting the
management team's decision-making is expected to remain the primary goal of management accounting
functions; it is the means by which to achieve the goals that result from digitization. Admittedly, the daily
work and tasks of management accounting have already changed, and more changes are expected. New
management accounting tasks, such as data analysis, have emerged, and the focus has shifted from reporting
and planning to decision support. Data management and visualization are becoming increasingly important.
Accounting professionals previously spent more time and resources on reporting and planning because they
generated reports manually and prepared planning and budgeting processes. These tasks are being further
automated as a result of digitization, in part through the use of shared service centers. Because of the
separation of work and automation, larger volumes of data can be processed and analyzed more
efficiently.As a result, management accounting functions can provide faster and more informed decision
support (Holtkemper, 2020).
In response to this difficulty, the Indonesian government, specifically the Ministry of Communication and
Information (Kominfo), encourages the accounting sector's digital transformation. Kominfo enables
accountants to keep up with technological advancements. Various attempts have been made so that they can
work together to prepare Indonesia for digitization in various areas of life. The government constructs a
national data center (PDN) in selected places that match the requirements for the survival of the people's
livelihood through infrastructure digitization. With this digital transformation technology, an accountant can
reduce errors in financial reports and other documents, allowing the knowledge gathered to be a valuable
strategy for people who require it.
RESULT AND DISCUSSION
The trend toward digital transformation is picking up speed. This has pushed other industries, including
accounting, to adopt technology to boost revenue and corporate efficiency. Digital technology is expected to
be the primary tool for strengthening the accounting profession in the future. The necessity for technological
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adaptability and shifting trends in the accounting profession is becoming more apparent, as evidenced by the
change in the Certified Public Accountant (CPA) exam in 2021. The way in which accounting is regulated
has a great effect on how it works (Alexander & Nobes, 2020). Technology is expected to play a significant
role in the accounting industry going forward, for instance through the use of big data, cloud computing, and
blockchain. It is believed that professional accountants automate record keeping, document analysis, and
report preparation using software like robotic process automation (RPA) and artificial intelligence (AI).
In brief, the use of technology in accounting is as follows:
1. RPA (Robotic Process Automation) automates the completion of repetitive and patterned accounting
task.
2. ERP (Enterprise Resource Planning) processes financial transactions while providing analysis of the
work performed.
3. Big data utilization provides fast access to transaction information and can work in large-scale
transactions.
4. Cloud computing automatically updates financial data and displays financial reports in real time.
5. AI technology helps with the best decision-making process based on the accuracy of the data
generated.
6. The blockchain system offers a high level of security and transparency as well as savings in database
management costs.
Indonesia demonstrates the pressing need for the accounting industry to quickly adapt to the use of digital
technology in the future. Numeric data are referred to as "digital." The letter "e" stands for electronics,
which is the use of electricity to power machines like computers. Digital accounting, also known as eaccounting, is the representation of accounting data in a digital format so that it can be edited and forwarded
digitally. There is no standard definition of digital accounting; it simply refers to changes in accounting
brought about by computing and network technologies. Accounting, the art and science of measuring
business performance, has evolved with business, especially with information technology (Deshmukh,
2005). For Indonesia to be prepared for the digital transformation era, it needs knowledge and skills. Up to
452,000 competent accountants are currently needed in Indonesia, although only about 53,000 are readily
available. There is a continuing need for qualified candidates in the accounting field who are proficient in
digital technology.
One of the driving forces behind the implementation of digital transformation in all facets of life is the
restrictions on movement and social connection. One of the keys to unlocking the gates of ease in
conducting digital economic activities both nationally and internationally is the world of digitalization,
which is no longer just a discussion. As a result, the Ministry of Communication and Informatics supports
digital transformation through the 2021-2024 Digital Indonesia Roadmap, which has four primary pillars of
digital transformation: Digital Infrastructure, Digital Government, Digital Economy, and Digital Society.
One motivation for implementing digital change in every part of life is the restrictions on movement and
social connection. A computing system's foundation is frequently seen as part of the definition of digital
infrastructure. Development of information technology-based infrastructure known as "digital infrastructure"
attempts to make numerous tasks in the digital economy more convenient, effective, and time-efficient.
Kominfo is expanding 4G network access at the backbone, middle-mile, and last-mile tiers of the digital
infrastructure. launching the 5G network and putting the Analog Switch Off (ASO) program in place to
reorganize the 700 MHz frequency spectrum band for the improvement of 4G and 5G services are both
examples of updating digital infrastructure. Kominfo offers an empowerment and assistance program for
local start-ups and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to move to digital platforms in order to
facilitate the development of the digital economy. Kominfo has also launched a program for MSMEs to
adopt digital technology 4.0. In the meanwhile, Kominfo offers Professional Academy training as part of the
Digital Talent Academy program, which focuses on the fundamentals of the digital society. For
professionals, the program offers training in technological fields such as cloud computing and big data
analysis.
The Ministry of Communication and Informatics is dedicated to promoting digital literacy and skills among
Indonesians, including in the accounting industry. The accounting industry will participate in strategic
planning and take on a more consultative role in the future. To embrace the digitalization era, accountants
must possess a wide range of skills. It is obvious that accountants play a crucial role in businesses. Even
though it has undergone numerous modifications, the accounting industry is still thought to exist today. An
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accountant's quality of life must be improved in order to adapt to the extremely complex era of digital
transformation. Accountants must have technical expertise, a positive outlook, and great adaptability to be
effective business communicators.
The professional competence standard for professional accountants with respect to technology includes an
understanding of one or a combination of the roles of a designer, manager, and evaluator of information
systems (Oladele & Oyewole, 2020). The use of digital technology assists the accounting profession in
minimizing errors and reducing burden, allowing accountants to take on more responsibility on behalf of
advisers. Adapting to the usage of digital technologies has also become a future priority for the accounting
profession. In order to be prepared for the era of digital transformation in the accounting industry, Indonesia
has to have the necessary knowledge and abilities.
To actualize digital-based government and data governance in Indonesia, the government intends to
construct four Tier-IV global standard National Data Centers (PDN). In order to facilitate efficient,
effective, and transparent public services, this facility was developed. One of the initiatives to create digital
infrastructure to ready Indonesia for the era of digital sovereignty, notably from the downstream sector, is
the building of the National Data Center (PDN). It is anticipated that the National Data Center (PDN) will
enhance data consolidation for data-based decision making, resulting in more focused government policies.
In Greater Jakarta, namely in the Deltamas Industrial Estate Area, the first National Data Center (PDN) was
constructed. This area was chosen since it is the focal point of the current government. The second National
Data Center (PDN) in Batam was constructed in the Nongsa Digital Park region. This area was chosen
because it is thought to already have infrastructure capable of connecting the area and its environs to
Indonesia's western region. In addition, to support the new government center, a third national data center
(PDN) will be developed in Balikpapan, East Kalimantan. Finally, in Labuan Bajo, the fourth National Data
Center (PDN) would be established to connect western and eastern Indonesia. The government chose these
four places because they had sufficient power supply capacity, a fiber optic network, and a cooling water
system. Because of the necessity to connect government service regions, the Minister of Communication and
Information has also chosen several data center locations.
Indonesia's geographical condition, which comprises of more than 17,000 islands, has resulted in a relatively
large geographical region. Furthermore, some sections of Indonesia have geographical contours in the shape
of mountains and numerous rivers. As a result, the development of digital infrastructure with coverage to
various rural places has become an important aspect in Indonesia's digital infrastructure growth. Moreover,
substantial financial resources are undoubtedly needed for the development of digital infrastructure. The
government has set out IDR 365.8 trillion for infrastructure development in 2022, with a focus on both hard
and digital infrastructure development. In the information technology sector, the Rp25.4 trillion budget was
used, among other things, to enhance computer information technology (ICT) infrastructure, encourage
digital transformation in many industries, and build a national data center. From 2019 to 2022, the State
Revenue and Expenditure Budget (APBN) has invested Rp75 trillion in digital infrastructure. Of course, the
budget will continue to expand in step with the growing demand for digital infrastructure development. To
that purpose, the government has prepared and will continue to prepare a variety of financing schemes,
including the use of fiscal instruments such as the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and
funding from State Securities (SBN). Furthermore, under the Government and Business Entity Cooperation
(PPP) scheme, the government opens up chances for private sector participation. Continuing from the
knowledge of the importance of digital infrastructure development, the G20 under the Indonesian presidency
includes digital infrastructure development as one of the themes covered. This digital infrastructure
discussion took place in the Infrastructure Working Group (IWG), as the shift to post-pandemic
infrastructure development will be a major undertaking for each country. Fig. As a result, the government
will continue to work to make digital infrastructure development inexpensive and equitable throughout
Indonesia, from Sabang to Merauke. This objective is the key to preparing Indonesia for future digital
problems, in keeping with the Indonesian presidency's motto of "Recover Together, Recover Stronger" and
the inclusive ethos of "no one is left behind."
Accountants will be able to play a more strategic role as a result of this digital transformation, while some of
their responsibilities will be supplanted by robots. Accountants' roles will expand. This necessitates the
accounting profession's ability to adapt to current technology changes. Accountants' capacity to compute and
prepare financial accounts is no longer sufficient. It must, however, be able to employ AI technology,
integrate it into efficient financial operations, and generate strategic information. The only way to grasp
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change is to dive into it, move with it, and dance with it. This career necessitates the mastery of soft skills,
the capacity to think critically and systematically, and a business understanding capable of transforming a
sea of data into meaningful ideas for the company's success. Accountants must have complete control over
the data created.
CONCLUSION
In the future, digital technology will be the primary tool for strengthening the accounting profession. The
utilization of technology, such as big data, cloud computing, and blockchain, is expected to be a driving
force in the accounting sector. Indonesia demonstrates the importance of preparing for the future usage of
digital technologies in the accounting profession. Indonesia requires knowledge and skills to face the digital
revolution age. The accounting profession is still in high demand, and it requires human resources with
digital capabilities. Therefore, through the 2021–2024 Digital Indonesia Roadmap, which has four primary
pillars of digital transformation, namely: digital infrastructure, digital government, digital economy, and
digital society, the Ministry of Communication and Informatics supports digital transformation that can
promote the development of the accounting sector. The Ministry of Communication and Informatics is
committed to promoting digital literacy and skills among Indonesians, including in the accounting
profession. The accounting profession will become more consultative and involved in strategic planning in
the future. To welcome the digitization era, an accountant must have a wide range of skills. An accountant's
quality of life must be improved in order to adapt to the increasingly sophisticated era of digital
transformation. Adapting to the usage of digital technologies has also become a future priority for the
accounting profession. As a result, Indonesia needs adequate knowledge and abilities to prepare for the era
of digital transformation in the accounting industry. The National Data Center (PDN) development is one of
the attempts to develop digital infrastructure to prepare Indonesia for the era of digital sovereignty,
particularly in the downstream sector. The National Data Center (PDN) is designed to increase data
consolidation for data-driven decision making, resulting in more focused government policies. Kominfo
established National Data Centers in four locations: Jabodetabek, Batam, Labuan Bajo, and the Nusantara
National Capital (IKN), with the goal of assisting in the implementation of the Electronic-Based
Government System (SPBE). The location was chosen because it had sufficient power supply capacity, a
fiber optic network, and a cooling water system. To that end, the government has developed and will
continue to develop various financing programs. The government will continue to work to make digital
infrastructure development inexpensive and equitable throughout Indonesia, from Sabang to Merauke.
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REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN
AZERBAIJAN
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ABSTRACT
The thesis is dedicated concerning the regulation of innovative enterprise development in Azerbaijan. It is
noted here that the state's regulation of innovative enterprise growth within the framework of strategy road
maps in our country is of economic importance.
It has been observed that in modern times, entrepreneurship based on innovation potential is given special
importance in our country, because innovation entrepreneurship is at the forefront of innovation-oriented
economy. At the same time, it should be highlighted that it is difficult to achieve the development of
entrepreneurial innovation activity without establishing the innovation infrastructure. The growth of
innovative entrepreneurship in our country accelerates the continuous development of science-intensive
fields based on scientific technologies, as well as the non-oil industry. It is important and important to
develop a progressive method and flexible mechanism system of innovation activity management, from the
standpoint of the growth of innovative entrepreneurship.
During the research, it was realized that the establishment of developed industrial parks with modern
production infrastructure in various areas of the country is aimed at implementing state policy, which
provides for the balanced development of industrial areas in the country, as well as the country's economy,
production areas, and innovation direction. It is stated that advantageous business circumstances have been
developed in the country's industrial parks, and additional concessions have been provided for the economic
activity of entrepreneurship and business subjects. As a result, the quantity and volume of investments
increased, created conditions for their efficient operation.
It is demonstrated that the development of the legal framework through the implementation of state
programs fostered the growth of entrepreneurship and accelerated the development of small and medium
businesses.
At the same time, it should be highlighted that the state's economic strategy has prioritized the growth of
small and medium-sized businesses through innovation.
Key words: Innovation, entrepreneurship, priority, small entrepreneurship, medium entrepreneurship,
industrial parks
INTRODUCTION
The innovation process, which includes the application of the achievements of scientific and technical
progress to production, increases the competitiveness and quality indicators of the new innovation product
created in entrepreneurial entities, and lowers costs in enterprises. Thus, innovation affects productivity
growth and production efficiency in enterprises and organizations. When approached at the macro and
mesoeconomic level, the transformation of economic growth from the resource type to the innovation type
takes place, and as a result, an innovative economy model is formed. Entrepreneurship formed in the
innovative economy is considered an advanced form of entrepreneurship, even if it is high-risk.
RESEARCH AND FINDINGS
An crucial part of entrepreneurial innovation is increasing the activity of intellectual property objects with
science and capital-intensive production, highlighting human potential and giving precedence to the
intensive type of extensive reproduction process. Based on the expertise of the world's top countries, it can
be stated that science-intensive innovation entrepreneurship is constantly developing in many world
countries due to the implementation of new technology.
Entrepreneurial activity based on the application of scientific, technical and innovation potential is also
preferred in Azerbaijan. Innovation entrepreneurship, which is the driving force of the market economy and
is essentially considered the a driver for innovation in all sectors of the economy, is at the forefront of the
innovation-oriented economy in Azerbaijan. The growth of innovative activities cannot be achieved in
entrepreneurship without developing the innovation infrastructure. The development of innovation
entrepreneurship in our country conditions the development of science-intensive fields based on scientific
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technologies, as well as the non-oil sector. The establishment of a progressive approach method and system
of flexible mechanisms for the management of innovation activity is important from the standpoint of the
growth of innovative entrepreneurship.
State support and the mechanism of state regulation are of great economic importance in the realization of
the goals set in the goal of fostering innovative business as part of Azerbaijan's effort to enhance the
structure of its national economy and the strategic road maps. To achieve high results in this direction,
taking a wide range of actions, revising and improving the norms and rules, is particularly important.
In Azerbaijan, the legislative framework for building the infrastructure for innovation that stimulates the
development of innovation-oriented entrepreneurship has been created, the laws regulating the development
processes of the innovation infrastructure have been adopted, and legal and normative acts have been
prepared.
According to the Entrepreneurship Law of the Republic of Azerbaijan adopted on December 15, 1992, the
rights and duties of entrepreneurs in the country are regulated based on the laws of the market economy, the
establishment of their economic relations with other economic entities, and the directions of innovationoriented development of entrepreneurs are defined.
Intensification of the innovative development of entrepreneurship in the non-oil industry was envisaged in
the "Program of State Aid to Small and Medium Enterprises in the Republic of Azerbaijan", endorsed by the
Decree of the President of Azerbaijan Republic and covering the years 1997-2000.
"The Law of the Republic of Azerbaijan on State Assistance to Small Entrepreneurship" (04.06.1999)
defined the economic, legal, and organizational bases of state assistance to entrepreneurs.
The "State Program for the Development of Small and Medium Enterprises (2002-2005)" approved by the
Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated August 17, 2002, had a huge influence on the
growth of entrepreneurship and created conditions for several times the development of GDP in the country.
The Chemical Industrial Park of Sumgayit was founded by the Decree of the President of the country dated
December 21, 2011, and the territory of the Chemical Industrial Park of Sumgayit was expanded by the
President's Decree dated January 25, 2017. In this park, one after the other, large production areas have been
established and firms and companies have started to operate. The processes of renewing the potential of
heavy industries at the expense of the private sector have been accelerated[7].
"Model Regulation on Industrial Parks" was submitted with the Decree by President of the country (April
24, 2013). Industrial park development and the installation of necessary infrastructural facilities, engineering
facilities, electricity, natural gas and water supply networks for more efficient operation of private economic
and industrial entities by the state is envisaged.
A fertile business environment is established in industrial parks, and additional concessions are determined
for the activity of entrepreneurship and business subjects. Already, Chemical Industrial Park of Sumgayit,
Industrial Park of Mingachevir, Industrial Park of Pirallahi, Industrial Park of Garadag and Industrial Park of
Balakhani are operating efficiently as a result of growth of residents and the number of investments [7].
In Industrial Park of Pirallahi, which was created in accordance with a presidential decree on September 14,
2016, enterprises are established in order to benefit the pharmaceutical sector, the production of various
drugs, medical preparations. To help the shipping business and other non-oil-oriented industries grow, an
industrial park with modern innovation infrastructure is operating in Garadag district.
In terms of enhancing the country's legislative framework for the growth and regulation of the non-oil
industry, The supply of development at the level of small and medium businesses, as well as the
improvement of the legislative environment, are of special importance.. For example, it is a priority to bring
the production of consumer goods on the range of small and medium enterprises to the level of world
standards in keeping with the demands of the modern world. Thus, in the "Strategic Roadmap for the
production of consumer goods at the level of small and medium enterprises in the Republic of Azerbaijan"
approved by the Decree of the President of the country on December 6, 2016, large-scale works are planned
and strategic goals are defined.
The establishment of industrial parks with contemporary production facilities is intended to facilitate the
implementation of governmental policies, which provides for the balanced development of industrial areas
and the economy county and also the expansion of manufacturing sectors and its direction of innovation.
The establishment of industrial parks, as well as the sustainable growth of the country's non-oil sector, It is
particularly important in terms of fulfilling pioneering tasks such as enhancing the economy's export
capability as well as the creation of competitive, import-substituting products, creating jobs in the
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surrounding regions, and attracting investments and modern technologies. legal documents have been
prepared.
An industrial park is an area that has the important infrastructure and management institutions for the
implementation of entrepreneurial activity, is used for the production of competitive products and services
delivered with contemporary technology, and helps the effective activity and growth of entrepreneurs.
Industrial parks are created for the following purpose: - development of competitive industrial production
based on innovative and high technologies, creation of fertile conditions for the provision of services and
support of entrepreneurship in this field;
- supporting the economy's long-term development, including non-oil industry;
- increasing the accessibility of the country for local and foreign investments;
- increasing the employment of the able-bodied population in the production field [6].
According to the legislation, the following incentive measures are applied in industrial parks:
- stimulating measures in the tax and customs field;
- constructing infrastructure for the industrial park;
- establishing the lower limit of the land rent;
- administrative process simplification;
- organization of services for efficient implementation of entrepreneurial activity [7].
In the meantime time, the establishment of industrial parks aims to create fertile the prerequisites for the
growth of competitive industrial production based on innovative and high technologies in the country, to
support entrepreneurship in this field, to ensure the sustainable development of the non-oil industry and to
increase the employment of the population in the field of production [8].
With the Decree of the President of the country on "Creation and organization of the activities of industrial
districts" (08.10.2014), the creation of industrial districts in our country has been started. Already, industrial
districts are operating in Neftchala, Masalli, Hajigabul, Sabirabad and Sharur districts.
In a number of government documents adopted in recent years, adaptation of the development of non-oil
sector areas to modern challenges, improvement of existing mechanisms, formation of an entrepreneurship
and business environment that allows the application of high technologies and innovations came to the fore
with greater priority.
In the State Programs covering the socio-economic development of the regions of the Republic of
Azerbaijan in 2014-2018 and 2019-2023, complex measures designed for each region and separately for
cities and districts for the development of non-oil sector areas in the regions of the country, mainly
implemented , and some of them are being implemented. As a result of the purposeful measures taken,
competitive innovation-oriented entrepreneurship and business entities were formed in the regions,
production potential based on high technologies was created in various areas of the non-oil sector. In the
regions of the Republic of Azerbaijan, measures on innovative development directions of entrepreneurship
in the non-oil sector are continued today [2].
The "State Program for the Development of Industry in the Republic of Azerbaijan for 2015-2020"
recognized by the President of the country's Decree (26.12.2014) envisages the implementation of complex
measures in the path of innovative development industrial entrepreneurship, which is the leading a business
sector [6].
The program includes strengthening industrial businesses' material and technological foundation belonging
to the state sector, creating innovation infrastructure and developing industrial areas belonging on the basis
of advanced technology, to the non-oil industry, creating favorable conditions for the development of private
entrepreneurship, especially in industry, increasing local and foreign investments in separate economic
areas. Active involvement is planned. It is no coincidence that in recent years, continuous measures have
been taken to develop entrepreneurship in the industrial sector.
According to the "Law of the Republic of Azerbaijan on the suspension of inspections in the field of
entrepreneurship" (20.10.2015), tax inspections, inspections in the field of financial markets, customs audits,
etc. , other inspections that are an obstacle to entrepreneurship have been suspended until 01.01.2021.
CONCLUSION
The adoption of state programs that encourage the growth of entrepreneurship and form its legal basis has
accelerated the growth small and medium entrepreneurship, making it one of the state's economic policy's
top priorities. Laws have been adopted to regulate entrepreneurship, a system of state financial support for
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entrepreneurs has been formed, profit and value added tax rates, mandatory insurance the fee has been
lowered, a single tax has been applied to a few small business enterprises.
Radical changes implemented to promote the growth of the non-oil industry, minimizing the number of
areas requiring a license, stopping unreasonable inspections of business entities until 01.01.2021, creating
industrial, technology parks and industrial districts in different areas of the country, promoting and
supporting export and investment , preparation of strategic road maps, establishment of local production
without regard to subsidies, promotion of the development of innovative entrepreneurship, etc. The
execution of the policies has resulted in good outcomes in the economy's non-oil sector, particularly in
exports, by boosting the country's ranking in international surveys.
REFERENCES
1.
Allahverdiyev, H., State regulation of the economy. Textbook./ H. Allahverdiyev, K.Gafarov,
A.Ahmədov- Baku: Nasir publishing house,- 2002.- 447 p.;
2.
State Program for Socio-Economic Development of the Regions of the Republic of Azerbaijan (20192023 years). -Baku: Nurlar, -2019, -170 p.
3.
"AZERBAYCAN-2020: FUTURE VIEW DEVELOPMENT CONCEPT" was approved by the
Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated December 29, 2012. -Baku,-2012.
4.
Azerbaijan-2030: From the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals.
Voluntary National Report 2017.-Baku,- 2017.- 80 p.
5.
Strategic Road Map for the development of logistics and trade in the Republic of Azerbaijan.
Approved by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated December 6, 2016.
6.
Eyvazova, N.K. Necessity of organizing innovative production in the regions //-Baku: Collection of
scientific works of Azerbaijan National Academy of Sciences,- 2017, №2,- p.88
7.
https://e-smb.gov.az/nav/
8.
https://president.az/az/articles/list/documents/1

515

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

BANK JAGO OFFICIALLY HAS SHARIA BUSINESS IN ISLAMIC ECONOMIC
PERSPECTIVE
Rizqi Putri SOLINA
ORCID: 0000-0003-0174-8689
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
The purpose of this study is to explain bank jago officially has sharia business. This research method uses a
library approach sourced from books and journals that are in accordance with the topic and focus of the
research. The findings of the literature review in this study conclude that PT Bank Jago Tbk (ARTO)
officially has a Sharia Business Unit to serve customers based on sharia principles. Bank Jago is optimistic
that the application of sharia digital finance can be a new breakthrough in accelerating financial inclusion
and financial literacy in the underserved sharia segment based on current conditions when people are
increasingly accustomed to using digital technology to meet their daily needs, including accessing bank
products and services. . This is the company's commitment to support the regulator's agenda in developing
Islamic financial services in Indonesia. It is hoped that the sharia application released to accommodate will
have a positive impact in encouraging the contribution of the sharia economy to the national economy. In
addition, customers also want the quality of sharia digital financial applications to be on par with
conventional bank applications, especially in the application of technology and transaction features with Jago
Syariah which will later offer digital financial solutions that focus on customer life (life centric) by
optimizing the latest technology. Thus, customers' expectations for the sharia digital application that they
will use must be qualified and able to provide solutions to daily financial management problems. The
potential of Islamic banks in our country is still very large. To note, currently Bank Jago has been developed
as a bank that serves the retail, middle and mass market segments, through banking products and services
embedded in an ecosystem by optimizing technology.
Keywords: Sharia, technology and bank
BANKING AND IMPLEMENTATION CONCEPTS IN ISLAM
As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia should be the pioneer of Islamic
finance in Asia and even the world. In the 2019 Global Islamic Financial Report (GIFR) assessment,
Indonesia occupies the first position as a country that has potential and is conducive to the development of
the Islamic finance industry, followed by Malaysia, Iran and Saudi Arabia. By looking at several aspects in
calculating the index, such as the number of Islamic banks, the number of non-Islamic financial institutions,
as well as the size of Islamic financial assets that have the largest weight, Indonesia has occupied the top
position in recent years. The rapid development of Islamic banking only occurred after 1998. Islamic banking
received more attention after several series of economic crises occurred.
As a regulator, Bank Indonesia gives serious and serious attention to efforts to encourage the development
of Islamic banking in Indonesia. The development of Islamic banking from an institutional perspective began
in 1991 with the establishment of Bank Muamalat Indonesia (BMI) and officially operated in 1992.
The development of Islamic banks in Indonesia has now become a benchmark for the success of sharia
economic existence. Islamic banking is one of the financial institutions that has a major influence on the
community's economy. Bank is an institution for people to save money and can also be a place to borrow
money when people need it. Over time, banks have become a necessity of human life. Banks are expected to
be a solution to people's economic problems, which in fact have a negative side in the form of usury.
Financial institutions are business entities whose assets are primarily in the form of financial assets or claims
(claims) rather than non-financial assets or real assets. Financial institutions provide credit to customers and
invest their funds in securities. In addition, financial institutions also offer various financial services,
including offering various types of savings schemes, insurance protection, pension plans, providing payment
systems and fund transfer mechanisms. Financial institutions are part of the financial system in a modern
economy that serves the public using financial services.
Islamic banks are not only concerned with human relations, which are horizontal relationships but must also
be addressed with steps and evidence of human devotion to Allah SWT in carrying out all His rules, which
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are vertical relationships. If the implementer of a Sharia Bank assumes that vertical relationships are a matter
later after facing the Almighty, this means that it has nothing to do with muamalah anymore but is related to
one's aqidah, morals and faith (ა, 20189)
DEFINITION AND LEGAL BASIS OF ISLAMIC BANKS
Laws related to banking regulations, particularly Islamic banking, are:
a. Law number 7 of 1992 concerning banking
b. Law number 10 of 1998 concerning amendments to Law number 7 of 1992 concerning banking
c.Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. Therefore, in discussing the definition and legal basis of
Islamic Banks, the three laws cannot be separated.
Law number 10 of 1998 article 1. Business entities that collect funds from the public in the form of savings
and distribute them to the community in order to improve the standard of living of the people at large.
According to Article 1 paragraph 3 of the law, it reads as follows. "Sharia principles are the rules of
agreements based on Islamic law between banks and other parties for depositing funds and or financing
business activities, or other activities that are declared in accordance with sharia, including financing based
on the principle of profit sharing (mudharabah), financing based on the principle of equity participation
(musharakah). ), the principle of buying and selling goods with a profit (murabahah), or financing of capital
goods based on the principle of pure lease without a choice (ijarah) or with the option of transferring
ownership of the goods leased from the bank by another party (ijarah wa iqtina).
Both in Law No. 10 of 1998 and Law No. 21 of 2008 it is explained that "Sharia is a rule based on Islamic
law". Sharia provisions are based on Islamic law as outlined in a provision issued by the Indonesian Ulema
Council or "National Sharia Council Fatwa". This fatwa is used as a reference or reference in carrying out
business activities carried out by Sharia Entities, including Sharia Banks.
The Fatwa of the Sharia Board regulates that Sharia Entities, including Sharia Banks, in conducting business
activities do not differentiate between the real sector and the monetary sector, there are still many sharia
provisions that stipulate that Sharia Entities carry out business activities in the real sector and not the financial
(monetary) sector. can ever be carried out by conventional banks(Wiroso, 2007)
As we all know that in Islamic law there are many schools of thought, there are many sources, so which one
has been used. very in-depth discussion by the Indonesian Ulema Council (National Sharia Council). As
executor, it is enough to use the reference of the Fatwa without getting too far into the fiqh proposal. Even
though sharia provisions are sourced from Islamic law, it does not mean that those who implement Sharia
Banks, including their customers, are Muslim. Many Islamic banks that are managed by and have nonMuslim customers show very rapid progress. Sharia is a provision of Islamic law that regulates human
activities that contain commands and prohibitions, both concerning vertical interactions with God and
horizontal interactions with fellow creatures.
GROUPS OF ISLAMIC BANKS
In Law 10 of 1998, they are grouped into Commercial Banks and Rural Banks. Islamic banks can be grouped
into three parts, namely (1) Islamic commercial banks, the entire organizational structure of the bank is
subject to sharia provisions, both from the head office to service offices both below the entity and all carry
out sharia activities. With the obligation to have a Sharia Supervisory Board ( DPS) which is placed at the
bank's head office and accordingly functions as a supervisor from the sharia aspect of the implementation of
sharia banking, its organizational structure must be made so that it is an independent work unit, not influenced
by the management (board of directors) and bank executives or other parties. (2) Conventional Bank Syariah
Branch / Conventional Bank Syariah Business Unit, the assumption used is that the funds used to establish
a sharia branch come from halal funds (not interest income), conventional bank income is not only from
interest but also has other income as wages / bank fees in carrying out the services performed. (3) Sharia
Rural Bank which in Law number 21 of 2008 concerning Sharia Banking is replaced with Sharia Rural
Financing Bank. For conventional commercial banks that open sharia branch offices, apart from being
required to have a DPS, they are also required to form a Sharia Business Unit (UUS). UUS is a work unit at
the head office of a commercial bank that functions as the main office or coordinator for sharia branch offices,
whose position is one level below the Board of Directors. What is meant by one level below the Board of
Directors is that the Sharia Business Unit is directly responsible to the Board of Directors, regardless of its
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form (Team, Division, Affairs, etc.). Consists of Sharia Supervisory Board, Sharia Business Unit. (Rachman,
2018)
ISLAMIC BANK FUNCTION
Experts say that the function of banking is to mediate in the financial sector or to connect parties with excess
funds (surplus funds) with those who lack funds (deficit funds), because in general banks collect funds from
the community (finance) and channel funds (finance) to those in need. That is why it is often said that the
function of the bank is to mediate in the financial sector. Apart from being a financial mediation, banks have
the function of providing services, such as transfers, collections, clearing and so on. Islamic banks in carrying
out their commercial business activities have functions that are no different from the functions of
conventional banks, namely the financial sector. Conceptually, Islamic banks have a broader business
activity than conventional banks, Islamic banks that do not differentiate are engaged in the financial sector
or the real sector as discussed earlier, namely they can carry out leasing business activities (ijarah), factoring
(hawalah / Hiwalah), consumer financing (murabahah), venture capital (musyarakah), pawnshops (rahn)
which are conceptually mostly directly related to the real sector, so Islamic banks have functions as
investment managers, investors, services and social services.(Rahma, 2019)
OTHER CHARACTERISTICS OF ISLAMIC BANKS
A. Avoiding Maghrib (Maisir, Gharar, usury).
B. The point of view of money in Islamic banks is that it is only a medium of exchange and not a
commodity.
C. Rewards to Investors in Islamic Banks are given to depositors and are highly dependent on the business
results obtained from the management or distribution of funds carried out by Islamic banks, especially
operating results that have been followed by a system in the form of Profit Sharing
D. The Sharia Transaction Paradigm is the idea that the entire universe belongs to Allah and everything
we do will be held accountable in the future, so in carrying out economic activities, it must also be in
accordance with the prescribed Sharia.
E. Principles of Sharia Transactions The principles of sharia transactions that must be fulfilled by Sharia
banks in carrying out their business activities must be based on predetermined principles, namely the
Principles of Brotherhood, Justice, Benefit, Balance, and Universalism.
F. Characteristics of Islamic transactions carried out by Islamic banks must meet the characteristics of
sharia transactions in the form of feelings of pleasure from both parties, the object being traded is halal
goods, the function of money is only as a medium of exchange and not a commodity, does not contain
elements of usury or interest rates, clear transaction activities and do not play with the price of goods
or contain elements of bribery.
SHARIA BANK OPERATIONAL FLOW
In the collection, Islamic banks play a very important role as investment managers from the owners of the
funds collected, especially the owners of mudharabah funds, because the results of the owners of mudharabah
funds depend on the results of the fund management efforts carried out by Islamic banks.
1) the principle of wadiah yad dhamanah which is applied to wadiah demand deposits and wadiah savings
and 2) the principle of mudharabah mutlaqah which is applied to mudharabah time deposits and mudharabah
saving
1. Credit
Credit has a special meaning, namely lending money or delaying the payment of an item, where the granting
of credit is based on trust, agreement, a predetermined period of time, risk and interest rates between creditors
(Financial Institutions) to debtors (a person or group) by providing a guarantee. which are given. This is
given so that the banking sector becomes confident and that the customer is the right person to be given a
loan.
2. Financing
Financing is an activity of Islamic banks in channeling funds to parties other than banks based on sharia
principles based on the trust given by the owner of the funds to the users of the funds. The elements in
financing include the existence of a sharia bank as an intermediary, business partners or borrowers, fund
owners, contracts, risks and remuneration.s products.
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Islamic bank funds that are collected are channeled with patterns of distribution of funds that are justified by
sharia. Broadly speaking, the distribution of Islamic banks is carried out in three distribution patterns,
namely:
1) The principle of buying and selling which includes murabahah, parallel greetings and greetings, parallel
istishna and istishna,
2) The principle of profit sharing which includes mudharabah financing and musyarakah financing and
3) The principle of ujroh, i.e. Islamic bank funds are mixed together in the form of a poll of funds, so in the
distribution it is not clear which source of funds comes from the principle of raising funds, from the wadiah
principle or from the mudharabah principle or from the source of own capital funds.
SHARIA BANK FUNDING PRODUCTS
1. Wadiah can be interpreted as a deposit from one party to another, both individuals and legal entities that
must be guarded and returned whenever the depositor wishes it. The purpose of the agreement is to maintain
the safety of the goods (money, goods, documents, securities, other items of value in Islam) from loss,
destruction, theft and so on. Types of Wadiah Wadiah is divided into two types, namely:
a). wadiah yad-amanah, which is a deposit where the recipient of the deposit is not allowed to use the
deposited item until it is taken back by the depositor.
b). wadiah yad-dhamanah is a deposit where the goods deposited as long as they have not been returned to
the depositor can be used by the recipient of the deposit. If a profit is obtained from the utilization, then all
of it becomes the right of the recipient of the deposit.
2. Mudharabah is known as a contract or agreement for a certain amount of money to be carried out by amil
(entrepreneurs) in trade, then the profits are shared between the two according to the terms that have been
determined in advance, either equally, or with an advantage over the other.(Luckky et al., 2021)
SHARIA BANKING SERVICE PRODUCTS
Bank services are all bank activities, both directly and indirectly related to the duties and functions of the
bank as an intermediary institution, namely an institution that facilitates the occurrence of trade transactions,
as an institution that facilitates the circulation of money and as an institution that provides guarantees to its
customers.
1. Wakalah can be interpreted as delegating one person's power to another in carrying out certain mandates
in banking applications, Islamic banks as mandate recipients, receiving power from customers to represent
their affairs such as in terms of L/C bookkeeping, collections and money transfers.
2. Al-Kafalah is transferring the responsibility of another person as a guarantor, for example in the case of a
Bank Guarantee.
3. Hiwalah is a transaction to transfer accounts payable, usually to help suppliers get cash capital so they can
continue their production. The bank will receive compensation for the transfer of receivables services.
4. Rahn is holding one of the assets of the borrower as collateral for the loan he received. The seized goods
have an economic value and a selling value of at least as well as the loan received at the market price.
5. Al-Gardh Is a financing facility provided by Islamic Banks in assisting small entrepreneurs without being
charged a fee.
6. As-sharf Is a sharia bank services in currency exchange.
7. Ijarah is a contract between a sharia bank as the party that rents out the goods and the customer as the
lessee, by determining the rental fee that has been agreed upon by the bank and the lessee. Usually in the
form of fixed assets or goods.
Islamic Bank Fund Source • Core Capital This capital is own capital, namely funds that come from
shareholders, namely bank owners.
• Funds from the community in the form of cooperation contracts, current accounts, and savings
• Funds sourced from other institutions, namely loans provided by Indonesian banks, interbank loans, money
orders and loans in other forms.
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YEREL YÖNETİM FAALİYET RAPORLARINDA “PANDEMİ”: İBB ÖRNEĞİ
“THE PANDEMIC” IN LOCAL GOVERNMENT ACTIVITY REPORTS: THE EXAMPLE OF IBB
Ramazan TIYEK
ORCID: 0000-0002-3442-3517
ÖZET
İlk olarak Çin’de görülmeye başlayan ve 2020 yılının Mart ayından itibaren Türkiye’de ortaya çıkan Covid19 virüsü ve bunun oluşturduğu pandemi sürecinin yerel yönetimlerin faaliyet raporlarına yansıması
araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Pandemi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2021 yılı Faaliyet
Raporu’na yansımasının değerlendirilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Özerk bir kamu kurumu
olan yerel yönetimlerin yeni takvim yılının başından itibaren bir önceki yıl içerisinde yapılan faaliyetleri
hazırlayarak Nisan ayı içerisinde Belediye Meclisi’ne sunmaları gerekmektedir. Faaliyet Raporu’nda rutin
yapılan işlerle birlikte o yıl içerisinde hedeflenen performans göstergeleri ile ilgili diğer faaliyet ve projelere
yer verilmektedir. Kaynakların verimli kullanılması açısından belediyelerin kendilerine hedef
belirlemelerinden oluşan stratejik planda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşmemesi durumunda
makul gerekçelerle açıklanması sorumluluğu bulunmaktadır. Pandemi dönemi, okulların kapatılarak yüz yüze
eğitimin yerine online eğitime geçilmesi, bazı işyerlerinde uzaktan çalışmaya başlanması, market, avm gibi
belirli alanlarda sınırlı sayıda kişinin bulunma zorunluluğu vb. gibi hayatın birçok alanını değişik şekillerde
etkilemiştir. Belediyelerin yerine getirdiği faaliyetler de pandemi sürecinden bazı durumlarda olumlu bazı
durumlarda da olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Pandemi’nin İBB’ye getirmiş olduğu yeni sorumluluklarla
birlikte spor ve eğitim alanlarında getirilen kısıtlamalar nedeniyle bazı faaliyetler yerine getirilememiştir.
Faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde yaşanan problemler bazı performans göstergelerinin hedeflenen
oranlardan daha düşük seviyede kalmasına neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Faaliyet Raporu, Yerel Yönetimler, İBB.
ABSTRACT
The subject of the research is the Covid-19 virus, which started to be seen in China for the first time and
emerged in Turkey as of March 2019, and the reflection of the pandemic process on the activity reports of
local governments. The purpose of the research is the evaluation of the reflection of the pandemic on the
Istanbul Metropolitan Municipality (IBB) 2021 Activity Report constitutes. Local governments, which are an
autonomous public institution, are required to prepare the activities carried out in the previous year and submit
them to the Municipal Assembly in April, starting from the beginning of the new calendar year. The Annual
Report includes routine works and other activities and projects related to the performance indicators targeted
for that year. In terms of efficient use of resources, municipalities have the responsibility to explain with
reasonable justification if it doesn't happen the performance indicators included in the strategic plan, which
consists of setting targets for themselves. During the pandemic period, schools were closed, replacing faceto-face education with online education, starting remote working in some workplaces, the necessity of having
a limited number of people in certain areas such as markets, shopping malls, etc., it has affected many areas
of life in different ways. The activities carried out by the municipalities have also been affected positively in
some cases and negatively in some cases at the pandemic process. As well as the restrictions imposed in the
fields of sports and education some activities could not be carried out due to the new responsibilities brought
by the pandemic to the IBB. The problems experienced in the realization of activities and projects caused
some performance indicators to remain at lower levels than the targeted rates.
Keywords: Pandemic, Annual Report, Local Administrations,IBB
GİRİŞ
İlk olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nde görülen ve Dünya’nın birçok bölgesine hızla yayılan koronavirüs ve
sonrasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilan edilen “Covid-19 Salgını” hayatın tüm işleyişini
etkilemiştir. Koronavirüs’ün başlangıç döneminde yaşanan kısa süreli panik aşamasından sonra virüsün
başkalarına bulaşmasını engellemek amacıyla bireyleri birbirinden izole edici tedbirlere başvurulmaya
başlanmıştır. Çalışma saatlerinin kısaltılması, bazı alanlarda uzaktan çalışma sistemine geçilmesi, okulların
yüz yüze eğitim yerine online eğitime geçmesi gibi tedbirler bunların başlıcalarıdır.
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Özerk bir kamu kurumu olan yerel yönetim birimleri hizmet sundukları bölgenin özelliklerine hâkim konumda
bulunmaktadırlar. Pandemi döneminde diğer özel ve kamu kurumları gibi yerel yönetimler de kendi rutin
çalışma şekillerini değiştirmek zorunda kalmışlardır. Araştırma’da Pandemi’nin İstanbul Büyükşehir
Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporu’na yansımasının değerlendirilmesine yer verilmiştir. Pandemi hakkında
bilinçlendirme çalışmaları ve dezenfektan üretimi gibi pandemi tedbirleri, trafik eğitimi ve tarihi geziler gibi
sahada yapılan çalışmaların kısıtlanması, toplu ulaşım hizmetleri saatlerinin değişmesi, eğitimde yer alan
ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı gibi yeni sorumluluklar yerine getirilmiştir.
Faaliyet Raporları
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesine dayanılarak
hazırlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında bir önceki
yılda yapmış oldukları çalışmaları hazırlayarak ilgili yılın Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından
belediye meclisine sunmaları gerekir. Bir yıl önceki takvim yılında yapılan faaliyetleri kapsayan raporun
Belediye Meclisi tarafından onaylanması gerekmektedir. Aksi takdirde belediye başkanının görevden
düşürülme tehlikesi vardır (Köse, 2015: 52). Faaliyet raporları kamu kurumlarının kendi kendilerini ölçtükleri
bir belge konumundadır. Belediyelerin hazırlamış olduğu faaliyet raporları İçişleri Bakanlığı tarafından
birleştirilerek mahalli idarelerle ilgili genel faaliyet raporu şeklinde Haziran ayının on beşine kadar
kamuoyuna açıklanmaktadır. Raporun birer örneği Sayıştay ve Bakanlığa gönderilmektedir (17.03.2006 tarih
ve 26111 sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik).
Faaliyet Raporu hazırlama sorumluluğu stratejik plan, performans programı ile birlikte performans esaslı
bütçeleme ilkesinin bir sonucudur (Demirbaş ve Engin, 2016: 27). Faaliyet raporları; hesap verebilirliği,
şeffaflığı, malî saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşlara sunulmasına ek
olarak herkesin görebileceği şekilde kurumun resmî web adresinden de yayınlanmaktadır (Köse, 2015: 63).
İlgili yönetmelikte faaliyet raporlarında yer alması gereken konu başlıkları detaylı bir şekilde aktarılmıştır
(17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik):
 Belediyelerin gelir-gider hedefleri ve bütçe gerçekleşme durumu,
 Bağlı kuruluşlarla birlikte belediyelerin iç ve dış borçlarına ilişkin bilgi ve değerlendirmeler,
 Belediyelerin insan kaynakları ile fiziki kaynaklarına ilişkin bilgi ve değerlendirmeler,
 Belediyelerin gerçekleştirdiği sosyal yardım ve sosyal hizmet harcamalarına ilişkin bilgi ve
değerlendirmeler,
 Belediyelerin stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları hakkında genel
değerlendirmeler,
 Belediyelere ilişkin iç denetim sonuçları hakkında bilgi ve değerlendirmeler,
 Belediyelere ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca yürütülen denetim ve gözetim faaliyetleri hakkında
özet bilgiler,
 Belediyelerin yıl içinde yapmış olduğu yatırımlar ile gelecek yıllara yaygın yüklenmelerine ilişkin
bilgiler,
 Bakanlık ve İçişleri Bakanlığınca gerekli görülen diğer bilgiler, yer alır.
Covid-19 Virüsü ve Pandemi
Covid-19 virüsü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilk olarak 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan
şehrinde zatürre vakaları olarak değerlendirilmiş daha sonra ise 5 Ocak 2020 tarihinde coronavirüs olarak
tanımlanmıştır. Çin’de ortaya çıktıktan sonra zaman içerisinde diğer ülkelerde de görülmeye başlamıştır.
Türkiye’de ise ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 vakası görülmüştür (Budak ve Korkmaz, 2020:
62). Son dönemlerde yaşanan en önemli salgınlardan birisi olarak değerlendirilen coronavirüs, ortaya çıkış
nedeninin tam olarak bilinememesi, virüsün kontrol altına alınamaması ve herkesin kendisini risk altında
hissetmesi bireylerin ve toplumların sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik hayatını doğrudan etkilemiştir
(Zeybek, Bozkurt ve Aşkın, 2020: 37).
Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan vakalarla ilgili istatistiki veriler de Covid-19 Pandemisi’nin
toplumsal hayattaki etkileri açısından önem taşımaktadır. DSÖ tarafından 20 Eylül 2022 tarihinde açıklanan
güncel verilere göre; 609.848.852 Covid-19 vakası olduğu, 603.341.850 kişinin iyileştiği ve 6.507.002 kişinin
ise yaşamını yitirdiği anlaşılmaktadır (DSÖ Covid-19 Verileri).
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Türkiye’de meydana gelen Covid-19 Virüsü ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel
verilere göre 5-11 Eylül 2022 tarihleri arasında 16.852.382 kişi Covid-19 virüsüne yakalanırken, 101.068 kişi
vefat etmiştir.
Tablo 1. Covid-19 ile İlgili Güncel İstatistiki Bilgiler

Tarih

Haftalık
Haftalık
Vefat
Vaka Sayısı
Sayısı

Haftalık
İyileşen
Sayısı

Toplam
Toplam
Vefat
Vaka Sayısı
Sayısı

5 - 11 Eylül 2022

22.441

89

25.143

16.852.382

101.068

139

40.102

16.829.941

100.979

209

57.265

16.797.750

100.840

231

102.231

16.751.868

100.631

29 Ağustos 4 Eylül
32.191
2022
22 - 28 Ağustos
45.882
2022
15 - 21 Ağustos
80.020
2022

Kaynak: T.C. Covid-19 Bilgilendirme Platformu.

DSÖ tarafından Covid-19 virüsü kaynaklı küresel salgın ilan edilmesinden sonra toplumsal hayattaki birçok
davranış alışkanlıkları değişmeye başlamıştır. Eğitim faaliyetleri başta olmak üzere yüz yüze gerçekleştirilen
birçok iş ve işlemler online yapılmaya başlanmıştır (Afacan ve Azmi, 2020: 1). Pandemi Sürecinde devlet
yöneticileri tarafından alınan ve toplumsal hayatı doğrudan etkileyen kararlardan bazıları aşağıda yer
almaktadır:
 Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın 13.03.2020 tarih ve E.123062 sayılı yazılarına göre
“Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyondakiler hariç 60 yaş
ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar,
kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli
olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları
gerekmektedir.”
 İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs Tedbirleri Konulu Ek Bir Genelge göndermiştir. İlgili
Genelge ile 16 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri
merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna,
kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet
kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),
çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve
spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.” Bu kapsamda belediyelere bağlı
birçok spor ve kültür merkezleri 20 Mart 2020-07 Haziran 2020 tarihleri arasında faaliyetlerini yerine
getirememiştir. 07 Haziran 2020 tarihi sonrasında ise “Yeni Normal” olarak kavramsallaştırılan
dönemde spor ve kültür merkezleri kendi mevcut kontenjanlarının çok daha altında faaliyette
bulunabilmiştir.
 22.03.2020 tarihli ve 31076 (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 2020/4 Cumhurbaşkanlığı
Genelgesi ile; Covid-19 Salgını ile mücadele ve coronavirüsün yayılımının engellenebilmesi amacıyla
kamu hizmetlerini aksatmaması koşuluyla asgari sayıda personelin bulundurulması, diğer çalışanlar
için uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği kararlaştırılmıştır. Fiili
olarak işe gelmeyen çalışanların idari izinli sayıldığı bu dönemde birçok çalışan dönüşümlü olarak
sadece asgari hizmetlerin yerine getirilmesinde görev almışlardır. Ayrıca daha önce, Covid-19
kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam
edeceklerdir.
 04.11.2020 tarih ve E-89780865-153-18089 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs Ek Tedbirleri
Genelgesi ile mesai başlangıç saatlerinin sabah 06:00’dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara
dinlenmesi dahil olmak üzere değişik şekillerde belirlenmesine imkan tanıyan düzenlemeler
neticesinde İstanbul Valiliği tarafından 02.12.2020 tarihinden itibaren mesai saatleri 10:00-16:00
arasında belirlenmiştir.
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Araştırma Yöntemi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporunda “Pandemi” ile ilgili konuların araştırılması
araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bir takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyet ve projelerin yer
aldığı Rapor içerisinde pandemi kavramının belediyenin iş yapma süreçlerini ne düzeyde etkilediği üzerinde
durulmuştur. Araştırma verilerinin oluşturulmasında literatür taraması yöntemi uygulanmıştır.
İBB 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda “Pandemi”
Covid-19 Salgını tüm toplumsal hayatı derinden etkilemiştir. Yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamada önemli
sorumluluklara sahip olan yerel yönetimler de Pandemi koşullarından etkilenmiştir. Bu kapsamda İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ilk olarak pandemi tedbirlerine destek olmuştur. Bazı çalışmaları kısıtlama tedbirleri
çerçevesinde eksik yerine getirilirken bazıları da hiç yapılamamıştır. İş yapma alışkanlıklarının da etkilendiği
Pandemi sürecinde İBB’nin performans göstergelerinin bazılarında hedeflenen başarı elde edilememiştir.
Pandemi Tedbirleri’ne Belediyeler Tarafından Destek Olunmuştur
Pandemi döneminde yerel yönetim birimleri genel olarak yürütülen pandemi tedbirlerine destek olmuştur.
Araştırma kapsamında İBB’nin Pandemi Tedbirleri kapsamında yapmış olduğu hizmetler şu şekildedir:
Baskılı Materyaller Hazırlama: Koronavirüs bilgilendirme kitapçığı, hijyen havuzu, doğru el yıkama ve
termal kameralar hakkında bilgilendirme afişleri hazırlanmış̧ tüm hizmet binalarında ilgili yerlere asılmıştır.
Ayrıca tüm totemlerde de yayına alınmıştır (İBB, 2021: 49).
Dezenfeksiyon Çalışmaları: Covid-19 ile ilgili hizmet binaları günlük olarak dezenfekte edilmiştir. Hizmet
binalarında el dezenfektan aparatları takılmış ve solüsyonları düzenli olarak eklenmiştir. Hizmet araçları,
personel servis araçları ve makam araçlarının tamamında detaylı dezenfeksiyon işlemi periyodik olarak
yapılmıştır (İBB, 2021: 49).
Dezenfektan Üretimi: Günde 24.000 litre dezenfektan üretme kapasitesine sahip tesis 2020 yılında üretime
başlamıştır. Hijyenik koşullarda 2021 yılı sonuna kadar 350.000 litre dezenfektan üretilmiştir (İBB, 2021:
271).
Ulaşım Hizmetlerine Destek Olunmuştur: İlçe Sağlık Müdürlüklerinde kurulan filyasyon ekibine destek
vermek üzere araç̧ ve şoför personel görevlendirilmiştir. Ayrıca yardıma muhtaç yoksul durumdaki kişilere
yardım kolisi dağıtımı için mobil istasyon, araç ve şoför personel görevlendirilmiştir (İBB, 2021: 49).
Şüpheli Vaka Müdahalesi: Şüpheli vaka müdahale ekipleri oluşturulmuş ve onlara özel kıyafetler temin
edilerek uygulamalı tatbikat yapılmıştır. Şüpheli vakaların izole edilmesi için ayrı mekan tasarlanmıştır. Acil
durum tahliyeleri için kullanılacak asansörler belirlenmiş ve bina önlerinde ambulanslar hazır
bulundurulmuştur (İBB, 2021: 49).
Depo ve Yemek Hizmetleri: Belediye tarafından temin edilen ve hayırsever vatandaşlar tarafından gelen
gıda, hijyen, anne ve çocuk kolilerinin kabulü̈, depolanması ve sevk edilmesinin sağlanması için depo
hazırlanmış, kullanıma açılmış ve kolilerin dağıtımları için araç̧ ve personel desteği verilmiştir. 01.01.202130.06.2021 tarihleri arasında Zeytinburnu Sosyal Tesisi sağlık çalışanlarına ücretsiz bir şekilde tahsis
edilmiştir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yemekhanelerin kapalı olduğu dönemde çalışanlar için paket
yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Güvenlik Hizmetleri: Pandeminin yayılmasını engellemek amacıyla hizmet binalarına termal kamera
sistemleri kurulmuştur. Çalışanların işyerinde daha az vakit geçirebilmeleri için güvenlik personelinin çalışma
saati 8 saat yerine 12 saat uygulanmaya başlamıştır (İBB, 2021: 49).
Yukarıdakilere ek olarak Pandemi döneminde evsiz kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve korunması için
gerekli tedbirler alınarak uygulanmıştır (İBB, 2021: 224). Seyahat hareketliliğinin durmaya yaklaştığı
Pandemi koşullarında önemli bir turizm merkezi olan İstanbul’da “Sürdürülebilir Turizm İçin Birlikte
Düşünmek” isimli turizm çalıştayı düzenlenmiştir. Ayrıca “Turizmi Yeniden Başlat” isimli bildiri ile Odessa
Uluslararası Turizm Haftası etkinliklerine katılım sağlanmıştır. Bildiride kurumun pandemi sürecindeki
mücadele deneyimi, salgının turizm sektörüne yönelik mevcut ve olası etkileri tartışılmıştır (İBB, 2021: 213).
Uzun yıllar sonra bir salgın sürecinin yaşanıyor olması pandemi koşullarında yapılması gerekenlere yönelik
tedbirlerin yeniden düşünülmesini gerekli hale getirmiştir. Covid-19 Salgını, İstanbul’u etkilemesi muhtemel
olarak değerlendirilen deprem, sel-taşkın, kışla mücadele, göçük, yangın ve patlamalar, ulaşım kazaları gibi
tehlikeler içerisine ‘salgın hastalık ve pandemi’ kavramlarının dahil olmasını sağlamıştır (İBB, 2021: 94).
Pandemi Belediyelerin Sahada Gerçekleştirdiği Çalışmalara Kısıtlılık Getirmiştir
İBB’nin sahada gerçekleştirmeyi hedeflediği birçok faaliyet pandemi tedbirleri kapsamında getirilen
kısıtlamalarla eksik bir şekilde yerine getirilmiştir.
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4-12 yaş grubu öğrenciler için yapılması planlanan Trafik Eğitimi ve Bilinçlendirme Çalışmaları,
pandemi nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl
Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde 2021 yılında 30.000 öğrenciye eğitim verilmesi
planlanmasına rağmen pandemi nedeniyle eğitimler yapılamamıştır (İBB, 2021: 147).
 Mobil şekilde ücretsiz internet hizmeti sağlayan BELNET otobüsleri pandemi nedeniyle faaliyetlerine
ara vermek zorunda kalmıştır (İBB, 2021: 215).
 Temel konuların öğretildiği, yenilenebilir enerji sistemlerinin tanıtıldığı, enerji, sürdürülebilirlik ve
akıllı şehirler konularını kapsayan Bilim Otobüsü etkinlikleri pandemi nedeniyle
gerçekleştirilememiştir (İBB, 2021: 232).
 Enstitiü İstanbul İSMEK kapsamında gerçekleştirilen yüz yüze eğitimler pandemi nedeniyle
yapılamamıştır. Bununla birlikte uzaktan eğitim yoluyla eğitimler gerçekleştirilmiştir (İBB, 2021:
218).
 Spor salonları pandemi döneminde kapalı olduğu için spor aktiviteleri yerine getirilememiştir (İBB,
2021: 241).
 İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusu hakkında gerçekleştirilen gezi faaliyetleri pandemi tedbirleri
kapsamında sınırlı sayıda gerçekleştirilmiştir. Eylül ayına kadar gerçekleştirilemeyen gezilere yıl sonu
itibariyle 19.136 kişi katılabilmiştir (İBB, 2021: 59).
 Engellilere yönelik spor hizmetleri, spor salonlarının kontenjanları azaltılarak yerine getirilmiştir.
Pandemi döneminde spor salonlarından sadece lisanslı ve profesyonel sporcular yararlanmakla birlikte
otizmli çocuklar da yararlanmıştır (İBB, 2021: 242).
 N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’na pandemi tedbirleri çerçevesinde daha az sayıdaki katılımcı ile
gerçekleştirilmiştir (İBB, 2021: 261).
 2021 yılı İç Denetim Programı kapsamında yer alan 16 denetimden 9’u tamamlanabilmiştir. Geriye
kalan 7 denetim faaliyet raporunun hazırlandığı dönemde bitirilememiştir (İBB, 2021: 71).
Pandemi Belediyelerin İş Yapma Süreçlerini Değiştirmiştir
Pandemi koşulları bazı durumlarda iş yapma alışkanlıklarının değişmesine neden olmuştur.
 Evden çıkmanın dahi yasaklandığı bazı zamanlarda bireylerin hareket kabiliyeti zayıflamaktadır. Bu
kapsamda insanların hareket etme seviyelerini yükseltmek için bisiklet yolları yapım çalışmalarına
önem verilmiştir (İBB, 2021: 168).
 İhtiyaç sahibi öğrencilere destek olunması için sağlanan Eğitim Setleri, Pandemi öncesinde, eğitimöğretim dönemi başında okullardaki sıralarda yer alırken eğitimin online gerçekleştirilmesi ve
Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin adreslerine gönderilmiştir (İBB, 2021: 226).
 Zabıta Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Tüketici Bilgilendirme Faaliyetleri pandemi
nedeniyle yüz yüze değil online olarak gerçekleştirilmiştir (İBB, 2021: 285).
Pandemi Belediyelere Yeni Sorumluklar Yüklemiştir
Birçok faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumlarını etkileyen pandemi süreci, belediyelerin yeni çalışmalar
yapmasını zorunlu hale getirmiştir.
 Pandemi döneminde geçilen uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi olan aileler için Şubat 2021’den
itibaren 40.218 tablet dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
 Pandemi döneminde yoksulluk ve bununla birlikte sosyal destek başvuruları artmıştır. Hijyen
malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan kolilere eklenmeye başlanmıştır. Temel ihtiyaç tüketim
ürünleri tespit edilerek Gıda-Hijyen Kolisi dağıtımlarına başlanmıştır. Bu kapsamda 262.838 adet koli
dağıtılmıştır (İBB, 2021: 227).
 Pandemi sürecinde aşılama ve dezenfeksiyon işlemleri başta olmak üzere Covid-19 virüsüne karşı
huzurevi sakinleri bilinçlendirilmeye çalışılmıştır (İBB, 2021: 246).
 Psikoterapi Merkezlerinde Covid-19 pandemisi ve sosyal izolasyondan kaynaklı anksiyete gibi çeşitli
psikolojik rahatsızlıklara maruz kalan kişilere psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmiştir (İBB,
2021: 268).
 Dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 06 Mart 2020 tarihinden itibaren kamu kurum ve
kuruluşları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında, toplu ulaşım araçları, toplantı
salonları, hastane, tiyatro ve sinema salonları gibi bireylerin yoğun olduğu yerlerde dezenfeksiyon
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte metrobüs durakları ve benzeri yerlere el
dezenfeksiyon üniteleri konulmuştur (İBB, 2021: 271).


525

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

Pandemi Süreci Toplu Ulaşımın İşleyişini Etkilemiştir
Çalışma saatlerinin değişmesi ve gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması ile toplu ulaşım
hizmetlerinde değişikliğe gidilmiştir.
 Deniz ulaşımında gece seferleri pandemi nedeniyle durdurulmuştur (İBB, 2021: 139).
 Pandemi sürecinde yoğun bir şekilde görev yapan sağlık çalışanları toplu ulaşım hizmetleri ile
İSPARK A.Ş. bünyesinde yer alan otoparklardan ücretsiz bir şekilde yararlanmıştır (İBB, 2021: 228).
 Okul servis araçlarında öğrencilerin pandemi hakkında bilinçlendirilmesi çalışması kapsamında araç
üstü “sticker” temin edilmiştir. Buna ek olarak 18 ton dezenfektan malzemesi dağıtımı
gerçekleştirilmiştir (İBB, 2021: 228).
 Pandemi nedeniyle çalışamayan okul servis araçlarının İSPARK A.Ş. duraklarından ücretsiz
yararlanmaları imkanı getirilmiştir (İBB, 2021: 228).
 Pandemi şartlarının oluşturduğu ekonomik kısıtlılık nedeniyle araç yaşını tamamlayan minibüs, taksi
dolmuş ve servis taşıtlarının yaşına 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde çalışma ruhsatnamesi
düzenlenerek süre uzatımı yapılmıştır (İBB, 2021: 228).
 Pandemi şartları ve “çip krizi” nedeniyle C segment taksinin mevcut durumdaki ilk alım şartı olan 01 yaş şartı yıl sonuna kadar 0-2 yaş olarak uygulanmıştır (İBB, 2021: 228).
Pandemi Belediyelerin Performans Göstergelerini Gerçekleştirme Durumlarını Etkilemiştir
Pandemi döneminde getirilen kısıtlamalar nedeniyle bazı faaliyet ve projelerle ilgili performans hedefleri
yerine getirilememiştir, bazıları ise eksik bir şekilde yapılabilmiştir. Performans göstergeleri ile ilgili detaylı
bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. İBB 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda Gerçekleştirilemeyen yada Eksik Gerçekleştirilen Performans Göstergeleri
Ölçü
Sıra Performans Göstergesi
Hedef
Sonuç
Birimi
Üst Ölçekli Vizyon ve Strateji Planlama Sürecinin
1
%
75
55
Tamamlanma Oranı
Afet ve Acil Durumlara Yönelik Farkındalık Artırma ve
2
Kişi
386.400
169.432
Bilgilendirme Eğitimi Verilen Kişi Sayısı
Minibüs, Taksi, Taksi Dolmuş ve Deniz Araçlarına Yönelik
3
Adet
25.000
23.430
Düzenlenen Belge Sayısı
4
Aktarma İstasyonlarında Paylaşımlı Bisiklet Park Yeri Sayısı Adet
90
46
5
Otopark Ana Planı'nın Tamamlanma Oranı
%
100
70
6
Trafik Eğitimi Kapsamında Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı
Kişi
30.000
0
7
Yıl İçinde Yapımı Tamamlanan Bisiklet Yolu Uzunluğu
km
150
14,43
İSMEK Hizmeti Kapsamında Yüz Yüze Eğitim Alan Kişi
8
Kişi
170.000
0
Sayısı
9
İSMEK Bünyesinde Eğitim Verilen Program Sayısı
Adet
535
384
Sosyal Yardım Sistemin İçerisinde Kalıcı Çözüm Üretilen
10
Kişi
4.000
628
Kişi Sayısı
11
Hizmet Verilen Darulaceze Sakin Sayısı
Kişi
850
783
12
Verilen Spor Hizmeti Sayısı
Adet
5.600.000
5.177.191
Spor Malzemesi Desteğinden Faydalanan Amatör Spor
13
Adet
1.000
582
Kulubü, Okul, Okul Spor Salonu, Kurum ve STK Sayısı
14
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinden Yararlanım Sayısı
Adet
180.282
116.658
15
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı
%
90
85
16
Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmetlerinden Yararlanım Sayısı Adet
464.600
159.343
Yıl İçinde Kataloglaması ve Tasnifi Yapılan Kitap ve Belge
17
Adet
126.898
105.362
Sayısı
Dijital Platformlarda Gerçekleştirilen Etkinliklerin İzlenme
18
Adet
11.200.000 10.123.661
Sayısı
19

Reklamdan Elde Edilen Gelirin Önceki Yıla Göre Artış Oranı %

164

Eğitim İhtiyaç Analiz Çalışması Sonucu Belirlenen
%
100
Eğitimlerin Gerçekleşme Oranı
İBB Birimlerinin Proje Yönetim Sistemi'ne Dahil Edilme
21
%
30
Oranı
Kaynak: Araştırma tarafından İBB 2021 Yılı Faaliyet Raporu’ndan derlenmiştir.
20
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Pandemi, performans göstergelerinin bazılarını olumlu derecde etkilemiştir.
Tablo 3. İBB 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda Pandemi’nin Olumlu Etkilediği Performans Göstergeleri
Ölçü
Sıra Performans Göstergesi
Hedef
Sonuç
Birimi
22

E-Spor Ligine Katılan Takım Sayısı

Adet

30

600

23

Çeşitli Branşlarda Düzenlenen/Lojistik Destek Verilen
Adet
Ulusal ve Uluslararası Yıllık Spor Organizasyonu Sayısı

10

40

24

Kültürel Etkinliklere Katılımcı Sayısı

Kişi

1.550.000

2.362.012

25

Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında İletişim Sayısı

Adet

19.516.000

24.271.581

26

Gerçekleştirilen Muhtarlık Ziyareti Sayısı

Adet

3.848

5.921

Kaynak: Araştırma tarafından İBB 2021 Yılı Faaliyet Raporu’ndan derlenmiştir.

Tablo 3’te de görüldüğü üzere Pandemi nedeniyle uzaktan erişim imkanlarının yaygınlaşması bazı performans
göstergelerinin hedeflenenden üst düzeyde gerçekleşmesini sağlamıştır. Bazı durumlarda da Pandemi
sonrasındaki ‘Yeni Normalleşme’ döneminde insanların sosyal etkinliklere katılım isteklerinin üst düzeyde
olmasının etkisi olduğu ifade edilebilir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Covid-19 Virüsü ve Pandemi, toplumsal hayattaki bireylerin alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalmasına
neden olmuştur. Merkezi yönetimle kıyaslandığında hizmet sunulan yere daha yakın konumda olan yerel
yönetimlerin çalışmaları da Pandemi’den etkilenmiştir. İBB’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun incelendiği
araştırmada Pandemi nedeniyle halkı bilinçlendirme çalışmaları, dezenfektan üretimi, filyasyon ekiplerine
yardımcı araç ve personel temini gibi pandemi tedbirlerine destek olunduğu görülmektedir. Trafik eğitimi,
İstanbul gezileri, Enstitü İstanbul İSMEK kapsamında yapılan yüzyüze eğitimler gerçekleştirilememiştir. N
Kolay İstanbul Yarı Maratonu gibi bazı organizasyonlar da kısıtlama tedbirleri çerçevesinde yerine
getirilmiştir. Zabıta Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tüketici bilinçlendirme çalışmaları yüz yüze
yerine online gerçekleştirilerek İBB’nin rutin yapmış olduğu işlerde değişikliğe gidilmiştir. Alınan tedbirler
kapsamında gece sokağa çıkma yasağı bulunmasından dolayı toplu ulaşım araçlarının saatlerinde değişikliğe
gidilmiştir. Bu süreçte yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanları toplu ulaşım ve İSPARK A.Ş. duraklarından
ücretsiz yararlanmışlardır. İş yapma alışkanlıklarının değişmesi ve bazı yasaklamalarla birlikte önceden
belirlenmiş olan bazı performans göstergelerindeki hedeflere ulaşılamamıştır. Bununla birlikte e-spor
etkinlikleri gibi online gerçekleştirilen faaliyetlere katılım hedeflenenden çok daha yüksek bir seviyede
gerçekleşmiştir. Buna ek olarak Pandemi sonrasında insanların Koronavirüs Tedbirleri kapsamında
yaşadıkları izolasyondan kurtulma arayışları sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarını artırmıştır.
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TÜRKİYE’DE DOLARİZASYON, ENFLASYON ORANLARI VE FİNANSAL DERİNLEŞME
İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN DOLLARIZATION, INFLATION RATES AND FINANCIAL
DEEPENING IN TURKEY
Hikmet AKYOL
ORCID: 0000-0001-9119-7416
Nazlı TEKMAN
ORCID: 0000-0003-0626-4296
ÖZET
Dolarizasyon, bir ekonomide bulanan bireylerin parasal işlemleri icra edebilme konusunda yerel para birimi
yerine yabancı parayı tercih etmesine veya onu ulusal parayla birlikte kullanmasına denir. Özellikle
enflasyonist dönemlerde parasal politikaların işlevinin zayıflaması veya etkisiz hale gelmesi dolarizasyonu
aşırı derece arttırmaktadır. Türkiye’de 1980 yılına kadar ulusal paranın korunması amacıyla sıkı bir kambiyo
rejimi uygulanmış, ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değeri muhafaza edilmeye çalışılmıştır. Bu
dönemden sonra ise dünyadaki gelişmelere paralel bir şekilde ülkemizde de görülen liberalizasyon akımlarının
güçlenmesiyle beraber serbest kambiyo (kur) rejimine geçiş olmuştur. Böylece ilerleyen süreçte döviz
kurlarının üzerindeki kontroller kaldırılmış, serbest piyasa kuralları benimsenmiştir. Bunun yanında,
ülkemizde on yıllardır kronik bir soruna dönüşen yüksek enflasyon, yerleşiklerin dövize olan talebini arttırmış,
son kırk yıllık dönemde yaşanan kur krizleri yurtiçinde dolarizasyonu teşvik etmiştir. Bu araştırma, Türkiye’de
dolarizasyon, enflasyon oranları ve finansal derinleşme arasındaki ekonometrik ilişkiyi incelemiştir.
Araştırmada dolarizasyonu temsilen vadeli ve vadesiz döviz tevdiat hesaplarının toplamının para arzına oranı
alınmıştır. Enflasyon oranlarını temsilen ise tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde değişim oranları
kullanılmıştır. Finansal derinleşmeyi temsilen ise M2 para arzının GSYH’ye oranı alınmıştır. Araştırma
değişkenlerinin 2010Q1-2022:Q2 arasındaki dönemi VAR zaman serisi, etki-tepki ve de varyans ayrıştırma
analizleri kullanılarak tahmin edilmiştir. Bunun yanında değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi VAR
temelli Granger nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dolarizasyon, Enflasyon, Finansal Derinleşme, Finansal Gelişim.
ABSTRACT
Dollarization is the preference of foreign currency instead of local currency by individuals in an economy to
perform monetary transactions or use it together with the national currency. Especially in inflationary periods,
the weakening or ineffectiveness of the function of monetary policies increases dollarization excessively. A
strict foreign exchange regime was applied in Turkey until 1980 to protect the national currency, and the value
of the national currency against foreign currencies was tried to be preserved. After this period, in parallel with
the developments in the world, with the strengthening of the liberalization flows seen in our country, there
was a transition to the free exchange rate regime. Thus, in the following process, the controls on exchange
rates were abolished and free market rules were adopted. In addition, high inflation, which has become a
chronic problem in our country for decades, has increased the demand of residents for foreign currency, and
the currency crises experienced in the last forty years have encouraged dollarization in the country. This
research examined the econometric relationship between dollarization, inflation rates and financial deepening
in Turkey. In the research, the ratio of the sum of the term and current foreign currency deposit accounts to
the money supply was taken to represent dollarization.
To represent inflation rates, the annual percentage change rates of the consumer price index (CPI) were used.
Representing the financial deepening, the ratio of M2 money supply to GDP was taken. The period of research
variables between 2010:Q1-2022:Q2 was estimated using VAR time series, impulse-response, and variance
decomposition analysis. In addition, the causality relationship between the variables was analyzed using the
VAR-based Granger causality test.
Keywords: Dollarization, Inflation, Financial Deepening, Financial Development.
GİRİŞ
Dolarizasyon, bir ekonomide bulanan bireylerin parasal işlemleri icra edebilme konusunda yerel para birimi
yerine yabancı parayı tercih etmesine veya onu ulusal parayla birlikte kullanmasına denir. Özellikle
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enflasyonist dönemlerde parasal politikaların işlevinin zayıflaması veya etkisiz hale gelmesi, dolarizasyonu
aşırı derece arttırmaktadır. Türkiye’de 1980 yılına kadar ulusal paranın korunması amacıyla sıkı bir kambiyo
rejimi uygulanmış, ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değeri muhafaza edilmeye çalışılmıştır. Bu
dönemden sonra ise dünyadaki gelişmelere paralel bir şekilde ülkemizde de görülen liberalizasyon akımlarının
güçlenmesiyle beraber serbest kambiyo (kur) rejimine geçiş olmuştur. Böylece ilerleyen süreçte döviz
kurlarının üzerindeki kontroller kaldırılmış, serbest piyasa kuralları benimsenmiştir. Bunun yanında,
ülkemizde on yıllardır kronik bir soruna dönüşen yüksek enflasyon, yerleşiklerin dövize olan talebini arttırmış,
son kırk yıllık dönemde yaşanan kur krizleri yurtiçinde dolarizasyonu teşvik etmiştir. Bu araştırma Türkiye’de
dolarizasyon, enflasyon oranları ve finansal derinleşme arasındaki dinamik ilişkiyi tahmin etmeye çalışmıştır.
Araştırma dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölüm olan literatür taramasında
daha önce yapılmış ampirik çalışmalar verilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın veri seti açıklanmış,
kullanılan ekonometrik yöntemden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde kullanılan VAR-modeli tahmini
sonucunda elde edilen bulgular verilmiştir.
LİTERATÜR TARAMASI
Terzi ve Kurt (2007), 1995:01-2006:04 döneminde Türkiye’de enflasyon, döviz kuru, para arzı, ithalat ve
ihracatın dolarizasyon ile olan ilişkisini VAR tekniği kullanarak analiz etmiştir. Araştırmacılar,
dolarizasyonun kurdan fiyatlara geçiş etkisi konusunda önemli bir değişken olduğunu göstermiştir.
Court vd. (2012), 1990-2012 döneminde 56 ülkede mevduat dolarizasyonunun finansal derinleşmeye etkisini
incelemiştir. Panel veri analizlerinin kullanıldığı çalışmada mevduat dolarizasyonunun, yüksek enflasyonlu
ekonomiler dışında, finansal derinleşme üzerinde tutarlı ve olumsuz bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir.
Sadeghi vd. (2015), 1994-2012 döneminde Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan örneklem
üzerinden dolarize ekonomilerde döviz kuru geçişi ve enflasyon ilişkisini tahmin etmiştir. Panel GMM
tahmincilerinin kullanıldığı çalışmada döviz kuru değer artışının yurtiçi enflasyon oranları üzerinde pozitif
yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu ve bu etkinin yüksek oranda dolarize ekonomilerden daha büyük
olduğu gösterilmiştir.
Bannister vd. (2018), 1996-2015 döneminde 77 ülke için dolarizasyon ve finansal gelişme ilişkisini dinamik
panel veri analizi tahmincileri kullanarak analiz etmiştir. Analiz sonuçları mevduat dolarizasyonunun ortalama
olarak finansal derinleşme üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğunu göstermiştir.
Yılmaz ve Uysal (2019), 2012:01-2018:09 döneminde Türkiye’de dolarizasyon ve enflasyon ilişkisini VAR
analizi ve Johansen eşbütünleşme testi yöntemini kullanarak incelemiştir. Eşbütünleşme test sonuçları
değişkenlerin uzun dönemde eşbütünleşik olmadığını ortaya koyarken, Granger Nedensellik testi sonuçları
%10 anlamlılık düzeyinde, dolarizasyondan enflasyon oranına doğru nedensellik bulunduğunu göstermiştir.
Park ve Son (2020), 1995-2016 döneminde 28 ülke için dolarizasyon, enflasyon ve döviz piyasaları ilişkisini
panel veri analizi yöntemi kullanarak tahmin etmiştir. Araştırmacılar yüksek enflasyonun, daha az esnek döviz
kuru hareketlerinin, durgun reel ekonominin ve de kurumsal ortamların yetersizliğinin dolarizasyonun
yoğunlaşmasına katkıda bulunan faktörler olduğunu göstermiştir.
Erkan (2021), 2011:12-2021:01 döneminde Türkiye’de dolarizasyon ve seçili değişkenler arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Nedensellik testi sonuçları dolarizasyonla enflasyon, döviz kuru ve kredi temerrüt takası arasında
simetrik bir nedensellik olduğunu göstermiştir.
Özkul (2021), 2005:12-2020:11 dönemi kapsamında Türkiye ekonomisi için finansal dolarizasyon, enflasyon
oranları ve istihdam ilişkisini tahmin etmiştir. Toda-Yamamoto nedensellik testlerinin kullanıldığı çalışmada
mevduat dolarizasyonundan enflasyon ile istihdama, istihdamdan ise kredi dolarizasyonuna ve de kredi
dolarizasyonundan enflasyona doğru nedensellik olduğu gösterilmiştir.
Özer (2022), 2006:01-2020:12 döneminde Türkiye’de dolarizasyonun belirleyicilerini kesirli frekanslı Fourier
Toda-Yamamoto nedensellik analizi kullanarak incelemiştir. Araştırmacı, seçili değişkenler arasında
enflasyon oranının dolarizasyonun tek belirleyicisi olduğunu tespit etmiştir. Bunun yanında, döviz kurları ve
reel faiz oranının dolarizasyonu sadece enflasyon kanalıyla dolaylı olarak etkilediği gösterilmiştir.
ARAŞTIRMA
Veri
Bu araştırmada 2010: Q1-2022: Q2 döneminde Türkiye’de dolarizasyon, enflasyon oranları ve finansal
derinleşme arasındaki ekonometrik ilişki incelenmiştir. Araştırma değişkenleri Tablo 1’de verilmiştir.
Araştırmada dolarizasyonu temsilen döviz tevdiat hesaplarının geniş para arzına (M2) oranı alınmıştır.
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Finansal derinleşmeyi temsilen ise M2 para arzının GSYH’ye oranı kullanılmıştır. Son olarak enflasyon
oranlarını temsilen 2003 temelli tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde değişim oranları alınmıştır.
Tüm veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi veri tabanından temin edilmiştir.
Tablo 1. Araştırma Değişkenleri
Değişken Açıklama
DTH
Döviz
hesapları
FD
TUFE

Türü
tevdiat Döviz tevdiat hesaplarının M2
para arzına oranı alınmıştır
((DTH/M2) *100).
Finansal derinleşme M2 para arzının GSYH’ye oranı
alınmıştır.
Enflasyon oranları
2003 dönemli Tüketici fiyat
endeksinin yıllık yüzde değişim
oranları alınmıştır.

Kaynak
TCMB
TCMB
TCMB

YÖNTEM
Araştırmada değişkenler arasındaki ekonometrik ilişki vektör otoregresif (VAR) analiz prosedürleri
kullanılarak tahmin edilmiştir. Araştırma çerçevesinde kurulan modelin fonksiyonel biçimi aşağıdaki gibidir:
DTHt=f(FDt , TUFEt )….. …………………………(1)
Değişkenler arasındaki ekonometrik ilişkiyi gösteren modelin doğrusal biçimi ise aşağıda verilmiştir:
DTHt= β0 + β1FDt + β2TUFEt + µt………………..(2)
Burada “β” katsayı parametrelerini, “β0” sabit eğim parametresini, “t” örneklemin zaman boyutunu, “µ” ise
hata terimini temsil etmiştir.
BULGULAR
Araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de verilmiştir. Bağımlı değişken
olan DTH’nin ortalama değeri 36.260 iken, maksimum değeri 52.258 ve minimum değeri ise 25.638 olarak
bulunmuştur. Açıklayıcı değişkenler olan FD ve TUFE değişkenlerin ortalama değerleri 2.006 ve 12.996,
maksimum değerleri 2.903 ve 74.069 iken, minimum değerleri 1.647 ve 4.344 olarak bulunmuştur.
Araştırmada kullanılan örneklemin zaman boyutu (T) 50 gözlemden oluşmuştur.
Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler
Ortalama
Ortanca
Maximum
Minimum
Gözlem

DTH
36.260
36.724
52.258
25.638
50

FD
2.006
1.962
2.903
1.647
50

TUFE
12.996
9.345
74.069
4.344
50

Değişkenler arasındaki ekonometrik ilişki tahmin edilmeden önce serilerin durağanlığı ADF, PP, DF-GLS
birim kök testleri kullanılarak sınanmıştır. Şekil 1’de serilerin dönemsel değişim grafiği verilmiştir. Grafik
incelendiğinde herhangi bir mevsimsellik ve trend etkisinin olmadığı göze çarpmaktadır.
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Şekil 1. Serilerin Dönemsel Değişim Grafiği
Tablo 3’de ADF, PP ve DF-GLS birim kök test sonuçları verilmiştir. Birim kök test sonuçları incelendiğinde
DTH serisinin sabitli varsayımı altında birim kök içerdiği, sabitli ve trendli varsayım altında ise durağanlaştığı
görülmektedir. FD değişkeni ise genel olarak düzeyde durağan iken, farkı alındığında birim kök içermektedir.
TUFE değişkeni ise genel anlamda hem düzey seviyesinde hem de birinci farkı alındığında birim kök içerdiği
görülmektedir.
Tablo 3. Birim Kök Testi

DTH
FD
TUFE

DTH
FD
TUFE

DTH
FD
TUFE

Sabitli
DÜZEY
-1.085
-1.778
5.441
PP

FARK
-8.690***
-4.095***
-1.993

ADF
Sabitli ve Trendli
DÜZEY
FARK
-3.741**
-8.584***
-2.916
-3.713**
0.069
-2.521

DÜZEY

FARK

DÜZEY

FARK

-0.891
-9.559***
-3.593***
-10.580***
4.490
-1.993
DF-GLS

-3.728**
-5.034***
2.834

-9.420***
-10.261***
-2.521

DÜZEY
-0.720
-1.777*
0.037

DÜZEY
-3.279**
-2.186
-1.692

FARK
-8.169***
-2.0422
-2.744

FARK
-6.688***
-1.305
-2.106**

***, ** ve * sırasıyla, p<=0.01, p<=0.05 ve p<=0.10 düzeyinde anlamlılığı temsil etmiştir.
Tablo 3’de görüldüğü üzere, geleneksel birim kök testleri değişkenlerin durağanlığı konusunda karmaşık
sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle dönemsel şok ve yapısal kırılmaların varlığı altında geleneksel birim
kök testleri güvenirliğini kaybedebilmektedir. Bu nedenle serilerin durağanlığı yapısal kırılmalı ZivotAndrews birim kök testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. Maksimum
dört gecikmenin seçildiği test sonuçları DTH serisinin sabitli, trendli ve her iki varsayımın da kabul edildiği
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durumlarda durağan olduğu, FD serisinin sabitli varsayım altında, TUFE’nin ise trendli ile trendli ve sabitli
varsayımları altında durağanlaştığı görülmüştür. Bu nedenle her üç serisinin de düzeyde durağan olduğu
söylenebilir.
Tablo 4. Zivot-Andrews Birim Kök Testi
Sabitli
İstatistik Kırılma
DTH
2020:Q3
4.423***
FD
-3.981** 2020:Q1
TUFE
-0.346
2019:Q1

Trendli
Sabitli ve Trendli
İstatistik Kırılma İstatistik Kırılma
2019:Q3 -4.768** 2018:Q3
4.289***
-5.358
2020:Q3
2020:Q3 2020:Q3
0.769***
1.658***
***, ** ve * sırasıyla, p<=0.01, p<=0.05 ve p<=0.10 düzeyinde anlamlılığı temsil etmiştir.

Tahmin edilecek uygun VAR modelini tespit edebilmek amacıyla en düşük Akaike, Schwarz ve HannanQuinn kriterine sahip gecikme uzunluğu göz önünde bulundurulmuştur. Test sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.
Buna göre altıncı gecikmede söz konusu test kriterleri en düşük değere sahiptir.
Tablo 5. VAR-Modeli Gecikme Uzunluğu
Gecik LogL
LR
me
0
NA
303.90
1
1
166.597
212.27
2
2
26.006
196.80
9
3
12.283
188.86
0
4
24.504
171.47
0
5
14.893
159.76
8
6*
30.799
132.66 *
4

FPE

AIC

SC

HQ

229.626

13.950

14.071

13.995

5.376

10.194

10.680

10.374

4.034

9.900

10.751

10.216

4.300

9.948

11.164

10.399

3.027

9.566

11.148

10.153

2.815

9.444

11.390

10.165

1.335*

8.621*

10.932

9.478*

*

Altı gecikme uzunluğuna sahip VAR modelinde otokorelasyon, değişen varyans ve normal dağılım
problemlerinin var olup olmadığı LM, değişen varyans ve Jarque-Bera testleri kullanılarak sınanmıştır. Test
sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Buna göre, tahmin edilen VAR modelinde otokorelasyon, değişen varyans
ve normal dağılım sorunları söz konusu değildir.
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Tablo 6. VAR-Modeli Otokorelasyon LM ve Değişen Varyans ve Normallik Testi
Gecik LRE*
DF Prob.
Rao
F- DF
Prob.
me
İstatistik
İstatistik
1
14.251
9
0.113
1.698
(9, 48.8)
0.114
2
5.679
9
0.771
0.621
(9, 48.8)
0.772
3
15.192
9
0.085
1.827
(9, 48.8)
0.086
4
10.511
9
0.310
1.206
(9, 48.8)
0.312
5
9.562
9
0.387
1.087
(9, 48.8)
0.388
6
14.899
9
0.093
1.787
(9, 48.8)
0.094
7
12.657
9
0.178
1.484
(9, 48.8)
0.180
Değişen Varyans Testi
Chi-kare (χ2) DF Prob.
234.634
21 0.183
6
Normallik Testi
Jarque-Bera DF Prob.
2.924
6
0.818
Tanısal testler sonucu herhangi bir problemin tespit edilmediği sistem VAR modelinin durağanlığı AR
karakteristik polinomunun ters kökleri grafik testi üzerinden incelenmiştir. Modelin istikrar durumunu
gösteren test bulguları Şekil 2’de verilmiştir. Genel bir değerlendirme yapılması gerekirse, noktaların genel
olarak birim çemberin içinde olduğu, bir kısmının ise çember sınır çizgisinin dışına doğru yer aldığı
görülmektedir 1.
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Şekil 2. AR Karakteristik Polinomunun Ters Kökleri
Tablo 7’de tahmin edilen VAR-Granger nedensellik testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre, FD ve
TUFE ile temsil edilen finansal derinleşme ve enflasyon oranlarından DTH ile temsil edilen dolarizasyon
değişkenine doğru nedensellik tespit edilmezken, dolarizasyon ve enflasyon oranlarından finansal
derinleşmeye, dolarizasyondan ise enflasyon oranlarına doğru nedensellik bulunmuştur.
Tablo 7. VAR-Modeli Granger Nedensellik Testi
DTH bağımlı değişkendir.
Chi-sq
FD
9.796
TUFE
8.183
Hepsi
15.681
1

DF
6
6
12

Prob.
0.133
0.225
0.206

Düşük gecikme uzunluklarında AR karakteristik polinomunun ters köklerinin grafiği daha durağan bir seyir izlemekte, fakat bu gecikmelerde
otokorelasyon, değişen varyans ve normal dağılım problemlerinin ortaya çıktığı tespit edilmektedir. Altıncı gecikmeden daha büyük gecikmeler
için ise sistem durağanlığının bozulduğu görülmektedir.
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FD bağımlı değişkendir.
DTH
16.968
6
0.009***
TUFE
26.474
6
0.000***
Hepsi
68.864
12
0.000***
TUFE bağımlı değişkendir.
DTH
22.278
6
0.001***
FD
8.910
6
0.178
Hepsi
39.219
12
0.000***
***, ** ve * sırasıyla, p<=0.01, p<=0.05 ve p<=0.10 düzeyinde anlamlılığı temsil etmiştir.
Değişkenler arasındaki dinamik ilişkiyi gösteren VAR modeli etki-tepki analizlerinin on iki dönemlik değişim
grafiği sonuçları Şekil 3’de verilmiştir. Buna göre finansal derinleşme değişkeninde meydana gelen bir
birimlik standart bir şoka dolarizasyon değişkeni ilk üç dönem için düşüş yönünde tepki göstermekte, bu
dönemden dokuzuncu döneme kadar dalgalı bir seyir izlemektedir. Dokuzuncu dönemden sonra ise azalarak
sönümlenmektedir. Bunun yanında, enflasyon oranlarında meydana gelen bir birimlik standart şoka
dolarizasyon değişkeni ilk iki dönem için azalış yönünde tepki göstermekte, ikinci dönemden dördüncü
döneme kadar artış yönünde değişen tepki bu dönemden sonra azalarak, sönümlenmektedir.
Response to Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations
Response of DTH2 to M2_GSYH
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Şekil 3. Etki-Tepki Analizleri
Araştırma kapsamında son olarak dolarizasyon bağımlı değişkeninde meydana gelen varyasyon değişiminin
ne kadarlık bir kısmının açıklayıcı değişkenler olan finansal derinleşme ve enflasyon oranlarından
kaynaklandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna göre, birinci dönemde dolarizasyon değişkeninde
meydana gelen varyasyon değişiminin %100’ü kendinden kaynaklanmış, ikinci dönemde ise %93’ü
kendisinden, %0.97’si finansal derinleşmeden ve de %5.91’i enflasyon oranlarından kaynaklanmıştır. On
ikinci döneme gelindiğinde, dolarizasyon değişkeninde meydana gelen varyasyon değişiminin yalnızca %
18.37’si kendisinden kaynaklanmıştır. Buna karşın aynı dönemde %3.55’i finansal derinleşmeden, %78.070’i
ise enflasyon oranlarından kaynaklanmıştır.
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Tablo 9. Varyans Ayrıştırma Analizi
DTH’nin varyans ayrıştırma analizi
Dönem
S.E.
DTH
1
2.382
100.000
2
2.890
93.116
3
3.246
87.314
4
3.415
84.469
5
3.534
85.071
6
3.699
80.627
7
3.865
76.949
8
4.224
67.789
9
5.162
55.876
10
6.692
38.383
11
8.999
25.840
12
12.802
18.375

FD
0.000
0.970
6.543
6.7468
6.436
10.314
9.626
8.417
6.240
5.437
4.130
3.553

TUFE
0.000
5.913
6.142
8.783
8.491
9.057
13.423
23.793
37.883
56.179
70.029
78.070

SONUÇ
Bu araştırma Türkiye’de dolarizasyon, finansal derinleşme ve enflasyon oranları arasındaki dinamik ilişkiyi
ele almıştır. Bu bağlamda değişkenler arasındaki ekonometrik ilişki VAR modeli Granger nedensellik, etkitepki ve varyans ayrıştırma testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, dolarizasyon, finansal
derinleşme ve enflasyon oranları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Buna göre, finansal
derinleşme ve enflasyon oranlarından dolarizasyona doğru nedensellik yoktur. Buna karşın, dolarizasyon ve
enflasyon oranlarından finansal derinleşmeye, dolarizasyondan ise enflasyon oranlarına doğru nedensellik
vardır. Nedensellik testi bulguları, dolarizasyon ve enflasyonun Türkiye’deki finansal piyasaların gelişiminin
önemli bir belirleyicisi olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde dolarizasyonun, enflasyonun önemli bir
nedenseli olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de kur krizlerinin yaşandığı dönemler başta olmak üzere, yabancı
para birimlerinin aşırı değerlendiği dönemlerde yabancı para birimlerine olan talep artmaktadır. Bu durum
özellikle ithalat kaynaklı maliyetleri arttırdığından, enflasyonu yukarı yönlü tetikleyebilmektedir. On iki
dönemlik etki-tepki analizi sonuçlarına göre, finansal gelişimde görülen şoklara dolarizasyon dönem boyunca
başlangıçta düşüş yönünde, sonraki dönemlerde ise dalgalı yönde bir tepki göstermektedir. Söz konusu tepki,
dokuzuncu dönemden sonra azalış yönünde sönümlenmiştir. Enflasyon oranlarındaki şoklara ise dolarizasyon
özellikle dördüncü dönemden sonra azalış yönünde tepki verdiği ve bu tepkinin dönem sonuna doğru
sönümlendiği gösterilmiştir. Varyans ayrıştırma analizi sonuçları dolarizasyonda meydana gelen varyasyon
değişiminden yarısından fazlasının enflasyondan kaynaklandığını ortaya koymuştur. Bu bulgu, Türkiye’de
enflasyonun yabancı para talebine olan son derece güçlü etkisini göstermesi bakımından önemlidir.
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Ek Tablo 1. Korelasyon Matrisi
DTH
FD
TUFE

DTH
1.000
0.581
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FD
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EFFECT OF CONDUCIVE CLASSROOM ENVIRONMENT ON SCIENCE LEARNING IN
LAGOS STATE NIGERIA: COUNSELLING IMPLICATIONS
Moruf Adebayo ABIDOGUN
ORCID: 0000-0001-7958-6371
ABSTRACT
The study investigated on a conducive environment for science learning. Science classroom is a dynamic
social setting for students interpersonal and educational development showed that the social environment
inclusive not only teacher-student interaction but as well as the classroom, measures of social environment
and their correlations to learning science subjects were examined. The hypotheses were formulated from
research questions generated.
The population of the study comprised all Students in public senior secondary schools in Lagos state Nigeria,
while the target population consisted of students in Ojo Local Government Area of Lagos state. A descriptive
research survey was used while stratified random sampling technique was adopted in selecting population
sample. The sample population comprised of 250 senior secondary students age ranges from 16 to 19 were
randomly drawn from secondary schools in six schools selected in Ojo Local Government Areas of Lagos
state. Questionnaire and test were the main instruments used for data collection while the face and construct
validity was validated by the expert in test and measurement. Correlation co-efficient statistical method was
used to analyze the collected data. The findings showed that a class united by common science interest which
is challenging, intimate, satisfying and without hostility among class constitute an effective climate in science
classrooms. Based on the findings of the study, it was recommended that the state government should equip
all schools moderately equal to enhance teaching, learning, efficiency and achievement; it should be caution
not to equip some schools at expense of others. Therefore, counselling implication was that the sciences
teachers should strive to attain objectives of science learning by providing a situation for the child to explore
and interact with his environment.
KEYWORDS: classroom environment, Students, laboratory equipment, school environment and counselling
implication
INTRODUCTION
There has been a growing want to reform the social environment in the science classroom for Senior
Secondary Senior level in recent times. This will be connected to the role classroom environment plays in the
direction of powerful gaining learning science topics in Senior Secondary school level. Because of this, there
are pressure on science teachers to create a suitable classromroom environment for studying science subjects,
consequently the demand that the classroom environment cannot be over emphasized in organizing and
retaining a conducive science classroom (Abidogun, 2008).
In the study of Oluwatelure (2010), classroom environment become seen as prediction variables in numerous
distinct countries and mounted consistent relationships among the character of classroom environment and
numerous student cognitive and affective results.
Akomolafe & Adesua (2015), opined that the classroom environment appears to be an critical motivating
factor that makes or harm the teaching and gaining knowledge of procedure. It is miles pertinent to word that
the curriculum or the content material of the school syllabus is being applied particularly within the four
partitions of the classroom, commonly beneath the formal faculty device through professional teachers who
manifest to be the curriculum implementers. It seems that the first-rate of teaching might in all likelihood
affect the studying of many secondary school subject and learning programmes can be due to the state of the
classroom environment.
In addition by Adesua (2014), for effective taching and gaining knowledge of manner to occur within the
school environment, there must be provision for required gaining knowledge of aids such as conducive school
physical conducive surroundings, nicely painted lecture room, good chairs, slight distance from an commercial
place to save from undesirable noise and a properly experienced, expert and certified teacher.
In viewed of Harinarayanan & Pazhanivelu (2018), school environment can be stated to play a dominant
position inside the success of school college students. Youngsters with right school environment had been
observed to be creating an extra attempt for academic performance; the environment affects the instructional
success of the students.
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Laboratories are the learning environments that allow college students to relate occasions to day by day
existence in addition to being places in which theoretical expertise is implemented. Furthermore, laboratories
do now not best contribute to students’ understanding of science but also increase their abilities of scientific
discovering, dialogue, and scientific thinking and behaviour. Meaningful learning in laboratories will be
possible if students are given the option to exchange their knowlegr by selecting, adding, and eliminating
gadget and materials to construct their understanding of scientific principles and phenomena (Yadigaroğlu, et
al. 2017; Kapıcı, et al. 2020; Altıparmak & Nakı̇ boğlu, 2005; Çetı̇ n & Cengı̇ z, 2021; Hofstein, et al., 2004;
Soğukpınar & Gündoğdu, 2020).
Dindar & Yaman (2003) opined that Laboratory device in science instructions concerned lessons through
experiments as a way to us equipments, and the retention of getting to know is realized with the experiments
carried out. Akçöltekin (2008), expressed that lack of equipments and apparatus which can be necessary for
experiments reduces the efficiency of laboratories.
Gökmen, Gürkan & Katırcıoğlu (2021) posited that it is miles of essential significance to recognize laboratory
equipment and apparatus, state their features, and implement for the test to be finished correctly as a
prerequisite for reliable experimental effects.
This study is to make science teacher know how to create a suitable classroom for teaching science at senior
secondary school level. Therefore science teacher be imaginative in providing intellectually challenging in
providing intellectually challenging social environment for effective teaching to help the teaching-learning
outcomes in science classroom.
OBJECTIVES OF STUDY
The specific objectives of this work are to:
i. Collect and offer all conditions involving creating and maintaining a conducive science classroom
environment by a science teacher.
ii. Identify how possible the conditions for suitable environment should be in a science classroom.
iii. Find out how to motivate a challenging science classroom which would attract the interest of students.
STATEMENT OF THE PROBLEM
The significance of science teaching in suitable classroom surroundings cannot be over emphasised.
Nowadays, there has been an extreme concern among teacher over how conducive classroom surroundings
ought to be for powerful mastering by using school students. Therefore, a difficult and enjoyable environment
will useful resource the science teaching and science teachers carryout activities involved in the coaching and
mastering of science topics in most schools even avoid the tough issue of the study room surroundings. School
students that detest technology topics develop awful mind-set to science believed that Science Subject are
mathematical.
Maximum teacher do now not realize the way to create a conducive environment a good way to gain the said
goals. They do now not make a provision for improvisation. As a remember of fact, school students do now
not reply to only summary coaching without utilizing subjects in their environment. The precise environment
from school students’ view within the Classroom must make up a part of Science teaching so that it will entice
the attention of the students.
RESEARCH QUESTIONS
This study attempts to answer the following questions.
1) Does a challenging, satisfying classroom environment influence a science interest?
2) What will be the features of a classroom in which the environment will be conducive?
3) What will make up a social environment in a science classroom?
RESEARCH HYPOTHESES
1) There will be no relationship between the social environment and students’ performance in science
classroom.
2) There will be no significance difference in students’ performance under the conducive environment
and under non-conducive environment.
METHODOLOGY
The population of the study comprised all Students in public senior secondary schools in Lagos state Nigeria,
while the target population consisted of students in Ojo Local Government Area of Lagos state. A descriptive
research survey was used while stratified random sampling technique was adopted in selecting population
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sample. The sample population comprised of 250 senior secondary students age ranges from 16 to 19 were
randomly drawn from secondary schools in six schools selected in Ojo Local Government Areas of Lagos
state. Questionnaire and test were the main instruments used for data collection while the face and construct
validity was validated by the expert in test and measurement.
The questionnaire was administered physically by the researcher to each of the schools and duly supervised
by the researcher. A written permission to the principals of the schools for this research was obtained.
Questionnaires and test was the main instrument used for data collection. The students’ questionnaires asked
for information on some personal data such as age, sex and present class. The questionnaire also asked
questions about facilities available for learning science in schools.
Responses to the questionnaires were scored according to their frequency. They were then counted for each
response. Having known the total number of the questionnaires and the test percentage for each response was
then found. Correlation co-efficient statistical method was used to analyse the data gathered.
DISCUSSION
Result
Hypothesis 1
This hypothesis stated that there would be no relationship between the social environment and students
performance in science classroom. Pearson Product Moment Correlation Co-efficient Statistical Techniques
was employed by the investigator for data analysis the result is as presented in the table below.
Table 1
Relationship between social environment and students performance in science subjects.
VARIABLES
X
SD
M
df
t(cal)
Science achievement test (X)
23.2
4.64
250
248
0.52
Classroom environment scale 20.51
2.21
250
248
0.52
(Y)
Significant P = 0.05, df = 248
Critical = 0.126
The above table reveals that the values of t calculated (0.52) was greater than the values of t table (0.126)
given 248 degree of freedom at 0.05 level of significance.
Therefore, the null hypothesis was rejected while upholding the research hypothesis which stated that there
was a significant relationship between the social environment and students performance in science classroom.
Hypothesis 2
It was hypothesized that there would be no significant difference in students performance under the conducive
and non-conducive environment.
To test this hypothesis, the research adopted student t-test statistical tool. Find below the result of data analysis.
Table 2
t-test comparison of students academic performance due to environment
VARIABLES
N
X
SD
df
t-cal
t-critical
Conducive environment
100
18.60
6.23
248
4.91
1.96
Non-conducive
150
14.92
5.18
248
4.91
1.96
environment
P<0.05 df = 248
From the above table it can be seen that t calculate (4.91) was greater than t-critical (1.96) given 248 degree
of freedom at 0.05 alpha level, thus the null hypothesis which stated that there would be no significant
difference in student performance under the conducive and non-conducive environment was rejected while
the alternative hypothesis was accepted meaning that students under conducive environment performed better
than their counterparts under non-conducive environment.
FINDINGS
Hypothesis 1
This hypothesis speculated that there would be no relationship between the social environment and students’
performance in science classroom. This study has agreed with Adesua (2014), that effective teaching and
learning process to occur within the school environment, there must be provision for required learning aids
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such as conducive school physical environment. This revealed that there was significant relationship between
the social environment and students’ performance in science classroom.
Hypothesis 2
This hypothesis predicted that there would be no significant different in students performance under the
conducive and non-conducive environment. This hypothesis was rejected in agreed with Harinarayanan &
Pazhanivelu (2018), that School environment may be said to play a dominant role in the achievement of school
students. Children with proper school environment have been found to be making a greater effort for academic
performance; the environment influences the academic achievement of the students. It was however found
that there was a significant difference in students’ performance under both conducive and non-conducive
environment.
COUNSELLING IMPLICATIONS
Science teacher should know how to create a suitable classroom for teaching science at Senior Secondary
School level. Therefore science teacher should be imaginative in providing intellectually challenging and
social environment for effective teaching so as to help the teaching-learning outcomes in science classroom.
CONCLUSION
This study highlighted the relationship between the social environment and students performance in science
achievement test. Social environment is a very crucial variable in the teaching and learning of science. Many
schools lack conducive environments, which is very critical in the study of science as an inquiry. To encourage
high rate of achievement, understanding and intellectual growth in classes, the social environment must be
challenging, satisfying and socially attractive. From the research work, it has been found that a class united
by common science interest without enmity among class members constitute effectives climate in science
classrooms. For students to understand science effectively, teachers should help in creating and maintaining
conducive science classroom environments.
RECOMMENDATIONS
It is said that drastic problems require drastic and urgent solutions. No stone should be left unturned in
providing essential facilities in all secondary schools that make learning environment conducive since the
students will be faced with the same syllabus and examinations.
Based on the findings of this study therefore, the following recommendations:
1. That the state government should equip all schools moderately equal to enhance teaching, learning,
and achievement of efficiency, some schools should not be equipped more at the expense of others.
2. The operational classes should be moderate within easy scope of the subject teachers to enable such
teachers teach, experiment with pupils and drill them.
3. The Parent Teacher forum should be encouraged to undertake more constructive work in providing
conducive physical facilities for the students in order to ameliorate some of the problems of the
schools.
4. As an in term measures schools without adequate facilities could be allowed to share with a sister
schools with adequate facilities.
5. There is need for government to develop strategies for remediable and prevention of environmental
deficiencies by reinstating the boarding system into our educational system. This in essence, will go a
long way to create a conducive, challenging and stimulating environment for students learning.
6. The science teachers should strive to attain objectives of sciences learning by providing a situation for
the child to explore and interact with his environment.
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EFFECT OF PALM KERNEL AND OLIVE OILS ON THE PRESERVATION OF CASADY'S
FOLLY TOMATO (SOLANUM LYCOPERSICUM)
AKOGWU, C.O.
MABITINE, D.M.
ABSTRACT
The bio preservative efficiencies of two major edible vegetable oils on stored tomato fruits (Casady’ folly)
were evaluated in this study. 20 fresh Casady’s folly tomato fruits were treated within 4 groups, with 5mls of
palm kernel oil, 5mls of olive oil, a mixture of 2.5mls each of palm kernel + olive oil and group four served
as control. They were incubated at room temperature and observed for 8 days. The oils were used to evaluate
their effect on parameters such as weight loss, firmness, color, postharvest decay percentage (%) (PDP), shelf
life, marketability, relative humidity, temperature and microbial components of the tomatoes during storage.
Weight loss in this study ranged from 24.9000-38.1400 during storage. The result also showed that the oil did
not retain the firmness of the tomatoes after treatment relative to the control. The color of Casady’s folly
progressively changed during the storage period. Postharvest Decay Percentage (%) (PDP) of Casady’s folly
showed that treated fruits on day eight (8) had the highest number of decay (60%) and control showed the
lowest number (40%) on day eight (8) after treatment. The shelf life of Casady’s folly tomato fruits
progressively decreased during the storage period. The marketability of Casady’s folly tomato fruits
progressively decreased during the storage period. The relative humidity of the storage room ranged from 69.0
– 92.5, likewise temperature of the storage room changed between 26˚C – 33˚C during the experimental
period. The Microbial constitution found associated with the spoilage of Casady’s folly tomatoes fruits
included bacteria such as Staphylococcus spp, Shigella spp, Klebsiella spp, Salmonella spp, Escherichia coli
and fungi such as Saccharomyces spp, Mucor spp, Aspergillus spp. The result of this study showed that palm
kernel and olive oil could not preserve Casady’s folly tomato fruits.
Keywords: Bio preservative; Postharvest; Shelf Life; Vegetable Oils; Palm Kernel Oil; Olive Oil; Microbial
Constitution; Casady’s folly Tomato
INTRODUCTION
Solanum lycopersicum Mill, commonly called tomato has great relevance in almost every Nigerian,
continental and global dish. Nigeria employs close to a million hectares of land area in the cultivation of
tomatoes thereby making it a frequently used vegetable in Nigeria homes. Tomatoes are one of the greatest
used vegetables globally. (Ogo-Oluwa and Liamngee 2016). For instance, the vegetable is grown all year
round in Chile Island (Makurdi) Benue State making it available and accessible and affordable ( Liamngee
et al., 2015).
Since fresh Casady’s folly fruits are susceptible to postharvest losses due to mechanical injuries, microbial
activities and attacks by animal pests among other factors (Ahmed et al., 2013; Ewekeye et al., 2014). This
informed the need to explore natural preservatives such as Palm kernel and olive oils in overcoming the
challenges leading to the huge losses experienced during the storage of these tomato fruits (Zakki et al., 2017).
This research was therefore carried out to determine the ability of palm kernel oil and olive oil to preserve
fresh Casady’s folly fruits.
MATERIALS AND METHODS
Treatment Design
Group I: Four (4) fresh Casady’s folly treated with 5mls of palm kernel oil.
Group II: Four (4) fresh Casady’s folly treated with 5mls of olive oil.
Group III: Four (4) fresh Casady’s folly treated with a mixture (2.5mls each) of olive oil and palm kernel oil.
Group IV: Four (4) fresh Casady’s folly not treated (control).
Measurement of Physico-chemical parameters
Shelf life
This was computed based on marketability and eating quality during the storage period with the appearance
of the fruits as a guiding factor (Liamngee et al., 2018).
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Marketability (%)
This was obtained using features such as the number of physical wounds, level of shrinking, smoothness and
glossiness of fruit, with the aid of a formula as reported by (Zakki et al., 2017).
Marketability of tomato fruits =Number of marketable fruits X 100 Total number of fruits
Data Analysis
The data collected were statistically analyzed using Descriptive Analysis and Analysis of Variance (ANOVA)
using Statistical Package for Social Science (SPSS) version 23.0 and mean separation was done using Fisher
Least Significant Difference (LSD).
RESULTS
Shelf life
The Shelf life of Casady’s folly over the storage period showed tha, the Shelf life of the fruits decreased as
the storage period increased. This does not agree with the findings of Hosea et al., (2017) who reported that
treating tomato fruits with Neem leaf powder significantly increased their shelf life as seen in the number of
days it took for complete spoilage of the fruits to occur.
Marketability (%)
The Marketability (%) of Casady’s folly over the storage period showed tha, the more the storage period
increased, the more the decrease in the number of marketable fruits. The marketability of Casady’s folly
tomato fruits progressively decreased during the storage period. This finding is in agreement with Liamngee
et al., (2018) who reported a decrease in the marketability quality of tomato fruits during storage.
CONCLUSION
The study on the bio preservative efficiencies of two major edible vegetable oils a single and combination
ratios on stored tomato fruits (Casady’ folly) over a storage period of eight (8) days at room temperature
revealed the results for various parameters tested. The research revealed that there was significant weight loss,
loss of firmness and color, increased postharvest decay percentage (%) (PDP), decrease in shelf life and
marketability. The microbial components of the tomatoes during storage showed a spectrum of
microorganisms that may have contributed to the spoilage of the tomatoes. The study, therefore, revealed that
Palm kernel oil and olive oil lacked potent preservative abilities and may not be used as a successful biopreservative and useful alternative to synthetic preservatives.
Recommendations
Based on the findings of this research, the following recommendations are made:
1. Palm kernel oil and olive oil should not be used in the preservation of Casady’s folly.
2. Casady’s folly preserved using palm kernel oil and olive oil should be sold as soon as possible, as the
quality and marketability of the fruits decreased with time.
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THE IMPACTS OF LIVING CONDITIONS ON LEARNERS’ PERFORMANCE
Ogoudedji Flavien ABATOUSSI
Rodrigue Jésugo KOUTON
Chabi Sika MORA
ABSTRACT
This paper investigated how learning and living conditions relate and the effects of living conditions on
learning in general and language learning in particular. To reach this goal, a descriptive research design of
survey type was adopted for the study. The population for this study comprised some Beninese secondary
schools EFL teachers and students. Thirty-five (35) Questionnaire sheets were distributed to teachers and
seventy (70) to students. All in all, the return rate for teachers was 85% and 100% for students. Some class
observations and interviews were also made to ensure content validity and data were analyzed. The results
revealed that there is a tight link between living conditions and learning. The findings also proved that
learners’ living conditions can affect their learning and their language performance either positively or
negatively. Basing on these findings, we would like to raise school stakeholders’ awareness on the link that
exists between learners’ living conditions and learning in general and language performance in particular.
This will help them provide the students in bad living conditions with adequate learning incentives, means
and strategies that can motivate and help them learn better and yield a satisfactory learning outcome.
Key words: Living conditions, performance, learning incentives, school stakeholders
INTRODUCTION
A successful Teaching/learning process includes three different dimensions: academic, methodological and
human dimensions. The academic dimension is concerned with students’ academic background whereas the
methodological dimension has to do with the teaching/learning methods and strategies/styles. As for the
human dimension, it encompasses both teachers and learners’ attitudes, behaviours, affection, sociability,
their living and working conditions; not to mention only but a few.
In the process of EFL teaching/learning, it is generally noticed that teachers pay less attention to learners’
human dimension. Very often, teachers’ attention is more focused on the subject they teach and they take the
other aspects of their roles for granted. As a result, learners’ personality, needs and problems are squarely
ignored. According to (Yildirim, 2005) citing Ron Clark in Lanmantchion (2013: 20) “the best teachers…are
the ones who are able to think outside the box and put themselves in the mind-set of the children they
teach”. This implies that apart from knowledge transmission, teachers also have many others roles to play in
their classes. For instance, they should give a particular attention to their learners’ needs and problems that
they bring in the classroom. They should them help find solutions to their problems, support them and give
them as much affection as possible.
Unfortunately, as emphasized above, less regard is given to learners’ human dimension in EFL classrooms.
As a result, despite the different methodological dimensions or devices in use in EFL teaching/learning
process in Beninese secondary schools, EFL learners’ performance is still low. In this line, Zeichner (1987)
cited in Lanmantchion (2013: 38), finds that “development courses, even the lengthy ones, cannot satisfy all
trainees’ needs. Nor can they solve most of the problems raised during the development. The course itself is
not the end of the career. After the course, there is still life and the trainee must face reality at home.” It is
therefore an imperative for every teacher to take a keen interest in his/her students’ human dimension rather
than only focus on transmitting knowledge.
Hence, in search of means and ways to reverse the situation and upgrade EFL learners’ performance, we
have decided to explore one aspect related to human dimension which is EFL learners’ living conditions and
examine their effects on their language performance. In fact, living conditions appear as one of the key
factors that may affect a student’s performance either positively or negatively. So, this paper aims at
investigating how living conditions and learning relate and examine the possible impact of learner’s living
conditions on their learning and language performance.
Statement of the Problem
Based on our teaching experiences as EFL teachers, we have noticed that a good number of students come to
schools with many problems that often prevent them from participating actively in what is going on in the
classroom. Some of them are sleepy, they look tired and worrisome. Others feel hungry, shy, nervous and
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ashamed. After approaching many of them and from their explanations, we clearly noticed that their living
conditions have something to do with all those situations. Therefore, we have undertaken this work in order
to have a clear insight in the different living conditions learners live in.
Questions of the Study
The current study attempted to answer the following questions:
1- What is the relationship between living conditions and EFL learning?
2- How can living conditions affect EFL learning and learners’ performance?
3- How can EFL teachers cope with EFL learners living in difficult conditions?
Objectives of the Study
This paper aims at showing how living conditions and learning relate. It also attempts to evaluate the effects
of living conditions on learners’ performance and suggest some solutions that can help teachers to cope
successfully with students in bad living conditions.
Significance of the Study
Through this study, we hope that the results would raise teachers, school stakeholders, government and
students’ parents’ awareness on the link that exists between the living conditions students live in and their
impacts on their learning.
Literature Review
For the attainment of the objectives of this research and to highlight some major aspects related to the topic
under discussion, we have drawn on recent research, documents and other sources available.
Definition and Overview of concepts
In order to better highlight our readers’ comprehension of this study, we have found it very useful to clarify
and draw their attention on some of the key words or phrases contained in this paper and our perception of
them.
Living Conditions
Living conditions can be defined as the standard of life or the quality of life one lives. They may be pleasant
or unpleasant. According to Wikipedia, the free Encyclopedia (2012), unpleasant living conditions are: "….
the quality of life which consists of the decrease of happiness and increase of sadness and stress, implying
the pain of life’s misfortune…. exacerbated by poverty." We would like to put a great emphasis on the word
"poverty". In fact, to be poor, according to Hornsby (2013: 1146), is: "having very little money; not having
enough money for basic needs". So, poverty is the inability to satisfy the human basic needs such as food,
water, shelter, freedom, access to education, healthcare and clothing. It is also defined as a low quality of
life. Anyway, it is one of the major characteristics of the hard situations some Beninese EFL learners live in.
According to Studycorgi (2020: 2):
Poor living standards may refer to a state where individuals or families
survive through economic hardships and therefore are incapable of
raising their necessities. Poor living standards, in this sense, may refer to
the state of poverty or deficiency, which simply means one’s inability to
manage necessary living provisions materially, health-wise, social
possessions, cultural identity, respect, and dignity as well as information
and education aspects.
Therefore, in this article, EFL learners with unpleasant living conditions are those students with poor
parents, placed children, orphans who are denied parental love or affection, who have nobody to count on.
They are denied minimum living comforts and live from day to day. In this sense, Snel (2002: 66) found that
“poor people do not have enough food, clothing, education or healthcare; they live in areas that are prone to
diseases, crimes and natural disasters; their basic civil and human rights are often nonexistent." From this
reality, it can be stated that learners living in unpleasant conditions are also those living in unfit areas such
as slums, ghettos, shantytowns and non-urbanized areas. Those areas, in most cases, are areas with difficult
access environment; which make them fall sick regularly. Guo and Harris (2000: 5) also identified some
factors related to poverty by asserting that “parental nurturing, including poor lifestyles practiced by parents,
may influence children behaviorally that, in return, influences learning.” This stands to say that poor
nutrition and bad lifestyles also have negative impacts on learners and their performance.
Learners living in unpleasant conditions are also those who are mentally and psychologically affected by the
chronic misunderstandings such as, disputes, quarrels, polygamy and divorce between their biological
parents. With this regard, Studycorgi (2020: 9) asserted that:
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Academic resources may primarily not refer to financial or physical
instructional material. As postulated before in the definition of the word
poverty, poverty in an academic environment may also involve
emotional, spiritual, and intellectual stability, as well as role modeling,
support systems, and comfortable relationships.
Henceforth, our definitions and perception of learners’ unpleasant living conditions go beyond the aspect of
poverty, most of our readers may only think of. But, all the above enumerated aspects are also included.
Pleasant conditions suppose the enjoyment of a minimum comfort in every life sphere. Therefore, all the
home or life-related situations favoring the language acquisition and learners’ good language performance
are taken for pleasant conditions in this paper.
Performance
Performance is a word that is often used to judge or measure how well or bad an activity, training, and
learning are done. In another term, performance is used to appreciate the result or outcome of a training or
learning. For Oxford (2013:1089) “to perform is to work or function well or badly. Still, for him,
“performance is how well or badly you do something; how well or badly something works.”
But in the field of EFL learning, performance refers to how much proficient or fluent students are, as far as
the use of the target language in real life context is concerned. Are they really capable of using the target
language for communication in real life context? Are their results good or bad in various language tests or
examinations?
According to Bloom (1982), performance in language refers to level of mastery in terms of comprehension,
production and attitudes toward the subject. Performing well or bad in language depends on many factors;
which may be directly related to the language variables, the pedagogical aspects or student’s attitudes to the
target language, etc. Bloom calls those “variables” predictor variables and “mediating variables”. He argued
that, on the one hand, when predictor variables and mediating variables were favourable, then the level of
performance would be high. On the other hand, when they were of low quality, then performance would
suffer.
Relationship between Living Conditions and English Language Learning
Language learning and learners’ living conditions are interrelated. Successful English language learning
requires a given number of conditions or pre-requisites. For instance, to successfully learn English, learners
should be well equipped or documented. They shouldn’t attend language classes without the official
prescribed documents or books. Language learners should have a reason or a motivation to learn English.
Without any interest or motivation, he or she is susceptible to have poor performance. As well, a language
learner should come to language classes with his/her whole faculty, all his or her mental abilities in order to
perform well and assimilate the language input. Learners should be well taken care of and well fed because
no successful language learning can take place if the learner is not in good state of mind. This fact is
corroborated by Maslow (1943, 1954), who said that no successful learning can take place without meeting
the learner’s psychological and biological needs such as air, food, drink, shelter, warmth, sex, sleep.
No language learning is possible with empty belly. When learners are not well taken care of and not well
fed, they regularly fall sick and they are absent from school, which compromises their chance of language
acquisition and good school achievement. Some of them, due to the tremendous housework which interfere
with school time and the long distance to cover on foot before reaching their school setting, often come to
school late. They are neither admitted in the classroom nor able to catch up with what has been done before
their arrival. Others are needy so that once at school, they face other difficulties such as the stigma of
wearing dirty and ragged clothes, being unwelcomed by other children or school officials, or being unable to
stay awake in class. All these affect their leaning.
Moreover, learners with no electricity have difficulty to access information that will enhance their language
learning like television, English movies, etc.; in a word, they are denied authentic materials to reinforce their
language learning. In the same vein, most learners in difficult conditions have a great difficulty to access
new technology like the internet which is nowadays a precious tool for English language learning with
interesting language learning Websites. Still, learners who live in bad conditions have no chance to
participate in the language immersion trips often organized in various English speaking countries like
Nigeria and Ghana.
With those conditions, only learners who are naturally talented language learners or endowed with language
learning ability succeed in mastering the target language. And yet, in the process of language learning, EFL
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learners should have a reason to learn. From their homes, they should come with a good state of mind;
otherwise they won’t understand the learning instructions properly. The learners in difficult conditions
participate less in interactive activities because they are not often in good mood that will help them welcome
the transmitted knowledge. That is the reason why most of those learners’ English performance is often
poorer than that of their fellow enjoying good living conditions.
Living Conditions and their Impacts on EFL Learners’ Language Performance
In education, learners’ living conditions are issues of paramount importance. While some live in acceptable
living conditions, others live in indecent conditions which affect their language performance. It is well
known that the level of education of a nation determines its level of development. As well, the quality of
education depends on the nation economic development. Because of the ongoing poverty, some learners’
parents’ economic status prevents them from providing their children with adequate learning materials.
Students attend EFL classes with no prescribed documents.
Next, the high prevalence of illiteracy prevents some parents from taking interest in their children’s
education. They don’t know the importance of language learning. There are even some parents who do not
encourage their children to use a foreign language at home. Many of them are so used to speaking their
native languages that they are even unable to use any foreign language, especially English with their peers
during interactive activities and group works.
Another hindrance is poverty. Only a few students get real support of their parents. They are not well-fed;
their basic needs are hardly satisfied. Many of them attend EFL classes with no money to buy food. Some
eat only once a day. Maslow (1943) in his “hierarchy of needs” put an emphasis on the importance of basic
needs (food, drink, rest, sex, security love, shelter…) for the success of any activity or learning by declaring
that: “the physiological needs are thought to be the most important; they should be met first.” He added that
if these requirements are not met, the human body cannot function properly and will ultimately fail.
Moreover, the learners in difficult conditions fall regularly sick; which often prevents them from being
regular to school. This situation raises the problem of malnutrition some learners are victim of; which is not
without impacts on their learning performance. According to FAO (1985: 25) “malnutrition affects the
physical and possibly the mental development of the child. Malnourished children have reduced powers of
concentration at school, they are more likely to be absent from school due to sickness and so will have a
poorer performance than well-nourished children.” Adewale (2002: 78-81), through his studies on the effect
of parasitic infections on school-age children in Illorin, put a great emphasis on the effect of low or poor
nutrition on students’ performance. He found out that: “in rural community where nutritional status is
relatively low and health problems are prevalent, children academic performance is greatly hindered.”
English class should be like an experimental laboratory where learners need more concentration and their
whole faculty to participate actively in interactive class work, which will help them receive the necessary
input for the good assimilation, acquisition and enhancement of their performance. In a word, a learner with
empty stomach cannot learn and be taught. Many children have left school due to the lack of water and food.
But the striking fact as far as this situation is concerned is that the majority of EFL teachers do not pay a
particular attention to those learners in difficult conditions. Instead of getting closer to them in order to get
information about what is wrong with them, they rather rebuke and neglect them in such a way that they feel
frustrated, demotivated and turn off.
Consequently, some of them, who are unable to perform well, blame some of their EFL teachers for that.
They consider their teachers as responsible for their failure. As brilliantly remarked by Brian and Cooper
(2015: 100), students living in difficult conditions "desperately want someone to pay attention, to praise
their successes, to notice when they are sad, to share their daily torments and victories that are the hallmarks
of adolescent life." This implies that the teacher has to work hard to earn students’ trust so as to help him/her
overcome his/her hardship. This is typical with the students whose families have been torn apart by divorce,
and whose parents are increasingly absent in their lives. So, when those students feel dismissed, the teachers
can help them not to lose heart. They could be the persons they can count on.
Some parents limit their duty only to sending their children to school and buying them uniform. They do not
care about the other-education related needs and realities. They do not follow their children up in order to
see and appreciate their behaviour at school and their attitudes to learning and their performance so as to
take right decisions. In this sense, Guo and Harris (2000: 3) argued that
Childhood poverty positively correlates with undesirable academic
drawbacks, including dropping out of school, childbearing and teenage
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pregnancies to the girl child, delinquent behaviors, low academic
achievement, poor physical and mental health and consequently
unemployment in the future.
Students live in various conditions. Those who are in urbanised areas and whose parents are learned people
or civil servants do not necessarily enjoy the same living conditions with their peers of rural areas or
communities. Though both rural and urban areas benefit from the same curriculum, the same educational
legislation, the realities on the ground are not the same. The living conditions are tougher with rural students
than they are with their urban counterparts. This matter of fact compromises and put their children’s
education at stake. According to Guo and Harris (2000), there is a considerable gap between students living
in poverty and those living in wealthy families where the provision of necessities and learning resources
varies from one family to another. Rich families equip their children with necessary learning materials.
Children from wealthy families are well-fed and benefit from adequate healthcare, which is not the case with
their peers coming from poor families. Therefore, with some rare exceptions, living in poor families directly
influences the academic achievement.
Many EFL students, especially those in rural areas, struggle with real difficulties such as the lack of
adequate school uniform, documentation, electricity, technology tools, opportunities for English language
practice, proper nutrition, misery, inappropriate health care, etc. According to Bolger et al. (1995) cited in
Studycorgi, (2020: 5), this state of things is due to some parents’ poor level of education that prevents them
from gaining access to decent employment that will help them gain decent salaries. They argued that:
Parental low educational levels face disproportionate income poverty
risks. Central to this issue, parental state of education positively
influences the living standards of families since most unlearned parents
have poor employment status or have no employment at all. Family’s
income as it correlates directly with educational levels, therefore,
influences the ability of parents to provide all basic and academic
necessities for the educational development of children.
Actually, the majority of the aforementioned problems stem from learners’ parents’ poor economic status
and other factors such as unemployment, ignorance, illiteracy. All these inadequacies affect the quality of
their education in general and their language performance in particular. Some students with poor parents
who live in a very far away from their school setting have great difficulty in attending classes on time.
Worst, they have to cover long distance on foot with no food to eat at school. All this prevents them from
being concentrated and focussed on class activities. They are often taciturn, quiet and sit alone in their
corner.
Harsh living conditions affect learners’ academic performance psychologically, and their health state.
Students’ parents fail to provide their students with learning materials so that teachers find it very difficult to
embark all the learners in the teaching/ learning process successfully; thus the failure to achieve the learning
objectives.
Generally speaking, living in a poor condition reduces children’s equitable access to education and learning
materials. Poor parents can’t afford to provide their children with learning materials that will enhance their
learning and their education. But the case is not alike with learners who live in good conditions. Zhang
(2003) cited in Studycorgi (2020: 8), focused on the benefit of providing learners with the basic learning
materials or equipment by declaring that: “Students possessing educationally enhancing materials, including
course books, among others according to the family-investment model, offer learners a greater chance of
educational stance compared to students deprived of the ability to possess educational materials.” Therefore,
providing learners with adequate learning materials is essential for successful learning.
Some ways to cope with Leaners’ Living in Hard Conditions
In order to help students living in hard conditions and make them learn successfully, it is very important for
EFL teachers to pay attention to each of their learners. They should not neglect any of them. They should
approach them, listen to them and motivate them to learn. They should provide them with the good learning
environment. For Dewey (1916: 53), the learning environment must "create a desire for continued growth
and supply the means for making the desire [achievable]״. This implies that teachers must do their best to
arouse the desire to learn in their learners, motivate them to give their best and perform better. By so doing,
this will help them forget for a while their sorrow, their concern, the frustrations they are naturally victim of.
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They will feel concerned, taken care of, and considered. They will then show more interest in their language
learning. The teacher should not add to their difficulty or sorrow by scolding or shouting at them at any rate.
Ryan and Cooper (2015: 9) pointed that “The children who stream into a teacher’s classroom bring their
own histories”. Therefore, teachers should be more fully aware of and more deeply sensitive to the sorts of
problems their students may bring to their classroom. In a word, they should be alerted to these problems.
Language learning should take place in a good atmosphere. Learning should take place in a condition that
really entices the learning appetite in learners no matter their living conditions. In short, learners should feel
happy while learning because a happy and a motivated child may be a successful language learner.
METHODOLOGY
In order to collect the necessary data, 70 questionnaire sheets were administered to EFL learners. They were
asked to fill the questionnaire in with the right and reliable pieces of information related to their own living
conditions. Thirty-five (35) other questionnaire sheets were distributed to EFL teachers. In addition to
questionnaires, some direct classroom observations and interviews were used. The collected data were
treated and analysed.
Presentation and Interpretation of Results
This part displays the different data or results collected from the questionnaire sheets and research
conducted for the attainment of the objectives of this paper.
Teachers’ responses
The results from teachers’ questionnaire are as follow. In Question 1, only 14.28% of the informant teachers
teach in rural schools and 55.14% of them in urban schools; while 28.57% of them teach in both rural and
urban schools. This implies that most of these teachers are may have an idea of learners’ living conditions in
both rural and urban schools. From this it can be concluded that they may also have an idea of the impacts of
their learners’ living conditions on EFL learning and language performance. As for Question 2, the majority
of the teachers (85.71%) acknowledged that almost all their students are interested in EFL classes. With
regard to this assertion, normally the majority of these students should be more performant and be able to
use English language for communication in real-life context. Unfortunately, this is not the case. Concerning
Question 3, which seeks to know whether learners’ living conditions have an impact on their language
performance, nearly all the teachers (85.71%) confessed that learners’ living conditions affect their language
performance.
Regarding Question 4, many of EFL teachers declared that their learners’ living conditions are not really
favourable for successful language learning. In such conditions it would be difficult to expect good results
from students. With Question 5, (77.14%) of Informant teachers asserted that rural EFL learners’
performance is not as good as the one of their urban school counterparts. This means that to some extent
urban EFL students perform better than their peers of rural areas. As displayed by the results of Questions 6,
this may be due to the fact that unlike their urban counterparts, rural learners are more affected by harsh
living conditions such as poverty, lack of decent school facilities, learning materials, qualified teachers and
other incentives than those in urban schools. This is the reason why they tend to perform less than some of
their peers in urban schools.
In questions 7 and 8, all the teachers (100%) confessed that all their learners know the importance of English
and they motivate them to learn it. But despite all this, these teachers face many difficulties in their classes
such as learners’ bad attitudes to learning, lack of adequate teaching/learning materials (28.57%), large
classes (28.57%), bad teaching/learning conditions (28.57%), etc. Regarding the two last questions
(questions 10 and 11) which deal with the positive or negative impacts of living conditions on EFL learning,
all the informant teachers confirmed that living conditions can affect EFL learning either positively or
negatively. This means that the living conditions in which students live may determine their learning
performance. In short, if learners live in decent conditions their performance is high and if they live in bad
conditions, their performance is low.
Students’ responses
Regarding the students’ questionnaire, in question 1, (65.71%) of them declared that they live with their
biological parents whereas (34.29%) of them confessed that they do not live with their biological parents
because: they divorced (07.14%); they are poor (05.71%); they died (05.71%); fathers are polygamist
(02.85%); others reasons (12.85%). In response to Question 2, students confessed that they eat: once a day
(00%); twice a day (32.85%); thrice a day (38.57%); and more (28.57%). Though each of these students eat
551

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

at least two times a day, we deem that it is not sufficient to satisfy the right nutritive quantity they need so as
to help them develop a positive cognitive ability for a successful learning. Students need to be well-fed so as
to be more concentrated and focused in the classroom.
In question 3, informant students listed down some of the problems that affect their studies at home which
are: the lack of support (30%); excess of household chores (20%); hunger (17.14%); others (32.85%).
Concerning questions (4 and 5), (58.57%) of the informant students confirmed that they have electricity at
home and 41.42% declared that they do not. As a consequence, (52.85%) of them do not have the
opportunity to watch TV at home. The results from question 6 show that the majority of the informant
students started learning English after the age of ten: from (10 to 12): 60%. (More than 12): 22. 85% and
only (17.14%) of them declared that they started learning English before ten. Yet, researchers and many
studies revealed that the earlier students start learning a second or a foreign language, the better they
perform. In questions 7 and 8, all the students admitted the importance of English nowadays and they all
confessed that they like it. Despite the importance of this language and their love of it, a good number of
them (52.85% in question 9) are unable to speak it. Question (10) shows that some of these them do not
attend English class regularly. The frequency of their absence from English classes is as follows: very often
(12.85%); sometimes (12.85%); rarely (22.85%) and never (51.42%).
In questions 11 and 12, the majority of informant students declared that they neither have a teacher at home,
(81.82%) nor English materials, (82.85%) for their EFL learning improvement. As for Question 13,
(62.85%) of students declared that their parents encourage them to speak English while (37.14%) of them
asserted that their parents do not. As for the distance between learners’ home and their schools (question 14
and 15), 64.28% of the students declared that their homes are far from their school and (85.71%) of them
come to school on foot. When students live far away from their schools and have to get there on foot, they
may come late, tired and become sleepy during the lessons. As a result, they find it very difficult to
participate in class activities and their performance is affected. Surprisingly, almost all the informant
students (98.57%) appreciate their teacher of English and yet their results are bad (question 16). As far as the
use of technology tools (computer, smart phone, etc.) in EFL classes is concerned, all the students admitted
that they do not use them during their English classes. Finally, (87.14%) of them said that they do not have
opportunities to speak English outside their schools. All these factors combined together, show to a great
extent how much the living conditions of some students can affect their EFL learning and their language
performance.
SUGGESTIONS
It is overwhelmingly known that living conditions affect learners and their academic achievement.
Therefore, in order to curb this situation, it is necessary for all the school stakeholders to take beneficial
actions. First of all, parents should make effort so as to provide their school age children with minimum
insurance in matter of food and learning materials. They should care for them and support them in their
learning process. Next, school administrators are invited to initiate a collaboration hearth or crucible with
learners’ parents so as to raise their awareness on the necessity to assure their responsibilities towards their
children for effective learning and beneficial education. As for teachers, they need to pay attention to their
learners. They should be very cautious, friendly and flexible so as to gain their learners confidence. They
should also pay attention to their learners’ behaviours in order to be able to identify their problems and
needs.
Finally, governments need to understand how much learning and national education are influenced by socioeconomic conditions. They should not limit their responsibilities to fixing-up schools. They should adopt
strategies or plans to address poverty and sustainable development. They should provide schools with
necessary materials and libraries so as to help students from poor families gain access to books. They are
also invited to extend school canteen to every school so as to help children with poor parents. If children are
well-fed, they will be more psychologically-balanced and concentrated during the lessons. Additionally,
feeding learners at school may reduce school absenteeism rate.
CONCLUSION
This paper examined the impacts of EFL learners’ living conditions on their learning in general and their
language performance in particular. The objectives of this research work are twofold. The first one is to
investigate the relationship that exists between learners living conditions and learning. The second one is to
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evaluate the impacts of learners living conditions on their language performance. To reach these objectives,
the collected data from these instruments were studied, treated and analyzed.
The results from the different data we collected revealed that there a close relationship between living
conditions and learning. The results also confirmed that learners’ living conditions affect their learning and
their language performance. The living conditions of students can affect their learning and their performance
of English language either positively or negatively. The conditions in which students live determine the
quality of their learning and the level of their performance. It can then be concluded that the living
conditions create a gap between learners’ access to schools and the quality of their education. To curb this
situation, corrective measures have been suggested to school stakeholders, to students’ parents and to the
government so as to help the students living in difficult conditions with all the necessary materials that can
help them learn and perform better.
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ABSTRACT
Physical attributes of cattle attracting cattle consumers, cattle are found throughout Nigeria but are
commonest in the Northern part of the country. Seasonal transhumance does take place but to a limited
extend. Almost half the total cattle population is permanently resident in the sub-humid zone, White Fulani,
Sokoto Gudali and Red Bororo are the common cattle in North-east geopolitical zone of the country. of
utility which characterize the preference structure of individual consumers and firms production behavior.
The attributes of goods traded in markets are integral part of market price determination. The basic
assumption on which the theory of consumer behavior and demand is built is chart a consumer attempts to
allocate his limited said to be inferior. Those with income elasticity between zero and one are said to be
normal and a commodity with income elasticity greater than one is said to be superior. Consumption pattern
varies with location and is usually a resultant effect of the socio-economic and cultural factors and the
education level of the consumer, which to a great extent determine the pattern of consumption. The major
constraints identified were price determination because value of an animal is determined by visual and
tactile examination, middlemen challenge who exploits the market by overcharging the buyers and
underpaying the producers, also influence the price of cattle, lack of infrastructure facilities in the market.
Keywords: Attributes, Cattle Prices, Market and Hedonic.
Cattle Distribution in Nigeria
Cattle are found throughout Nigeria but are commonest in the Northern part of the country. Seasonal
transhumance does take place but to a limited extend. Almost half the total cattle population is permanently
resident in the sub-humid zone, White Fulani, Sokoto Gudali and Red Bororo are the common cattle in
North-east geopolitical zone of the country.
Cattle Marketing, Attributes and Consumer Preference
Marketing is an important aspect of any livestock system. It provides the mechanism whereby producers
exchange their livestock and livestock products for cash. The cash is used for acquiring goods and services
which they do not produce themselves, in order to satisfy a variety of needs ranging from food items,
clothing, medication and schooling to the purchase of breeding stock and other production inputs and
supplies.
The attributes or properties of goods themselves are the direct objects of utility which characterize the
preference structure of individual consumers and firms production behavior. Therefore, the attributes of
goods traded in markets are integral part of market price determination. The basic assumption on which the
theory of consumer behavior and demand is built is chart a consumer attempts to allocate his limited said to
be inferior. Those with income elasticity between zero and one are said to be normal and a commodity with
income elasticity greater than one is said to be superior. Consumption pattern varies with location and is
usually a resultant effect of the socio-economic and cultural factors and the education level of the consumer,
which to a great extent determine the pattern of consumption.
To whatever degree these factors affect his choice the dominant determining factors of consumer choice and
preference remain income, price and preference. Goods and services are most often described in terms of
characteristic or their feature that are technically termed as attributes.
Attributes are feature or characteristic that the product may or may not posses. similarly, the attributes of a
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processed food consider by a consumer before purchase could include quality, price brand name, popularity
and country of origin. Most researches in international marketing encompassed developed countries and
concentrated ton divergence in consumer preference for country of origin (COO). The Lancasters theory of
consumption, formed the conceptual basis of estimating consumer demand for a good quality and price. The
theory also stresses the influence of the consumer in the marketing process; he equally holds a similar view
when he asserted that the consumer is considering a king in agricultural marketing. This is because of the
consumer increasing influence in the market which now justifies the need for produces, processors and
marketers to adjust to his changing preference and requirement if they are to remain competitive in the
market. Therefore, in the market place, purchasing decisions are highly influence by congruence between
consumer’s expectation and the quality characteristics they find in a product. This determines the price they
are prepared for by either accepting to pay premium or asking for a discount.
Socio-economic Characteristics of the Cattle Buyers
Socio-economic variables are important human attributes that enhance the efficiency of farmers, consumers
and marketers of agricultural produce in their business.
Age; Adult people are the majority involved and the least people are young. Age and dynamism
considerably contribute too many of qualities associated with adult people as their active involvement in
community development, higher social propensity, faster reaction time and proneness to innovation.
Household Size: This is the number of people living together under the same roof and sharing the same
source of food. The majority of the household engaged in cattle Marketing are having family range of
1-hFrom result obtained, majority (47.6%) of the cattle buyers have household size between 1-5.
Gender: Gender represent the sex of the respondent, weather a respondent is male or female. The area by
nature of their culture and religious restriction found the purchase to be gender biased as it mostly done by
the male. This attributed to the physical hardship involved in cattle marketing.
Marital Status: Marital status this is the weather the respondents is married, divorced, widowed or single.
The majority are married. UN (1973) found that, different ethno-religious groups continue to attach prestige
to marriage as an indicator of social responsibility, trust and achievement. This is a typical of northern
community set up within which people marry early and this act shows responsibility and respect for religion.
Marriage makes an individual more responsible and takes relatively technical decisions are more accurately.
The study area reverse the institution of marriage so much that the married people are viewed as more
responsible and more gentlemanly.
Educational Level : The analysis of level education shows that, religious (Islamic) education has the
highest percentage. It has indicated there is ability of the individual to read or write in a formal and the
informal way. An individual level of education is usually enhancing his social and economic decisions
favorably, as he has the capacity to judge and make decision objectively
Multiple Regression model
Multiple regressions are the casual relationship between two or more independent variables and the
dependent variables. Regression analysis as a body of statistical methods dealing with formulation of
mathematical models that depict relationship for the purpose of prediction and other statistical inferences. In
this study, preference will be the dependent variable, while the independent variables will be attributes to
characteristics like skin type, color and type of eye, tail type, hair type, breed, etc.
Characteristics of Cattle which Influences Buyer’s Choice of Cattle Breed
Regression result showed significant buyers preference levels for body size and cattle height were
statistically significant at (p< 0.01) cattle sex, tail type and face type were statistically significant at (p<
0.1) and skin color, ear color, ear type and horn type were not statistically significant. This means buyers
were not sensitive to them.
Hedonic Price Model
The hedonic model, which was derived from the theory of consumer choice as postulated by Lancaster. The
model states that the price of a good is explained in terms of a good’s characteristics. Thus, it describes the
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price of a good as a linear summation of the implicit value of its attributes. (
Physical Characteristics Affecting Price
The price as dependent and cattle characteristics as independent variables. The breed of cattle was entered
with three variables dummies (i.e. White Fulani, Sokoto Gudali and Rahaji) but Rahaji was the reference
group; gender was also entered as male and female, but female was the reference group. Cattle size (i.e. small,
medium and large) and medium size was the reference groups. Face type of cattle was entered as long face and
short face but short face was the reference group. Horn type was also entered as short horn and long horn; also,
short horn was the reference group, body color was white, red and patches, white is the reference group. The
heights and weight of cattle were entered as values
Generally consumers showed significant preference levels breed, sex, size, face type, horn type, height,
weight and color. The result shown that white Fulani has positive values which indicated that there is high
substitutability of white Fulani in the reference breed. Sokoto gudali has negative values indicating that the
consumer prefers Sokoto gudali in the reference breed at higher and premium price. While in the case of
gender male and female, male were predominant used as reference group in the regression. The result shows
that female has a nagetive effect on consumer’s preference which indicate there is no substitute.
Size of cattle based on the result reveled that both small and large were statistically not significant. This
indicates that the consumers showed their sensitivity to a medium cattle. Both height and weight were
statistically significant with positive signs. This means consumers are sensitive to this variables and willing to
premium price as height and weight increases. Body color white was statistically significant.
Problems Associated with catlle marketers
The marketing of agricultural products including livestock have various problems. Over the years
agricultural marketing has not received the type of attention accorded in agricultural production. The result
indicated that major problems plaguing the marketers;
o price determination
o middlemen challenge in which they tend to exploit them by beating their hands down when it comes
to bargaining the animal
o low capital to inject the business
o insecurity faced by buyers and sellers
o lack of infrastructural facilities
o high revenue pay.
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COVID-19 PANDEMIC EFFECT ON EXTERNAL EXAMINATIONS OF SCIENCE STUDENTS
IN ILORIN, NIGERIA
A. Yusuf AISHAT
O. Akanbi ABDULRASAQ
E. Mohammed RIDWAN
ABSTRACT
The closure of schools during Covid-19 plague had a pessimistic impact on the performance of the learners
preparing for external examinations. A research-designed questionnaire tagged Covid-19 Pandemic Effects
on External Examinations of science students’ questionnaire and a Pro-forma were used in gathering the
required data for the study. The reliability of the instrument was tested using Cronbach Alpha and a
coefficient of 0.856 at .05 alpha level of significance was derived. The study showed there is no significant
relationship between the effect of pandemic on external examination and there is a significant relationship
between the performance of science students in 2020 WAEC and NECO. It was also revealed that disruption
of school academic calendar affected the performance of students during external examination and as well as
lack of parental guidance during preparation for external examinations affected the students. Since closure
of schools has negative impact on students, government should subsidize the cost of internet services in
order for the children of low income earner to have access in case of future sudden school closure. School
management, parents, teachers and students should continue to play their roles to sustain the level of
students’ academic performance and possible improve upon it, were recommended and concluded among
others.
Keyword: Covid-19, Pandemic, Sustainability and External Examinations
INTRODUCTION
Sometime in 2019, an eruption of a viral disease (coronavirus: COVID-19) in Wuhan, China was occurred.
The scourge later turned into a devastating pandemic which posed a serious menace and damages to global
public health and ultimately led to the total lockdown of cities throughout the whole world and Nigeria was
not left out (Lin et al, 2020). By 27th of March 2020, the first case was confirmed in Infectious Disease
Center, Yaba, Lagos, State. And later, the number of confirmed cases of Infections raised-up outrageously
both in Nigeria and across the globe. Then, Nigeria Minister of Health gave a directive for the closure of all
schools of any categories in Nigeria not only that, every other thing were put into ransom and the whole
nation was shut down as result of the eruption of the deadly pandemic.
Education sector greatly suffered the impact of the pandemic aside the health sector in Nigeria, the indigent
state of infrastructure and facilities in the health sector of Nigeria were significantly revealed during the
advent of the COVID-19 pandemic and as a result exposed the reality of the disintegration and poor funding
of the education sector (Abel 2020; Anthonia et al 2021; Atuahene et al 2021; Bello & Bello 2021 and
Fagbemi 2021). In many country of the world especially the developed one, they were immediately switch
to virtual learning (Hussain et al 2020; Alan 2021 and Bokayev 2021) but this became a very big task for
Nigeria to adopted quickly as was a matter of urgency then because of numerous factors like high cost of
mobile data, lack of well-developed e-learning platform for schools that can mitigate the effects associated
with loss of learning hours, poor provisions of the internet network, unstable power supply, technology
know-how of every stakeholders among others (Tella et al; Ogundele & Aiyeleso 2020) . Lack/poor of
electricity supply hindered the learning from home teaching method introduced by the Nigerian ministry of
education to teach through radio and television and the desired result was not actualized. In fact some
Nigerians are living below the poverty line and they cannot afford access to televisions or radio.
The lock down of schools or sit at home policy then was to correct the citizens in possible risk of contracting
the disease, the situation then did not write out secondary schools students and their effort towards their
examination (especially external examination) have been adversely affected by this worldly diseases which
has unnatural everyone into cold self-isolation (Ozili 2020; Sadaat et al 2020). In Nigeria, secondary schools
are in sessions. Each session has three terms (first, second and third), in each of the terms we have up to 1214 weeks of active teaching and learning. Up till now, Nigeria has none/few well-developed e-learning
platform for schools that can accommodate the effect associated with loss of learning hours (Okonkwo
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2006). Therefore the impact of the pandemic strongly felt more by the SS3 candidates whose WASSCE and
NECO comes up later due to loss of contact hours.
Since little has been said on Covid-19 pandemic effect on external examinations of science students
anywhere and especially that of Ilorin as one of the biggest cities in Nigeria (Yusuf, 2022), this study is
considered necessary.
Purpose of the study
The general purpose of this study is to assess Covid-19 pandemic effects on external examinations of
science students in Ilorin, Nigeria. Other specific purpose includes:
1.
To investigate the effect of the pandemic on the senior secondary science students external
examinations.
3.
To determine how student prepare for their external examination during covid-19.
4.
To investigate how the students feel about closure of schools during the pandemic.
Research Questions
To guide the study, these research questions were raised;
•
Does the pandemic affect the performance of science students in 2020 WAEC, GCE and NECO
examination?
•
Does parent monitored their student learning and in what way?
•
Was their proper evaluation of the student while the pandemic was on?
•
Were their sufficient tools for learning during the pandemic?
•
Is there an increase in study habit of students during the pandemic?
Research Hypotheses
From the preceding research questions, the following hypotheses were formulated;
H01: There is no significant relationship between the pandemic and external examination.
H02: There is no significant relationship between the effect of pandemic on external examination and the
effect of pandemic on the performance of students in 2020 WAEC, GCE and NECO
H03: There is no significant relationship between the performance of science students in 2020 WAEC,
GCE and NECO examination.
H04: There is no significant difference in the performance in chemistry in both WAEC and NECO
H05: There is no significant difference in the performance in physics in both WAEC and NECO
H06: There is no significant difference in the performance in biology in both WAEC and NECO
H07: There is no significant difference in the disruption of academic calendar during external examination
H08: There is no significant difference in the lack of parental guidance during preparation for external
examinations
Scope of the study
The content scope of the study was limited to science student’s performances on external examination in
Ilorin. The geographical scope of the study covered all secondary schools in Ilorin. The sample of the study
was made up of science student in selected public and private secondary schools in Ilorin. Random
Sampling Techniques was employed to select 30 science teachers, 100 science students and 20
administrative staff that constitute the respondents of the study.
Significance of the study
The purpose of any educational research is to contribute to the development of knowledge. This study will
provide knowledge into Covid-19 pandemic on school as result of school closure, the senior secondary
school science students of that time how they were negatively affected. The research finding will help the
administrators to discover the level of damages the schools close down has caused. Government officials’
policy makers and school administrators will benefits from the recommendation of the study.
METHODOLOGY
Research Design
The descriptive survey method was used in this study and a pro forma was used to obtain information
already exist in the system. The researcher were interested in collecting information without changing the
environment (i.e nothing is manipulated). In this particular study, the researcher examined the independent
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variables (effect of covid-19 pandemic) and the dependent variable (external examination of science
students) in Ilorin, Nigeria
Population, Sample and Sampling Technique
Assessment of covid-19 pandemic effect on external examinations in Ilorin, using five (5) selected
secondary schools was basis of carrying out the research. Thus teachers and students from the selected
secondary school formed the population of the study with a total of 150. 30 science teachers were selected
using random sampling technique, 100 science students and 20 schools administrative in five (5) senior
secondary schools. This selection was done in line with an advice from a research expert and advisor. Thus
teachers, students and school administrative from these selected senior secondary schools formed the
population of the study.
Research Instruments
A self-developed instrument tagged “Assessment of the Effects of Covid-19 Pandemic on External
Examination of Science Students Questionnaire” was used to collect data needed for the study. The second
instrument used for data collection was the pro forma which was designed by the researchers with the help
of the experts. The pro forma was used to collect data related to name of school, location, school type and
students’ performance in Biology, Chemistry and Physics from 2018-2020 WAEC and NECO.
Validation of the instruments
The researchers composed the questionnaire for the study with other two lecturers in the Department of
Science Education, University of Ilorin for vetting/analysis of content validity. The suggestions given were
used to modify the items, after which they adjudged the instrument as being valid for the study. Reliability
of the first instrument was determined using test retest Method. The instrument was administered to 30
respondents randomly selected from the five schools under study in Ilorin and re-administered to set of
science teachers, students and school administrative after three weeks of the first administration. The
reliability of the second instrument was tested using Cronbach Alpha and a Coefficient of 0.856 was
derived. The two instruments were correlated using Pearson Product Moment Correlation Coefficient and
0.856 at .05 alpha level of significant was obtained.
Procedure for Data Collection
Introduction letter was obtained from the HOD, Science Education, University of Ilorin. This was to enable
the researchers obtain information from the respondents as related to the objective of this research. The
questionnaire formed was administered to the science teachers, students and administrative in schools in
Ilorin. The researchers administered the questionnaires to the respondents and guide them on how to fill the
questionnaire appropriately. The researchers also made personal contact with the vice principal academic
and was directed to the examination officer in order to get the data needed from the school.
Data Analysis Techniques
The demographic data for this study was analyzed using the Frequency and percentage tool of the Statistical
Package for Social Science (SPSS). The hypothesis was tested with the use of inferential statistics of
Pearson Product Moment Correlation (PPMC) at a .05 level of significance. The pro-forma was analyzed
using Mean, Standard Deviation and t-test statistical technique.
RESULTS AND DISCUSSION OF FINDINGS
The researchers were able to deduce; the effect of pandemic on external examination, performance of
students in chemistry, physics and biology in WAEC and NECO from 2018-2020. The statistical tools used
for the two instruments were statistical package for social science (SPSS) and Chi square test of
independence.
H01: There is no significant relationship between the pandemic and external examination.
Table 1:
The effect of the pandemic on external examination
T
Df p-value

Effect of Pandemic on External Examination 33.218 19 .000
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From table 1 above, p-value is less than .05, therefore, Ho1 is rejected. This means that the effect of the
pandemic on external examination is significant.
H02: There is no significant relationship between the effect of pandemic on external examination
and the effect of pandemic on the performance of students in 2020 WAEC, GCE and NECO
Table 2: Relationship between the effect of pandemic on external examination and the effect of pandemic
on the performance of students in 2020 WAEC and NECO exams
Correlations

Pearson
Correlation

Effect
of Correlation
Pandemic
on Coefficient
External
Examination
p-value
N
Effect
of Correlation
Pandemic
on Coefficient
Performance of
Students in 2020 p-value
WAEC,
and
N
NECO

Effect
of
Pandemic
on
Effect
of Performance of
Pandemic on Students in 2020
External
WAEC,
GCE,
Examination
and NECO
1.000
.021
.929
20
.021

20
1.000

.929
20

20

From table 2 above, p-value is greater than 0.05, therefore, Ho2 is not rejected. This implies that there is no
significant relationship between the effect of pandemic on external examination and the effect of pandemic
on the performance of the students in 2020 WAEC and NECO exams.
H03: There is no significant relationship between the performance of science students in 2020
WAEC, GCE and NECO examination.
Table 3: Relationship between the performance of science students in 2018-2020 WAEC and NECO

Pearson Chi-Square

Value
665.000a

df
49

Asymp. Sig. (2sided)
.000

From table 3 above, in this case, the p-value is less than 0.05, so Ho3 is rejected. This implies that there is
significant difference in the performance of science students in 2018-2020 WAEC and NECO examinations
H04: There is no significant difference in the performance in chemistry in both WAEC and NECO
Table 4: Performance of students in chemistry from both schools from 2018-2020
Grade*School
School
GDSS
BISHOPS
Total
LOW
F9
33
10
43
Percentage
35.11%
7.30%
18.61%
E8
13
25
38
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MEDIUM

HIGH

Total
Percentage

Percentage
D7
Percentage
C6
Percentage
C5
Percentage
C4
Percentage
B3
Percentage
B2
Percentage
A1
Percentage

13.83%
13
13.83%
26
27.66%
6
6.38%
3
3.19%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
94
100.00%

18.25%
22
16.06%
62
45.26%
15
10.95%
2
1.46%
1
0.73%
0
0.00%
0
0.00%
137
100.00%

Test
Chi-square Value
Grade*Schools(GDDS and Bishop 31.270
Smith)

16.45%
35
15.15%
88
38.10%
21
9.09%
5
2.16%
1
0.43%
0
0.00%
0
0.00%
231
100.00%

df
6

p-value
.000

From table 4 above, since p-value is less than 0.05, H04 is rejected. This means that there is a significant
difference in the performance of students from both secondary schools in chemistry external results from
2018-2020.
Research Question 4b: What is the performance of students in chemistry from both schools in NECO from
2018-2020?
H05: There is no significant difference in the performance in physics in both WAEC and NECO
H06: There is no significant difference in the performance in biology in both WAEC and NECO
H07: There is no significant difference in the disruption of academic calendar during external examination
H08: There is no significant difference in the lack of parental guidance during preparation for external
examinations
Grade*School
School
GDDS
BISHOPS
Total
LOW
F9
1
5
6
Percentage
2.5%
8.9%
6.3%

MEDIUM

E8

5

10

15

Percentage
D7

12.5%
7

17.9%
9

15.6%
16

Percentage
C6
Percentage
C5
Percentage
C4
Percentage

17.5%
13
32.5%
12
30.0%
1
2.5%

16.1%
8
14.3%
20
35.7%
4
7.1%

16.7%
21
21.9%
32
33.3%
5
5.2%
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HIGH

Total

B3

1

0

1

Percentage
B2

2.5%
0

0.0%
0

1.0%
0

Percentage
A1

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

Percentage

0.00%
40

0.00%
56

0.00%
96

100.0%

100.0%

100.0%

Percentage

Ho5: There is no significant difference in the performance in chemistry in NECO from both schools.
Test
Grade*Schools (GDDS and Bishop)

Chi-square Value
8.133

df
6

p-value
0.229

From table above, since p-value is greater than 0.05, H0 is not rejected. This means that there is no
significant difference in the performance of students from both secondary schools in chemistry NECO from
2018-2020.
Research Question 4c What is the performance of students in Physics from both schools in WAEC from
2018-2020?
Table 5: Performance of students in Physics from both schools in WAEC and NECO from 2018-2020
Grade * School
School
GDDS
BISHOPS Total
Grade HIGH
F9 Count
36
19
55
Percentage
38.3%
14.1%
24.0%

MEDIUM

LOW

Total

E8

Count
Percentage

8
8.5%

20
14.8%

28
12.2%

D7

Count
Percentage

9
9.6%

28
20.7%

37
16.2%

C6

Count
Percentage

15
16.0%

22
16.3%

37
16.2%

C5

Count
Percentage

7
7.4%

9
6.7%

16
7.0%

C4

Count
Percentage

3
3.2%

13
9.6%

16
7.0%

B3

Count
Percentage

16
17.0%

24
17.8%

40
17.5%

B2

Count
Percentage

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

A1

Count
Percentage

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

Count

94

135

229
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Percentage

100.0%

100.0%

100.0%

Ho5: There is no significant difference in the performance in Physics in WAEC from both schools from
2018-2020.
Test
Chi-square Value df
p-value
Grade*Schools (GDDS and Bishop 22.974
6
0.001
smith)
From table 5 above, since p-value is less than 0.05, H04 is rejected. This means that there is a significant
difference in the performance of students from both secondary schools in Physics WAEC from 2018-2020.
Research Question 4b What is the performance of students in physics from both schools in NECO from
2018-2020?
Grade*School
School
GDDS
BISHOPS
Total
LOW
F9
0
0
0
Percentage
0.0%
0.0%
0.0%

MEDIUM

HIGH

Total
Percentage

E8

0

4

4

Percentage
D7

0.0%
8

6.9%
5

4.0%
13

Percentage
C6
Percentage
C5
Percentage
C4
Percentage

19.0%
22
52.4%
12
28.6%
0
0.0%

8.6%
22
37.9%
23
39.7%
4
6.9%

13.0%
44
44.0%
35
35.0%
4
4.0%

B3
Percentage

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

B2
Percentage

0
0.00%

0
0.00%

0
0.00%

A1
Percentage

0
0.00%

0
0.00%

0
0.00%

42
100.0%

58
100.0%

100
100.0%

Ho: There is no significant difference in the performance in physics in NECO from both schools.
Test
Grade*Schools (GDDS and Bishop)

Chi-square Value
9.841

df
4

p-value
0.043

From table above, since p-value is less than 0.05, H0 is rejected. This means that there is significant
difference in the performance of students from both secondary schools in physics in NECO from 2018-2020
Research Question 4b What is the performance of students in Biology from both schools in WAEC from
2018-2020?
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Table 6: Performance of students in biology from both schools in WAEC and NECO from 2018-2020
Grade * School
School
GDDS
BISHOPS
Total
Grade HIGH
F9 Count
17
31
48
Percentage
17.2%
22.8%
20.4%

MEDIUM

LOW

E8

Count
Percentage

12
12.1%

24
17.6%

36
15.3%

D7

Count
Percentage

17
17.2%

20
14.7%

37
15.7%

C6

Count
Percentage

23
23.2%

27
19.9%

50
21.3%

C5

Count
Percentage

13
13.1%

16
11.8%

29
12.3%

C4

Count
Percentage

15
15.2%

12
8.8%

27
11.5%

B3

Count
Percentage

2
2.0%

6
4.4%

8
3.4%

B2

Count
Percentage

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

A1

Count
Percentage

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

Count
Percentage

99
100.0%

136
100.0%

235
100.0%

Total

Ho6: There is no significant difference in the performance in Biology in WAEC from both schools from
2018-2020.
Test
Chi-square Value df
p-value
Grade*Schools (GDDS and Bishop)
5.604
6
0.469
From table 6 above, since p-value is greater than 0.05, H0 is not rejected. This means that there is no
significant difference in the performance of students from both secondary schools in Biology WAEC from
2018-2020.
• What is the performance of students in biology from both schools in NECO from 2018-2020?
Grade*School
School
GDDS
BISHOPSMITH
Total
LOW
F9
3
0
3
Percentage
4.2%
0.0%
2.3%
E8

10

4

14

Percentage

13.9%

6.9%

10.8%
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MEDIUM

HIGH

Total

D7

15

12

27

Percentage
C6
Percentage
C5
Percentage
C4
Percentage
B3

20.8%
29
40.3%
15
20.8%
0
0.0%
0

20.7%
12
20.7%
23
39.7%
7
12.1%
0

20.8%
41
31.5%
38
29.2%
7
5.4%
0

Percentage
B2

0.0%
0

0.0%
0

0.0%
0

Percentage
A1

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

Percentage

0.00%
72

0.00%
58

0.00%
130

100.0%

100.0%

100.0%

Percentage

Ho: There is no significant difference in the performance in biology in NECO from both schools.
Test
Grade*Schools (GDDS and Bishop)

Chi-square Value
20.366

df
5

p-value
0.001

From table above, since p-value is less than 0.05, H0is rejected. This means that there is significant
difference in the performance of students from both secondary schools in biology in NECO from 2018-2020.
Research Question 7:Did disruption of school academic calendar affect the performance of students during
external examination?
Ho7: Disruption of school calendar affecting the performance of students during external examination is not
significant.
Table 7: Disruption of school academic calendar affects the performance of students during external
examination
Test of Significance

T

df

Disruption of school academic calendar affected
35.480 99
your performance during external examination

P-value

.000

From table 7 above, since the p-value is less than 0.05. Ho5 is rejected. This means that Disruption of school
calendar affect the performance of students during the external examinations.
Research Question 8: Did lack of parental guidance during preparing for the external examinations affect
students’ performance?
Ho8: Lack of parental guidance during preparation for external examinations affecting student’s performance
is not significant
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Table 8: Lack of parental guidance during preparing for the external examinations affected student’s
performance

T
Lack of parental guidance during preparing 18.398
for the external examinations affected
students’ performance

Df
29

P-value
.000

From table 8 above, since the p-value is less than 0.05, Ho6 is rejected. This means that that lack of parental
guidance really did affect students’ performance during preparation of external examinations.
DISCUSSION OF FINDINGS
The findings of this study revealed that the Covid-19 pandemic affected external examinations which led to
the postponement of WAEC and NECO.
This study revealed that there is no significant relationship between the effect of pandemic on external
examination and the effect of pandemic on the performance of the students in 2020 WAEC and NECO
exams.
The study revealed that Disruption of school calendar affected the performance of students during the
external examinations.
The study revealed that lack of parental guidance really did affect students’ performance during preparation
of external examinations.
DISCUSSION, CONCLUSION AND RECOMMENDATION
Discussion
The study focused on the Covid-19 pandemic effect on external examination of science students. The target
population comprises of science students, teachers and administrative in schools in Ilorin in order to obtain
relevant information for the study in which the sample of the study comprises of five (5) randomly selected
private and public schools, consisting of 100 science students, 30 science teachers and 20 administrative
making it a total of 150 populations. The instrument for collection of data was a well-structured
questionnaire and a pro forma. Data were analyzed using frequency and table
Conclusion
The study concluded that;
•
Covid-19 pandemic affected external examinations which led to the postponement of WAEC and
NECO.
•
There is no significant relationship between the effect of pandemic on external examination and
the effect of pandemic on the performance of the students in 2020 WAEC and NECO exams.
•
Disruption of school calendar affected the performance of students during the external
examinations.
•
Lack of parental guidance really did affect students’ performance during preparation of external
examinations.
Recommendation
Based on the findings and conclusion of the study, it was recommended that:
• Parents should continuously engage their children in learning especially during any disruption of
school programme or postponement of external examination so that their wards will no lag behind in
their performance when the date of the examination is decided.
• School management, parents, teachers and students should continue to play their roles to sustain the
level of students’ academic performance and possible improve upon
• All infrastructural facilities that will support online education in the schools should be provided by
the government to prevent any possibility of future close down of schools.
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•

Internet services should be subsidized by the school authority or the government to encourage and
motivate the learners in order to bridge the gap of negative impact as result of closure of schools in
case of future occurrence
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THE ROLE OF TEACHERS IN FOSTERING READING SKILLS: EFFECTIVE AND
SUCCESSFUL READING AMONG STUDENTS WITH READING DISABILITIES IN THE
MODERN EDUCATIONAL SYSTEMS
Fr. Baiju THOMAS
ABSTRACT
The Current study explores the role of teachers in fostering reading skills: effective and successful reading
among students with reading disabilities (SwRDs) in the modern educational systems. A reading disability
(dyslexia) is a learning deficit in reading comprehension that occurs in either errors or delays in the integration
of reading-related information stored in working memory. A reading disability is a learning disability defined
by significant difficulties with reading that affect academic performance and daily functioning, as well as the
word used to describe this condition. Students with difficulty with tasks tend to have average or above-average
Intelligence. Despite their wealth of knowledge and experience, they may encounter problems that have never
been seen before. Some people have trouble reading because of cognitive or sensory issues with print; these
people are said to suffer from dyslexia. The concept of reading difficulties is used within the context of this
program to describe participants who struggle with decoding words, reading with ease, or comprehending
what they read. This study explores the value of reading programs for SwRD and sets out the framework and
resources that should be integrated into any such effort. The program's managers receive the instruction and
support they need to carry out their responsibilities effectively. Students with RD need extensive language
training, with a focus on reading. Reading and writing well is essential for any student with RD who wants to
succeed. The most excellent method to ensure that youngsters learn anything from what they read is to teach
them how to read correctly. It is only fair that pupils demonstrate they have a solid grasp of the reading skills
necessary to move on to more complex texts. This highlights the significance of encouraging students with
RD to pursue educational achievement. It takes a novel two-pronged approach to enhance students' basic
reading skills and their confidence in those skills. In light of the scarcity of resources available to educators,
this paper aims to guide on using an approach that has been shown to increase students' basic reading skills
and their confidence in their own reading skills in the educational systems.
Keywords: Role of Teachers, Students with Reading Disability, Enhancement, Reading Skills, Modern
Educational Systems.
INTRODUCTION
Humans have a remarkable capacity for learning, and as a result, they pick up new customs and ways of
thinking very quickly. While visual perception matures slowly, hearing is developed throughout infancy,
allowing for early learning. Students with RD typically have the most work to do in reading when they first
enter the classroom. Reading is an essential skill for students of any language. Long-standing difficulties with
reading have multiple roots, including inadequate vocabulary, improper pronunciation, and incomprehension
of the text at hand. Reading proficiency requires a wide range of skills, such as the ability to quickly and
fluently interpret phonetic word meaning, knowledge of the alphabetic principle, a sizable vocabulary, an indepth understanding of syntax and syntax, and the insight to draw personal connections between what is read
and one's own experiences. Here we will go through some of the methods and assessments that have been
found to be effective in improving RD students' reading understanding and fluency. In order to move forward,
the group first identified the causes of reading problems, then explored possible solutions, and then proposed
a plan of action. It was examined to see if reading in a group or with a friend considerably enhanced
understanding. The ability to understand what they read is a vital skill that should be taught to students (Clarke,
Truelove, Hulme, & Snowling, 2013; Wong, 2011). However, a student's capacity to learn, remember what
they've read, and go on to the next grade may be hindered by reading comprehension problems (Hoeh, 2015;
Mason, 2004). Academic challenges in reading have far-reaching impacts on students' self-esteem, outlook
on school, interest in reading, ability in specific subjects, aspirations for social and economic advancement,
and future possibilities (Sloat, Beswick, and Willms, 2007; Woolley, 2011). Most people assume that the
reading skills they develop as children will serve them well throughout their careers. Adults and children alike
may have the mistaken belief that reading is a simple mental process that consists of little more than selecting
the most effective of several different ways to convey each word in order to achieve the desired effect (Ruddell
& Unrau, 1994). A strong reading skill is necessary for academic achievement. The ability to skim for what
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you need, skip over what you don't, and focus on what matters most in a document is crucial. Teachers should
do more than check for understanding to ensure their students learn (Clarke, Truelove, Hulme, & Snowling,
2013). Reading levels can be adjusted to fit the difficulty and educational value of the text being read. A
student with RD could develop a false sense of entitlement if they observe their peers skimming over lessons.
Students with RD may need to take their time and put in extra effort to understand the terminology,
background, and core principles of academic texts. In schools and classrooms, a textbook is just one among
many possible resources. Students can learn as much as teachers can by reading, asking for help, getting more
knowledge, taking notes, and practising in the modern educational systems.
READING DISABILITY
Reading, in the broadest sense, is the act of acquiring information through printed materials. This tactic
requires a vast variety of skills, many of which are interrelated. These are common areas of challenge for
students with RD. The ability to read effectively or understand what one reads is the hallmark of a reading
disability. This disease can have a negative impact on a person's ability to learn and their feeling of
independence. Not only do students with RD not seem to be particularly gifted, but they also commonly
struggle to read at or above their grade level. They may be experiencing problems that are out of proportion
with their young age or their level of formal education. Dyslexia is a perceptual learning disorder that has
negative effects on reading, writing, and spelling. The term "reading disabilities" is used to refer to a variety
of reading issues, including those with word decoding, reading speed, and reading ability. Students with RD
need extra time and practise to improve their reading skills. Spend lots of time reading and studying. Students'
access to high-quality reading materials that cater to their particular needs and interests is essential. Planned
learning and treatments for students with RD should be tailored to the specifics of the student's cognitive skills
and the content that needs to be learnt. It is highly suggested that "specific teaching" be used as a means of
educating children. There are many strategies that teachers can employ to help their students develop their
Intelligence. An old adage goes something like, "You can't teach an old dog new thing." Students with RD
who are not identified until they are older are more likely to learn to compensate for their reading issues or to
lose interest in school altogether if they do not receive support in their early years. Secondary and junior
secondary learners are expected to analyse and evaluate complex texts and apply classroom information in
real-world situations. Young people who are naturals at "reading to learn" can quickly absorb new information,
read at a high rate, and have an intuitive knowledge of what they read. A pupil with RD would find this
challenging. Making sure that students are exposed to the curriculum in the target language is a crucial part of
any literacy initiative. Therefore, it is important to take into account the many ends for which reading is
employed, as well as the various parts of language and cueing systems at work during reading. Younger
children benefit more from phonemic awareness and phonics education, whereas later children and
adolescents benefit more from focusing on word expansion, text complexity, pattern detection, and
pragmatics. Students with RD who are already having academic difficulties may not benefit greatly from
cueing systems since of their limited vocabulary and inability to understand the semantics of spoken and
written language. If a student has RD, they need to read until they can do it mentally, without glancing at the
words or using a dictionary. In order to overcome their reading problems, students need access to resources
that help them learn new vocabulary. Students with RD are as dedicated to learning to read as their non-LD
counterparts, if not more so, but they need more time and repetition to make significant progress. A pupil who
is challenging to read will not improve no matter how effectively a talent is modelled or how completely a
method is taught, until the learner gains the ability to complete things on their own. Teachers should push
students with RD toward greater independence in the classroom as pupils acquire new skills. There must be a
time when the teacher is no longer accountable and the student with RD are, as per the gradual release of
responsibility model of education (Pearson & Gallagher, 1983). Depending on the student's background
knowledge and the nature of the topic being studied, this could take anything from a single day to a full
academic year.
The Main Features of Students with Reading Disabilities
A student with RD may have challenges with the following:
• Issues with reading and learning new words: Students with RD may have trouble with letter sound
understanding, letter pairing knowledge, and word knowledge.
• Challenges with measuring performance: Students who struggle reading sometimes have a hard
time assessing their own comprehension skills.
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Problems with transferring information from one context to another: Every reading assignment
and test subject calls for a unique battery of measures of reading. Reading for school requires a
different set of skills and tactics than reading for pleasure. In their attempts to understand computer
code, students do not even adapt their strategies.
Limitations on making an assumption: A common challenge for students who have reading
problems is making generalisations what they've learned to new situations.
Memory Issues: Some children who have trouble reading also have problems recalling what they
have read and finds it simple to put what they have learned.
Inadequate independence: Teachers and tutors can make a significant difference for students who
are having trouble reading. When students are required to read for school, they become less capable of
reading on their own.
Forthcoming a task: Students who struggle with reading may lack the confidence to attempt a
challenging academic task since of their history of underachievement.

THE NOTION OF READING SKILLS
The main goals of a first-grade reading curriculum are to aid pupils in becoming proficient readers and to
promote the growth of a natural reading style. Of course, not every learner can achieve such mastery. Primary
school pupils often start having reading challenges between the second and ninth grades. Those students who,
despite their best efforts, consistently perform less than their grade level on tests of reading skills and fluency
are said to be struggling readers. This is the case regardless of whether the child has a visual disability, like
poor eyesight or hearing, or a mental one, such attention deficit hyperactivity disorder or an accident that
caused brain damage (Kuruyer, 2014). The ability to read between the lines of a text and apply the concepts
presented within is crucial for either task. Achieving public involvement and making a positive first impression
requires this level of exertion. There are benefits to a work whether readers are actively engaged or passively
receptive (Barnett. G, 2005). A strong reading skill is necessary for academic achievement. The ability to skim
for what you need, skip over what you don't, and focus on what matters most in a document is crucial. Teachers
should do more than check for understanding to ensure their students learn (Clarke, Truelove, Hulme, &
Snowling, 2013). By demonstrating and promoting the use of specific reading strategies, teachers who are
outstanding readers personally can greatly improve their students' understanding and interest with reading
(Duke & Pearson, 2002). The outcomes of a study of second graders' comprehension of nonfiction reveal that
putting too much faith in any one strategy could backfire (Reutzel, Smith, & Fawson, 2005). There was an
improvement in student outcomes across the board, according to one study, when teachers were randomly
allocated to provide a set of ideas instantly and then rapidly pushed students to using or balancing multiple
ways at simultaneously. Various studies and evaluations of various integrated approaches to instructional
strategies (Brown, 2008; Guthrie, Wigfield, Barbosa, et al., 2004; Spörer, Brunstein, & Kiesch, 2009) have
found that teaching students understanding workouts that include practising a variety of strategies to draw
from during independent reading tasks increases students' comprehension. This is just one instance of
many (Palincsar & Brown, 1984). If teaching reading is like going on a trip, then the teacher is the tour guide
who makes sure everyone stays together, stops at fascinating spots, and may even suggest taking a wrong turn
if it appears like it may lead to something useful. There are multiple instances of its widespread acceptance
and stringent enforcement. Some first-grade instructors in a high-poverty school system were able to get 80%
of their students up to grade level in reading by the end of the year, while others only got 20% of their students
up to grade level (Tivnan & Hemphill, 2005). We claim that a person can read if they have the cognitive
abilities to process written language, understand its implicit and explicit meanings, and react accordingly.
There are two mental operations that must be coordinated for successful reading skills. The former is the more
proactive choice, in my opinion. Read aloud and get immediate feedback is a must. The main ideas represented
in any written language can be understood by everyone, regardless of their expertise of the language used or
the subject matter being discussed. There is no more effective method of communicating with your target
audience. Specific words, concepts, and sentences have their meanings laid out in the law. Each reader
understands that interpreting what one reads is the most difficult aspect of reading (JiSheng.H, 2000). A
student with RD can still be successful in school. Teachers of students with RDs should bear in mind that the
disorder has neurological roots. One approach is to provide more opportunities for students to practise and
refine their skills through direct, explicit instruction and modelling the use of these strategies. Students with
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RD face unique difficulties, but they can succeed just as well as their non-RD classmates if they have access
to appropriate intercessions and accommodations in the modern educational systems.
READING FLUENCY
In today's diverse world, the ability to learn new things and put them to use is more valuable than ever. Formal
education is a fundamental human right because it can improve one's own life and the lives of others. One's
economic and social standing enhances as one continues their education. Recent times have seen a rise in the
importance of education on global agendas as a means of providing students with RD with the techniques they
need to become contributing members of society. To develop into a proficient reader, you need to not only
read rapidly, but also retain information, recognise key phrases, and draw inferences. When a kid has mastered
word decoding, he or she can move on to reading full sentences at once, pausing only to check punctuation
and intonation. Many children who struggle with reading spend a lot of time sounding out words, but they end
up missing the bigger concept and remain confused. Deficits in phonological awareness make it hard for kids
to make and keep phonological connections inside words, between syllables, and between syllables and sounds
(phonemes). Teens' inability to decode text and recognise words automatically contributes to their
comprehension issues. Effective reading requires the sequential completion of decoding and comprehension.
Students benefit from putting less mental effort towards decoding, as that frees up resources that can be put
toward gaining comprehension. Interactions with primary caregivers, such as parents, are crucial to a child's
development of language and social skills. The language spoken at home has a significant impact on a child's
ability to learn a second language (Sahelehkheirabadi, 2015). The Turkish Sözlük TDK (2005) defines a
"mother tongue" as the language spoken at home and in the community during a person's formative years.
People who read make inferences and reach inferences to construct meaning. Reading is not just about learning
new words; rather, it is the advancement of one's own voice through the written word (Westwood, 2011).
Children with RD often have trouble with written expression. Important for keeping the lines of
communication open, coordinating activities, and completing tasks successfully. Wilfully ignoring to do so is
likely to result in reduced output (Davis, 2014). Growing taller goes hand in hand with getting smarter. Never
make a choice based on how you feel. In order to learn more, it can be useful to reflect on what one already
knows. If they are going to become proficient communicators, children need plenty of opportunities to practise
attentive, active reading (Davis, 2014). The outcome is enhanced comprehension of spoken and textual
information. Those who are literate and curious can learn more about virtually anything they choose to. While
there are more study options available, the vast majority of students still choose reading (Davis, 2014). The
skills to read and comprehend basic written material, such as instructions, signs, employment agencies, and
news articles, is vital to your success in school and in your career (Chatman, 2015). Numerous facets of a
person's life can be enhanced through reading, including their employability, social skills, and relationships
(Hoeh, 2015; Mahdavi, & Tensfeldt, 2013). If a student has RD and isn't sufficiently prepared for classwork
through their writing skills, it can have a devastating effect on their academic performance. Writing has
multiple positive effects on students with RDs, including those on their academic achievement, their mental
health, and their ability to form meaningful relationships with others. Furthermore, being able to express
oneself clearly in writing is crucial in today's globalised and complicated workplace. Inadequate writing skills
could hurt them skilfully in the long run. In light of this, we need to address this problem immediately in the
modern educational systems.
CONCLUSION
The Reading skills and depth of understanding of an RD student are on display here. Enhancing one's writing
skills is one strategic approach for rising to the top in RD. No conversation of language can avoid mentioning
the written word. Students with RD who aspire to be productive members of society must develop their reading
skills. Effective written communication relies on making concepts, procedures, and data easily accessible to
the reader. Investing in a student's future academic and career success by developing their reading skills.
Everyone with RD, irrespective of their current academic or work having to stand, can enhance their writing
skills by writing more. Keep in mind, finally, that reading is a complex mental activity that necessitates
mastery of a wide range of interrelated skills. Those who are going to struggle in RD might do well to hone
their written communication skills. When discussing language, it is essential to recognise the value of the
printed word. Learners' wants, needs, goals, preferred learning approaches, and prior knowledge are prioritised
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in a process-oriented approach. Students with RD can benefit from this process-based teaching method in the
modern educational systems.
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MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİN MAHİYYƏTİ VƏ MƏZMUNU
THE NATURE AND CONTENT OF NATIONAL MORAL VALUES
FƏRIDƏ KAZIMLI
ÖZET
Elmi məqalədə milli-mənəvi tərbiyə, onun mahiyyət və məzmununa aydınlıq gətirilmişdir. İlk olaraq millimənəvi tərbiyənin tərkib hissələri göstərilmiş, daha sonra hər bir xalqın özünəməxsusluğunu müəyyən edən
başlıca dəyərlər, onun dini, dili və milli-mənəvi dəyərlər olduğu sübuta yetirilmişdir. Bu məqsədlə İslami
dəyərlərin əsasında, bönövrəsində , təməlində dayanan Qurani-Kərim bütün insanları halal zəhmətə, ədalətli,
sədaqətli, şərafətli, fəzilətli, ismətli, qeyrətli, mübariz olmağa, başqa sözlə desək, mənəvi cəhətdən sağlam
olmağa çağıran milli dəyər olaraq təqdim olunmuşdur. Klassiklərimizdən Məhəmməd Füzulinin “
Həqidətüs-şüəda”, yəni “Gözəlliklər bağçası” əsəri, Nəsirəddin Tusinin “ Əxlaqi-Nasiri” insanın anadan
olduğu gündən dünyasını dəyişdiyi günə qədərki dövr üçün lazım olan bilik, bacarıq və vərdişlər, mütərəqqi
adətlər, ənənələr, ailə səadəti, ata-ana, övlad məhəbbəti, vətən sevgisi, saflığı, paklığı, ədalətliliyi, halallığı,
bir sözlə, ədəb-ərkan qaydalarını, imkanlarını və bu kimi digər tərbiyəvi amilləri özündə əks etdirən mənəvi
dəyərlər olaraq göstərilmişdir. Burada göstərilmişdir ki, islamaqədərki milli-mənəvi dəyərlərimiz öz əksini
əsasən etnopedaqoji materiallarda, atalar sözləri və məsəllərdə, tapmacalarda, zərb-məsəllərdə, nağıllarda,
əfsanələrdə, dastanlarda və s. özünü qoruyub saxlamışdır. Ədəbiyyatın tədrisi prosesində bu materiallardan
istifadə etməklə uşaqlarda milli-mənəvi dəyərlərə məhəbbət hissi formalaşdırmaq mümkündür. Burada eyni
zamanda ana dilimiz xalqımızın milli-mənəvi sərvəti olaraq təqdim edilmişdir. Bu dilin öyrənilməsi hər bir
azərbaycanlı gəncinin qarşısında duran başlıca tələblərdən biri olaraq göstərilmişdir. Adət və ənənələrimiz
də xalqımızın mənəvi mədəniyyətinin ayrılmaz bir hissəsi olaraq təqdim edilmişdir. Azərbaycan türklərinin
çox qədim zamanlardan baharın gəlişinin, təbiətin oyanmasını bayram etməsi də ən gözəl ənənələrimizdən
biri olduğu göstərilmişdir.
1967-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ümumxalq bayramı kimi dövlət səviyyəsində qeyd edilən Novruz
bayramı, bayramla bağlı xalqımızın özünəməxsus mövsüm və mərasim nəğmələri, rəqsləri olduğu
gözönünə gtirilmişdir. Novruz bayramının xalq arasında geniş yayılmış xeyirxah əməlləri: bayram
günlərində kasıba, əlsiz-ayaqsıza, kasıb-kusuba kömək etmək, əl tutmaq kimi ənənələri çox yüksək
dəyərləndirilmişdir. Dil, din, adət-ənənələr millətə aid bir çox keyfiyyətləri-milli mənəvi simanı,
özünəməxsusluğu, milli xarakteri, emosional psixi amilləri, milli qüruru, qan yaddaşını özündə əks etdirən
milli-mənəvi dəyərlər olaraq çox yüksək qiymətləndirilmişdir.
Açar sözlər: milli, dəyər, mənəvi, adət, bayram, dil, din
ABSTRACT
National-spiritual education, its essence and content are clarified in the scientific article. First, the
constituent parts of national-spiritual education were shown, then it was proved that the main values that
determine the uniqueness of each nation are its religion, language, and national-spiritual values. For this
purpose, the Holy Qur'an, which stands at the basis of Islamic values, was presented as a national value that
calls all people to halal hard work, to be fair, loyal, honorable, virtuous, virtuous, zealous, militant, in other
words, to be morally healthy. Among our classics, Muhammad Fuzuli's "Haqidatus-shueda", i.e. "Garden of
Beauties", Nasireddin Tusi's "Akhlaqi-Nasiri", the knowledge, skills and habits necessary for the period
from birth to the day of death, progressive customs, traditions, family happiness, father - mother, child love,
love of the country, purity, purity, justice, halal, in short, moral values that reflect the rules of etiquette,
opportunities and other such educational factors. It is shown here that our pre-Islamic national and moral
values are mainly reflected in ethnopedagogical materials, proverbs and proverbs, riddles, proverbs, tales,
legends, epics, etc. has preserved itself. By using these materials in the process of teaching literature, it is
possible to form a feeling of love for national and moral values in children. Here, at the same time, our
mother tongue is presented as the national-spiritual wealth of our people. Learning this language is one of
the main requirements for every Azerbaijani youth. Our customs and traditions are also presented as an
integral part of the spiritual culture of our people. It has been shown that Azerbaijani Turks have celebrated
the arrival of spring and the awakening of nature since ancient times, which is one of our most beautiful
traditions.
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In 1967, Novruz was celebrated as a national holiday in Azerbaijan for the first time. The good deeds of
Nowruz holiday, which are widespread among the people: the traditions of helping the poor, the helpless,
the needy, and holding hands during the holidays are highly valued. Language, religion, traditions are highly
valued as national-spiritual values that reflect many qualities of the nation - national moral image,
uniqueness, national character, emotional and psychological factors, national pride, blood memory.
Keywords: national, value, moral, custom, holiday, language, religion
INTRODUCTION
Milli-mənəvi tərbiyə problemi geniş, çoxşaxəli və məzmunca rəngarəngdir. Mənbələrin birində göstərilir ki,
“Mənəvi-insanın daxili, ruhi aləmi ilə bağlı olan, mənəviyyatla əlaqədar; batini, qeyri-cismani, qeyri-maddi.
İnsanın mənəvi aləmi. Mənəvi tələbat. Mənəvi məsuliyyət. Mənəvi zəzab. Mənəviyyat-insanın mənəvi
keyfiyyətləri, normaları, yüksək əxlaq. Xaıqın mənəviyyatı. Yüksək mənəviyyat” [1, s.294]
H.Əhmədov və P. Əliyev milli-mənəvi tərbiyənin tərkib hissələri kimi aşağıdakıları qeyd edirlər:
1. Soykökümüzə və adət-ənənələrimizə əsaslanan tərbiyə;
2.İslam dininin təsiri ilə yaranmış mənəvi-əxlaq keyfiyyətlərin tərbiyəsi;
3. Ümumbəşəri dəyərlərin milli dəyərlərimizlə sintez halında yaranmış tərbiyəsi. [4, s.15]
Qloballaşma və inteqrasiya dövründə xalqımızın milli adət-ənənlərinin, milli-mənəvi dəyərlərinin mühafizə
edilərək daha da inkişaf etdirilməsi son dərəcə vacibdir. Hər bir xalqın özünəməxsusluğunu müəyyən edən
başlıca dəyər onun dini, dili və milli-mənəvi dəyərləridir. İslami dəyərlərin əsasında, bünövrəsində,
təməlində Qurani-Kərim dayanır. Bu müqəddəs kitab bütün insanları halal zəhmətə, ədalətli, sədaqətli,
mərifətli, şərafətli, fəzilətli, ismətli, qeyrətli, mübariz olmağa, başqa sözlə desək, mənəvi cəhətdən daha
sağlam olmağa çağırır. Möhtəşəm və müqəddəs kitab elmi dünyagörüşü qazanmağın ilk mənbəyi hesab
edilir. Elm və Quranda bildirilən həqiqətlərə uyğun istiqamətləndirildiyi təqdirdə çox sürətlə irəliləyər və
bəşəriyyətə daha çox xidmət edər.
Pedaqoji ədəbiyyatlardan birində göstərilir ki, “ İslam dininin bütün insanlara, ilk növbədə, əlbəttə
müsəlmanlara öyüd verən, mərhəmət bəxş edən, onları həssas, nəzakətli, abıtlı-həyalı olmağa çağıran
müqəddəs Qurani-Kərimi ədəb-ərkana aid hikmətlərlə doludur. Həmin hikmətləri dərindən öyrənən və
onların ruhuna uyğun hərəkət etməyi özündə vərdiş halına salan adam şəxsi həyatında, məişətdə,
kollektivdə, ictimai yerlərdə heç vaxt ədəbsiz iş görməz ” [ 8, s.67]
Pedaqoqlardan Y.Ş. Kərimov isə göstərir ki, “ Quran bir haqq yolu, bir ecazkar kitabdır. İnsanları doğru yola
dəvət etmək üçün göndərilmiş əvəzsiz möcüzədir” [5, s.11].
Qurani-Kərimdə əxlaqi təlimin geniş yer tutmasını göstərən Z. İ. Qaralov bu təlimin istiqamət və
məqsədlərini müəyyənləşdirərək yazır:” Quranda əxlaqi təlim ən geniş yer tutur və iki istiqamətdə, iki
məqsədlə tətbiq edilir. Birincisi, səhv yoldan çəkindirmək, ikincisi, düz yolla inkişafı sürətləndirmək və ya
inkişafa sövq etmək” [6, s.31].
Akademik Ziya Bünyadov isə müqəddəs kitabımız Quran haqqında yazır: “ Ərəb sözü olan Quran “ qiraət”,
“ ucadan qiraət” sözləri bir-birinin ardınca düzüb demək mənasını daşıyır. Qurani-Kərim bir milyarddan
artıq insanın etiqad etdiyi İslam dininin müqəddəs kitabı, ərəb ədəbi dilinin ən möhtəşəm abidəsi və səmavi
kitablardan ən sonuncusudur. Qurani-Kərim Məhəmməd peyğəmbərə təqribən 23 il ərzində Allah-təala
tərəfindən vəhy olunmuşdur. Əl-Bəqərə surəsinin sonuncu iki ayəsi istisna olmaqla ( bu iki ayə peyğəmbərə
bilavasitə Allah-təala tərəfindən vəhy edilmişdir). Qurana, həmçinin müshəf ( səhifələnmiş kitab, lülə
halında bükülmüş kağız), zikr (xəbərdarlıq, xatırlatma, öyüd-nəsihət), firqan (haqla nahaqqı ayır edən) və s.
deyilir.
Qurani-Kərim Məhəmməd Əleyhissəlama Allahın vəhy mələyi Cəbrayıl vasitəsilə Mədinədə nazil
olmuşdur” [3, s.153].
Gənc nəslin elmi dünyagörüşünün formalaşmasında ümumtəhsil məktəblərdə tədris olunan fənlər daha geniş
imkanlara malikdir. Şübhəsiz, hər hansı bir fənnin tədrisi prosesində şagirdlər müəyyən elmi biliklər və
dünyagörüşü qazanırlar. Lakin hər hansı bir fənnin tədrisi zamanı əlavə didaktik materialların gücündən bir
vasitə kimi istifadə etməklə şagirdlərdə daha geniş elmi dünyagörüş yaratmaq, sonra onları inkişaf etdirmək
və formalaşdırmaq olar. İslam dəyərləri, sözün əsl mənasında, kamil insan yetişdirməyə qadirdir. Kamil
insan isə bütün elmləri kamil bilən, sözündə, əməlində, rəftarında və ictimai mühitə münasibətində
nümunəvi olan, rəftarında və ictimai mühitə münasibətində nümunəvi olan, bütün örnəklərdən nümunə
götürən insana deyilir. Bunların şagirdlərə aydınlaşaşdırılması üçün onlara müstəqil, xüsusi və müəyyən
vaxt çərçivəsində planlı, məqsədyönlü və mütəşəkkil surətdə məlumat verilməlidir. Məqsədyönlü və
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mütəşəkkil işlərin planlaşdırılması isə daha çox təlim prosesi vasitəsilə mümkün sayılır. Məhz təlim
prosesində islam dəyərlərinin mahiyyətini aydınlaşdırmaq mümkündür. Azərbaycan Respublikası dünyəvi
dövlət olsa da yetişən gənc nəslə dini hislərin aşılanmasına da diqqət yetirilməlidir. Professor Z.Qaralov
yazır: "İslam elmi fərdlərin mənəvi saflaşması məsələ-sində çox dəyərli tərbiyə sistemi formalaşdırmışdır.
Bu elmin nailiyyətlərini yeniləşən Azərbaycanda geniş tətbiq etməklə, insanların və cəmiyyətin mənəvi
saflaşdırılması işində böyük uğurlar əldə etmək olar" [2,s.26].
Unutmaq olmaz ki, adı çəkilən müqəddəslər və onlara aid yazılmış elmi biliklər toplusu ilə yanaşı,
müqəddəs yerlər, yəni: məscidlər, pirlər, ocaqlar, sərdabələr, türbələr, minarələr, ehramlar, ziyarətgahlar,
oruc tutmaq, namaz qılmaq kimi mütərəqqi adət-ənənələr islam dəyərləri sayılır. Bundan başqa,
klassiklərimiz tərəfindən yazılmış bir sıra əsərləri də islam dəyər hesab etmək olar. Məsələn, Məhəmməd
Füzulinin “ Həqidətüs-şüəda”, yəni “Gözəlliklər bağçası” əsəri Allaha, Peyğəmbərə və Qurana xitabən
yazılmış bir əsərdir. Əsər insanın anadan olduğu gündən dünyasını dəyişdiyi günə qədərki dövr üçün lazım
olan bilik, bacarıq və vərdişlər, mütərəqqi adətlər, ənənələr, ailə səadəti, ata-ana, övlad məhəbbəti, vətən
sevgisi, saflığı, paklığı, ədalətliliyi, halallığı, bir sözlə, ədəb-ərkan qaydalarını, imkanlarını və bu kimi digər
tərbiyəvi amilləri özündə əks etdirir. Yaxud Nəsirəddin Tusinin “ Əxlaqi-Nasiri” əsərini götürsək, bu əsəri
bir başa islam dəyərlərindən biri hesab etmək olar. Ona görə ki, bu əsər Allaha xitabən başlamış və onun ilk
səhifələrində “Quranın 17 ayəsinə müraciət olunuşdur. Bu əsərdən məktəblilərin elmi dünyagörüşlərinin
formalaşmasında istifadə etmək olar. Belə ki, islamaqədərki milli-mənəvi dəyərlərimiz öz əksini əsasən
etnopedaqoji materiallarda, atalar sözləri və məsəllərdə, tapmacalarda, zərb-məsəllərdə, nağıllarda,
əfsanələrdə, dastanlarda və s. özünü qoruyub saxlamışdır. Ədəbiyyatın tədrisi prosesində bu materiallardan
istifadə etməklə uşaqlarda milli-mənəvi dəyərlərə məhəbbət hissi formalaşdırmaq mümkündür.
Dərslərdə Azərbaycan və bütövlükdə dünya klassiklərindən hər hansı birinin əsərlərindən danışarkən həmin
əsərdəki dəyərlər barədə geniş və müfəssəl məlumat verilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, bu
məlumatların hər biri məktəblilərin elmi dünyagörüşlərinin formalaşdırılması baxımından müstəsna dərəcəli
əhəmiyyət kəsb edir. Milli-mənəvi dəyərlər şagirdlərə bir neçə istiqamətdə aşılana bilər. Birincisi, millimənəvi dəyərlərdən orta məktəb şagirdlərinə öyrədilməsi vacib sayılan biliklərin həcmini və məzmununu
müəyyənləşdirmək yolu ilə. Xüsusilə, humanitar fənlərin ( ədəbiyyat, tarix) tədrisində bu məsələlərin yerini
və məzmununu aydınlaşdıraraq. İkincisi, sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər prosesində bu dəyərləri
aşılamağın imkanlarını, yollarını, forma və metodlarını işləyib hazırlamaqla. Buna misal olaraq disputlarda,
şeir müzakirəsində, rəsm sərgisində, milli bayramlarımızda, Qurtuluş, Soyqırım, Konstitusiya və Həmrəylik
günlərində şagirdlərə aşılanması vacib olan dəyərlərin qabardılması və qeyd edilən bütün tarixi hadisələrin
mahiyyətinin izah edilməsi yolları ilə də məktəblilərdə milli-mənəvi hissləri formalaşdırmaq mümkündür.
Tarixdə bir çox şəxsiyyətlər vardır ki, onlar milli-mənəvi dəyərlərin məzmununu, onun komponentlərini,
xalqın həyatındakı rolunu, millət üçün nə demək olduğunu açıqlamağa çalışmışlar. Azərbaycan xalqının dili
də onun milli varlığını müəyyən edən başlıca amillərdəndir. Dövlətin formalaşmasında, onun yaşamasında,
varlığının sübut edilməsində dil önəmli faktordur. Bu gün Azərbaycan dili dövlət dili olaraq qorunur. Neçəneçə böyük mədəniyyətin yaradıcısı olan xalqımızın tarixi qədər onun dilinin təşəkkülü tarixi də olduqca
qədimdir. Milyonlarla azərbaycanlının mədəni inkişaf vasitəsi olan dil tarixən nəinki Qafqazda yayılıb, hətta
müəyyən dövrlərdə daha geniş məkanda müxtəlif dilli xalqların da istifadə etdikləri ümumi dil olub.
Tarixdən bizə bəllidir ki, Azərbaycan dili türk mənşəli ümumxalq canlı danışıq dili zəminində əmələ gəlib
şifahi ədəbi dilə çevrilənədək və sonrakı mərhələlərdə yüz illər boyunca mürəkkəb yol keçib.
Qədim və zəngin mədəniyyətə malik olan Azərbaycan xalqı dünya sivilizasiyasına dəyərli töhfələr verib.
Zaman keçdikcə, dövrün tələbinə uyğun olaraq, Azərbaycan dilinin istifadə dairəsi də genişlənib, onun
tətbiqinin və inkişafının elmi əsaslar üzərində aparılması ehtiyacı meydana çıxıb. Müstəqilliyimiz əldə
olunduqdan sonra dövlət rəmzlərindən biri sayılan - dilin Azərbaycan dilinin tətbiq və inkişaf etdirilməsinə
dövlət qayğısı artırıldı. Ana dilimizin öyrənilməsi, elmi tədqiqinin fəallaşdırılması, dilimizin cəmiyyətdə
tətbiq dairəsinin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməyə başlandı. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
məlum Sərəncamı əsasında "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Qanun layihəsinin
hazırlanması dilimizə olan diqqətdən irəli gəldi. "Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis
edilməsi haqqında" Heydər Əliyevin 9 avqust 2001-ci il Fərmanı dilimizin inkişafına öz töhfələrini verdi.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev öz irsində xalqımızın milli-mənəvi sərvəti olaraq təqdim etdiyi ana dilimizin
öyrənilməsi ilə bağlı azərbaycanlı gənclərin qarşısında bir neçə tələblər qoyurdu. Bunlar aşağıdakılardan
ibarətdir:
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1. Hər bir gənc birinci növbədə öz dilini, ana dilini bilsin, çünki bu anasının dilidir. Bu ölkənin dövlət
dilidir.
2. Gənc bu dildə təhsil almalı, bu dildə yazmalı, bu dildə oxumalıdır.
3. Bu dildə Azərbaycan xalqının zəngin tarixini, zəngin mədəniyyətini, əsrlər boyu yaratmış böyük
irsini öyrənməyi bacarmalıdır.
Bütün türk dünyası xalqlarına mənsub olan “ Dədə Qorqud”, “ Manas”, “ Alpamış”, “ Koroğlu” kimi
dastanlarımız, Nizami, Füzuli, Nəsimi, Məhtimqulu, Abay kimi şair və yazıçılarımızın əsərlərini
vətənpərvərlik, vətənə sədaqət kimi mənəvi dəyərlərin gücləndirilməsində ən dəyərli mənbələrdir.
Xalqımız əsrlər boyu bir çox gözəl adət və ənələri hifz edib saxlamışdır. Adət və ənənələr insanın
doğulduğu gündən ölümünə qədər onu müşayiət edir. İstər şad və istərsə də qəmgin günlərimizdə onlar
bizimlə yaşayır. Adət və ənənələr hər hansı bir xalqın mənəvi mədəniyyətinin ayrılmaz bir hissəsidir. Hər bir
xalqın mədəniyyəti, milli iftixar hissi, estetik zövqü, mənəviyyatı onun adət və ənələrində öz əksini
tapmışdır.
Etnoqrafiya elmi artıq çoxdan sübut etmişdir ki, müxtəlif xalqların həyatında adət, ənənə və mərasimlərin
yaranması üçün ilk əvvəllərdə bir sıra obyektiv və qanunauyğun səbəblər olmuşdur. Bu səbəblər hansılardır?
Ümumiyyətlə mərasim, adət və ənənələr nə vaxt və nə üçün meydana gəlmişdir?
Adət və ənələri tarixi zərurətlə əlaqədar olaraq yaranması ibtidai icma quruluşu dövründən, insanların ilk
cəmiyyət formasında birləşməsi ilə başlanır. Bu zaman ayrı-ayrı adamların qruplar, kollektivlər halında
birləşməsi, qəbilə və tayfaların meydana gəlməsi və onların arasında tez-tez təkrar olunan müxtəlif
münasibətlərin yaranması nəticəsində adət və ənələrin bünövrəsi qoyulurdu. Bununla belə, adət və ənələrin
meydana gəlməsini əsaslandıran başlıca səbəb istehsalın inkişafı və insanların əmək fəaliyyətinin tələbi
olmuşdur. İnsanların ictimai və şəxsi həyatında, ailədə işlədikləri və davrandıqları kollektivdə və cəmiyyətdə
baş verən, yadda saxlanılması zəruri sayılan bir sıra mühüm hadisələri təntənəli şəkildə qeyd etməsi çox
qədim tarixə malikdir. Adət və ənələri tarixi zərurətlə əlaqədar olaraq yaranması ibtidai icma quruluşu
dövründən, insanların ilk cəmiyyət formasında birləşməsi ilə başlanır. Bu zaman ayrı-ayrı adamların qruplar,
kollektivlər halında birləşməsi, qəbilə və tayfaların meydana gəlməsi və onların arasında tez-tez təkrar
olunan müxtəlif münasibətlərin yaranması nəticəsində adət və ənələrin bünövrəsi qoyulurdu. Bununla belə,
adət və ənələrin meydana gəlməsini əsaslandıran başlıca səbəb istehsalın inkişafı və insanların əmək
fəaliyyətinin tələbi olmuşdur. Bayram və mərasimlərin mahiyyətini dərk etmək üçün əvvəlcə terminlərlə
əlaqədar olan bəzi məsələləri aydınlaşdırmaq lazımdır. Çünki istər danışıq dilində və istərsə də ədəbiyyatda
bu terminlər çox vaxt bir-biri ilə qarışdırılır. Yeri gəlmişkən bir məsələni də qeyd edək ki, adət, mərasim,
ənənə, ayin və s. anlayışlar arasında həmişə fərq qoymaq bir qədər çətindir.
“ Bayram” anlayışı altında tarixi, əmək, dövlət və mülki hadisənin xatirəsi ilə bağlı olaraq qəbul edilmiş
şənlik və təntənə başa düşülür. Bayram-ənənənin təzahür formasıdır. Bayram adətən dünya, qitə, dövlət,
xalq miqyasında və ya müəyyən inzibati-etnoqrafik qrup daxilində, hər hansı bir insan kollektivi daxilində
qeyd edilir. Bayramın bəzi hallarda bir neçə gün davam etməsi xarakterikdir. Hər bir bayramın özünəməxsus
mərasim qaydaları, ayinləri, adət-ənələri və ehkamları mövcuddur. Bayramlar, adətən, geniş ictimai və
kütləvi xarakter daşıdığı üçün geniş miqyasda və hamı tərəfindən qeyd edilir-bayram edilir.
Adət müəyyən mərasimləri və qaydaları icra etmək üsulu kimi başa düşülür. Adət hamı tərəfindən qəbul
edilmiş ümumi birgəyaşayış qaydalarının, insan davranışının, hərəkətlərinin, qarşılıqlı münasibətlərinin
təzahür forması olub, sabitləşmiş ənənəvi qaydalara əsaslanır. Adətlər ictimai rəyin təsir gücü altında olub
nəsildən-nəslə keçir və onlara cəmiyyətdə ciddi riayət edilir. Lakin mövcud cəmiyyətdə elə adətlər olur ki,
onların saxlanmasına ehtiyac qalmır və onlar tədricən aradan çıxır, yaxud yeni məzmun və forma qəbul
edirlər.
Ənənə isə adətdən fərqli olaraq məzmun etibarilə daha əhatəli və geniş mənada işlədilir. O, cəmiyyətin və
məişətin inkişaf gedişinə müəyyən təsir göstərən adət, dəb və mərasimlərin məcmusudur. Ənənələr xüsusi
ictimai hadisə olub, uzun müddət cəmiyyətdə davam edir və nəsildən-nəslə keçir. Onlar həmçinin həyatın
müxtəlif sahələrinin ( iqtisadi, milli, mədəni, inqilabi, məişət, peşə və s.) əhatə edir. Ənənələr ictimai şüurun
müxtəlif sahələrində ( əxlaq, siyasət, din, elm və s. ) və eləcə də istehsalatda özünü biruzə verir. Bayramlar,
adət və mərasimlər-ənənənin əyanilik ünsürləri olub, ona forma və xarici görkəm verir. Ənənələr bir
kollektiv, müəssisə və ölkə daxilində yaranır, müəyyən normalar daxilində tənzim edilir. Ölkəmizdə
keçirilən yeni bayramlar, nümayişlər və s. buna misal ola bilər.
Bayramların, adət və ənənələrin icra edilməsi qaydalarına mərasim( mərasim-ərəbcə rəsmi ayinlər, təntənə,
şənlik deməkdir) deyilir. Mərasim üçün müəyyən şənliyin, təntənənin, hərəkətlərin, musiqinin və rəmzi
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cəhətlərin olması xarakterikdir. Adətlərin ən başlıca xüsusiyyəti-nəsildən-nəslə keçən ardıcıllıqdır.
Ardıcıllıq-inkişafın ayrılmaz hissəsidir.
Azərbaycan türklərinin çox qədim zamanlardan baharın gəlişinin, təbiətin oyanmasını bayram etməsi də ən
gözəl ənənələrimizdən biridir. Bu qəbildən olan adətlərimiz xalqımıza xas milli-mənəvi dəyərlərimizdən
hesab edilərək nəsillərdən-nəsillərə ötürülürək qorunması hər bir kəsin qarşısında duran başlıca vəzifələrdən
sayılır.
Məlimdur ki, Novruz bayramı Azərbaycanda və eləcə də bütün Şərqdə islamdan çox-çox əvvəl qeyd edilən,
sevilən, yolu intizarla gözlənilən bayramlardandır. Novruz yazın gəlməsi, gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi,
yeni ilin başlanması bayramıdır.
1967-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda Novruz bayramı ümumxalq bayramı kimi dövlət səviyyəsində
qeyd edildi. Martın 20-21-də gəzinti, yarmarkalar təşkil olundu, teatrlaşdırılmış tamaşada “Novruz və Bahar
qızı” göstərildi. Bahar qızı Qız qalasının üstündə bahar tonqalını yandırdı. Baharın bu cür qarşılanmasını
Bakıya gəlmiş yaxın-uzaq qonaqları da valeh etdi. Bu bayramla bağlı xalqımızın özünəməxsus mövsüm və
mərasim nəğmələri, rəqsləri vardır. Müxtəlif oyunlar, cıdır, at belində xalq oyunları- bütün bunlar yazın və
Novruzun şərəfinə olmuşdur.
Novruz bayramının xalq arasında geniş yayılmış xeyirxah əməlləri də var. Bu da ilk növbədə bayram
ərəfəsində və bayram günlərində yetim-yesirə, əlsiz-ayaqsıza, kasıb-kusuba kömək etmək, əl tutmaqdır.
Bu bayram haqqında mənbələrin birində yazılır: “ Hər bir xalqın tarixində müxtəlif bayramlar, el şənlikləri
olmuşdur. Onlardan bəziləri xalqa yad müəyyən bir ideologiya ilə bağlı olduğundan zaman keçdikcə
unudulmuş, yaddaşlardan silinmişdir. Yalnız o bayramlar əsrlərin sınağından keçir ki, onların əsasında
humanist milli və bəşəri ideyalar durur. Azərbaycan xalqının uzaq qədimlərdən bu günədək sevə-sevə qeyd
etdiyi belə bayramlardan biri də Novruz bayramıdır” [7, s.145].
Göründüyü kimi dil, din, adət-ənənələr tarixi şəxsiyyətlərimizin irsində millətin həyatında böyük anlam və
mahiyyət kəsb edən, millətə aid bir çox keyfiyyətləri-milli mənəvi simanı, özünəməxsusluğu, milli xarakteri,
emosional psixi amilləri, milli qüruru, qan yaddaşını özündə əks etdirən milli-mənəvi dəyərlər olaraq çox
yüksək qiymətləndirilir.
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ÇOK DEĞİŞKENLİ VE SAĞLAM ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON YÖNTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF MULTIVARIATE AND ROBUST MULTIVARIATE REGRESSION
METHODS
Barış ERGUL
ORCID: 0000-0002-1811-5143
ÖZET
Mısır gevreği, mısırdan nişasta ve embriyonun büyük kısmı alındıktan ve mısır nişastası veya şurubu
üretiminin, yaş öğütme sisteminde kullanılan işlemlerde, kepek ayrıldıktan sonraki veya endospermin
enzimatik işleminden sonraki, en az %40 protein içeren kalıntının kurutulmuş biçimi olarak
tanımlanmaktadır.
Mısır gevreği, kahvaltılık olarak sıklıkla tüketilen en yaygın kullanıma sahip besinlerden biridir. Mısır
gevrekleri, çoğu zaman kilo vermek veya kilo kontrolü sağlamak için tüketilmektedir. Mısır gevreğinin güne
zinde ve enerjik başlamayı sağlamasının yanında beyin faaliyetlerini düzenlediği, konsantrasyonu arttırdığı
belirtilmektedir.
Regresyon analizi, aralarında nedensellik ilişkisi bulunan iki/daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi
açıklamaya çalışan yaygın kullanıma sahip istatistiksel analizlerden birisidir. Çok değişkenli regresyon
analizinde, bağımlı değişken sayısı önem kazanır ve bağımlı değişken sayısı birden fazla olmak zorundadır.
Bağımlı ve bağımsız değişkenler sürekli değişken ise, bağımlı ve bağımsız değişken setleri arasında bulunan
doğrusal ilişkinin incelenmesinde çok değişkenli çoklu doğrusal regresyon kullanılmaktadır. Çok değişkenli
çoklu regresyon analizini yapabilmek için bazı varsayımların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar; hata
matrisinin beklenen değerinin sıfır olmasıdır. Diğer varsayım, hata matrisinin satırlarının birbiri ile ilişkisiz
olduğu varsayımıdır. Son varsayım, hata matrisinin çok değişkenli normal dağılıma sahip olması
varsayımıdır. Günümüzde, kovaryans matrislerinin sağlam kestiricilerinin sıkça kullanılması nedeniyle,
sağlam çok değişkenli regresyon analizleri kullanılmaya başlamıştır. Ancak burada, hata matrisinin çok
değişkenli normal dağılıp-dağılmadığı önem kazanmaktadır.
Bu çalışmada; mısır gevreği için elde edilen kalori ve protein miktarı bağımlı değişkenler, sodyum ve
karbonhidrat miktarı bağımsız değişkenler olarak alınarak çok değişkenli çoklu regresyon analizi
uygulanmış. Ancak hata matrisinin çok değişkenli normal dağılım göstermemesi üzerine sağlam çok
değişkenli çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. İki adet çok değişkenli çoklu regresyon analizlerinin
performanslarının karşılaştırılmasında AIC kullanılmıştır. Mısır gevreği veri setinde, en küçük AIC değerini
veren teknik olarak sağlam çok değişkenli çoklu regresyon analizi bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mısır gevreği, Çok Değişkenli Regresyon, Sağlam Çok Değişkenli Regresyon, AIC.
ABSTRACT
It is a corn flake that is defined as the dried form of the remaining residue containing at least 40% protein,
which is used in the grinding system of corn starch or syrup production, with the removal of a large part of
the starch and embryo.
Corn flakes are one of the most commonly consumed foods and are frequently consumed as breakfast. Corn
flakes are often consumed to lose weight or provide weight control. It is stated that corn flakes regulate brain
activities, provide the day fit and energetic to the day, and increase concentration.
Regression analysis is a common statistical analysis that tries to explain the relationship between two/more
variables with a causality relationship between them. In multivariate regression analysis, the number of
dependent variables becomes important and the number of dependent variables must be more than one. If
dependent and independent variables are continuous variables, multivariate linear regression is used to
examine the linear relationship between dependent and independent variable sets. To analyze multivariate
multiple regression, some assumptions must be realized. These; the expected value of the error matrix is
zero. The other assumption is the assumption that the lines of the error matrix are unrelated to each other.
The last assumption is that the error matrix has a multivariate normal distribution. Nowadays, due to the
frequent use of robust covariance matrices, robust multivariate multiple regression analyzes have started to
be used. However, the error matrix must be multivariate and normally distributed.
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In this study, multivariate multiple regression analysis was applied with the amount of calories and protein
as dependent variables, and the amount of sodium and carbohydrate as independent variables. However, it
was applied to robust multivariate multiple regression when the error matrix did not come from a
multivariate normal distribution. AIC was used to compare the performance of two multivariate multiple
regression analyses. In the data set for corn flakes, the lowest AIC value was found in the robust multivariate
multiple regression analysis.
Keywords: Corn flakes, Multivariate Regression Analysis, Robust Multivariate Regression Analysis, AIC.
GİRİŞ
Mısır gevreği, dünyanın her yerinde kahvaltı yemeği olarak tüketilen, en besleyici yiyeceklerden birisidir.
Temel olarak, ana maddesi olan mısırdan hazırlanır, şeker veya tuz gibi lezzetlerin eklenmesiyle hazır hale
gelir (Engineers India Research Institute Report).
Mısır gevreği, kahvaltılık olarak sıklıkla tüketilen en yaygın kullanıma sahip besinlerden biridir. Mısır
gevrekleri, çoğu zaman dengeli beslenmeyi sağlamak için tüketilmektedir. Mısır gevreğinin vitamin ve
mineral kaynağı olması sayesinde, güne zinde ve enerjik başlamayı sağlamasının yanında olumlu ve
olumsuz sağlık etkileri tartışılmasına rağmen beyin faaliyetlerini düzenlediği, konsantrasyonu arttırdığı
belirtilmektedir (Sargın, 2019).
Son yıllarda, kahvaltılık gevrekler özellikle mısır gevrekleri insan beslenmesinde önemli bir enerji kaynağı
haline gelmiştir. Türkiye’de 2002 yılında 4090 ton olan kahvaltılık gevrek satışları, 2007 yılında %25,67’lik
büyüme göstermiş ve 5140 tona ulaşmıştır (Ezer, 2015). Yıllar itibariyle kahvaltılık gevrek tüketimi
artmaktadır.
Bu çalışmada; mısır gevreği için elde edilen kalori ve protein miktarı bağımlı değişkenler, sodyum ve
karbonhidrat miktarı bağımsız değişkenler olarak alınarak çok değişkenli çoklu regresyon analizi
uygulanmıştır. Ancak hata matrisinin çok değişkenli normal dağılım göstermemesi üzerine ek olarak, sağlam
çok değişkenli çoklu regresyon analizi uygulanmıştır.
YÖNTEM
Regresyon analizi, aralarında nedensellik ilişkisi bulunan iki/daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi
belirlemek amacıyla oluşturulmuş bir istatistiksel analiz tekniğidir.
Çok değişkenli regresyon analizinde, bağımlı değişken sayısı önem kazanır ve bağımlı değişken sayısı
birden fazla olmak zorundadır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler sürekli değişken ise, bağımlı ve bağımsız
değişken setleri arasında bulunan doğrusal ilişkinin incelenmesinde çok değişkenli çoklu doğrusal regresyon
kullanılmaktadır. Çok değişkenli çoklu doğrusal regresyon modeli,
Y=Xβ+ε
(1)
ile verilir. Burada, Y; nxp boyutlu bağımlı değişkenler matrisi, X; nx(q+1) boyutlu bağımsız değişkenler
matrisi, β; (q+1) xp boyutlu regresyon katsayıları matrisini ve ε; nxp boyutlu hata matrisini göstermektedir.
Çok değişkenli çoklu regresyon analizini yapabilmek için bazı varsayımların gerçekleşmesi gerekmektedir.
Bunlardan ilki; hata matrisinin beklenen değerinin sıfır olmasıdır. Bu varsayım, modelin doğrusal olduğunun
göstergesi ile ilgili varsayım olarak bilinmektedir. Diğeri, hata matrisinin satırlarının birbiri ile ilişkisiz
olduğu varsayımıdır. Kovaryans matrisi ile ilgili bir varsayımdır. Son varsayım, hata matrisinin çok
değişkenli normal dağılıma sahip olması varsayımıdır (Srivastava ve Khatri, 1979).
Günümüzde, kovaryans matrislerinin sağlam kestiricilerinin sıkça kullanılması nedeniyle, çok değişkenli
doğrusal regresyon analizi de buna bağlı olarak değişimler geçirmiştir ve sağlam çok değişkenli doğrusal
regresyon analizleri kullanılmaya başlamıştır. Ancak burada, hata matrisinin çok değişkenli normal dağılıpdağılmadığı önemlidir. Hata matrisi çok değişkenli normal dağılımdan gelmediği durumlarda, sağlam çok
değişkenli doğrusal regresyon analizleri kullanılmalıdır.
AIC (Akaike Information Criteria), iki yöntemin model kestirimleri ve parametre sayılarını eş zamanlı
olarak karşılaştırılmasına dayalı bir ölçüttür. Bu nedenle tekniklerin performanslarını karşılaştırmada sıkça
kullanılmaktadır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Bu çalışmada, mısır gevreği için elde edilen veriler, Petra Isenberg, Pierre Dragicevic ve Yvonne Jansen
tarafından derlenmiştir.
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Bu veri setinde, elde edilen kalori ve protein miktarı bağımlı değişkenler, sodyum ve karbonhidrat miktarı
bağımsız değişkenler olarak alınmıştır. Analizde 58 adet mısır gevreği kullanılmıştır. Çok değişkenli çoklu
doğrusal regresyon analizi uygulanmış ve ilgili sonuç Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Mısır Gevreği Verileri için Çok Değişkenli Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Kalori
Protein
Sabit Terim
78,479525
3,196005
Sodyum
0,057421
-0,000177
Karbonhidrat
1,296262
-0,049683
AIC
434,581576
Sonraki aşamada, hata matrisinin çok değişkenli normal dağılıp-dağılmadığı tespit edilecektir. Analiz
sonucu Tablo 2’de verildiği gibidir. Tablo 2’ye göre, hata matrisinin çok değişkenli normal dağılımdan
gelmediği görülmektedir (p<0,05). Hata matrisi için Q-Q Grafiği de Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’e göre,
hata matrisinde aykırı değerler olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Mısır Gevreği Verileri için Hata Matrisinin Çok Değişkenli Normallik Analizi
Örneklem
Değişken
Eğim
t
p
Hacmi
Sayısı
Katsayısı
58
2
0,861
6,879 0,001
Şekil 1. Mısır Gevreği Verileri için Hata Matrisi Q-Q Grafiği
Chi-square Q-Q plot
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8
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6
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1
2
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2
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44
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32
22
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35
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11
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7
21
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31
33
34
17
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28
37
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8
39
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Sonrasında, %10 Trimmed (Budanmış) Çok değişkenli çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmış ve ilgili
sonuç Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Mısır Gevreği Verileri için %10 Budanmış Çok Değişkenli Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Kalori
Protein
Sabit Terim
78,479515
3,195995
Sodyum
0,057411
-0,000157
Karbonhidrat
1,296252
-0,049663
AIC
434,581569
İki yöntemin AIC değerleri incelendiğinde, %10 Budanmış (Sağlam) Çok değişkenli Çoklu Doğrusal
regresyon analizi için AIC değeri daha düşük bulunmuştur. Dolayısıyla, en iyi yöntemin %10 budanmış
(sağlam) çok değişkenli çoklu doğrusal regresyon analizi olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ
Yapılan bu çalışmada, mısır gevreğinden elde edilen veri seti kullanılarak, kalori ve protein miktarı bağımlı
değişkenler, sodyum ve karbonhidrat miktarı bağımsız değişkenler olarak alınmıştır. Veri setinden hareketle,
Çok değişkenli çoklu doğrusal regresyon analizi ve sağlam Çok değişkenli çoklu doğrusal regresyon
analizleri uygulanmıştır. Çok değişkenli regresyon analizlerinde, daha düşük AIC değeri veren %10
budanmış Çok değişkenli çoklu regresyon analizi uygulanması önerilmektedir.
KAYNAKÇA
1.
2.
3.
4.
5.

Engineers India Research Institute Report, Project Code: EIRI/DFR/3954.
Sargın, H.S. (2019). Ülkemizde Tüketilen Kahvaltılık Gevrek Ürünlerinin Glisemik İndeks ve Protein
Sindirilebilirliklerinin In Vitro Gastrointestinal Sistem ile İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Sebahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Ezer, E. (2015). https://prezi.com/n52pgecqtkve/pnar-kahvaltlk-gevrek/
Srivastava, M.S. & Khatri, C. G. (1979). An Introduction to Multivariate Statistics. Elsevier N.
Holland Inc.
Isenberg, P., Dragicevic, P., & Jansen, Y. Cereal Data. https://perso.telecomparistech.fr/eagan/class/igr204/datasets

583

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

BETON KIRMA DENEYİNİN SAĞLAM İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERDEN M, MM VE S
KESTİRİM YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF CONCRETE BREAKING EXPERIMENT BY USING M, MM, AND S
ESTIMATION METHODS OF ROBUST STATISTICAL METHODS
Barış ERGUL
ORCID:0000-0002-1811-5143
ÖZET
Beton kırma deneyinde, açığa çıkan enerji miktarı ile darbe değeri arasında ilişki kurulmaya çalışılır,
genellikle maden mühendisliğinde kullanılır. Darbe değeri, gevreklik olarak adlandırılan be3 değişkeni
değerleri ile ölçülmektedir. Açığa çıkan enerji ise, spesifik enerji olarak adlandırılmaktadır.
Regresyon analizi, gözlenen bir olayın fonksiyonel yapısının belirlenmesi amacına yönelik olarak ortaya
çıkmıştır. Regresyon analizi, gözlem değerlerinin matematiksel bir fonksiyon yardımıyla ifade edilmesini
amaçlamaktadır. Regresyon analizinde yaygın kullanıma sahip En Küçük Kareler (EKK) yöntemi
kullanılarak parametre tahminlerinin yapılabilmesi için bazı varsayımlar vardır. Bu hata terimlerine ait
varsayımlar sağlanmadığı durumlarda, EKK yöntemine alternatif olarak geliştirilen sağlam regresyon analizi
yöntemlerine başvurulmaktadır.
İyi bilinen sağlam regresyon analizi yöntemleri; M, MM ve S kestirim yöntemleridir. M-Kestirim
yönteminde, hata terimlerinin kareleri toplamını minimum yapmak yerine hata terimlerinin fonksiyonunu
minimize edilmektedir. S-Kestirim yöntemi, M-Kestirim yöntemi ile ilişkilendirilmiş bir regresyon kestirimi
olarak bilinmektedir. S-Kestirim yöntemi, hata terimlerinin M-Kestirim yöntemi ile ölçeklendirilmesine
dayanmaktadır. MM-Kestirimi de S- Kestirim yöntemi kullanılarak elde edilen hata terimlerine yeniden MKestirimi uygulanması ile ortaya çıkmıştır.
Beton kırma deneyinde; spesifik enerji değişkeni, bağımlı değişken ve gevreklik ölçüsü olarak ele alınan be3
değişkeni, bağımsız değişken olarak ele alınarak, ilk aşamada EKK yöntemi uygulanmıştır. EKK yöntemi
uygulandığında, hata terimi varsayımları karşılamadığı, daha açık ifade ile hata terim dağılımının normal
dağılım olmadığı tespit edilmiştir. Sonraki aşamada, M, MM ve S kestirim yöntemleri uygulanmış ve
parametre değerleri bulunmuştur. En iyi hangi yöntemin olacağı konusunda, AIC ölçüsünden
faydalanılmıştır. AIC ölçüsünün kullanılmasının nedeni, örneklem içi ve dışı başarılı bir karşılaştırma ölçüsü
olmasıdır.
Beton kırma deneyinde, en düşük AIC değerini veren yöntem olarak S-kestirimi bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Beton kırma deneyi, Regresyon Analizi, EKK, MM-Kestirimi, S-Kestirimi.
ABSTRACT
In the concrete breaking experiment, a relationship between the amount of energy released and the impact
value is used in mining engineering in general. The impact value is measured by the be3 variable values
called crispness. The released energy is called specific energy.
Regression analysis is to determine the functional structure of an observed event. Regression analysis is that
it aims to express observation values with the help of a mathematical function. Regression analysis is that
there are some assumptions to make parameter estimation using the Ordinary Least Squares (OLS)
technique. The assumptions of these error terms are not provided and robust regression analysis techniques
developed as an alternative to the OLS technique are used.
Well-known robust regression analysis techniques, are M, MM, and S estimation techniques. It is in the Mestimation technique that instead of minimizing the sum of the error terms, it is minimized by the function of
error terms. It is the technique of the S-estimation, which is known as a regression predicate associated with
the M-estimation technique. S-estimation is based on the scaling of error terms by the M-estimation
technique. The MM-estimation emerged by re-application for error terms obtained using the S-estimation
technique.
In a concrete breaking experiment; it is a specific energy variable that is taken as a dependent variable and is
considered as a measure of crispness as be3, which is considered an independent variable. In the first stage,
the OLS technique was applied. When the OLS technique is applied, it was found that the error term does
not meet the assumptions, and more clearly, it was found that the distribution of error terms was not normal.
In the next stage, M, MM, and S estimation techniques were applied and parameter values were found. The
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best technique will be used for the AIC value. The reason for the use of the AIC value is that it is a
successful comparison measure within and between the sample.
In the concrete breaking experiment, the lowest AIC value was found as S-estimation.
Keywords: Concrete breaking experiment, Regression Analysis, OLS, MM-estimation, S-estimation.
GİRİŞ
Maden mühendisliği çalışmalarında, kaya ve kazı mekaniği önemlidir. Gevreklik ölçümü ise, kaya ve kazı
mekaniği içinde önemli bir yerdedir. Böyle olmasına karşılık gevrekliğin kazı mekaniği içindeki yeri tam
belirlenmiş değildir.
Gevreklik, tek eksenli basınç dayanımı ve çekme dayanımı değerlerinden hareket edilerek bulunur.
Gevreklik aynı zamanda kazılabilirlik parametresi olarak da bilinmektedir. Gevreklik tespitinde, darbe
dayanım deneyleri önem kazanmaktadır. Bu darbe dayanım deneylerinde ise ortaya bir enerji açığa
çıkmaktadır. Açığa çıkan enerji ise spesifik enerji olarak adlandırılmaktadır.
Literatürde gevreklik ile spesifik enerji ilişkisinin incelendiği çok sayıda çalışma vardır (Evans ve Pomeroy,
1966; Singh, 1987; Çopur, 2003; Altındağ, 2003).
Bu çalışmanın amacı, gevreklik ve spesifik enerji ilişkisini bazı sağlam regresyon yöntemleri ile
incelemektir. İlk aşamada, literatürde sıklıkla kullanılan EKK yöntemi uygulandığında, hata terimi
varsayımlarını karşılamadığı, daha açık ifade ile hata terimi dağılımının normal dağılım olmadığı tespit
edilmiştir. Sonraki aşamada, M, MM ve S kestirim yöntemleri uygulanmış ve parametre değerleri
bulunmuştur. En iyi hangi yöntemin olacağı konusunda, AIC ölçüsünden faydalanılmıştır.
YÖNTEM
Regresyon analizi, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirleyerek parametre kestirimini sağlayan istatistiksel bir
tekniktir. Regresyon analizinde yaygın kullanıma sahip EKK yöntemi kullanılarak parametre tahminlerinin
yapılabilmesi için kabul edilmesi gereken bazı varsayımlar vardır. Bu varsayımlar genel olarak hata terimleri
ile ilgilidir (David, 1981).
En Küçük Kareler Yöntemi (EKK)
Ana kitle için basit doğrusal regresyon analizi denklemi,
(1)
y i = β 0 + β1 xi + ε i , i = 1,2,..., n
eşitliğinde gösterildiği gibidir.
Burada, n; gözlem sayısını, yi ; bağımlı değişken için gözlem değerlerini, xi ; bağımsız değişken için gözlem
değerlerini, β 0 ; regresyon doğrusunun y eksenini kestiği noktayı, β 1 ; regresyon doğrusunun eğimini, ε i ;
hata terimlerini gösterir. Uygulamada β0 ve β1 değerleri bilinmediğinden, ana kitleden çekilecek örneklem
sayesinde bunların tahmini değerleri olan β̂ 0 ve β̂ 1 kullanılarak eşitlik (2) de verilen denklem kullanılır.
yˆ = βˆ + βˆ x , i = 1,2,..., n
(2)
i

0

1 i

EKK yönteminde amaç, hata terimleri fonksiyonunu minimize etmektir. Hata terimleri fonksiyonu minimize
edilmeye çalışıldığında, hata terimleri kareleri minimize edilmiş olur.
M Kestirim Tekniği
Hata terimleri olarak adlandırılan ε i ’ler bağımsız ve özdeş dağılıma sahip, ortalaması sıfır, varyansı σ 2 olan
normal dağılıma sahiptir. Bu durumda, EKK yöntemi oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Ancak hata
terimlerinin ana kitle için normallik varsayımı geçersiz olduğunda, EKK yönteminin uygulanması doğru
olmaz. M Kestirim yöntemi bu varsayıma uygun olarak geliştirilmiştir.
M Kestirim yöntemine ait parametre tahminleri değerleri, aşağıdaki algoritma kullanılarak kolayca bulunur
(Yorulmaz,2003).
1. β̂ 0 ve β̂ 1 tahmin değerlerini en küçük kareler yöntemi yardımı ile hesapla.
2. Bu tahmin değerlerini kullanarak s ve ε i değerlerini bul.
3. Bulunan ε i değerleri üzerinden ρ (ε ) fonksiyonunu kullanarak ε i* düzeltilmiş değerlerini bul.
4. ε i* değerlerini kullanarak yeni y i* değerlerini bul ve EKK ile β̂ 00 ve β̂ 10 tahmin değerlerini hesapla.
5. β̂ 0 ve β̂ 1 için güncellenen tahminler ile bir önceki tahmin değerlerini karşılaştır.
6. Tahminler arasındaki fark 0,001’ den küçükse bitir.
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7. Değilse β̂ 0 ve β̂ 1 değerlerini β̂ 00 ve β̂ 10 olarak ata ve Adım 2 ye dön.
Buna göre, M Kestirim yöntemi kullanılarak ρ fonksiyonu, hata terimleri için tanımlandığında;
− k ≤ ε ≤ k ise
ε < −k veya k < ε ise



ε2
2
2 k ε − k

ρ (ε ) = 

(3)

şekline gelir (Jabr, 2005). Burada genel olarak, k=1,5*MSM alınır.
ε i mutlak sapmalarının medyan değerini (MSM) olarak adlandırıldığında;
MSM =

median{ε i − median(ε i ) }

(4)

0,6745

ile hesaplanır.
S Kestirim Tekniği
S Kestirim yöntemi, Rousseuw ve Yohai (1984) tarafından tanımlanmış ve M Kestirim yöntemi ile
ilişkilendirilmiş bir regresyon kestirimidir. S Kestirim yöntemi, hata terimlerinin M Kestirim yöntemi ile
ölçeklendirilmesine dayanmaktadır. M Kestirim yönteminin zayıflığı, sadece medyan değerini ağırlık
fonksiyonu alarak almaması ve veri dağılımını düşünmesidir.
S Kestirim yöntemi, aşağıdaki fonksiyonun minimize edilmesi ile bulunur.
𝑛𝑛

Burada, 𝜎𝜎�𝑠𝑠 = �

1

𝑛𝑛𝑛𝑛

min � 𝜌𝜌(
𝑖𝑖=1

𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�𝚤𝚤
)
𝜎𝜎�𝑠𝑠

(5)

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑖𝑖2 , K=0,199 ve 𝑤𝑤𝑖𝑖 , yeniden ağırlıklandırılmış EKK ile ağırlıklandırılmış bir

ağırlık fonksiyonudur.

𝑢𝑢𝑖𝑖
[1 − ( )2 ]2 ,
𝑤𝑤𝑖𝑖 = �
𝑐𝑐
0,
𝑒𝑒
Burada c=1,547 ve 𝑢𝑢𝑖𝑖 = �𝑖𝑖 ‘tir.
𝜎𝜎𝑠𝑠

|𝑢𝑢𝑖𝑖 | ≤ 𝑐𝑐

|𝑢𝑢𝑖𝑖 | > 𝑐𝑐

𝜓𝜓 fonksiyonu, ağırlıkların bulunmasında kullanılır ve
𝑢𝑢𝑖𝑖 2 2
𝑢𝑢
�1
−
�
� � , |𝑢𝑢𝑖𝑖 | ≤ 𝑐𝑐
𝜌𝜌(𝑢𝑢𝑖𝑖 ) = � 𝑖𝑖
𝑐𝑐
|𝑢𝑢𝑖𝑖 | > 𝑐𝑐
0,
gibidir.
Aşağıdaki algoritma ile hesaplanır:
1. EKK yöntemi ile regresyon katsayılarını hesapla.
2. Regresyon modeli varsayımlarını test et.
3. Aykırı değerlerin varlığını teşhis et.
4. EKK ile 𝛽𝛽̂0 belirle.
5. Hata terimlerini belirle.
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚|𝑒𝑒𝑖𝑖 −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑒𝑒𝑖𝑖 )|
, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1
0,6745
6. 𝜎𝜎�𝚤𝚤 = � 1
değerini hesapla.
𝑛𝑛
2
� ∑𝑖𝑖=1 𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑖𝑖 ,
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 > 1
7.𝑢𝑢𝑖𝑖 =

𝑒𝑒𝑖𝑖

𝜎𝜎�𝚤𝚤

8. 𝑤𝑤𝑖𝑖 =

(6)

(7)

𝑛𝑛𝑛𝑛

değerini hesapla.

⎧

�

[1 − (

𝑢𝑢𝑖𝑖

)2 ]2 ,

1,547

|𝑢𝑢𝑖𝑖 | ≤ 1,547

|𝑢𝑢𝑖𝑖 | > 1,547
0,
, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 değerini hesapla.
⎨
𝜌𝜌(𝑢𝑢)
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 > 1
⎩
𝑢𝑢2
9. Ağırlık değerlerini kullanarak Ağırlıklandırılmış EKK ile 𝛽𝛽̂ 𝑠𝑠 hesapla.
10. Parametre değerleri yakınlaşıncaya dek 5-8 arasını uygula.
11. Parametre anlamlılık sınamasını son bulduğun 𝛽𝛽̂ 𝑠𝑠 için test et.
MM Kestirim Tekniği
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MM Kestirim yöntemi, istatistiksel etkinliğin (hataların normal dağıldığı varsayımı altında) yüksek ve
yüksek bozulma noktasına sahip bir yöntemdir. Yohai (1987) tarafından önerilen MM Kestirim yöntemi, S
Kestirim yöntemi kullanılarak elde edilen hata terimlerine yeniden M Kestirim yöntemi uygulanması ile
ortaya çıkmıştır.
Aşağıdaki fonksiyonun çözülmesi ile elde edilir:
𝑛𝑛

𝑦𝑦𝑖𝑖 − ∑𝑘𝑘𝑗𝑗=0 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛽𝛽�𝚥𝚥
� 𝜌𝜌 �
� 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0
𝑠𝑠𝑀𝑀𝑀𝑀

(8)

𝑖𝑖=1

Burada, 𝑠𝑠𝑀𝑀𝑀𝑀 ; S Kestirim yöntemi kullanılarak bulunan hata terimlerinin standart sapması ve 𝜌𝜌; Tukey’in
ağırlık fonksiyonudur.
Bu fonksiyonun çözümü içim 3 aşamalı bir yöntem geliştirilmiştir. İlk aşamada bozulma noktası 0,5
seçilerek ikinci aşamada hata terimleri hesaplanır. Hata terimlerinin standart sapmasına dayalı M ölçek
tahmini hesaplanması ile son aşamaya geçilir. Son aşamada ilgili fonksiyonu çözülerek MM Kestirim
yöntemi için parametre değerleri kestirimi yapılır. Son aşamanın yüksek etkinliğe sahip olması için, ilk iki
aşama için yüksek bozulma noktası seçilmesi önerilmektedir.
Bu iş için aşağıdaki algoritma kullanılmaktadır.
1. EKK yöntemi ile regresyon katsayılarını hesapla.
2. Regresyon modeli varsayımlarını test et.
3. Aykırı değerlerin varlığını teşhis et.
4. S kestirimi ile 𝛽𝛽̂0 belirle.
5. Hata terimlerini S kestirimi kullanarak belirle.
6. 𝜎𝜎�𝚤𝚤 = 𝜎𝜎�
𝑠𝑠𝑠𝑠 değerini hesapla.
𝑒𝑒𝑖𝑖
7.𝑢𝑢𝑖𝑖 = � değerini hesapla.
𝜎𝜎𝚤𝚤

𝑢𝑢

[1 − ( 𝑖𝑖 )2 ]2 , |𝑢𝑢𝑖𝑖 | ≤ 4,685
4,685
8. 𝑤𝑤𝑖𝑖 = �
değerini hesapla.
|𝑢𝑢𝑖𝑖 | > 4,685
0,
9. Ağırlık değerlerini kullanarak Ağırlıklandırılmış EKK ile 𝛽𝛽̂ 𝑀𝑀𝑀𝑀 hesapla.
10. Parametre değerleri yakınlaşıncaya dek 5-8 arasını uygula.
11. Parametre anlamlılık sınamasını son bulduğun 𝛽𝛽̂ 𝑀𝑀𝑀𝑀 için test et.
AIC Ölçütü
Karşılaştırma ölçütü olarak, AIC (Akaike Information Criteria) olarak bilinen Akaike Bilgi Kriteri
kullanılmıştır.
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = −2 log(𝐿𝐿) + 2𝑝𝑝
(9)
Burada, 𝐿𝐿, model parametre kestirimleri verildiğinde gözlemlerin maksimize edilmiş log-olabilirliği ve 𝑝𝑝,
modeldeki parametre sayısını ifade etmektedir.

ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Beton kırma deneyinde; spesifik enerji değişkeni, bağımlı değişken ve gevreklik ölçüsü olarak ele alınan
değişken ise bağımsız değişken olarak ele alınarak, ilk aşamada EKK tekniği uygulanmıştır. Analize ilişkin
veriler, Yaşar vd. (2014), “Kayaçların kırılganlık özellikleri ile kazılabilirlik parametreleri arasındaki
ilişkilerin incelenmesi” adlı çalışmasından alınmıştır. EKK analiz sonuçları Tablo 1’de özetlendiği gibidir.
Tablo 1’e göre, B3 yani gevreklik parametresi anlamlı bulunmuşken (p<0,05), sabit terim parametre
değerinin anlamsız olduğu tespit edilmiştir (p>0,05). Spesifik enerji değişkenindeki 1 birimlik artış
gevreklik değişkeninde 0,0729 birimlik artışa sebep olmaktadır.
Tablo 1. Beton Kırma Deneyi için EKK Sonuçları
Standartlaştırılmamış
Katsayılar
1

Model
Sabit
Terim
B3

B
8,3534

Std. Hata
9,730

t
,859

p
,439

,0729

,023

3,232

,032
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Sonraki aşamada, EKK varsayımlarından hata terimleri ile ilgili olan varsayımlar test edilmiş ve normallik
testi sonucu Tablo 2’de verilmiştir. Ayrıca hata terimlerinde aykırı değerler için çizilen Q-Q Grafiği Şekil
1’de verilmiştir. Tablo 2’ye göre, hata terimlerinin normal dağılmadığı tespit edilmiştir (p<0,05). Şekil 1
incelendiğinde, aykırı değerlerin varlığı tespit edilmiştir.
Tablo 2. Beton Kırma Deneyi için Normallik Testi Sonuçları
Örneklem
Değişken
Eğim
t
p
Büyüklüğü
Sayısı
Parametre
6
1
1,450
2,567 0,031
Şekil 1. Beton Kırma Deneyi için Q-Q Grafiği
Multivariate Normality Test

3

2.5

Chi-square

2

1.5

1

0.5

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Mahalanobis Distance

Tablo 3. Beton Kırma Deneyi için M, MM ve S Regresyon Analizi Sonuçları
Yöntem
Denklem
AIC
� = 8,3534 + 0,0729
EKK
31,0800
𝑆𝑆𝑆𝑆
∗ 𝐵𝐵3
�
M
31,0798
𝑆𝑆𝑆𝑆 = 8,3536 + 0,0729
∗ 𝐵𝐵3
�
MM
31,0566
𝑆𝑆𝑆𝑆 = 8,9458 + 0,0705
∗ 𝐵𝐵3
� = 8,9453 + 0,0705
S
31,0565
𝑆𝑆𝑆𝑆
∗ 𝐵𝐵3

Sonrasında, R İstatistiksel programı kullanılarak, M, MM ve S Kestirim yöntemleri için parametre kestirim
ve AIC değerleri Tablo 3’te özetlendiği gibidir. Tablo 3 göz önüne alındığında, beton kırma deneyi için en
düşük AIC değerini veren yöntem S regresyon yöntemidir. Sonraki aşamada yöntemler, MM, M ve EKK
yöntemleri olarak sıralanmıştır. Sadece EKK yönteminde, sabit terim anlamsız bulunurken, diğer sağlam
regresyon yöntemlerinde bulunan parametreler (sabit terim ve B3) anlamlıdır.
SONUÇ
Bu çalışmada, spesifik enerji değişkeni, bağımlı değişken ve gevreklik ölçüsü olarak ele alınan değişken ise
bağımsız değişken olarak ele alınarak çeşitli regresyon analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Çalışmada,
EKK tekniği analiz sonuçlarına göre, B3 yani gevreklik parametresi anlamlı bulunmuşken, sabit terim
parametre değerinin anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Sonraki aşamada, EKK varsayımlarından hata
terimleri ile ilgili olan varsayımlar test edilmiştir. Ayrıca hata terimlerinde aykırı değerler için çizilen Q-Q
Grafiği verilmiştir. Hata terimlerinin normal dağılmadığı ve aykırı değerler olduğu tespit edilmiştir. Hata
terimleri normal dağılımdan gelmediğinden dolayı M, MM ve S kestirim yöntemleri için parametre kestirim
değerleri bulunmuştur. Beton kırma deneyi için en düşük AIC değerini veren yöntem, S regresyon yöntemi
olarak bulunmuştur. Sonrasında yöntemler, MM, M ve EKK yöntemleri olarak sıralanmıştır.
Bundan sonraki beton kırma denemelerinde sağlam regresyon yöntemleri kullanılması önerilmektedir.
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14-16 YAŞ GRUBU HENTBOLCULARA UYGULANAN KOMPLEKS ANTRENMAN
METODUNUN ÇABUK KUVVETE ETKİSİ
COMPLEX TRAINING METHODS EFFECT, WHEN APPLIED TO 14-16 AGE GROUP
HANDBALL PLAYERS IS QUICK STRENGS
Şengül DEMIRAL
ORCID: 0000-0001-9771-6846
Kaan OKAN
ORCID: 0000-0001-7639-1413
ÖZET
Çalışmanın amacı 14-16 yaş grubu hentbolculara uygulanan kompleks antrenman metodunun çabuk kuvvet
üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın evrenini Kırklareli İl’inde hentbol oynayan 14-16 yaş grubu
kız-erkek sporcular oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise kolay ulaşılanı örnekleme yöntemi
kullanılarak, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde
hentbol oynayan 10 erkek- 10 kız olmak üzere 20 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi olarak gerçek
deneme modellerinden, ön test-son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmada en az 2 yıl antrenman
geçmişine sahip 10 kız- 10 erkek sporcu yer almıştır. Katılımcılar kontrol ve deney grubu olarak ikiye
ayrılmışlardır. Deney grubuna 12 hafta süresince, haftada 2 antrenman bloğu ve her blok arasında 72 saat
toparlanma verilerek, kompleks antrenmanı programı uygulanmış, kontrol grubuna ise sadece hentbol
antrenmanı uygulaması yapılmıştır. Elde edilen bulguların istatistiksel analizi SPSS 25 paket programı
kullanılarak yapılmıştır. Hentbolcuların tanımlayıcı betimsel istatistikleri yapılarak, ön test – son test
karşılaştırması için; tekrarlayan ölçümlerde İki Faktörlü Varyans (ANOVA) Testi kullanılmıştır. Araştırmanın
sonucunda elde edilen bulgulara göre ön-test / son-test değerlerinde istatiksel olarak deney grubu lehine
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. İllinois Çeviklik Testi: F (1-18) = 213,93, p<0,05; Dikey Sıçrama Testi: F(1-18)
= 79,72, p<0,05; 30 m sprint testi: F(1-18) = 59,34, p<0,05; Kasa Sıçraması Testi: F(1-18) = 415,38, p<0,05;
Mekik Testi: F(1-18) = 253,13, p<0,05; Ters Mekik Testi: F(1-18) = 180,91, p<0,05; Durarak Sağlık Topu Atma:
F(1-18) = 78,21, p<0,05) verilerine ulaşılmıştır. Sonuç olarak; örneklem yaş grupları sabit kalmak üzere, farklı
spor branşlarına özgü çabuk kuvvet becerilerinin geliştirilmesinde alternatif bir çalışma yöntemi olarak,
kompleks antrenman yönteminin uygulanacak olması antrenman bilimcilere fayda sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Pliometrik, kompleks antrenman, hentbol, çabuk kuvvet.
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the effect of complex training applied to 14-16 age group handball players
on quick strength. The population of the research consists of male and female athletes aged 14-16 playing
handball in Kırklareli. The sample of the study consists of 20 athletes, 10 boys-10 girls, playing handball at
Mehmet Akif Ersoy Vocational and Technical Anatolian High School in Lüleburgaz district of Kırklareli
province, using the easily accessible sampling method. As the method of the research, one of the real
experimental models, the pretest-posttest control group model was used. Ten girls and 10 boys with a training
background of at least 2 years were included in the study. Participants were divided into control and
experimental groups. Complex training program was applied to the experimental group for 12 weeks, with 2
training blocks per week and 72 hours of recovery between each block, while only handball training was
applied to the control group. Statistical analysis of the findings was made using the SPSS 25 package program.
Descriptive descriptive statistics of the handball players were made, for the pre-test – post-test comparison;
Two-Factor Variance (ANOVA) Test was used for Repeated Measurements. The future of the research is
designed in such a way that it can be done for the experimental groups as in the pre-test / post-test values
obtained. Illinois Agility test: F (1-18) = 213.93, p<0.05; Vertical Jump Test: F(1-18) = 79.72, p<0.05; 30 m
sprint test: F(1-18) = 59.34, p<0.05; Crate Leap test: F(1-18) = 415.38, p<0.05; Shuttle test: F(1-18) = 253.13,
p<0.05; Reverse Shuttle test: F(1-18) = 180.91, p<0.05; Healing by Standing: F(-18) = 78.21, p<0.05) has
been reached. As a result; keeping the age groups same Application of complex training method as an
alternative working method in the development of quick strength skills specific to different sports branches
will benefit training scientists.
Keywords: Plyometrics, complex training, handball, quick strength
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GİRİŞ VE AMAÇ
Her branşta olduğu gibi Hentbol branşının da daha profesyonel olarak yapılmaya başlanmasından dolayı,
performansın üst düzeyde olması ihtiyaç haline gelmiştir. İster bireysel ister takım sporları olsun sonuca
ulaşmak giderek daha güç bir durum halini almıştır. Antrenörler giderek daha da zorlaşan bu hedeflere
ulaşmak için çok yoğun çalışmalar yapmakta ve değişik antrenman yöntemleri uygulamaktadır. Antrenörlerin
uyguladığı antrenman yöntemlerinin ne kadar başarıya götürdüğü ancak sporculara uygulanan gelişim testleri
ya da girdikleri müsabakalarda aldıkları sonuçlara bakarak ortaya çıkmaktadır. Kompleks antrenman yöntemi
de işte tam bu açıklamalar ışığında antrenörlerin başarıyı yakalamak için kullandıkları, içerisinde kuvvet
çalışmaları ve pliometrik çalışmaların olduğu, yoğunluğu ve şiddeti yüksek olan bir antrenman yöntemidir.
Hentbol’da sporcular maç içerisinde ani koşular, yön değiştirmeler, sıçramalar gibi çabukluk ve kuvvetin aynı
anda sergilenmesinin gerektiği birçok hareket gerçekleştirmektedirler. Sporcunun maç içerisindeki tüm bu
hareketleri en üst düzeyde yapabilmesi için kuvvet ve çabukluğun geliştirilmesi gerekmektedir. Tüm bu
açıklamalardan yola çıkarak kompleks antrenman yönteminin hentbolcuların çabuk kuvvet performansına
olumlu etki yapacağı düşünülmektedir (1). Günümüzde Hentbol birçok ülkede ister amatör ister profesyonel
olarak olsun sevilerek oynanan olimpik bir spor dalıdır. Hentbol’u üst düzey olarak oynamak isteyen bir
sporcu birçok biyomotor yeteneğini üst düzeyde tutmak zorundadır. Hentbolcuların performansını
iyileştirmek için hentbol eğitimine ve antrenmanına modern bir yaklaşımla yaklaşmak gerekir. Hentbol
oyuncuları toplu ve topsuz hareket halindeyken yüksek çabukluk ve hız seviyelerini koruma yeteneğini
geliştirmelidirler (2). Uygulanan direnç çalışmaları ile kuvvet gelişimi arttırılabilir. Kuvvet kazanımı için
ayrıca pliometrik antrenmanlar yapılabilir. Pliometrikler, düşük bir zaman içerisinde kuvvetli bir hareket
üretmeyi sağlayan direnç antrenmanlarıdır. Bunu eksantrik kasılmayı takip eden konsantrik kasılmayla kasın
hızla gerilmesinden ortaya çıkan potansiyel enerji ile sağlarlar. O halde hentbolda kasılma hızının artması atış
hızını ve çabuk kuvveti geliştirmek için oldukça önemlidir (3). İki farklı türdeki antrenmanın birleştirilmesi
diğer bir ifadeyle kombine edilmesi bir kompleks antrenman yöntemidir. Diğer bir ifadeyle ise yapılan bir
birim antrenman içerisinde kuvvet egzersizlerinin yapılması ve hemen akabinde pliometrik egzersizlerin hızlı
ve art arda bir şekilde yapılmasıdır (4). Direnç yani kuvvet antrenmanları ile pliometrik antrenmanlar
birleştirilerek yapılan kompleks antrenmanın etkinliği kanıtlanmıştır. Skuat hareketlerini takiben pliometrik
sıçramalar, bench pres ardından pliometrik şınav …vb. Art arda kombine olarak yapılan bu egzersizlerle
ulaşılmak istenen, patlayıcı gücün etkin olduğu hareketlerde daha fazla kullanılan Tip IIb fibrillerinin
işleyişini geliştirmek ve sinir sistemini harekete geçirmek, sonuç olarak antrenmanı daha etkili hale
getirmektir (5). Daha önce yapılmış bazı çalışmalar pliometrik antrenman uygulayan antrenman grubunun
kontrol grubuna göre biyomotorik yönden gelişim gösterdiği görülmüştür. Ayrıca kompleks antrenmanlarla
motor performansın arttırıldığı ortaya konulmuştur (6). Bu araştırmanın amacı, kompleks özel faz antrenman
metodu ve geleneksel setleme yöntemi kullanılarak on iki hafta süre ile yapılan kompleks antrenman
metodunun 14-16 yaş dönemi hentbolcularda, motorik özelliklerden biri olan çabuk kuvvet üzerindeki etkisini
ortaya koymaktır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın Modeli
Araştırmada gerçek deneme modellerinden, ön test-son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Bilimsel
değeri en yüksek araştırmalar, gerçek deneme modelleri ile yapılan araştırmalardır. Gerçek deneme
modellerinin ortak özellikleri arasında, birden çok grup kullanılması ve grupların yansız atanmasıdır. Bundan
dolayı da her deneme modelinde en az bir deney, bir de kontrol grubu bulunur. Ön test- son test kontrol gruplu
modelde, yansız atama ile oluşturulmuş iki grup bulunur. Bunlardan biri deney, diğeri kontrol grubu olarak
kullanılır. Her iki gruptan da hem deney öncesinde hem de sonrasında ölçüm alınır. Bu desende en önemli
nokta, deney öncesi ölçümler arasında anlamlı farklar bulunması durumunda önlemler alınması gerekliliğidir
(7).
Evren ve Örneklem
Araştırma evrenini Kırklareli ilinde hentbol oynayan 14-16 yaş grubu kız-erkek sporcular oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise kolay ulaşılanı örnekleme yöntemi kullanılarak, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi
Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hentbol oynayan 10 erkek- 10 kız olmak üzere 20
sporcu oluşturmaktadır.
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Veri Toplama Araçları
Bu araştırma 12 hafta olarak planlanmıştır. Bu çalışmanın ilk 2 haftası uyum süreci olarak planlanmış ve
çalışma grubunda yer alan sporculara çok fazla yüklenme yapılmamıştır. Uyum sürecinde sporculara
yapacakları hareketler öğretilerek, yüklenme sürecine hazırlık sağlanmıştır. On iki haftalık süreç içerisinde
çalışmalar gerekli toparlanmanın sağlanması için, iki çalışma arasına 72 saatlik toparlanma verilerek,
literatürde belirtildiği gibi haftada 2 gün yüklenme yapılmıştır (5). Haftanın diğer günleri sporculara aktif
dinlenme yapabilecekleri, yürüyüş ve bisiklet gibi sporlar yaptırılmış olup bunun dışında hiçbir platformda
antrenman yapmalarına izin verilmemiştir. Sporculara antrenman ve yüklenme öncesinde sakatlıkların önüne
geçmek ve antrenmandan üst düzey verim alabilmek için 10 dk boyunca ısınma ve strechıng süreci
uygulanmıştır. Isınma sonrasında fosfojen depolarının yenilenmesi için 3-5 dk dinlenme verilmiş ve
sonrasında çalışmaya başlanmıştır. Kas biyopsi tekniği ile yapılan araştırmalarda egzersiz sonrası kas fosfojen
depolarının yenilenmesinde yarılanma süresi 20-30 saniye, tamamen yenilenme süresi 3 dakika olarak
bulunmuştur (8). Antrenman bitiminde de soğuma egzersizlerine yer verilerek antrenman sırasında oluşmuş
olan laktik asitin vücuttan atılmasının hızlandırılması hedeflenmiştir. Tablo 1’de görüldüğü üzere aynı kas
grubuna yönelik bir temel kuvvet arttırıcı hareket, bir de patlayıcı güç gerektiren pliometrik hareket
konulmuştur. Bir kuvvet arttırıcı egzersiz ve bir pliometrik egzersiz ara vermeden yapılmakta ve bu ikili
kombinasyon bir seti oluşturmaktadır. Kompleks antrenman yöntemi uygulanırken bir interval yüklenme
yöntemi olan intensiv interval yöntemi kullanılmıştır. Şiddet: %75-90, Set: 2-3 set şeklinde, Tekrar: 6-12
tekrar olacak şekilde çalışma yapılmıştır. Kompleks antrenmanlarla performansın etkili bir biçimde gelişmesi
için setler arasında 3-4 dk. ara verilmesi faydalı olabilir (9). Buradan hareketle, setler arası dinlenme de 3 dk
olarak uygulanmıştır. Bir birim antrenmanda 2 grup egzersiz uygulanmaktadır. Bu hareketler yukarıdan
aşağıya doru 12 hafta boyunca her hafta 2 hareket seti olmak üzere uygulanmıştır. 1.hafta: sguats-drop jumps,
Bench press-plyometric press up. 2. hafta: barbell step ups-hops (each leg), mekik-ters mekik. 3.hafta: barbell
lunge-box jumps, lat pull down- barfiks şeklinde uygulanmıştır. Bu hareket değişimi 12 hafta boyunca tabloda
1’de yer aldığı şeklinde, yukarıdan aşağıya doğru uygulanmıştır. Tekrar sayıları yapılan hareketin zorluna
göre değişmektedir. Kompleks antrenman grubuna uygulanacak olan yukarıda göstermiş olduğum kompleks
antrenman metodu, gerekli veli izinleri ve onaylı lisans örnekleri alındıktan sonra, belirtmiş olduğum kapalı
spor salonlarında antrenman grubunun da ders yoğunlukları dikkate alınarak haftada iki gün geleneksel
setleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu antrenman programı Lüleburgaz Mehmet Akif Ersoy
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde haftada iki gün pazartesi-cuma günleri saat: 17:30-18:30 saatleri
arasında uygulanmıştır.
Tablo 1.Özel faz örnek antrenman metodu. (Tablo 22.2.Özel faz örnek antrenman metodu) (5).
EGZERSİZ
TEKRAR
DİNLENME
Squats
3×6
3 dakika
Drop Jumps
3×6
Bench Press
Plyometric press up

3×6
3×5

3 dakika

Barbell step ups
Hops (each leg)

3×6
3×5

3 dakika

Mekik
Ters mekik

3 x 12
3 x 12

3 dakika

Barbell Lunge
Box Jumps

3×6
3×10

3 dakika

Lat Pull Down
Barfiks

3×6
3×5

3 dakika

Antrenman Programı ve Antrenman Egzersizleri
Bu çalışma sırasında kompleks antrenman yöntemini uygularken konu içeriklerinde de belirtmiş olduğum
üzere genel kuvvet çalışmalarını ve pliometrik çalışmaları içerisinde bulunduran hareketler: sguats, drop
jumps, bench press, pliyometrik press up, barbell step ups, hops (each leg), mekik, ters mekik, barbell lunge,
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box jumps, lat pull down, barfiks, olarak yer almaktadırlar. Her hareket çifti aynı kas grubuna yönelik bir
kuvvet bir pliometrik çalışmayı içermektedir (5).
Test Protokolleri
Bu araştırmada sporcular çalışma grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. Her iki gruba
da hem çalışma öncesi hem de çalışma sonrası, sporcuların çabuk kuvvetlerini ölçecek öntest-sontest süreci
uygulanmıştır. Bu testlerin uygulanma amacı antrenman öncesi ve sonrasındaki gelişmeyi ortaya koymaktır.
Her test sporculara iki kez yaptırılmış ve yapılan en iyi derece kayıt altına alınmıştır. Ölçümlerde şu aletler
kullanılmıştır.
• Mekik ve ters mekik hareketleri için minder ve bench tahtası.
• 30 m sprint koşusunda derece almak için kronometre
• İllinois çeviklik testi parkurunu kurmak için huniler.
• Dikey sıçramada başlangıç ve sıçrama noktalarını belirlemek için kırmızı ve mavi ispirtolu kalem.
• Durarak ileriye doğru top atmada kullanılmak üzere kızlarda 3 kg erkeklerde 5 kg sağlık topu.
• Kasa sıçraması ölçümlerini gerçekleştirmek için 60 cm lik kasa.
Verilerin Analizi
Tüm parametrelerin istatistiksel analizi SPSS 25 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Katılımcıların
cinsiyet, ailede çalışanlar, eğitim durumu, kalıcı hastalık, boy, kilo, yaş, spor geçmişi ile ilgili tanımlayıcı
istatistikleri (minimum ve maksimum değerler, ortalama ve standart sapma) belirlenmiştir. Verilerin
homojenliği basıklık ve çarpıklık değerleri ile kontrol edilmiştir. Katılımcıların performans değerlerindeki
(son test-ön test) değişimlerin grup düzeyinde (Grup x Ölçüm etkisi) etkileşimini belirlemek için tekrarlı
ölçümlerde iki faktörlü ANOVA testi kullanılmıştır. Tekrarlı ölçümlerde iki faktörlü ANOVA testini
uygulayabilmek için gerekli tüm şartlar sağlanmıştır (10). Tablo 3’ de bu şartların sağlanması ile ilgili veriler
detaylandırılmıştır. Hem her bir grup için örneklem mevcutlarının düşük olduğu durumlarda hem de çok aşırı
sapmalar dışında, dağılımın normallik özellikleri göstermediği durumlarda, kısmen doğru sonuçlar
vermektedir (11). Analizlerin anlamlılık değeri 0,05 olarak kabul edilmiştir.
Kompleks Antrenman Yöntemi ve Deney Grubu Çalışma Dizaynı
Not: Araştırmaya katılacak olan gönüllü sporculara, her bir test için 2 deneme hakkı verilmiştir. Denemeler
öncesinde 10 dk ısınma hareketleri yaptırılmıştır. Deneme aralarında tam dinlenme verilmiş ve 2
denemesinden en iyi olan sonuç kayda geçirilmiştir.
Uygulanacak olan ön testler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dikey sıçrama.
30 Mt Koşu Testi.
Illinois Çeviklik Testi.
Kasa sıçraması ölçümü.
Mekik testi.
Durarak sağlık topunu çift elle öne atma testi.
Kasa üzerinde ters mekik testi.

Tablo 2. Kompleks antrenman programı
12 Haftalık Kompleks Antrenman Programı

Pazartesi
Salı

1.hafta

2.hafta

3.hafta

Kompleks
antrenman
Aktif
dinlenme

Kompleks
antrenman
Aktif
dinlenme

Kompleks
antrenman
Aktif
dinlenme

Kompleks
%75-90
antrenman
Aktif
%40-60
dinlenme

ara

ara

ara

Aktif
dinlenme
Kompleks
antrenman

Aktif
dinlenme
Kompleks
antrenman

Aktif
%40-60
dinlenme
Kompleks
%75-90
antrenman

Çarşamba ara
Perşembe
Cuma

Aktif
dinlenme
Kompleks
antrenman

4.hafta
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Şiddet

-

Tek.sür Dinlenme
6-12

3 dk

45-60
dk
-

-

45-60
dk
6-12

3 dk
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Not: Çalışmalar 17:30-18:30 saatleri arasında yapılmıştır. Aktif dinlenme oyun formatında yapılmış düşük
şiddette toparlanmaya yönelik çalışmaları kapsamıştır. Sporcular istedikleri zaman dinlenebilmişlerdir.
Uygulanacak olan son testler:
1.Dikey sıçrama.
2.30 mt Koşu Testi.
3.Illinois Çeviklik Testi.
4.Kasa sıçraması ölçümü.
5.Mekik testi.
6.Durarak sağlık topunu çift elle öne atma testi.
7.Kasa üzerinde ters mekik testi.
Not: Araştırmaya katılacak olan gönüllü sporculara her bir test için 2 deneme hakkı verilmiştir. Denemeler
öncesinde 10 dk ısınma hareketleri yaptırılmıştır. Deneme aralarında tam dinlenme verilmiş ve 2
denemesinden en iyi olan sonuç kayda geçirilmiştir.
BULGULAR
Tablo 3. Tekrarlı Ölçümlerde İki Faktörlü ANOVA Testi Yapabilme (Varsayım) Şartları
Levene testi
Ön test
Son test
(p değeri)
Değişkenler
Ön
Son
Gruplar Çarpıklık Basıklık Çarpıklık Basıklık
test
test
-0,516
-1,008
-0,396
-1,014
İllinois Çeviklik Deney
0,17 0,22
Testi
Kontrol
0,146
-1,121
0,198
-1,193
Deney
0,272
-1,113
0,605
-0,625
Dikey Sıçrama
0,57 0,65
Testi
Kontrol
0,897
0,473
1,105
0,719
Deney
-0,050
-1,065
0,174
-1,065
30 m Sprint
0,73 0,51
Testi
Kontrol
-0,306
-1,314
-0,278
-1,381
Deney
0,705
-0,649
-0,280
-1,077
Kasa Sıçrama
0,34 0,67
Testi
Kontrol
0,369
-1,420
0,283
-1,324
Deney
1,085
0,083
0,758
-1,239
Mekik
0,33 0,78
Testi
Kontrol
0,853
0,252
0,694
-0,459
Deney
0,516
-0,551
0,045
-1,491
Ters Mekik
0,78 0,87
Testi
Kontrol
-0,114
-1,079
-0,273
-0,832
Deney
-0,262
-1,223
-0,328
-1,118
Durarak Sağlık
0,23 0,27
Kontrol
1,087
1,065
1,082
1,079
Topu Atma Testi

Box
testi
0,80
0,42
0,98
0,07
0,08
0,65
0,86

Tablo 3 incelendiğinde, tekrarlı ölçümlerde iki faktörlü ANOVA testi yapabilme varsayımlarının sağlandığı
görülmektedir. Bağımlı değişkenlere ait, en az aralık ölçeğindeki veriler, her bir alt grup içinde (deney ve
kontrol grupları ön test ile son test olmak üzere 4 ayrı grup) normal dağılım özelliklerini taşımaktadır. Aynı
anda birden fazla grupta yapılan her bir ölçümde grupların varyansları homojen dağılmaktadır. Ölçüm
gruplarının ikili kombinasyonları için grupların kovaryansları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Box’s
Test of Equality of Covariance Matrices). Değişken gruplarının tekrarlı ölçümlerdeki fark puanı, diğer
katılımcıların fark puanlarından bağımsızdır. Sonuç olarak elde edilen verilere göre, Tekrarlı Ölçümlerde İki
Faktörlü ANOVA Testinin varsayım şartları sağlandığından, verilerin analizinde kullanılmıştır.
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Tablo 4. Katılımcıların Nominal Demografik Değişkenlerine Ait Tanımlayıcı Veriler
Değişkenler
Cinsiyet
Ailede çalışanlar
Eğitim durumu
Kalıcı hastalık

N

%

Deney

Kontrol

Deney

Kontrol

Kadın

5

5

50

50

Erkek
Baba
Anne
Her ikisi de

5
4
0
6

5
7
0
3

50
36,4
0
66,7

50
63,6
0
33,3

Lise

10

10

50

50

Var

0

0

0

0

Yok

10

10

50

50

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan araştırmacıların nominal değişkenlerinin dağılımları; araştırmaya
katılanların %50’si kadın, %50’si erkektir. Katılımcıların deney grubunda ailede her iki ebeveynin çalışma
yüzdesi % 66,7 iken kontrol grubunda %33,3’tür. Deney ve kontrol grubunun tamamı lise öğrenimine devam
etmektedir. Aynı şekilde katılımcıların tamamında kalıcı bir hastalık görülmemektedir.
Tablo 5. Katılımcıların Ordinal Demografik Değişkenlerine Ait Tanımlayıcı Veriler
Ortalama
Değişkenler
Minimum Maksimum Ortalama
Ss
Toplam
Deney
1,55
1,90
1,73
0,104
Boy
1,73
Kontrol
1,62
1,95
1,73
0,101
Deney
44
83
60,9
13,21
Kilo
61,25
Kontrol
52
88
61,6
0,101
Deney
14
16
14,8
1,032
Yaş
14,75
Kontrol
14
16
14,7
0,823
Deney
2
4
2,5
0,707
Spor geçmişi
2,4
Kontrol
2
3
2,3
0,483
Katılımcıların boy, kilo, yaş ve spor geçmişi değerlerine ait minimum ve maksimum değerleri aynı zamanda
ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 5’te detaylı olarak gösterilmektedir. Tablo 5’e göre, deney ve
kontrol grubu tüm değişkenlerde benzer ortalamalara sahiptirler. Yapılan gruplama çalışmasında deney ve
kontrol grubu araştırmanın amacına uygun olarak homojen iki gruba ayrılmışlardır.
Tablo 6. Hentbolcuların 12 Haftalık Antrenman Modelinin Ön-test ve Son-test Ölçümlerine Ait Tanımlayıcı
Veriler
Ön test
Son test
Değişkenler
Gruplar n
Ortalama
Ss
Ortalama
Ss
Deney
10
21,004
2,009
18,977
2,12
İllinois Çeviklik
Testi
Kontrol
10
22,428
2,978
22,578
2,943
Deney
10
0,447
0,040
0,488
0,040
Dikey Sıçrama
Testi
Kontrol
10
0,391
0,117
0,376
0,118
Deney
10
4,889
0,667
4,455
0,533
30 m Sprint
Testi
Kontrol
10
5,306
0,979
5,343
0,986
Deney
10
23,100
4,040
34,300
4,270
Kasa Sıçrama
Testi
Kontrol
10
22,300
4,762
21,500
4,552
Deney
10
20,500
3,503
31,000
4,371
Mekik
Testi
Kontrol
10
19,100
2,469
18,400
2,590
Deney
10
26,600
4,477
37,300
3,465
Ters Mekik
Testi
Kontrol
10
25,800
3,938
24,800
3,457
Deney
10
4,984
1,077
6,372
1,382
Durarak Sağlık
Topu Atma Testi
Kontrol
10
4,894
0,838
4,828
0,844
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İllinois Çeviklik Testi, Dikey Sıçrama Testi, 30 m Sprint Testi, Kasa Sıçrama Testi, Mekik Testi, Ters Mekik
Testi, Durarak Sağlık Topunu öne Atma Testi performanslarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri
Tablo 6’da detaylı olarak gösterilmektedir. Yapılan testlerde deney grubunun lehine ön test ve son test
sonuçlarında anlamlı farklılaşma görülmektedir. Deney grubunun ön test ortalamaları son test
ortalamalarından farklıdır. Buna keza kontrol grubunun ortalamalarına bakıldığında hemen hemen tüm
testlerde, ön test ve son test sonuçları birbirine yakın ortalamaya sahiptir.
Tablo 7. Deney ve Kontrol Grubu Hentbolcuların Ön-Test & Son-Test Ölçümlerde İki Yönlü Varyans Analizi
Sonuçları
Değişkenler
Grup x Ölçüm
Kısmi
Eta Kare
Kareler
sd
Ortalama
F
p
Toplamı
karesi
İllinois
11,848
1
11,848
213,93
0,00
0,92
Çeviklik
Dikey Sıçrama
0,008
1
0,008
79,72
0,01
0,80
30 m Sprint

0,555

1

0,555

59,34

0,00

0,76

Kasa Sıçrama

360,0

1

360,0

415,38

0,00

0,95

Mekik

313,6

1

313,6

253,13

0,00

0,93

342,225

1

342,225

180,91

0,01

0,90

5,285

1

5,285

78,21

0,00

0,81

Ters Mekik
Durarak Sağlık
Topu Atma

Hentbolcuların 12 haftalık antrenman programının, performans gerektiren (pliometrik, sürat, reaksiyon ve
kuvvet) parametreler üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını belirlemek için yapılan tekrarlanan
ölçümlerde iki yönlü varyans analizi sonucunda, grup-ölçüm ortak etkisi, Hentbolcuların 12 haftalık
antrenman programının, İllinois Çeviklik Testi, Dikey Sıçrama Testi, 30 m Sprint Testi, Kasa Sıçrama Testi,
Mekik Testi, Ters Mekik Testi, Durarak Sağlık Topunu öne Atma Testi performansları üzerinde istatistiksel
olarak anlamlı derecede etkisinin olduğunu göstermiştir (p<0,05). Yapılan test ölçümlerinin grup-ölçüm ortak
etkisi, deney grubu skor artışının, kontrol grubuna göre anlamlı derecede fazla olduğu tespit edilmiştir
(sırasıyla; F (1-18) = 213,93, p<0,05; F(1-18) = 79,72, p<0,05; F(1-18) = 59,34, p<0,05; F(1-18) = 415,38, p<0,05;
F(1-18) = 253,13, p<0,05; F(1-18) = 180,91, p<0,05; F(1-18) = 78,21, p<0,05). Elde edilen bulgulara göre hentbol
antrenmanlarına ilaveten yaptırılan 12 haftalık antrenman programının, çabuk kuvvet motorik özelliğinin
gelişimi üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna varılabilir.
SONUÇLAR
Literatürler incelendiğinde kompleks antrenman yöntemi ile ilgili çalışmalara karşı araştırmacıların yoğun
ilgisi görülmektedir. Araştırma ile ilgili yapılan çalışmalardan biri olan, Tatyan ve Verhoshanski tarafından
yapılana çalışmada, 14 hafta boyunca uygulanan kompleks antrenmanın bacak kuvvetinde anlamlı bir artışının
olduğu belirtilmektedir (12). Ortaya konulan bu çalışmada bacak kuvvetinin etkin olduğu dikey sıçrama, 30
m sprint, kasa sıçraması, illonis testlerinde anlamlı ve olumlu yönde değişimler görülmüştür. Bu araştırma
sonuçları, yapılan araştırma ile elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Christou ve arkadaşları 30 m
ve 10 m sprint zamanlarında gelişim elde etmek için adölesan dönemdeki futbolculara sadece salt kuvvet
antrenmanı uygulamış ancak yapılan ölçümler sonucunda herhengi bir gelişim sağlanamamıştır. Bu da salt
kuvvet antrenmanının tek başına herhangi bir etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Ancak pliometrik ve
kuvvet antrenmanlarının bir arada uygulanmasıyla birlikte sürat ve çabuk kuvvet gelişiminde anlamlı bir
gelişim ortaya konmuştur (13). Yapmış olduğumuz çalışmada da deney gruplarının 30 m sürat testindeki ilk
ve son ölçümlerindeki anlamlı ve olumlu değişim yukarıdaki çalışma ile paralellik göstermektedir. Ciciloğlu,
14-15 yaş erkek grubu üzerinde 8 hafta boyunca pliometrik antrenmanlar yapmış ve antrenman öncesi 37,94
cm olan sıçrama mesafesini 46,25 cm olarak yükseltmiştir (14). Yapmış olduğumuz çalışma ile de bulgular
kısmında da anlattığumız üzere dikey sıçrama testlerinde de anlamlı bir değişim yakalanmıştır. Bu durum
çalışmamız ile parelellik göstermektedir. Paule ve arkadaşları, kuvvet ve süratin birleşimi olan çabuk kuvveti
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ölçmek için T testini kullanmışlardır. Bu testin iyi bir yöntem olduğunu aktarmışlardır (15). Yapmış
olduğumuz çalışmada T testi ile aynı amaca hizmet eden eurofit değerlendirme testlerinden olan illonois
çabukluk testi uygulanmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda son ölçümlerde ilk ölçümlere kıyasla anlamlı ve
olumlu bir değişim ortaya konmuş ve kompleks antrenman yönteminin etkinliği bir kez daha kanıtlanmıştır.
Çalışmamız bu doğrultuda yukarıdaki çalışma ile de parelellik göstermektedir. Fortun ve arkadaşları, kuvvet
antrenmanlarına parelel olarak yapılan pliometrik antrenmanların rotatör kas gücünde önemli oranda artış
sağladığını ortaya koymuşlardır. Buradan hareketle üst ekstremitelere yönelik yapılan kuvvet ve pliometrik
antrenmanların hentbol gibi şut atma faaliyetinin yoğun olduğu branşlarında da atmalar branşlarında da
performansı olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır (16). Buradan hareketle yapmış olduğumuz diğer çabuk
kuvveti ölçen testlerden olan durarak çift elle ileriye sağlık topu fırlatma, mekik testi ve ters mekik testlerinde
de alınan sonuçlar neticesinde üst ekstremite kaslarında da kompleks antrenman yönteminin etkililiği ortaya
konulmuştur. Fortun ve arkadaşlarının çalışması ile ilişkili olarak aldığımız test sonuçları, anlamlı ve olumlu
bir parelellik göstermektedir. Adam ve arkadaşları, ortaya koydukları çalışmada 7 hafta süresince kompleks
antrenman metodu ile yapılan egzersizler neticesinde, dikey sıçrama ölçüm sonuçlarında 10,7 cm artış
bulmuşken, sadece direnç antrenmanı yapan grupta 3,3 cm ve sadece pliometrik antrenman uygulayan grupta
ise 3,8 cm artış tespit etmiştir (17). Atılan (2010), ortaya koyduğu çalışmada, pliometrik antrenmanların T
testi değeri üzerinde istatiksel açıdan anlamlı bir fark p<0,05 ortaya çıktığını gözlemlemiştir (18). Newton ve
arkadaşları, ortaya konulan diğer bir çalışma da voleybol oyuncuları üzerinde yapılmıştır. Kompleks
antrenman metodu uygulayan grupta dikey sıçrama değerinde %5,9 artış tespit edilmişken, sadece direnç
antrenmanı uygulayan grupta anlamlı ve olumlu bir artış tespit edilmemiştir (19). Alemdaroğlu ve arkadaşları,
12 gönüllü sedanter deneğe 8 hafta ve haftada 3 gün uyguladıkları kompleks antrenman metodunun 10 ve 30
m sürat, aktif sıçrama, squat sıçrama ve vücut yağ yüzdesi değerlerinin üzerindeki etkisini ortaya
koymuşlardır. Ortaya çıkan sonuçlara göre 10 m değerleri 1,79 saniyeden 1,73’e, 30 m değerleri 4,36
saniyeden 4,25’e, vücut yağ yüzdesi değerleri 8,22’den 7,90’a gelişim göstermiştir. Aktif sıçrama değerleri
33,72 cm’den 37,64 cm’e squat sıçrama değerleri 28,27 cm’den 34,27 cm düzeyinde gelişim göstermiştir (20).
Paradis, gençlik dönemindeki 32 sporcu üzerinde (19 çalışma, 13 kontrol) yaptığı araştırmaya göre çalışma
grubu T testi ilk test 9,63 sn iken, son test 9,19 sn, kontrol grubu ilk test 9,51 sn iken son test 9,53 sn dir.
Çalışma grubu ilk ve son test arasında anlamlı ölçüde artış tespit etmiştir (21). Kobal ve arkadaşları, gençlik
dönemindeki 27 futbolcuya uyguladıkları çalışma ile, kompleks antrenman grubu, kontrast antrenman grubu
ve geleneksel antrenman gurubu üzerinde 8 hafta boyunca haftada 3 gün antrenman periyotlaması
yapmışlardır. Bu çalışmanın sonucunda, futbolcuların squat, dikey sıçrama, 10 ve 20 m sürat değerleri
üzerinde, uyguladıkları kompleks antrenman metodunun etkisini incelemişlerdir. Çıkan sonuçlara göre
geleneksel antrenman grubunun 10 m sürat değerleri %7, 20 m sürat değerleri %6 negatif yönde bulunmuştur.
Dikey sıçrama ve squat değerlerinde de kompleks ve kontrast antrenman grubu kadar gelişim
sağlayamamışlardır (22). Erol (1992), 16-18 yaş grubu erkek basketbolcular ile gerçekleştirdiği 8 hafta süreli
çabuk kuvvet antrenmanları sonrasında deney grubunda bulunan sporcuların 30 m sürat performansları
istatiksel olarak p<0,01 olarak bulunmuş ve anlamlı görülmüştür (23). Bazı araştırmacılar kompleks
antrenman metodu sayesinde yükselen performans durumunun, direnç çalışmaları ile artan nöral iletiden
oluştuğunu düşünmektedir (24). Fakat Jones ve Lees tarafından ortaya konulan çalışmada EMG aktivasyonuna
bakılmış ve direnç antrenmanı sonrası yapılan pliometrik egzersiz sırasında önemli bir farklılık tespit
edememişlerdir (25). Kompleks antrenman yöntemi üzerine yapılan çalışmalar neticesinde kompleks
antrenman yönteminin uygulanmaya başladığı zamandan bu yana, uygulanan geleneksel antrenman modeline
göre, güç ve çabuk kuvvet gelişimi açısından üç kat daha geliştirici bir özelliğe sahip olduğu ortaya
konulmuştur (26). Sonuç olarak kompleks antrenman yönteminin 14-16 yaş grubu hentbolcularda var olan
çabuk kuvvet özelliğine anlamlı yönde bir katkı sağladığı, istatiksel olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma
yöntemi sporcuların yaş grupları da dikkate alınarak hentbol ve benzer özelliklere sahip branşlarda alternatif
bir çalışma yöntemi olarak uygulanabilir. İlerleyen süreçte sporcu profesyonelleştikçe kompleks antrenman
yöntemi, sporcunun çabuk kuvvetini geliştirmek istediği bölge de dikkate alınarak, vücudun alt ve üstünde
yer alan herhangi bölgeye, uygun kuvvet geliştirici hareket ve pliometrik hareket seçilerek, bölgeye özgü
çabuk kuvvet geliştirici bir yöntem olara kullanılabilir. Ayrıca profesyonelleşmeye giden süreçte de sporcunun
ağırlık kaldırma ve diğer tüm motorik özelliklerdeki maksimalleri değişeceği için antrenmanın şiddet ve
kapsamının da aynı oranda ayarlanması önem arz etmektedir.Göze çarpan diğer bir durum, testlerde çıkan
sonuçların sporcuların oynadıkları mevkilere göre değişiklik gösterdiğinin tespit edilmiş olmasıdır. Örneğin
kanat oyuncuları ilonois çeviklik testi ve 30 m sprint testinde daha iyi performans gösterirken, bir pivot
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durarak sağlık topu atmada, kaleciler ters mekik testinde oyun kurucular ise dikey sıçramada daha fazla
performans göstermişlerdir. Bu durum da sporcuların oyun içerisindeki mevkilerinin sahip olduğu özelliklerle
de örtüşen bir durum olmuştur. Ancak genel olarak tüm sporcular tüm testlerde değişen oranlarda gelişim
göstermişlerdir. Bu durum kompleks antrenman yönteminin çabuk kuvvet üzerindeki olumlu etkisini ortaya
koymaktadır. Üzerinde çalıştığımız yaş grubunun da daha profesyonelleşme sürecine girmemiş, üst düzey
antrenmanlara maruz kalmamış bir grup olduğunu göz önüne alırsak var olan bu anlamlı gelişme de aslında
daha iyi açıklanacaktır. Elit seviyeye ulaşmış bir sporcuda, bu oranda bir gelişimin olup olmayacağı da ayrıca
incelenmesi gerekmektedir. Doğal olarak performans sporcularında kompleks antrenman yönteminin şiddet,
kapsam ve diğer değerleri çok daha farklı düzeylerde uygulanacaktır. Bizim çalışma yaptığımız grubun orta
öğretim çağında, mahalli düzeyde hentbol oynayan bir sporcu grubu olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu çalışmanın spor bilimine katkısını ortaya koymak gerekirse, sadece hentbol değil, hentbol gibi çabuk
kuvvete yüksek oranda ihtiyaç duyulan diğer spor branşlarında da yapılması gelişimleri açısından önem arz
etmektedir. Salt kuvvet ya da salt pliometrik antrenman yapılmasının ötesinde bu iki antrenman metodunun
kombine olarak gerçekleştirilmesi, yapılacak olan çabuk kuvvet antrenmanlarında, sporcuda üst düzey bir
gelişim ve bu gelişime paralel anlamlı bir motivasyon ve performans artışını ortaya koyacaktır.
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EK 1
DENEY GRUBU ÖN TEST ÖLÇÜM SONUÇLARI
İllinois
çeviklik
testi Sn

Dikey
sıçrama
M

30 m
sprint Sn

Kasa
sıçrama
testi T

Mekik
testi T

Ters
mekik
testi T

Durarak
sağlık topu
atma T

18, 06

0.49

4,02

29

20

23

5, 85

18,97

0.51

4,1

30

26

34

5,5

22,05

0.46

4,48

22

19

25

6,3

20,94

0.46

4,43

23

17

26

6,35

17,99

0.43

4,36

26

27

30

5,02

D6 kız

21,71

0.42

5,47

20

20

24

3,26

D7 kız

22,18

0.41

5,6

18

18

20

4,25

D8 kız

21,45

0.49

5,3

20

19

24

3,7

D9 kız

23,75

0.40

5,73

20

17

27

4,25

D10 kız

22,94

0.40

5,4

23

22

33

5,36

D1
erkek
D2
erkek
D3
erkek
D4
erkek
D5
erkek
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EK 2

DENEY GRUBU SON TEST ÖLÇÜM SONUÇLARI
İllinois
Dikey
30 Metre
çeviklik testi
sıçrama Cm Sprint Sn
Sn

D1
erkek
D2
erkek
D3
erkek
D4
erkek
D5
erkek

Kasa
sıçrama
testiT

Mekik
testiT

Ters
mekik
testiT

Durarak
Sağlık Topu
Atma M

15, 95

0.54

3,88

39

36

35

7, 78

16,53

0.56

3,87

40

38

41

7,7

20,3

0.50

4,15

33

30

36

7,89

18,8

0.51

3,97

37

27

41

7,37

16,02

0.48

4

38

37

42

7,1

D6 kız

19,86

0.46

5,17

28

29

34

4,36

D7 kız

20,68

0.45

4,95

28

27

32

5

D8 kız

19,59

0.49

4,6

33

28

37

4,7

D9 kız

22,15

0.44

5,09

32

27

35

5,42

D10 kız

19.89

0.45

4,87

35

31

40

6,4

EK 3
İllinois
çeviklik
testi
K1
erkek
K2
erkek
K3
erkek
K4
erkek
K5
erkek

20.80 sn
21.41 sn
21.20 sn
18.02 sn
18.98 sn

K6 kız

26.84 sn

K7 kız

25.97 sn

K8 kız

23.62 sn

K9 kız

25.53 sn

K10 kız

21.91 sn

KONTROL GRUBU ÖN TEST ÖLÇÜM SONUÇLARI
Kasa
Ters
Durarak
30 m
Dikey
Mekik
sıçrama
mekik
sağlık topu
sıçrama sprint
testi
testi
testi
atma
4.67
0.52 cm
30
17
21
4.55 m
sn
4.69
0.42 cm
28
24
28
4.75 m
sn
4.10
0.38 cm
23
20
22
4.72 m
sn
4.89
0.38 cm
25
18
27
6.85 m
sn
3.80
0.63 cm
26
22
32
5,95 m
sn
6.25
0.25 cm
17
19
20
4.30 m
sn
5.93
0.30 cm
18
16
24
4.59 m
sn
6.18
0.28 cm
17
17
29
4.50 m
sn
6.40
0.31 cm
19
18
29
4.53 m
sn
6.15
0.44 cm
20
20
26
4.20 m
sn
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EK 4

K1
erkek
K2
erkek
K3
erkek
K4
erkek
K5
erkek

İllinois
çeviklik
testi

KONTROL GRUBU SON TEST ÖLÇÜM SONUÇLARI
Kasa
Ters
Durarak
Dikey
30 m
Mekik
sıçrama
mekik
sağlık topu
sıçrama
sprint
testi
testi
testi
atma

20.92 sn

0.52 cm

4.69 sn

29

17

21

4.50 m

21.39 sn

0.40 cm

4.70 sn

26

23

27

4.60 m

21.32 sn

0.35 cm

4.12 sn

22

19

22

4.68 m

18.25 sn

0.36 cm

4.92 sn

25

17

26

6.79 m

19.35 sn

0.62 cm

3.86 sn

25

22

30

5,92 m

K6 kız

26.89 sn

0.25 cm

6.32 sn

16

18

19

4.25 m

K7 kız

26.03 sn

0.30 cm

5.96 sn

18

15

23

4.46 m

K8 kız

23.70 sn

0.27 cm

6.20 sn

16

16

28

4.43 m

K9 kız

25.90 sn

0.28 cm

6.44 sn

19

17

27

4.50 m

K10 kız

22.03 sn

0.41 cm

6.22 sn

19

20

25

4.15 m
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YERİNDEN YÖNETİM BÜTÇELERİNDE CİNSİYETE DAYALI YAKLAŞIMLAR
GENDER-BASED APPROACHES IN DESTINATIONAL MANAGEMENT BUDGETS
Irem ERASA AKCA
ORCID: 0000-0001-5191-2630
ÖZET
Bütçe ülkemizde ilk modern haliyle, devletin ileriye yönelik mali bir yıl için samimiyet ilkesi gereği gelir ve
gider tahminlerinden oluşan, gelir elde etme ve elde ettiği gelirleri belirlenen dönem için kullanma yetkisi
sunan kanun niteliğiyle 1924 yılı Cumhuriyet bütçesi olarak yer almaktadır. Söz konusu yıllardan günümüze
kadar başta uluslararası düzeyde olmakla beraber ülke genelinde yaşanan dönüşümlerle birlikte başvurulan
bütçe sistemlerinde ve kamu mali yönetimine ilişkin anlayışlarda yeniliklere gidilerek reform alanları
oluşturulmaktadır. Cumhuriyet tarihinden itibaren gerçekleştirilen en yenilikçi çalışmalar kapsamında 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve sürecin devam niteliğinde yer alan program yapılarıyla
birlikte hazırlanan bütçenin yenilikçi yapısı karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda, 2021 yılına ait hazırlanan
bütçe ve geleceğe dönük hazırlanacak olan bütçeler daha şeffaf bir yapıya kavuşturularak program esaslı
halde düzenlenmesine karar verilmiştir. Program esaslı bütçe sisteminde yer alan tanımlamalardan biri
harcama önceliği maddesidir. Bu maddeden anlaşılacağı üzere kamu kaynaklarının tahsisi ve yeniden
dağılım sürecinde gözetilmesi gereken toplum içerisinde yer alan başta cinsiyet olmak üzere tüm alanlarda
yapılan eşitsizliğin önüne geçilerek sosyal hayatın bir parçası olan her kesimin yüksek düzeyde fayda elde
edebileceği programlara harcamalarda bulunulması gereğidir. Böylelikle bütçenin bilinen fonksiyonuna
farklı bir bakış açısı kazandırılmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik
oluşturulan cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmalarıyla birlikte merkezi ve yerinden yönetim kuruluşlarında
eşit temelli kalkınma öncelik ve kaynak tahsisi uygulamaları başlatılmıştır. Bu çalışmada yerinden
yönetimlere ilişkin cinsiyete dayalı yaklaşımlara değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, Belediyeler, Bütçe, Cinsiyet Eşitliği
ABSTRACT
The budget, in its first modern form in our country, is the 1924 Republican budget, which consists of income
and expenditure estimates for a prospective fiscal year in accordance with the principle of sincerity of the
state, giving the authority to generate income and use the revenues for the determined period. From those
years until today, reform areas have been created by making innovations in the budget systems applied and
the understanding of public financial management, together with the transformations experienced throughout
the country, especially at the international level. Within the scope of the most innovative studies carried out
since the Republic of Turkey, the innovative structure of the budget, which was prepared together with the
Public Financial Management and Control Law No.5018. In this direction, it has been decided that the
budget prepared for 2021 and the budgets to be prepared for the future will be prepared on a program basis
by giving a more transparent structure. One of the definitions in the program-based budget system is the
expenditure priority item. As it can be understood from this article, it is necessary to avoid inequality in all
areas of the society, especially gender, and to spend on programs that can benefit all segments of social life
at a high level. Thus, a different perspective was gained to the known function of the budget. Equal-based
development priority and resource allocation practices have been initiated in central and local government
institutions, together with gender-sensitive budgeting efforts aimed at eliminating gender inequalities. In this
study, gender-based approaches to decentralization are discussed.
Keywords: Local Governments, Gender-Sensetive Budgeting, Municipalities, Budget, Gender Equality
BÜTÇE KAVRAMI
Diğer dillere “budget” kelimesinden geçmiş olan bütçe kavramının kökeni oldukça eski yıllara dayanmakla
birlikte ilk kez on sekizinci yüzyılda İngiltere’de kullanıldığı bilinmektedir. Çağdaş manada kullanımı
İngiltere olarak bilinse bile kökeni Latince olan “Bulga” sözcüğünün bilinen ilk karşılığı olduğu kabul
görmektedir. Bu kelime eski Fransız sözcük arşivinde “Bouge” olarak yer almaktadır Söz konusu kelime
dilimizde para çantası yahut küçük deri çanta olarak karşılık gelmekte ve kullanımda ülkenin gelir ve
harcamalarının yer aldığı bir materyal olduğu düşünülmektedir. (Edizdoğan, 1991: 3). Çanta kelimesinin
anlamsal karşılığı olarak ritüele dönüşmesi; İngiltere Maliye Bakanının içerisinde devletin senelik gelir ve
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harcama tahminlerine yer verdiği bu materyali yıllık bütçe görüşmelerini gerçekleştirmek üzere meclise
getirerek bütçe açılışında yer vermesinden kaynaklanmaktadır (Pehlivan, 2016: 20).
Ülkemizde bütçe teriminin ilk kullanımı Tanzimat Fermanından sonraki döneme denk gelen 1864 yılında
gerçekleşmiş olup, 1876 yılında resmi yazılarda ve kanuni metinlerde Muvazene Defteri ve Muvazene-i
Umumiye kelimelerinin kullanımı ile resmiyete kavuşturulmuştur (Batırel, 1987: 1). Cumhuriyet sonrası
dönemde ise 1961 Anayasası ile bütçe kavramına milli boyutta yer verilmiştir. Kamu kurum ve
kuruluşlarının senelik milli bütçe tahminlerinde gelir ve gider kalemlerinin görüşülüp karara bağlanmasında
Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilendirilmiştir.
Literatürde bütçe nedir sorusunun cevaplandırılmasında çok sayıda tanımlamalara rastlanmakla birlikte
çoğunda ortak ifadeler yer aldığı görülmektedir. Bunlardan birkaçına yer verilecek olursa bu tanımlamaları
şu şekilde sıralamak mümkündür;
-Edgar Allix’e göre bütçe; belirli bir dönemi kapsayacak şekilde devlete ait gelir ve harcamalara tahmini
olarak yer verilen, gelirlerin toplanmasına izin verilmek üzere harcamalarda bulunulmasına olanak sağlayan
bir tasarruftur (Edizdoğan, 1991: 4).
-Paul Loroy-Beaulieu’ya göre bütçe; belirlenen bir mali yılda gerçekleştirilmek üzere sağlanacak gelirlerin,
düzenlenecek giderlerin varsayımlar kurularak oluşturulması ve kanun çerçevesinde yetkilendirilecek kişiler
vasıtasıyla sunumun sağlanması şeklindedir (Bilici, 2021: 175).
-Nihat Falay’a göre bütçe; kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması üzerine kullanılan etkin bir araçtır.
Ülkelerin mevcudunda bulunan kıt kaynakların kamu ve özel sektör ayrımı gözetilerek dağılımında bütçeye
başvurması bu haliyle kavrama önemli bir ekonomik fonksiyon kazandırmaktadır (Falay, 1979: 13).
-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda yer alan tanıma göre bütçe; bir mali yılda
başvurulmak üzere gelir ve harcama tahminleriyle birlikte bu gerçekleşmelerde uyulması gerekilen
kuralların yer aldığı, belirli hususlara uyumlu şekilde yürürlüğe konulan belgedir (T.C. Resmî Gazete, 14
Eylül 2018, sayı: 31682).
Bütçeye ilişkin çeşitli tanımlamalarda bulunulmuş kimisinde kavramın kanun, kimisinde belge ve rapor
niteliği taşıdığına değinilmiştir. Kavram devlet açısından tanımlansa dahi kişinin, ailenin yahut bir
işletmeninde başvurduğu gelir ve harcama tahminlerini içeren gelir elde edilmesi, harcamalarda
bulunulmasına yetki veren bir belge olduğu göz önünde bulundurulmalıdır (Geyik, 2016: 147).
Literatürde bütçe kavramına ilişkin fonksiyonlar klasik ve modern olmak üzere iki ana başlıkta
değerlendirilmektedir. Bütçeye atfedilen klasik fonksiyonlar; siyasi, hukuki, kontrol, denetim, mali ve
iktisadi olmakla birlikte modern nitelikte belki de en önemli işlev gördüğü kaynakların tahsisi fonksiyonu bu
kavrama aittir. Bu doğrultuda kıt kaynakların kollektif ihtiyaçlar arasında alternatif politikalar üretilerek
dağılımı gerçekleştirilmektedir.
YERİNDEN YÖNETİM KAVRAMI
Yerinden yönetim kavramı, yabancı literatürde “Desantralizasyon” kelimesinin karşılığı olarak ülkemizde
kullanılmaktadır. Bu kavram başta planlama, yönetme, karar alma ve uygulama ile birlikte mali kaynaklara
dair birtakım yetkilerin merkezden farklı noktalara dağıtılarak merkezi idarenin yükünün hafifletilmek
istenmesi ile bilinmektedir. Kavram ile anlatılmak istenilen durum merkeziyetçi yapıda toplanılan
fonksiyonların paylaştırılmasıdır ki 1980 sonrası dönemde hız kazanarak belirli çalışmalara konu edilmiştir
(Arıkboğa, 2018: 3).
Yerinden yönetim yapılarına dair çeşitli tanımlamalarda bulunulmuştur ki bunlardan en sık kullanılanını;
belirli coğrafi bir alanda yaşayan halkın yerel nitelikteki ortak ihtiyaçlarının karşılanmak üzere yerel halk
tarafından seçim yoluyla göreve getirilen ve yetki ile imkanları yasal çerçevede belirlenen özel kamu
hukuku tüzel kişilikleri şeklinde tanımlamak mümkündür (Ulusoy ve Akdemir, 2001: 41).
Yerinden yönetim kavramı anayasal bir nitelik göstermektedir. İlk kez 1961 yılı Anayasasında 123.madde
ile bu kavrama yer verilmiştir. Söz konusu madde, ülkedeki idarenin kuruluş ve vazifelerinin merkezi otorite
ve yerinden otorite olmak üzere iki temel kamu tüzel kişisi etrafında şekillendirilmesini ifade etmektedir.
Gerekli olan kamu hizmetlerinin merkezi otoriteden farklı, özerk kamu hukuku tüzel kişisi olarak görülen
idarelere verilmesi esastır (Tortop, 1990: 97). Ülkemizde belediye, il özel idare ve köyler bu kapsamda yer
alan tüzel kişilikler olarak yer almaktadır (Bozan, 2002: 42).
Yerinden yönetim kendi içerisinde alt başlıklarda tasnif edilebilmektedir. Bunlar iki ana başlık altında siyasi
ve idari yönden olmakla birlikte alt başlık olarak hizmet ve coğrafi yönden yerinden yönetim şeklindedir.
Siyasal yerinden yönetim ulus devletler değil federal devletlerde uygulama alanına sahiptir. Burada kapsama
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alınan özerk-yarı özerk şekilde federe devletler içinde yer alan birimlerdir. İdari yönden yerinden yönetim
ülkemiz gibi üniter yapılı devletlerde tüzel kişiliğe haiz kurum ve kuruluşların bulunduğu mekanizmayı
ifade etmektedir. İdari yönden yerinden yönetimler; hizmet yönünden kamusal meslek kuruluşları, coğrafi
yönden yerinden yönetim kapsamında ise belediyeler ile örneklendirilebilmektedir (Parlak, 2011: 853).
YERİNDEN YÖNETİM BİRİMLERİNDEN BELEDİYELERİN BÜTÇELEME SÜREÇLERİ
Belirli sınırlar içerisinde yaşayan belde halkının benzer nitelikteki gereksinimlerinin yerine getirilmesi
üzerine oluşturulan tüzel kişiliğe haiz birimlerin mali özerkliğine dair yetki ve haklarının yer aldığı kanun
5393 sayılı Belediye Kanunu olarak bilinmektedir. Söz konusu kanunun 61. Maddesinde belediye bütçesinin
tanımlaması yer almaktadır. Belediye bütçesi, Devlet mali yılı ile aynı olmak kaydıyla mali yıl ve
devamındaki 2 yıl için gelir ve gider tahminlerine yer verilen, gelirlerin elde edilmesi ve giderlerin
gerçekleştirilmesine yetki tanıyan hukuki bir metin olma özelliği göstermektedir. Yine aynı maddede yer
alan hükme göre bütçenin oluşturulması aşamasında stratejik plan ve performans programına uygunluk
aranmaktadır. Bu kanunun yanı sıra belediye bütçelerine yönelik düzenlemelere dair 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetim ve Kontrol Kanunu da birtakım maddeler barındırmaktadır.
Kamu kaynaklarının amaçlar doğrultusunda etkin ve verimli kullanımı mahalli idare bütçeleri için son
derece önemlidir. Bu amaç doğrultusunda fayda maliyet analizlerinin yardımıyla, idarelerin plan ve
programlarının gerekçeleri göz önüne alınarak etkinlik ilkelerinin yardımıyla mali yılbaşında yürürlüğe
konulmak üzere hukuki metin hazırlanmaktadır (Kerimoğlu vd., 2009: 12)
Belediye bütçelerinin ana bölümleri gelir ve gider rakamlarının yer aldığı üzere iki şekilde bulunmaktadır.
Yapılan giderlerin yerlerinin gösterildiği gider bütçesi dört bölüme, idarenin gelirinin aitliğini gösteren
tahminlerden oluşan gelir bütçesi dört düzeyden oluşmakta ve ekonomik sınıflandırmada tasnif
edilmektedir 1.
BÜTÇELEMEDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE YERELDE UYGULAMA ALANLARI
Doğum anında dünyaya gelen bebekler beraberinde getirdikleri cinsiyet olarak adlandırılan kız bebek yahut
erkek bebek olarak doğmaktadır (Bora, 2009: 6). Biyolojik manada kız veya erkek oluşumunun yanı sıra
sosyal hayat içerisinde kişiye kız yahut erkek oluşuyla alakalı anlamlı roller yüklenmektedir. Yaşanan
dünyada bu farklılık oldukça mühimdir. Öyle ki kişi ya erkek ya da kadındır ki biyolojik cinsiyetine göre
şekillenen davranışları tüm hayatı boyunca sergilemesi öngörülür (Vatandaş, 2007: 30).
Toplumsal cinsiyet, toplumun kadın veya er olma, aralarındaki bağ, sosyal hayat içerisinde yaratılan imkân
ve niteliklerinin bütününü ifade etmektedir. Tüm imkân ve nitelikler bireyin yaşamı dahilinde, içerisinde
olduğu topluluk kültürüne bağlı olmakla birlikte dönem içerisinde şekillendirilebilmektedir (UNWOMEN,
1). Bir diğer ifade ile bireyin cinsiyeti doğa, toplumsal cinsiyet ise kültürel koşullara bağlı olarak
belirlenmektedir (Üner, 2008: 6).
Devletin performans değerlendirmesi, sivil toplum kuruluşlarının söz hakkı sahibi olarak yönetime
katılabilmesi, dönemsel değişiklikler yürütülen kamu hizmetlerinin gereksinimlere cevap verme ve hizmet
gerçekleştiriminde tarafsız tutum sergilemesini zorunlu hale getirmektedir. Bu doğrultuda kurumsal
mekanizmalar kamuya ilişkin faaliyetleri yerine getirirken kişisel farklılıkları göz önüne almalı, kadınların
yahut erlerin gereksinim ve haklarını tanımalıdır (Genç, 2010: 37).
Er ve kadınlara toplum içerisinde atfedilen görevler kamu idaresinde yer alan kurumların şekillenmesinde de
etkili olmaktadır. Erkek mutlak hakimiyeti gelişen dünyada dahi kadınların başta siyaset ve ekonomi olmak
üzere geri planda kalmasıyla sonuçlanmaktadır. Güç dengelerinin birbirine yakın olabilmesi adına gündelik
hayata dair her noktada cinsiyet kavramı gözetilmelidir. Bu açıdan toplumsal cinsiyet eşitliğinde kadınların
biyolojik farklılıkları gözetilerek sosyal hayatın yegâne bir parçası olduğuna yönelik farkındalık oluşturmak
gerekmektedir (Demirbilek, 2007: 24). Gündelik hayatın içerisinde nüfusun yarısını kadınların
oluşturduğunu kabul ettiğimiz takdirde toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisinin amacına ulaşması için
kadınların gereksinimlerini karşılayacak olan stratejik politikaların gerçekçi olarak hazırlanması ve her
basamağında cinsiyete ilişkin görüşlere yer verilmesi son derece önem arz etmektedir (Squires, 2005: 375).
Cinsiyete dayalı bütçeleme anlayışından kadın yahut erkeğe özel bütçe oluşturulacağına dair düşünceye
kapılmak anlamsızdır. Bu anlayış doğrultusunda biyolojik farklılıklar arasında yer alan dengesizliği eşit

1

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ( Resmi Gazete Tarihi: 27.05.2016- Madde 10-11)
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seviyeye getirmek ve devletin en önemli maliye politikası aracı olan bütçeleme sürecinin her aşamasında bu
denge sağlayıcı politikaları hayata geçirmek esastır (Özkanca Andıç ve Erasa Akça, 2017: 150).
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulaması ile hedeflenen; yerel yönetimlerin planlama ve
bütçeleme aşamalarında toplumsal cinsiyet rollerinin ortaya çıkardığı eşitsizlikleri giderici politikaları
uygulanabilir hale getirmektir. Bu doğrultuda yerinden yönetimin temel taşı olan belediyelerde belediye
başkanlarına yapacakları bütçe çağrısına ilişkin birtakım görevler düşmektedir. Bütçe çağrısında bulunan
belediye başkanı, yıllık bütçeleme sürecini başlangıçta belirtilen ilke ve yönergeler aracılığıyla ortaya
koymakta, bu aşamalara cinsiyet eşitliğini sağlayacak politikalar entegre ederek idarenin diğer birimlerine
yol gösterici bir rol almaktadır (Klatzer vd. 2015: 69-73).
BM kadın biriminin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının önde gelen çalışmaları ve hazırlamış oldukları
projeler doğrultusunda belediyelerin dört yıllık Stratejik Planlama alanlarında kadınların güçlendirilmesini
hedef alan, onların ihtiyaç ve önceliklerini değerlendiren politikalara başvuran idarelerde artış
görülmektedir. Bunlardan biri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 yılına ait Stratejik Plan
çalışmasıdır (Yakar Önal, 2021: 33). Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını bütçeleme ile ilişkilendiren
diğer belediye örnekleri; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır BB, Bursa BB, Urfa BB, Trabzon
BB, Van BB, Denizli BB, Edirne ve Tarsus Belediyesi şeklindedir. Tüm bu örnek belediyeler öncelikle yerel
halkın toplumsal cinsiyet sorunlarını belirleyerek mevcut kaynaklarının tahsisini bu doğrultuda kullanarak
gelecek yıllara ve diğer şehir belediyelerine öneri politikaları hazırlamıştır (Klatzer vd. 2015: 48-54).
SONUÇ
Çalışmada halkın yerel nitelikteki istek ve ihtiyaçlarını belirlemede yetkili kılınan yerinden yönetim
kurumlarından biri olan belediyelerin bütçeleri aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının
gözetilmesi gereği ve buna yönelik faaliyetlerde bulunan belediyelerin isimlerine yer verilmiştir. Bilindiği
üzere ülkemizde mahalli idarelerden oluşan kamu idareleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile düzenlenmekte ve söz konusu kanun hesap verilebilirlik ile şeffaflık temeli üzerine inşa
edilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanacak olan bütçelerde STK’lar ile analizlerin gerçekleştirilmesi üzerine
kurulan kadın ağırlıklı komisyonlar bütçeleme sürecinde belediyeler üzerinde yardımcı rol üstlenecektir. Bir
diğer şekilde katılımcılık oranının yükselmesi sağlıklı karar alınması ile sonuçlanacaktır. Toplumsal cinsiyet
eşitliğini gözeten bütçelerin oluşturulması adına pilot belediyeler oluşturulmuş ve belediyelerin stratejik
planlamalarına eşitliği sağlayıcı politikalar eklenmiştir. Cinsiyete duyarlı bütçelemeden anlaşılması gereken
kadına yahut erkeğe özel bütçe hazırlanması değil kadınların günlük yaşamlarında temel ihtiyaçlarını göz
önüne alan, ekonomik ve istihdamlarına yarar sağlayacak kaynak tahsisinde bulunulması gereğidir.
Ülkemizde bütçeleme süreçlerinde cinsiyet eşitsizliğini giderici politikaları barındıran belediye örnekleri
ağırlıklı olarak büyükşehir belediyelerine ait olduğu görülmektedir. Bu haliyle uygulanabilirliği arttırılmalı
ve il, ilçe belediyelerine örnek teşkil eden davranış ve tutumlar sergilenmelidir.
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METAVERSE VE KULLANIM ALANLARI
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ÖZET
Metaverse, fiziksel gerçekliği dijital sanallıkla birleştiren sürekli ve kalıcı, çok kullanıcılı bir gerçeklik sonrası
sanal evrendir. Bu evren, dijital öğeler, sanal ortamlar ve insanlarla çok çeşitli etkileşimlere izin veren
teknolojilerin birleşimidir. Dijital nesnelerle dinamik etkileşimler ve somutlaştırılmış gerçek zamanlı kullanıcı
iletişimi sağlar. Metaverse ortamına katılmak için kullanılan araç olan sanal gerçeklik gözlükleri,
teknolojideki gelişmeler sayesinde daha uygun fiyatlı ve yaygın olarak kullanılabilir hale gelmiştir. Bu
yaygınlaşma ile birlikte kullanım alanları da genişlemiştir.
Sanal gerçeklik ve Metaverse eğitim, sağlık, turizm, sanat ve diğer bazı alanlarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Sanal gerçeklik gözlüğü takan öğrenciler, fiziksel olarak okula gitmelerine gerek kalmadan
derslere katılma, sözlü veya fiziksel olarak sohbet etme ve daha önce oluşturulmuş sanal sınıflarda diğer sınıf
arkadaşlarını görerek soru sorma gibi avantajlara erişebilir. Ayrıca tıp fakültesi öğrencileri, sanal
laboratuvarlarda organları ve kadavraları yakından inceleyebilmektedir. Sanal gerçeklik sayesinde daha önce
başka ülkelere seyahat etmemiş kullanıcılar istedikleri ülkelere sanal olarak gidebilmekte, şehrin sokaklarında
dolaşabilmekte, eski tarihi binaları gezebilmekte ve evlerinde gözlük yardımıyla oturarak turist
olabilmektedirler. Ayrıca fotoğrafçılar, sanatçılar ve ressamlar sanat eserlerini Metaverse ortamında sanat
galerilerinde sergileyerek satabilmektedirler.
Önümüzdeki yıllarda teknolojik gelişmeler, sanal gerçeklik gözlüklerine daha kolay erişim, kullanım
alanlarının artması, insanların çok fazla zaman harcaması ve gerçeğe en yakın deneyimi sunması nedeniyle,
Metaverse’in insan hayatının bir parçası haline geleceği tahmin edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Metaverse, Sanal gerçeklik, Sanal iletişim, E-öğrenme
ABSTRACT
The Metaverse is a continuous and persistent multiuser environment that combines physical reality with digital
virtuality. It is the post-reality cosmos. It is based on the intersection of technologies that allow for multimodal
interactions with digital items, virtual environments, and humans The Metaverse is a permanent multiuser
platform that houses a social network of networked immersive worlds. It enables dynamic interactions with
digital objects and seamless embodied user real-time communication. Virtual reality glasses, the tool used to
join the Metaverse environment, have become more affordable and widely available because to advances in
technology. The usage areas have expanded along with this popularization.
Virtual reality and the Metaverse are used extensively in the fields of education, health, tourism, arts, and
others. Students who wear virtual reality glasses gain access to benefits including the ability to participate in
lessons, converse verbally or physically, and ask questions by seeing their other classmates in previously built
virtual classrooms, all without having to physically attend school. Also in virtual labs, medical students can
closely examine the organs and cadavers. Additionally, users who have never traveled to other countries can
go their desired countries, walk about the city's streets, visit old historical buildings thus they can become
tourists by sitting in their homes with the help of glasses. Furthermore, photographers, artists, and painters can
sell their art works by exhibiting them in art galleries in the Metaverse environment.
In the upcoming years, it is predicted that Metaverse will become a part of human life due to technological
developments, easier access to virtual reality glasses, increasing usage areas, people’s spending a lot of time
and offering the closest experience to reality.
Keywords: Metaverse, Virtual reality, Virtual communication, E-learning
INTRODUCTION
Today, information and communication technologies are used extensively and affect our lives more and more
every day. Advances in computer technology have a huge impact on daily life by altering and improving
communication, people connection, and social relationships. The factors that have a great impact on the
technological innovations to reach today's level can be accepted as the invention of computers, the
development of web technologies, and lastly mobile phones. Following these three essential and crucial stages,
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the fourth stage might be classified as Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) technologies, which
are increasingly fascinating for human use. VR and AR technologies are expected to be critical building blocks
in transforming the way key activities in life, such as education, work, and entertainment. The Metaverse is
the place where these vital life activities will be experienced virtually using these four technical advancements.
The term Metaverse is a mixture made up of two parts: Meta, a Greek prefix that means "after" or "beyond,"
and universe. In other term, the Metaverse is a post-reality world, a continuous and permanent multiple users’
environment that combines physical reality and digital virtuality [1, 2].
Metaverse is a new variant of online environment and social organization that combines a number of new
technologies. It generates a mirror copy of the real world using digital twin technology, establishes an
economic system using blockchain technology, and tightly connects the virtual and real worlds into the
economic, social, and identity systems, allowing any user to make content and alter the universe [2]. The
Metaverse is a digitally created universe with a persistent moral standard and a separate economic system
connected to the real world. In 1992, Neal Stephenson coined the word "metaverse" in his sci-fi novel Snow
Crash. According to this novel, people in the physical world enter and live in the meta-universe through digital
avatars using virtual reality (VR) glasses [3].
The Metaverse combines a wide range of new technologies. Specifically, digital twin provides a mirror picture
of the world, Also Virtual reality (VR) and augmented reality (AR) create a 3D virtual experience. High-speed
and low-latency internet technologies such as 5G and Wifi-6 offer users a unique experience with wearable
Metaverse devices. Moreover, Large-scale Metaverse generation and rendering are made possible by artificial
intelligence (AI). Also, Blockchain and non-fungible tokens (NFT) technologies are critical in evaluating the
authenticity of Metaverse assets [2].
Virtual, Augmented and Mixed Reality
Metaverse is a technology world using virtual reality and augmented reality and mixed realism. VR is an
artificial, digitally produced environment. Users in VR feel engrossed as if they are in a separate universe and
behave similarly to how they would in real life. This experience is enhanced by using special multimodal gear
such as immersion helmets, VR headsets, and omnidirectional treadmills, which enhance the modalities of
vision, audio, touching, movement, and realistic engagement with virtual objects [1, 2].
AR takes a distinct approach to the physical world. it embeds digital inputs and virtual features into the
physical environment to improve it. It spatially connects the physical and virtual worlds. The result is a
spatially projected layer of digital content mediated by devices like smartphones, tablets, glasses, contact
lenses, or other transparent surfaces. Furthermore, AR can be performed in VR headsets with pass-through
mode capability by presenting input through integrated camera sensors. Mixed Reality (MR) merges physical
and virtual components to create new simulated settings and images in which actual and digital objects
interaction in real-time. It combines augmented and virtual reality technology. The improvements in computer
vision, graphical processing, display technologies, input methods, and cloud technology are the foundations
for this reality technology [1, 2].
Metaverse Usage Areas
Because it is virtual and based on imagination, the world and environment generated in the Metaverse can be
employed in a wide range of fields and purposes. Since Metaverse is founded on recreating the real world in
a virtual world created in a computer environment, many real-world activities can be experienced by
transferring them to this virtual world. Topics such as education, sports, tourism, health, gaming and
entertainment are the main areas used in the Metaverse world.
Education
Education has many sub-branches. Many of these branches can be experienced by transferring to the
Metaverse. Many educators and academics have begun to include a variety of future goals and implementation
scenarios in their learning practices. The growing interest in the educational landscape could be attributed to
a variety of factors, including the virtual world, which provides life-like representations of oneself, perhaps
improving the social side of learning and teaching [1]. After creating an avatar of themselves in the virtual
environment, the students can experience the classroom atmosphere by logging into virtual classrooms (Figure
1). Through their avatars, students in the Metaverse can communicate with teachers and with their classmates.
This can result in an immersive learning experience that boosts students' learning motivation [4].
There are some studies on the effect of Metaverse learning motivation on students. To offer an interesting
learning environment for airplane maintenance, Siyaev and Jo [5] looked into the application of mixed reality
in aircraft maintenance. Crespo et al. [6] examined the use of OpenSim in educational virtual environments
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and the sharing of knowledge through free courses in the Metaverse. Reyes [7] created a Metaverse for
teaching mathematics using augmented reality and mobile learning. The results demonstrated that using the
Metaverse to teach mathematics can improve student learning outcomes.

(b)

(a)

Figure 1. Virtual classrooms (a: https://edernet.org/2022/02/16/metaversity-former-twitter-and-microsoftexecutives-describe-how-a-metaverse-classroom-might-look-and-feel/
b: https://www.breakroom.net/virtual-classroom) (accessed time: 23.09.2022)
Sport Activities
People can do sports using VR Metaverse glasses without leaving home. Doing exercise and fitness are most
popular ones. Sport activities by using VR glasses are prevalent in television advertisements in the US,
Canada, and Australia. According to reports, more than 700 million individuals have VR subscriptions to
virtual gyms by the first quarter of 2021. People who be members of virtual fitness centers, which have grown
in popularity after corona, can have a healthier and fitter appearance under the supervision of their fitness
instructors [8].

(a)

(b)

Figure 2. Sport activities in Metaverse (a: https://fitness-metaverse.com
b: https://www.courtmax.com.tr/blog/icerik/metaverse-ve-tenis) (Accessed time: 23.09.2022)
Tennis, a well-known sport, is another activity that may be experienced in the Metaverse along with fitness.
The tennis environment in which tennis players participate in the virtual world and their positions, hitting
styles, and steps in the real world were compared and no difference was found between the reactions of the
athletes in the virtual world and the real world, except for the smallest differences. Furthermore, they noted in
the same study that it creates an atmosphere in which athletes can prepare for real-world tennis competitions
[9].
Tourism
People can visit a city that has never been discovered by the world and wander its streets thanks to Metaverse.
Moreover, the Metaverse allows users to try experiences such as travel, lodging, dining, cooking, tours,
conferences, meetings, and conventions [10]. Another type of tourism activity is concerts, which can also be
held in a Metaverse setting. In comparison to the real world, a lot more people attend concerts in the Metaverse.
In 2020, 12 million people attended Travis Scott's Metaverse performance [11]. Museum visits and old ruins
can be classified as tourism activities in the Metaverse. People can visit museums in the comfort of their homes
without waiting in line and discover new worlds while having fun and without getting tired.
609

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

Figure 3. Traveling in Metaverse
(a: https://english.visitkorea.or.kr/enu/AKR/FU_EN_15.jsp?gotoPage=3&cid=2802831
b: https://skift.com/2021/08/04/would-facebooks-virtual-metaverse-make-your-travel-bucket-list-obsoletehardly/
c: https://www.unlock-bc.com/86202/uae-ftft-capital-to-launch-metaverse-nft-art-museum-platform/
d: https://www.abc.net.au/news/science/2022-07-02/metaverse-future-music-live-gigs-justin-bieber- thekid-laroi/101187366)
(accessed date: 23.09.2022)
Health
Healthcare is another important use of the Metaverse and virtual world. The Covid-19 pandemic also inspired
scientists and health workers to devise methods to handle patients outside of hospitals and remotely. Increasing
mobile availability and increased use of wearable gadgets have also been enablers. The Metaverse has
enormous potential for use in health care. Real-time guidance in the surgeon's field of view can be offered
using immersive surgical experiences. AR will offer access to the information within the operating room's
sterile environment, improving surgical precision and flexibility. Synchronous teaching, training, and
planning, as well as collaborating medical operations, will be possible in the Metaverse [12]. Virtual patients
and operating rooms produced in the Metaverse are used to practice surgery in health faculties.

(a)

(b)

Figure 4. Health applications in Metaverse (a:https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220609000670
b: https://healthcarebusinessclub.com/uncategorized/pros-cons-of-virtual-reality-vr-in-medical-educationtraining/) (accessed date: 23.09.2022)
Over 200 Asian thoracic surgeons took part in the Outreach program and received training at the Asian Society
of Cardiothoracic Surgery Conference. Participants observed and experienced a live surgery while connected
to the virtual operating room through VR glasses [13].
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Figure 5. Avatars in the smart operating room at Seoul National University Bundang Hospital see a surgical
scene [13].
Gaming
Metaverse's goal is to provide users with a nice time and a real-world experience. Games are at the forefront
of the world of entertainment. Unlike computer games, the Metaverse provides gamers with the sensation of
being physically present in the game world, providing a considerably more stunning gaming experience.
Horizon Worlds, Roblox, and Fortnite are examples of Metaverse games that are popular and preferred by
consumers [14].

(a)

(b)

Figure 6. Gaming in Metaverse (a: https://medium.com/@ow/the-metaverse-is-already-here-its-calledfortnite-3a7d92e4acfd
b: https://uigstudio.com/insights/top-10-metaverse-games) (accessed date: 23.09.2022)
CONCLUSION
Although the Metaverse appears to have only recently entered our lives, its earliest attempts were made many
years ago. Because of the opportunities it provides and its goal of providing a very close to reality experience,
Metaverse can be considered the alternative virtual world of the future. Since these things that may be done
in this virtual environment are so numerous, they can be applied in a variety of real-life situations. Its primary
applications include education, health, tourism, sports, and playing games. All of these application areas are
accessible to users from the convenience of their own homes. As a result, people might gain new ideas by
having varied experiences without leaving their homes. With the advancement of novel technologies such as
blockchain and NFT, Metaverse will become more widely used in the future. Metaverse is also a universe that
is integrated with cutting-edge technology like blockchain and NFT. It will become more popular in the future
as these technologies advance and more features are added to the Metaverse, as well as cheaper equipment
required to access the virtual world.
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ABSTRACT
This study presents the influence of circumferential localization of a single circular cutout on the load-bearing
capacity of cylindrical shells subjected to uniaxial bending. GNA (Geometrically nonlinear analysis) which
utilizes elastic material model is adopted in the numerical analysis. The cutout positions that vary in the range
of 0° and 180° are considered and the corresponding limit loads are recorded. Numerical simulations are
performed in ANSYS Workbench. The arch length algorithm is used for the elastic buckling analysis. A
uniaxial bending moment in the x-direction is applied. As a result, load-displacement paths, deformation
patterns and knockdown factors of the selected cylindrical shell configuration are given for the selected cutout
localizations. It is observed that the localizations considerably change knockdown factors (KDF) for angles
lower than 80°. It is also noted that the position of a cutout has a notable effect on the buckle formations. The
onset of the buckle formation at the instant of the limit state changes based on the circumferential location of
the cutout. The deformation patterns are reported to be the major reason for the reduction of the KDF values.
However, KDFs are not influenced by the higher angles of the cutout locations in the circumferential direction.
Keywords: Shell Buckling, Geometrical Imperfection, Knockdown Factor, Finite Element Analysis
INTRODUCTION
Cylindrical shells are commonly implemented in a broad range of engineering applications such as aircraft,
storage tanks, pipelines, towers, and pressure vessels. Because of their ease of manufacture and their strength
against axial compressive loading, thin-walled cylindrical shells are one of the most preferred structures in the
industry. However, the stability of these structures may be severely influenced by discontinuities such as
cutouts, stiffeners, and geometric imperfections [1,2]. For this reason, understanding the influence of
imperfection on the buckling load of shell structures plays an important role prior to the manufacturing stage.
Therefore, the buckling strength of cylindrical shells with a circular cutout has been investigated extensively.
Firstly, researchers focused on the evaluation of the buckling load in the linear elastic region, but experimental
studies [3–5] resemble that the load-bearing capacity of cylindrical shells is considerably lower than in classic
theories [6]. Tennyson [7] investigated the effects of circular cutouts on the buckling strength of cylindrical
shells under axial compression. It was reported that large reductions in critical buckling loads result from the
presence of relatively small holes in the structure. Similarly, Almroth and Brogan [8] present a numerical
solution to the problem of the stability of elastic cylindrical shells with rectangular cutouts. They mainly focus
on how to eliminate or decrease the negative effect of cutouts, introducing reinforcements around the cutouts.
More detailed work was performed by Almroth and Holmes [9]. This study reveals that for small to medium
size cutouts, reinforcement has no benefit unless the cylinder has a high geometrical quality. Starnes [10] also
investigated the effect of a circular hole on the buckling of thin cylindrical shells under axial compression
both analytically and numerically.
In this study, the circumferential localization of a circular cutout is examined to optimize the position of a
cutout for maximum load-bearing capacity. A numerical model (geometrically and materially nonlinear
analysis) is utilized to determine the load-bearing capacity of the cylindrical shell. In this way, it is believed
that the present study will have a considerable contribution to the current literature.
MATERIAL METHOD
The geometry of a cylindrical shell with a circular cutout is presented in Figure 1. The geometry parameters
such as L, R, and t are used to construct a cylindrical shell where they donate the length, radius, and thickness
of the cylinder, respectively. The cutout is placed at the mid-length of the cylinder (y=L/2) and its
circumferential location is controlled by the angle of θ measured from the r axis in the clockwise direction, as
shown in Figure 1.
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Figure 1. The geometry of a cylindrical shell with a circular cutout.
Boundary conditions of the cylindrical shell is schematically illustrated in Figure 2. The displacements of the
bottom edge in the u, v and w directions are restricted and the top edge is only allowed to move in the z-axis.
The cylindrical shell is loaded with a bending moment in the (R, 0, L) axis.
u ≠ 0, ν ≠ 0, w = 0
M(R,0,L)

z, u
θ, ν
r, w
u = 0, ν = 0, w = 0

Figure 2. Schematic illustration of boundary conditions.
Numerical analysis is performed in ANSYS Workbench package program. Arch-length algorithm is
implemented for the geometrically nonlinear analysis (GNA). Shell elements are commonly preferred in the
analysis of the thin-walled structures in terms of their efficiency and computational cost. For this reason,
Shell181 four node quadrilateral element is selected in the numerical simulations. An element size of 1mm is
used as a result of mesh sensitivity analysis. In the buckling analysis, elastic material model is adopted to
investigate the influence of the location parameters. Therefore, a typical structural steel with a Young’s
modulus of 200GPa and Poisson’s ratio of 0.3 is considered in the numerical model.
RESULTS AND DISCUSSION
The moment versus the displacement of the top edge of the cylindrical shell is given in Figure 3 for θ= 0°.
The points numbered from 1 to 4 show the deformation patterns of the cylinder in the loading history. It is
observed that the cylinder goes to buckling state after point 3 then substantially loses its load-bearing capacity
with severe buckle formations at the edge of the cutout, as seen in Figure 3. It is worth noting that beyond the
buckling state a considerable recovery in the geometrical stiffness occurs then equilibrium path exhibits nearly
a linear trend.
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Figure 3. Equilibrium path of the cylindrical shell configuration for θ= 0°.
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Figure 4. Deformation patterns of the cylindrical shell at various cutout locations.
To come up with an extensive investigation, deformation patterns and buckle formation of various cutout
locations are depicted in Figure 4. It is apparently observed that the buckles form near the cutouts at lower θ
values. For example, up to θ=80°, onset of the buckling is caused by the local buckles around the cutouts
which is usually accepted to be the major factor in the buckling load. This kind of deformations considerably
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reduces the load-bearing capacity of the structure. However, at higher angles especially greater than 80° no
visible buckle formations exist and the cylindrical shell experiences relatively higher load-bearing capacity.
A knockdown factor (KDF) may be introduced to measure the reduction in the load-bearing capacity of the
shell as a reference to no-cutout configuration. Therefore, KDF resembles the amount of reduction in the loadbearing capacity at different cutout localizations. The variation of KDF values against the circumferential
cutout locations from θ=0° to 180° is plotted in Figure 5.

Figure 5. Knockdown factor versus circumferential cutout location.
The KDF values exhibit a stable trend up to θ=30° with an average of 0.6 then they are observed to have a
slight increase and finally the load-bearing capacity reaches to that of no-cutout configuration at around θ=80°.
It simply emerges that the optimum range of the circumferential cutout location takes place between θ=80°
and θ=180°.
CONCLUSION
The results that can be drawn from the current study can be summarized as the followings:
• Load-bearing capacity of the cylindrical shell has the maximum reduction 40% (KDF=0.6) at a cutout
location of θ=30°.
• For practical applications, the θ values greater than 80° is recommended for an optimum cutout
localization.
• Onset of the buckle formations takes place near the cutout edges at lower θ=0° values, which may
result in a considerable reduction in the load-bearing capacity.
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ABSTRACT
With the increase in the human population, the need for energy and the consumption society, the amount of
waste produced is increasing day by day. Gravity treatment method, which is one of the wastewater
treatment methods, was used in this study. Within the scope of the related method, the effect of wastewater
treatment capacity was investigated by using a treatment system consisting of composite plates. In the
designed system, the effects of the pumping speed of the wastewater to the treatment system, the distance
between the plates, the length of the plates and the radius of the holes on the plate surface on the treatment
capacity were observed. Optimization has been made in order to determine the effect of each parameter on
the treatment capacity in a healthy way and to determine the optimum experimental design in which the
maximum treatment capacity can be obtained. Pumping speed of wastewater to the treatment system (0.01,
0.04, 0.06 m/s), distance between plates (15, 25, 35 mm), lengths of plates (600, 800, 1000 mm) and radius
of holes (20, 40, 60) on the plate surface mm) parameters were taken into account and the optimization
process was carried out using the Response Surface Method (RSM). In the optimization process, each
experiment was performed in duplicate in accordance with the experimental plan created in line with the
Box-Behnken design. According to the results of the experiment and the optimization model obtained, the
degree of effect of the parameters on the treatment capacity was determined. In addition, the treatment
capacity equation, which depends on all parameters, has been obtained and the verification process of the
related equation has been carried out. As a result of the study, it was seen that each parameter taken into
consideration affects the treatment capacity. The experimental design in which the maximum treatment
capacity can be achieved was obtained when the pumping speed of the wastewater to the treatment system
was 0.045 m/s, the distance between the plates was 28 mm, the length of the plates was 795 mm and the
radius of the holes on the plate surface was 46 mm, and the necessary verification was carried out. In
addition, the most effective parameter in the treatment capacity was determined as the plate radius of hole.
Keywords: Wastewater Treatment, Gravitational Method, Oily Water Treatment
INTRODUCTION
With the increase in the human population and the development of technology, the amount of waste
generated in the world is also increasing. The resulting wastes; can be classified as solid waste, liquid waste
and gas waste (Oruç and Yayla, 2022; Güreşçi et al., 2017). Liquid waste, on the other hand, consists of
soluble and insoluble liquids. Petroleum water can be shown as an example of wastes that do not dissolve in
each other. Oily waste water consists of leaks that occur especially during the transportation of oil by sea
(Ruiz and Padilla, 1996). Since the oil and water mixture consists of liquids with different densities and
insoluble in each other, the gravitational method is most commonly used in the separation of such mixtures
(Oruç and Yayla, 2020). Under the gravitational method, the separation process is carried out using joined
plates. Mator (2003) reported that density is a factor used to classify liquids. While the density of water is
equal to 1, all oil types have a specific gravity value less than 1, except for some heavy oil types (Yayla et
al., 2019). API was developed as a measure of gravity of equal amounts of water and oil at 60 0F
temperature and equal pressure. Changes in the density of oil and water play the most important role in the
separation process. Khatri (2010) stated that oil and gas should be separated from each other before oil is
transported. Chemical and mechanical treatment methods may be required during the separation process for
successful separation of water-in-oil or petroleum-in-water emulsions. Bothamley (2004) stated that the
water produced must undergo a treatment process or a brief treatment to comply with the treatment plant's
restrictive rules before it is destroyed in the ocean. Oil, water and gas transported on an offshore platform; It
is stabilized as crude oil and gas to be transported by pipelines or tankers and is suitable for reinjection into
the production stages during stabilization, while the water produced during these stages meets the needs of
the stabilized stages or is included in the system for other geological arrangements. Binks and Horozov,
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(2006) defined follication as providing aggregation without changing the size of the bubbles, and showed
that there should be sufficient interaction and thermal agitation between the bubbles for the application of
this method. The folliculation process is partially reversible. The strength or weakness of the folliculum
depends on the driving forces. Hunter et al. (2011) stated that this system was applied to capture oil
eruptions. The fiber bed used consists of randomly arranged multi-porous fibers. The complexity and current
models of this filter are actually natural events based. Thus, this investigated bed simulation (HAD) has been
proposed as a viable option to existing models, and this study focuses on the volume of liquid solvent with
Lagrangian tracing of the fluid (Zhaohui et al., 2003). A comparison was made between the capture capacity
predicted by the single fiber yield and the induced capture capacity, and a good correlation was found
between the two. Sokolovic et al., (1992) showed that the mechanical bonding method is a passive
separation method that has been used for a long time. In this method, sparse oil bubbles may increase in size
due to their tendency to coalesce, such as granule and fiber beds. The fluid entering the system penetrates
the solid matter, this phenomenon is the dispersed continuous phase state, usually showing the solid surface
characteristic, and oil bubbles reaching the surface will combine with other precipitated bubbles.
In the designed system, the effects of the pumping speed of the wastewater to the treatment system, the
distance between the plates, the length of the plates and the radius of the holes on the plate surface on the
treatment capacity were observed. Optimization has been made in order to determine the effect of each
parameter on the treatment capacity in a healthy way and to determine the optimum experimental design in
which the maximum treatment capacity can be obtained. Pumping speed of wastewater to the treatment
system (0.01, 0.04, 0.06 m/s), distance between plates (15, 25, 35 mm), lengths of plates (600, 800, 1000
mm) and radius of holes (20, 40, 60) on the plate surface mm) parameters were taken into account and the
optimization process was carried out using the Response Surface Method (RSM). In the optimization
process, each experiment was performed in duplicate in accordance with the experimental plan created in
line with the Box-Behnken design. According to the results of the experiment and the optimization model
obtained, the degree of effect of the parameters on the treatment capacity was determined. In addition, the
treatment capacity equation, which depends on all parameters, has been obtained and the verification process
of the related equation has been carried out. As a result of the study, it was seen that each parameter taken
into consideration affects the treatment capacity. The experimental design in which the maximum treatment
capacity can be achieved was obtained when the pumping speed of the wastewater to the treatment system
was 0.045 m/s, the distance between the plates was 28 mm, the length of the plates was 795 mm and the
radius of the holes on the plate surface was 46 mm, and the necessary verification was carried out. In
addition, the most effective parameter in the treatment capacity was determined as the plate radius of hole.
MATERIAL AND METHOD
The effect of the relevant parameters on the treatment capacity was investigated experimentally by using 4
different parameters in the treatment system designed using joined plates. The properties of the treated oilwater mixture are given in Table 1.
Table 1: Properties of oil-water mixture
Ratio of Oil in Water
Density (kg/m3)
Viscosity (Pa.s)
(%)
14
920
9 x 10-3
All elements of the designed treatment system are shown in Figure 1. As can be seen from the related figure,
the oil-water mixture was first mixed in the oil-water mixture storage section for 30 minutes, thus providing
a homogeneous mixture. The mixture with homogeneity was pumped to the purification tank at the specified
speed values thanks to the automation unit. The oil droplets in the mixture in contact with the corrugated
plates in the treatment tank have accumulated on the surface of the tank and purified water accumulates at
the bottom of the relevant tank. The purified water and purified oil in the treatment tank were discharged
and stored by means of the relevant pipes. The oil ratio of the oil-water mixture was determined using the
Karl-Fischer Volumetric method. Thanks to the related device, it has been observed that more precise
treatment capacity values are obtained.
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Figure 1. The Designed Treatment Sytem
Since the number of parameters handled in the treatment system is high, optimization has been made to save
the number of experiments that need to be done. In the literature review, it was decided to optimize using the
Box-Behnken Design within the scope of the Response Surface Method (RSM). As a result of the
optimization, the effect of each parameter on the treatment capacity, the treatment capacity equation and the
optimum experiment plan were obtained. The level of each parameter handled in line with the optimization
process, the experimental plan and the treatment capacity values obtained as a result of the treatment
processes are shown in Table 2.
Table 2. Considered parameters, levels of parameters, experiment plan and obtained treatment capacity
results
Parameter
Parameters
Units
Level and range (coded)
Code
-1
0
1
Velocity of Oily
m/s
X1
0,01
0,03
0,06
Water
Distance of Plates
mm
X2
15
25
35
Length of Plates
Radius of Holes

degree
mm

X3
X4

Run

X1

X2

X3

X4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0.03
0.01
0.03
0.01
0.03
0.06
0.03
0.01
0.03
0.03
0.01
0.03
0.03
0.01
0.03
0.03

25.00
25.00
25.00
25.00
35.00
25.00
25.00
25.00
25.00
15.00
15.00
15.00
35.00
35.00
15.00
15.00

800.00
600.00
800.00
800.00
1000.00
800.00
800.00
800.00
1000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
600.00
1000.00

40.00
40.00
40.00
60.00
40.00
20.00
40.00
20.00
20.00
60.00
40.00
20.00
60.00
40.00
40.00
40.00

600
20
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800
1000
40
60
Treatment Capacity
97.917
95.389
97.798
94.731
95.183
95.485
97.918
95.187
94.456
94.412
96.155
94.933
94.196
95.898
95.119
95.399
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

0.03
0.03
0.06
0.06
0.01
0.03
0.06
0.06
0.03
0.03
0.06
0.03

35.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
35.00
15.00
25.00
25.00
25.00
35.00

600.00
600.00
600.00
800.00
1000.00
600.00
800.00
800.00
800.00
1000.00
1000.00
800.00

40.00
60.00
40.00
60.00
40.00
20.00
40.00
40.00
40.00
60.00
40.00
20.00

94.798
93.615
95.693
94.899
95.752
94.099
96.137
96.478
97.888
93.854
95.933
94.591

The information on the corrugated plates used is shown in Figure 2. Thanks to the holes on the plate surface,
the unpurified oil droplets in the mixture easily come to the surface and accumulate.

Figure 2: The Plate Used for Treatment
As a result of the optimization process, 28 experiments were carried out with great care and in duplicate.
Optimization was started after the test results were processed into the optimization program (Desing Expert
(Trial)).
DISCUSSION AND CONCLUSION
As a result of considering the parameters that may affect the treatment capacity, the effect of each parameter
on the treatment capacity was investigated as a result of optimization. Table 3 shows the ANOVA
information obtained as a result of the optimization. As can be seen from the related table, the p-value of
each pir parameter value is less than 0.001, and this result proves that the optimization model created and the
experimental results are compatible with each other (Yılmaz et al., 2021). In addition, the fact that the R2
value, which is one of the biggest indicators of model accuracy and fit, is very close to 1, supports the
accuracy and fit of the model.
Table 3: The ANOVA Results of Model
Average
Sum of
pSource
df
of
F Value
Square
Value
Squares
Model (significant)
40.05
14 2.86
1992.19
<
0.0001
X1- Velocity of Oily
0.19
1
0.19
132.85
<
Water
0.0001
X2-Distance of Plates
0.24
1
0.24
166.34
<
0.0001
X3-Length of Plates
0.29
1
0.29
201.64
<
0.0001
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X4-Radius of Holes

0.77

1

0.77

537.73
1.23
2.63

0.1286

2.94

0.1100

1.92

0.1892

2.76

0.1203

2.42

0.1435

1

1.764E003
3.782E003
4.225E003
2.756E003
3.969E003
3.481E003
1.97

<
0.0001
0.2878

X1X2

1.764E-003 1

X1X3

3.782E-003 1

X1X4

4.225E-003 1

X2X3

2.756E-003 1

X2X4

3.969E-003 1

X3X4

3.481E-003 1

X12

1.97

1370.29

7.63

1

7.63

5311.01

X32

15.91

1

15.91

11081.69

X42

29.91

1

29.91

20826.08

<
0.0001
<
0.0001
<
0.0001
<
0.0001

X22

R2=0.995

The estimated results obtained from the created optimization model and the compatibility of the results
obtained from the experiments performed are shown in Figure 3. The clustering of the test results around the
linear line shows that the model equation equation and the treatment capacity values obtained from the
experiments are very compatible with each other.

Figure 3: The Predicted and Actual Results of Model
The purification capacity equation created by the model depending on the parameters considered as a result
of the optimization performed is seen in Equation 1. It can also be seen from the related equation that the
treatment capacity is affected by each parameter considered. Considering the obtained treatment capacity
equation, the value of each parameter has been used in the equation and the accuracy of the related equation
has been proven.
Treatment Capacity Eq. : +54.63413 + 78.80200 * X1 + 0.53574 * X2 + 0.066100 * X3 + 0.43806 * X4 0.084000 * X1 * X2 - 6.15000E-003 * X1 * X3 - 0.065000 * X1 * X4 + 1.31250E-005 * X2 * X3 + 1.57500E621
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004 * X2 * X4 - 7.37500E-006 * X3 * X4 - 916.26667 * X12 - 0.011274 * X22 -4.07135E-005 * X325.58135E-003 * X42
(1)
The effect of X1 and X2 parameters on the treatment capacity is shown in Figure 4 within the scope of
examining the treatment capacity results. The surface formation of each considered parameter shows that the
optimization model is formed correctly. In addition, when the resulting surface is examined, it is concluded
that the levels of the parameters were determined correctly. As the pumping rate of the mixture into the
system increases, the treatment capacity increases. However, after 0.045 m/s, there is a decrease in treatment
capacity. As the pumping speed of the mixture increases after a certain value, the contact time with the
plates shortens and as a result of this shortened contact time, a decrease in the treatment capacity is
observed. Distance of plates value has the same effect on treatment capacity. When the relevant parameter
value is increased, the number of plates in each plate set decreases after 28 mm and the contact surface
naturally decreases. As a result of this reduced contact surface, treatment capacity decreases.

Figure 4: Effect of X1 and X2 Parameters on Treatment Capacity
When the effect of Length of Plates and Radius of Holes parameters, seen in Figure 5, on treatment capacity
is examined, it is concluded that both parameters have an effect on treatment capacity, they form a surface
and their levels are chosen correctly. Since the increase in the plate length increases the contact surface, it
has a positive effect on the treatment capacity up to 795 mm. However, after the relevant value, the
purification capacity decreases because all the oil droplets in the mixture have been purified. When the
radius of holes parameter is examined, it is seen that it increases the purification capacity up to 46 mm and
decreases the purification capacity at higher values. As a result of increasing the radius of hole value, the
surface of the plates is reduced and a decrease in treatment capacity is observed due to this decreasing
contact surface. Because the oil droplets that can already be thrown stick together and move upwards from
the relevant holes.
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Figure 5: Effect of X3 and X4 Parameters on Treatment Capacity
As a result of the studies, it has been seen that each parameter considered has an effect on the treatment
capacity, the optimization model created is correct and the levels of the selected parameters are chosen
correctly.
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YASA DIŞI GÖÇÜN GÜVENLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
EFFECTS OF ILLEGAL MIGRATION ON SECURITY
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ÖZET
Göç kavramı tarihsel bağlamda insanlık tarihi kadar gerilere giden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
İnsanlar ilk çağlardan itibaren gerek barınma gerek beslenme gerekse de ki en önemlisi güvenlik ihtiyacını
karşılamak adına bulundukları bölgeleri terk ederek farklı bölgelerde yaşama gereksinimi içerisinde
olmuşlardır. Sanayileşme beraberinde göç nedenlerini de değiştirmiş, artık insanlar ekonomik gereksinimler
neticesinde göç etmeye başlamışlardır. Aslına bakıldığında kuzey ve güney arasındaki imkansal anlamdaki
uçurum her geçen gün kuzeyin lehine pozitif ivmede artmış bu da güneyin kuzeye doğru göç etme isteğini
tetiklemiştir. Güneyin az gelişmiş oluşu totaliler rejimlerin baskıları neticesinde olmuş, bu durumda bulunulan
ortamdan kaçma olarak çözüme kavuşmuş; fakat yasal olmayan yollarla göç artmıştır. Yasa dışı göç ise
beraberinde göç edilen bölgede güvenlik sorununu doğurmuştur. Yasa dışı göçe yalnızca güvenlik
perspektifinden bakmak da beraberinde bazı sorunları getirmektedir. Yani bu göçün insani boyutunu gözden
kaçırmamak gerekmektedir. Yasal göç süreçlerini aşamayan göçmenler yasa dışı göç yollarına başvurmuş
olup, bu durum da zor şartlarda barınma ve hayatta kalma durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu yasa dışı göç
durumu hem geçiş yerlerindeki ülkeleri hem de varılmak istenen ülkeyi zor durumda bırakmaktadır. Tüm bu
göç sürecine dâhil olan ülkelere çeşitli sorumluluklar yüklenmektedir. Ayrıca yasa dışı göçler insan ticareti,
terörizm ve göçmen kaçakçılığı gibi hiçbir ülke tarafından tasvip edilmeyen sorunları da beraberinde
getirdiğinden güvenlik perspektifi ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı yasa dışı göçlerin yaratmış
olduğu güvenlik sorunları ve bu sorunlara üretilebilecek çözümlerdir. Ülkeler ekonomik refah seviyelerini ve
otoriter yönetim anlayışlarını değiştirmedikleri müddetçe yasa dışı göç insanlar için önemli bir çözüm noktası
olmaya devam edecektir.
Anahtar Kelimeler: Yasa Dışı Göç, Güvenlik, Ekonomi
ABSTRACT
The concept of migration appears as a phenomenon that goes as far back as human history in the historical
context. Since the first ages, people have been in need of living in different regions by leaving their regions in
order to meet their needs for shelter, nutrition and, most importantly, security. Industrialization has also
changed the reasons for migration, and now people have started to migrate as a result of economic needs. As
a matter of fact, the potential gap between the north and the south has increased with positive momentum in
favor of the north day by day, which has triggered the south's desire to migrate towards the north. The
underdevelopment of the south was the result of the pressures of the totalitarian regimes, and in this case, it
was resolved as an escape from the current environment; but illegal immigration has increased. Illegal
immigration, on the other hand, has created a security problem in the migrated region. Looking at illegal
immigration only from a security perspective also brings with it some problems. In other words, the human
dimension of this migration should not be overlooked. Immigrants who could not pass the legal migration
processes resorted to illegal migration routes, and this situation revealed the situation of accommodation and
survival in difficult conditions. This illegal immigration situation puts both the countries in transit and the
destination country in a difficult situation. Various responsibilities are imposed on the countries involved in
all this migration process. In addition, the security perspective comes to the fore, as illegal migration brings
with it problems that are not approved by any country, such as human trafficking, terrorism and migrant
smuggling. The aim of this study is the security problems created by illegal immigration and the solutions that
can be produced to these problems. As long as countries do not change their economic welfare and
authoritarian management, illegal immigration will continue to be an important solution for people.
Keywords:Illegal Immigration, Security, Economy.
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GİRİŞ
Göç, sözlük tanımı olarak ekonomik, siyasi, toplumsal sebeplerle bireylerin ya da insan topluluklarının
yaşadıkları yerden ayrılarak başka bir yerleşim yerine gitme eylemidir (TDK,2022).
Göç multidisipliner çalışmaların odak noktasında yer alan gerek sosyal gerekse siyasi yönden devletleri
negatif ve pozitif yönde etkileyen bir kavramdır. Her disiplin göç hareketlerini kendine göre
değerlendirmektedir. Burada asıl değinilecek nokta yasal yönden kişilerin kendi özgür iradeleri ile yapmış
oldukları yer değiştirme eylemi değildir. Bireylerin ya da grupların bulundukları mekânı kendi istekleri
dâhilinde veya dışında terk etmek istemeleri ve gidecekleri yere yasadışı yollardan gitmeleridir. Burada
devletlerin tavrı yasadışı göçü engellemeye yöneliktir. Çünkü yasadışı göç yoluna başvuran bireyler veya
gruplar mevcut düzeni bozabilmektedir.
2000’li yıllardan sonra coğrafi olarak birbirinden uzak bölgelerin arasındaki politik, kültürel ve ekonomik
ilişkilerin yoğunlaştığı görülmektedir. Yani küreselleşme olarak ifade edilen bu süreç göç hareketlerini
etkilemiştir. Bu bireyler ve gruplarda, küreselleşmenin de etkisi ile farklı yerleri görme ve tanıma imkânına
kavuştukları için yer değiştirme isteği oluşmuştur. Aslına bakıldığında tarihsel olarak dünya sürekli bir göç
dalgasına süreç içerisinde maruz kalmıştır. Göç hareketi sorunsuz bir biçimde işleyen, etkisiz bir hareket
değildir ki gerek göç edilen yerdeki düzen değişmekte gerekse de göç edilen yeri siyasal, toplumsal, kültürel
ve ekonomik olarak etkilemektedir. Göç hareketleri hem iç hem dışta huzursuzluk yaratmakta ve siyasi
istikrarı da bozmaktadır. Etnik ve politik sorunların yanı sıra yasadışı göç ile insan kaçakçılığı, terör eylemleri,
uyuşturucu kaçakçılığı da yukarı yönlü bir ivme seyretmektedir. Bu durum yabancı düşmanlığına yol açmakta
ve aşırı sağ ve sol görüşlerin derinleşmesine sebebiyet vermektedir.
Göç Türleri
Göç kavramının çetrefilli ve farklı disiplinlere değen yapısı nedeniyle tanımlamalar her bir disipline göre
farklılık göstermektedir. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tanımlamada kişiler veya gruplar bir yıldan az
olmamak kaydıyla yer değiştiriyorsa buna göç denilmektedir. Fakat bazı uluslararası kuruluşlar bireylerin
kendi iradesi dışında cereyan eden nedenlerle yer değiştirmeyi göçün kapsamına almamaktadır. Bu da bize
göçlerin irade dâhilinde veya değil yani serbest ve zorunlu olarak ayrılması gerektiğini göstermektedir. Yani
kişi kendi iradesi ile yer değiştiriyorsa serbest, savaş, nüfus transferi, iltica gibi nedenlerle yer değiştiriyorsa
zorunlu göç statünde sayılmaktadır (Gökdere, 1978:10-11).
Amaç ve zaman bakımından göç değerlendirildiğinde karşımıza kesin göç ve geçici göç kavramları
çıkmaktadır. İnsanlar bulundukları yeri kısa süreliğine belirli bir amacı yerine getirmek için değiştiriyorsa
geçici, bir daha geri dönmemek üzere bulundukları yeri değiştiriyorsa kesin göç statüsüne alınmaktadır. Geçici
göç aslına bakıldığında bulunulan durumdan memnun olunmayıp fakat durum düzeldiğinde tekrar geri
dönmenin düşünüldüğü bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır (Mutluer,2003: 10).
Göç türlerine bakıldığında çalışmanın ana amacı olan yasadışı göç ve bu durumun güvenlik üzerindeki etkisi
göçün tanımlamaları ile bağlantılıdır. Soğuk savaş döneminde güvenlik yalnızca askeri olarak algılanırken,
1990’lı yıllarda yaşanan paradigma değişmesi ile birlikte yerini birey ve toplum odaklı bir yapıya bırakmıştır.
Her alanda olduğu gibi küreselleşme kendini güvenlik alanın da da hissettirmiş ve toplum ve birey odaklı bir
uluslararası güvenliğe kayılmıştır. Güvenlik algısı çok boyutlu bir hale dönüşmüştür. (Sandıklı ve
Emeklier,2011:22).
21. Yy ’da güvenlik yalnızca askeri bir anlam ihtiva etmekten ziyade sosyolojik ve siyasi bir olgu haline
dönüşmüştür. Bu çalışmanın ana konusu olan yasa dışı göç uluslararası güvenliği tehdit eden unsurların içinde
en ön sıradaki yerini almıştır. Güvenlik yaklaşımları değişmiş ve bu bağlamda “Yumuşak güvenlik (soft
security)” kavramı doğmuş, uluslararası toplum da bu noktadan hareketle göç kavramına farklı bakmaya
başlamıştır.
Yasadışı Göç
Farklı tanımlamalardan yola çıkarak oluşturulan yasadışı göç, kişilerin kendi aidiyet duygularının olduğu
toplumdan çıkarak değişik coğr4afyalarda yaşamlarını idame ettirmek için gitmek istedikleri yerin yasal
sınırlarının dışına çıkarak yer değiştirme hareketine verilen isim olarak tanımlanabilmektedir. Yasalar
dahilinde göç eden kişilere dair yapılacak işlemler ülkelerin kendi ulusal düzenlemelerine göre yapılmaktadır.
Fakat yasadışı göçte giriş çıkış yapılan ülkenin şartlarına uymadan harekete geçildiği için problem çıkmakta
ve izin alınmaksızın ikamet edilmesi durumu ile karşı karşıya kalınmaktadır (United Nations’ Trends, 2008).
Göç eylemi cinsiyet ve yaşa göre nüfus bileşimini değiştirmekte ve farklı yönlere sevk etmektedir (Bayraklı,
2007: 42). Göç olgusu üzerinde durulurken yalnızca nitel veriler üzerinde durmaktan ziyade nüfusun genel
karakteristik özelliklerine etkisi üzerinde de durmak gerekmektedir (Göker, 2015: 43).
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Örneğin gelişmiş ülkelerde var olan doğurganlık oranının azlığı, gelişmemiş ülkelerde yüksek olduğundan
aktif ve pasif işgücü arasındaki dengesizlik hat safhaya çıkmaktadır. Temel çıkış noktası insan ihtiyaçları olan
ve içinde bulunulan durumdan daha iyi bir yaşam elde etme isteği ile yapılan göç, sermayenin daha yoğun
olduğu ve istihdam olanaklarının cezbedici olduğu yerlere doğru bir eğilim göstermektedir.
Bu noktada stratejik konumu nedeniyle önem arz eden bir ülke konumunda olan ülkemize değinmek yerinde
olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten bu yana gerek yaşanan nüfus mübadeleleri gerekse de
coğrafi konumu ile büyük göç hareketlerine maruz kalmıştır. Özellikle ikinci Dünya savaşından sonra
Avrupa’nın işgücü isteklerine karşılık ülkemizden gelmiş ve Avrupa ülkelerine yoğun bir göç dalgası
yaşanmıştır. Bu durum da ülkemizi göç veren ülke konumuna getirmiştir. 1980’li yıllarda Türkiye’den
Avrupa’ya göç eden bireyler vatandaşlık kazanmış ve yerleşik yurttaş konumuna gelmişlerdir. Son yıllarda
ise başta Suriye krizi olmakla beraber Türkiye’nin coğrafik konumu nedeniyle ülkemize doğru büyük bir göç
dalgasının önünü açmıştır. Türkiye sadece göç veren değil çeşitli çatışma bilgelerinde gerek yasal gerek ise
yasadışı yollarla göç alan bir ülke konumuna gelmiştir. Ayrıca başka ülkelere ulaş için göçmenler ülkemizi
transit ülke olarak da kullanmaya başlamıştır.
Güvenlik ve Yasadışı Göç
Dünyaya gözlerini sağ bir biçimde açan her canlı ana amaç olarak varlığını korumayı ve sürdürmeyi
benimsemiştir. Hayatta kalma isteği canlı bir varlık olarak görülen devletler için de mevcuttur. Gerek
devletlerin gerekse devleti oluşturan bireylerin hayatta kalma isteği güvenlik kavramının da özünü
oluşturmaktadır (Bilgin, 2010:76).
Güvenlik kavramı tekdüze tanımlanabilen veyahut üzerinde uzlaşma sağlanmış tanımlaması olan bir kavram
değildir. Tanımlama yapılırken sistemi etkileyen her türlü değişkenin göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. Her dönem üzerinde konsensüs sağlanmış bir tanım yapma söz konusu değildir (Aydilek,
2020:17). Fakat tanımlama yapılırken tüm tanımlamalarda yer alan ortak noktalar da yok değildir. Örneğin
bir tehdidin olması, tehlike ve korkulardan uzak kalma bunlar arasında sayılmaktadır (Özcan, 2011:447-448).
Uluslararası sistem anarşik bir yapı teşkil etmektedir ve bu duruma göre güvenlik kavramı devlet merkezli bir
seyir izlemektedir. Soğuk savaşın sona ermesiyle beraber güvenlik kavramı tekrar incelemeye alınmış,
kavram genişletilmeye ve derinleştirilmeye çalışılmıştır. Uluslararası göç yenidünya düzeninde yeni bir sorun
olarak ortaya çıkmıştır. Uluslararası göç toplumları topyekûn etkilemiş hem ulusa hem de uluslararası düzen
tehlikeye düşmüştür. Çok farklı kültürlerden bireyler ya da grupların bir araya gelmesi ile beraber uluslararası
göç yerli halk nezdinde büyük sorunlara yol açmış ve en nihayetinde de toplumsal yapı değişmiştir.
Soğuk Savaş dönemi öncesinde ekonomik bağlamda bakıldığında göç hareketleri olumlu karşılanmış ve hatta
birçok ülke göçü teşvik etmiştir. Fakat tüm dünyayı etkileyen ve derinden sarsan 1973 petrol krizi ile beraber
güvenlik konusu yine ön plana çıkmış ve sistemi tehdit eden tek sorunun askeri güvenlik olmadığı ekonomik
nedenlerin bazı yerlerde askeri güvenliğin daha önüne geçtiği belirtilmiştir. Petrol krizi beraberinde ekonomik
bozulmaları getirmiş ve göç hareketleri Basra Körfezi tarafına doğru bir ivme kazanmıştır (Massey vd., 1998:
4-5). 1990’lı yıllarda sona eren Soğuk Savaş ile beraber gün yüzüne çıkmamış sorunlar tekrar açığa çıkmıştır.
Bu da ülkeler arası çatışmalara sebebiyet vermiştir. Özellikle göç etmek zorunda kalan bireyler ülkelerin
uygulamış oldukları kapalı kapı politikaları karşısında yasal olmayan yollarla göçe sevk edilmektedir. 2000’li
yıllar aslına bakıldığında yasal olmayan göçün en fazla yaşandığı yıllar olarak tarihteki yerini almıştır. Daha
önceden sınırlarını göçe uygun hale getiren devletler tam tersi göçü engelleyici bir tavır sergilemeye
başlamışlardır. Uluslararası ve yasadışı göç toplumları sosyal ve siyasal yaşamın aşamasında etkilediği için
göç edilen devletteki vatandaşlar göç eden bireyleri veya grupları ötekileştirme faaliyeti içerisine girmektedir
ki en önemli problem aslında budur
Soğuk Savaş sonrası yaşanan her yer değiştirme güvenlik noktasında sıkıntı çıkarabileceği için olumlu
karşılanmamıştır. Yani göç artık bir güvenlik meselesi olarak uluslararası sistemde yerini almıştır (Oğuz Gök,
2016: 68). Göç devletleri sadece nüfus yoğunluğunu artırıp azalmakla kalmamakta aynı zamanda devletleri
din, kültür, kimlik ve dil gibi yatımızın büyük bölümünü kapayan değerleri de etkilemektedir. Yani göç artık
sosyolojik bir olgu olarak kabul edilmekte ve göçün güvenli hale getirilmesi noktası da ön planda
tutulmaktadır (Şener, 2017: 5). Küreselleşme ile başlayan sınırların kalkması fikri aslında göç dalgalarını
artırmakta fakat güvenlik bağlamında bakıldığında devletlere güvenlik politikası oluşturmaları adı zemin
hazırlamaktadır.
Uluslararası göç, isteğe bağlı veya değil, bireylerin ya da grupların yasal veya yasadışı yollarla bulundukları
bölgeyi terk etmesine verilen isimdir. Bu yer değiştirme hareketi devletleri her anlamda etkilemektedir.
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2000’li yıllardan sonra küreselleşmenin de etkisiyle yasadışı göç hareketleri yukarı yönlü bir ivme kazanmış,
kitlesel boyuta ulaşarak kontrol edilemez bir hal almıştır. Bu durum da göç edilen bölgenin giderek
güvensizleşmesine aynı zaman da da demografik yapısının bozulmasına yol açmaktadır. Birçok devlet yabancı
düşmanlığı yaparak göçü engellemeye çalışmaktadır. Bireysel göçün aksine kitlesel göç hareketleri arttığı için
devletler daha sert önlemler almaya başlamıştır (Kicinger, 2004: 2).
AB, göç hareketlerini sınırlandırabilmek adına göç politikaları belirlemiş fakat ne yazık ki yaşanan göç
dalgasının önüne geçememiştir. İster Birlik üyesi olsun ister olmasın üye devletler göçün önüne özellikle de
yasadışı göçün önüne geçebilmek adına üçüncü ülkelerle anlaşma yoluna gitmiştir. Geri kabul anlaşmaları ile
yasa dışı göçün önünü almak isteyen Birlik üyesi devletler ilk etapta Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri ile
anlaşmalar imzalamış akabinde de Afrika ve Pasifik bölgesindeki ülkeleri de kapsayacak biçimde anlaşma
imza etmeye devam etmişlerdir (Rodier, 2006: 220). AB, kendini ve vatandaşlarını korumak adına birçok
devlet ile yasadışı göçü engellemek adına yakın temasta bulunmuştur. Yani kendi ülke güvenliğini korumak
adına attığı her daim yasadışı göçü engellemek adınadır.
SONUÇ
İnsanların bulundukları mekânı terk etme eylemi insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bu yer değiştirme
eyleminin gerek birey gerekse de devlet güvenliğini etkileme boyutu ise esas itibariyle Soğuk Savaş
sonrasındaki zaman diliminde gerçekleşmiştir. Her ülke coğrafi koşulları ile birbirinden farklılık gösterdikleri
için ulusal güvenlik noktasında farklı politikalar üretmekte ve göç alınması neticesinde de değişik göçmen
durumları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle de göç konusunda uluslararası bir mekanizmadan
bahsetmek mümkün olmamaktadır. Her ülke aslına bakıldığında ulusal güvenlik kaygısı ile hareket ettiğinde
göçmenlerin durumunu sorgulayan ve onlar için geçici değil kalıcı çözümler üreten bir sistem inşa
edilememektedir. ‘Göç edilen bölgede sorunlar yaşandığı için günümüzde halen daha göç bir suç olayı
göçmenler ise suçlu olarak kabul edilmektedir.
Artık devletler kendi ülkelerindeki vatandaşları korumak adına yaşanan göç hareketlerini bertaraf edecek
politikalar üretmekte olup ana amaç göç hareketlerini sınırlandırmak şeklinde vücut bulmuştur. Devletler
tarafından takılına bu tavır da göç hareketlerini düzenleyici etki göstermemekte aksine kişileri ve grupları
yasadışı göçe sevk etmektedir. Buna istinaden de devletler uluslararası ve yasadışı göçü kontrol altına
alabilmek için iş birliği içerisinde hareket etme yolunu seçmektedir. Devletler bu süreci doğru yönetebilmek
için yoğun mesai harcamaktadır.
Son olarak insan güvenliğine tehdit olarak algılanan yasadışı göç kavramı iyi incelenmeli ve önüne
geçebilmek için yoğun mesai gösterilmelidir. Bunun için de yoğun bir mesai harcanmalı ve en az hasarla bu
sürecin önü kesilmelidir. Güvenlik yalnızca vatandaşlara ait bir kavram olmamakla beraber göçmenlerin bu
süreçten soyutlanması insani anlamda kabul edilemez bir durumdur. İnsan güvenliği dediğimiz kavram
yalnızca vatandaş olan kişileri bağlayan bir kavram değildir. Göçmen güvenliğini hiçbir nokta da geri plana
atmamak gerekmektedir. Çünkü göç en nihayetinde kendini bulunduğu alanda güven içerisinde hissetmeyen
bireylerin veya grupların girişmiş olduğu bir yer değişim sürecidir. Göçmenlere yeli alınan aşırı sert önlemler
sorunu çözümü için bir yöntem değildir. Göç yalnız bir uluslararası güvenlik sorunu değildir ki göçün hep
negatif etkilerinden söz etmek toplumları kültürel ve sosyal olarak kaynaşmasının da önünü kesmiş olur.
Göçmenlerin göç eden bölgeye katkılarının da göz önünde bulundurulması ve alınacak güvenlik önlemlerin
bu durum ardı etmeden uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir
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KADINLARDA ÇALIŞMA DURUMUNUN EMZİRMENİN SÜRDÜRÜLMESİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF WORKING STATUS ON BREASTFEEDING CONTINUITY IN WOMEN
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ÖZET
Emzirme bebeklerde hayatta kalmayı sağlayan, büyüme ve gelişmede etkisi olan bir yöntemdir Emzirmenin,
anne bebek sağlığı açısından olumlu etkileri bulunmaktadır. Anne-bebek arasındaki bağı güçlendirirken,
bebekte güven duygusunun gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bebeklerin, emzirilmesi ve anne sütü almaları
toplum sağlığı açısından da önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm dünyada ve ülkemizde bebeklerin en az iki
yaşına kadar emzirilmesi teşvik edilmektedir. Anne sütü bebeklerin büyüme gelişmesi için zengin bir içeriğe
sahiptir ve pek çok yararı bulunmaktadır. Bebeği enfeksiyonlardan korumaktadır, bebek ölümlerini
azaltmaktadır, obeziteyi önlemektedir.
Ancak son yıllarda kadınların bebeklerini emzirme oranlarında küresel bir biçimde hızlı bir düşme
görülmektedir. Bu azalmada en temel nedenlerden biri kadının çalışma yaşamına geri dönmesidir. Kadınların
eğitim düzeyindeki yükselme, istihdam edilen kadın sayısında artma kadınlara çalışma hayatında olanaklar
sağlarken, diğer taraftan kadının emzirme davranışını sürdürme ve kariyeri arasında kargaşaya neden
olmaktadır. Kadınların çalışmaya başlamasıyla birlikte bebek emzirme sürelerinin kısalması, gün içinde
emzirme için sabah veya akşam saatlerinin sıklıkla kullanılması, çalışma ortamında süt sağma, emzirme için
uygun saat ve ortamların oluşturulmaması; anne sütünde azalmaya, emzirmenin erken süreçte bırakılmasına
veya bebeğin emmeyi reddetmesine neden olmaktadır. Literatürde çalışan kadınlarda (%22-32) ilk 6 ayda
emzirme oranları çalışmayan kadınlardan (%35) düşük bulunmuştur. Ayrıca 8 saat ve üzerinde çalışan
kadınlarda esnek olmayan çalışma koşullarının, mahremiyet sorunlarının ve iş yeri destek eksikliğinin
emzirmenin sürdürülmesinde olumsuz etki yarattığı belirlenmiştir. Çalışan kadınlarda emzirmenin
sürdürülmesinde çalışma ortamı desteği de (arkadaş, yönetici) önemlidir.
Sonuç olarak kadınlara çalışma ortamlarında emzirmeye ilişkin uygun zaman aralığı, ekipman ve alanlar
sağlanmalıdır, yasalar ve yönetmeliklerle bu temel yaşamsal hakkın etkin kullanımı güvence altına alınmalı
ve denetlenmelidir.
Anahtar kelimeler: Kadın, Çalışma Durumu, Emzirme, Emzirmenin Sürdürülmesi.
ABSTRACT
Breastfeeding is a method that ensures survival in infants and has an effect on growth and development.
Breastfeeding has positive effects on maternal and infant health. While it strengthens the bond between mother
and baby, it contributes to the development of a sense of trust in the baby. Breastfeeding and breast milk are
important for public health. For this reason, breastfeeding is encouraged all over the world and in our country
until babies are at least two years old. Breast milk has a rich content for the growth and development of babies
and has many benefits. It protects the baby from infections, reduces infant mortality, and prevents obesity.
However, in recent years, there has been a rapid decrease in the rate of breastfeeding of women globally. One
of the main reasons for this decrease is the return of women to working life. While the increase in the education
level of women and the increase in the number of employed women provide women with opportunities in
working life, on the other hand, it causes confusion between continuing the breastfeeding behavior of the
woman and her career. With women starting to work, the shortening of breastfeeding times, the frequent use
of morning and evening hours for breastfeeding during the day, the lack of appropriate hours and environments
for milking and breastfeeding in the working environment; It causes a decrease in breast milk, stopping
breastfeeding in the early period or the baby's refusal to breastfeed. In the literature, breastfeeding rates in the
first 6 months in working women (22-32%) were found to be lower than in non-working women (35%). In
addition, it has been determined that inflexible working conditions, privacy problems and lack of workplace
support in women working 8 hours or more have a negative effect on the maintaining of breastfeeding. Work
environment support (friend, manager) is also important in maintaining breastfeeding in working women.As
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a result, women should be provided with appropriate time intervals, equipment and areas for breastfeeding in
their working environment, and the effective use of this fundamental right of life should be guaranteed and
supervised by laws and regulations.
Keywords: Women, Working Status, Breastfeeding, Maintaining Breastfeeding.
GİRİŞ
Emzirme yenidoğan ve çocuklarda hayatta kalmayı sağlayan, sağlıklı bebeklik ve çocukluk çağının
geçirebilmesinde optimal büyüme ve gelişme için gerekli olan, kolay ulaşılan, ucuz, güvenli ve iletişim yönü
güçlü olan bir yöntemdir (1,2). Emzirmenin bebek sağlığı kadar anne sağlığını üzerinde de olumlu etkileri
bulunmaktadır. Emzirmenin anne-bebek açısından olumlu etkileri incelendiğinde; anne-bebek bağının güçlü
bir biçimde kurulmasında, annelik rolünün gelişmesinde, doğum sonrası iyileşme sürecinin kısalmasında,
kadınlarda bazı kanserlerden (meme ve over kanseri gibi) korunmada ve bebekte güven duygusunun
gelişmesinde etkisinin olduğu görülmektedir (3). Yapılan çalışmalarda emzirmenin, anne-bebek sağlığı
açısından yararları dışında aile ve toplum sağlığı açısından da kısa ve uzun vadede birden fazla yararının
olduğu tespit edilmiştir (1,4,5). Çünkü sağlıklı bir biçimde tamamlanmış bebeklik ve çocukluk dönemleri
sağlıklı yeni nesillerin ve toplumların oluşmasını sağlayacaktır ve toplumun temel bir yapı taşını oluşturacaktır
(4,6). Toplumsal açıdan bebeklerin emzirilmesi ve anne sütü almaları çok önemlidir. Bunun için; Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve T.C. Sağlık Bakanlığı gibi
pek çok ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar ülkeler bazında emzirmeye teşvik edici politikalar ve yasal
düzenlemeler geliştirmektedir. Ülkemizde bebeklerin en az iki yaş ya da daha fazla süre emzirilme sürecinin
devam ettirilmesi konusunda teşvik edici tutumlar sergilenmektedir (3,7). Dolayısıyla bu kapsamda ulusal ve
uluslararası bazı kuruluşlar ülkemiz dahil tüm dünya ülkelerinde doğum sonrası bütün bebeklere ilk altı ayda
yalnızca anne sütü ile beslenme, yedinci aydan itibaren anne sütüne ilave ek gıdaya geçme ve sonrasında
emzirmenin iki yıl kesintisiz olarak devam ettirilmesi konularında önerilerde bulunmaktadır (8).
Anne sütü içeriği bakımından, her yenidoğanın büyüme gelişmesi için gerekli fizyolojik ve biyolojik
gereksinimlerine göre değişiklik göstermektedir. Anne sütünün, besin maddesi ve enerji açısından zengin olan
bu içeriği pek çok yararı içinde barındırmaktadır; örneğin, immünolojik açıdan yenidoğanı enfeksiyonlara
karşı koruyarak, vücudunu daha dirençli hale getirmektedir. Fizyolojik açıdan, bebek ve 5 yaş altı çocuk ölüm
ve sakatlık oranlarını önemli ölçüde yıllara göre azaltmaktadır (1). Besin maddesi olarak anne sütü, sindirimi
kolay bir besin maddesi olması nedeniyle tüm yaşam dönemlerinde bireylerde obezite gelişme olasılığı
azalmaktadır. Ayrıca anne sütü bebeklerin bilişsel ve psikososyal gelişimini de desteklemektedir. Bu özgün
ve zengin içerik psikolojik olarak ise, anne ve bebeğin psikososyal sağlığını (anksiyete, kaygı gibi)
güçlendirmektedir (3).
Türkiye’de emzirme durumunu gösteren en önemli bulgu Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA)’dır.
Her 5 yılda bir yapılan bu araştırmanın en son 2018 (TNSA) verilerine göre, yaşamın ilk günlerinde anne sütü
ile beslenme oranının %96, bebeklerin ilk 6 ayda yalnızca anne sütü ile beslenme oranının %41, bir yaşa kadar
%66 ve iki yaşa kadar ise %34 olduğu bulunmuştur (3,9). Ancak son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada
kadınların bebeklerini emzirme oranlarının şehirlerde başlayıp daha sonra toplumdaki kırsal bölgeleri de içine
alarak küresel bir biçimde hızla düşmesi, sorunun bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınması gerekliliğini
gözler önüne sermektedir. Çünkü emzirmenin sürdürülmesinde birden çok faktör etki etmektedir. Kadının
emzirme durumunun sürdürülmesinde etkili olan ve çözüm yolları üretilmesi gereken en önemli faktörlerden
birisi kadının doğum sonrası tekrar çalışma yaşamına geri dönmeleridir (5,6). Son yıllarda kadınlarda eğitim
düzeyinin önemli oranda yükselmesi, artan sanayileşmenin varlığı, istihdam edilen kadın sayısının artması
kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasına fırsat ve olanaklar sağlamıştır. Ancak kadının çalışma
hayatındaki bu pozitif fırsatlar ve olanaklar, kadının doğum sonrası süreçte annelik rolü, emzirme durumu ve
kariyeri ile ilgili kargaşa yaşamasına neden olmaktadır. Bazen kadın işini bırakmaktadır, bazen kariyeri için
annelik rollerinden ve emzirme sürecinden ödün vermektedir. Bununla birlikte kadının çalışma ortamında
emzirmeye ilişkin gerekli bazı düzenlemelerin yapılmaması/olmaması, yasal düzenlemelerin göz ardı edilmesi
ve denetlemedeki yetersizlikler emzirmenin sürdürülmesinde gelişebilecek sorunları kaçınılmaz hale
getirmektedir (2,6,7).
Pek çok çalışan kadın doğum sonrası birkaç ay içinde çalışma hayatına tekrar dönmektedirler. Bu süreçte
kadınlar bebeklerini emzirmek istemelerine rağmen günün üçte biri ya da bazen daha fazlasını iş yerlerinde
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geçirmeleri nedeniyle, emzirmenin sürdürülmesinde zaman içerisinde sorunlar yaşamaktadırlar. Kadının
çalışmaya başlamasıyla birlikte bebek emzirme sürelerinin kısalması, gün içinde emzirme için sabah veya
akşam saatlerinin sıklıkla kullanılması, çalışma ortamında süt sağma, emzirme için uygun saat ve ortamların
oluşturulmaması; anne sütünde azalmaya, emzirmenin erken süreçte bırakılmasına ve bebeğin emmeyi
reddetmesine neden olmaktadır (8,10). Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen Türk kültürü, gelenek ve
göreneklerinin kadınları emzirmeye teşvik edici yapısının olması ve sosyal destek faktörlerinin (eş, arkadaş,
aile gibi) sürece olumlu etkilerinin bulunması emzirmeye ilişkin sorunları biraz geciktirmektedir, ancak uzun
vadede çok etkili olamamaktadır (2,8). Yapılan çalışmalarda çalışan kadınlarda (%22-32) ilk 6 ayda emzirme
oranı çalışmayan kadınlardan (%35) önemli oranda düşük bulunmuştur (6,11,12). Doğum sonrası erken
dönemde çalışma hayatına dönen kadınların bebeklerinin erken ek gıdaya geçtikleri için emzirme
devamlılığının uzun süre sağlanamadığı bildirilmektedir (3,13)). Dolayısıyla kadının çalışma hayatına tekrar
dönmesi ve mevcut çalışma ortamının yapısı emzirmenin sürdürülmesinde kritik bir önem taşımaktadır.
Yapılan çalışmalarda 8 saat ve üzeri çalışan kadınlarda esnek olmayan çalışma koşullarının, mahremiyet
sorunlarının ve iş yeri destek eksikliğinin; emzirmenin sonlandırılmasında, işe geri dönüş oranlarındaki
azalmada, iş bırakma eğilimindeki artışta, iş veriminin düşmesinde, emzirme ve işe devam etme tercihinde
karasızlık yaşanmasında etkili olduğu belirlenmiştir (13,14).
Çalışan kadınlarda emzirmenin sürdürülmesinde çalışma ortamlarından aldıkları desteğin (arkadaş, yönetici
desteği, bebek emzirme odası, emzirme veya süt sağma molası, süt sağma makinesi ve anne sütü saklama
dolabı gibi) çok önemli olduğu bildirilmektedir (1). Yapılan bir çalışmada üst düzey görevlerde çalışan
kadınların daha esnek iş özerkliğine sahip olmaları nedeniyle diğer çalışan kadınlara göre emzirme ortamı
gereksinimlerini (mahremiyet ortamı gibi) ve zamanlamasını daha iyi sağladıkları buna bağlı olarak ta
bebeklerini daha uzun süre emzirdikleri belirlenmiştir (11,15). Çalışan kadınların destekleyici çalışma
ortamlarında görev yapmaları, anne stresini azaltarak, süt yapımını artırmaktadır. Bu durum anne sağlığı ve iş
verimini olumlu yönde etkilemektedir (3,8). Yapılan çalışmalarda kadınların iş arkadaşlarının emzirme
konusundaki pozitif desteklerinin emzirmenin sürdürülmesinde katkısı olduğu belirlenmiştir (1,11).
Bu derlemede amaç, kadınlarda çalışma durumunun emzirmenin sürdürülmesine etkisi konusunda
farkındalık oluşturmaktır.
SONUÇ
Çalışan kadınlarda emzirmenin doğum izni, ücretsiz izin ve çalışma ortamına yeniden dönme süreçlerinde
sürdürülmesi ve desteklenmesi için eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yapılması önemlidir. Bu süreçte ilgili
alanlarda çalışan hemşire/ebelere çok büyük rol ve sorumluluk düşmektedir. Hemşireler tüm doğum yapan
kadınlardan (özellikle çalışan kadınlara) sağlık kuruluşlarına ya da iş yeri revirlerine başvurma nedenleri ne
olursa olsun, bebeklerini ne şekilde besledikleri konusunda ayrıntılı bilgi almalıdır ve emzirmeye ilişkin
eğitim/danışmanlık yaparak emzirmenin sürdürülüp sürdürülmediğini yakından takip etmelidir. Kadınlara
çalışma ortamlarında emzirmeye ilişkin uygun zaman aralığı, ekipman ve alanlar sağlanmalıdır, yasalar ve
yönetmeliklerle bu temel yaşamsal hakkın etkin kullanımı güvence altına alınmalı ve denetlenmelidir.
Hemşireler, kadınlara iş yerlerinde emzirme molalarında anne sütünü nasıl sağacakları (el ya da pompa), hangi
koşullarda saklayacakları, çalışma saatleri dışında emzirmenin önemi ve emzirme teknikleri konusunda
bilgilendirme yapmalıdır.
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ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSEL SAĞLIK AÇISINDAN RİSK ALTINDAKİ BİREYLER: YÜKSEK
RİSKLİ GRUPLAR, ALKOL MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN VE EVLİ OLMAYAN
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ÖZET
İyi bir üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalık riskinden korunmayı, kişinin doğum kontrol yöntemleri
hakkında tam bilgi sahibi olarak kendi doğurganlığını düzenleme hakkını ve yaş, medeni durum, gelir veya
benzer hususlar nedeniyle ayrımcılığa uğramadan cinselliği kontrol etme becerisini içermelidir. Öyle ki,
erkekler ve kadınlar tatmin edici, güvenli bir cinsel yaşama ve üreme yeteneğine sahip olmalı ayrıca bunu
yapıp yapmama ne zaman ve ne sıklıkta yapacaklarına karar verme özgürlüğüne de sahip olmalıdır. Yüksek
risk altındaki bireyler, cinsel sağlık ve üreme sağlığı sorunlarına diğer insanlardan daha fazla maruz kalma
potansiyeli olan, ihtiyaçları daha yeni tanımlanarak daha yeni tartışılan, oldukça hassas olan bir grubu
oluşturmaktadırlar. Alkol ve madde kullanım bozukluğu, cinsel dürtü ve davranışlar üzerine doğrudan etki
ettiği için cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara zemin hazırlayan primer risk faktörüdür. Alkol ve madde
kullanım bozukluğu, korunmasız- güvensiz cinsel ilişki, birden çok cinsel partner, para karşılığı cinsel ilişki,
cinsel şiddet gibi cinsel sağlık ve üreme sağlığı sorunlarına zemin hazırlayan koşulları da beraberinde
taşımaktadır. Cinsel aktivitenin erken yaşlarda başladığı, yaşam boyu sürdüğü, cinsel aktivite ve üreme sistemi
ile ilgili sorunların yaşamın her döneminde görülebileceği gerçeğine karşın evli olmayanlarda çeşitli faktörler
nedeniyle cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmeti sunumu ve hizmeti talep etmede yetersizliklere bağlı olarak
cinsel sağlık ve üreme sağlığı sorunları görülmektedir. Kültürel, sosyal, ekonomik nedenlerden ve inanca
dayalı olarak bireylerin cinsel ve üreme yaşamlarında ayırımcılıklara uğraması, zarar görmesi cinsel haklar ve
üreme hakları ile engellenmelidir.
Anahtar Kelimeler: alkol, madde kullanım bozukluğu; cinsel sağlık, üreme sağlığı; yüksek riskli gruplar;
evli olmayan bireyler
ABSTRACT
Good reproductive health should include protection from the risk of sexually transmitted diseases, the right to
regulate one's own fertility with full knowledge of contraceptive methods, and the ability to control sexuality
without discrimination on the basis of age, marital status, income or similar considerations. Thus, men and
women should have the ability to have a satisfying, safe sex life and reproduce, as well as the freedom to
decide whether, when and how often to do so. Individuals at high risk constitute a highly vulnerable group
whose needs are only recently defined and discussed, with the potential to be more exposed to sexual and
reproductive health problems than other people. Alcohol and substance use disorder is the primary risk factor
that paves the way for sexually transmitted infections as it directly affects sexual drive and behavior. Alcohol
and substance use disorder carries with it conditions that pave the way for sexual and reproductive health
problems such as unprotected - unsafe sexual intercourse, multiple sexual partners, sexual intercourse for
money, and sexual violence. Despite the fact that sexual activity starts at an early age, continues throughout
life, and that problems related to sexual activity and reproductive system can be seen in every period of life,
sexual and reproductive health problems are seen in unmarried people due to various factors due to inadequacy
in providing and demanding sexual and reproductive health services. . Discrimination and harm in sexual and
reproductive life of individuals based on cultural, social, economic reasons and belief should be prevented
through sexual and reproductive rights.
Key words: alcohol, substance use disorder; high risk groups; reproductive health; sexual health; unmarried
individuals.
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GİRİŞ
Cinsel Sağlık (CS), sadece hastalık, işlev bozukluğu veya sakatlığın olmaması değil, cinsellikle ilgili olarak
fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal bir iyilik halidir. Cinsel sağlık, cinselliğe ve cinsel ilişkilere olumlu ve
saygılı bir yaklaşımın yanı sıra, zorlama, ayrımcılık ve şiddetten uzak, zevkli ve güvenli cinsel deneyimler
yaşama olasılığını gerektirir. Cinsel sağlığın kazanılması ve sürdürülmesi için tüm kişilerin cinsel haklarına
saygı gösterilmesi ve korunması gerekir (Gruskin ve ark., 2019). Üreme sağlığının kavramsallaştırılması, 1994
yılında Birleşmiş Milletler tarafından Kahire'de düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı ve
1995'te Pekin'de yapılan Dördüncü Dünya Kadın Konferansında gerçekleştirildi (Parmejiani ve ark.,
2021). Üreme sağlığı (ÜS), üreme sistemi, işlevleri ve süreçleri ile ilgili tüm konularda sadece hastalık veya
sağlık durumunun yokluğu değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır
(Nations Unies). Öyle ki, erkekler ve kadınlar tatmin edici, güvenli bir cinsel yaşama ve üreme yeteneğine
sahip olmalı ayrıca bunu yapıp yapmama ne zaman ve ne sıklıkta yapacaklarına karar verme özgürlüğüne de
sahip olmalıdır (Nations Unies).
Her iki kavramla ilgili yapılan tanımlarda baskı, şiddet, ayrımcılık olmadan bireylerin mutlu ve sağlıklı bir
cinsel yaşam ve üreme sürdürmesinin altı çizilmiştir (Öztürk, 2018). İyi bir üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan
hastalık riskinden korunmayı, kişinin doğum kontrol yöntemleri hakkında tam bilgi sahibi olarak kendi
doğurganlığını düzenleme hakkını ve yaş, medeni durum, gelir veya benzer hususlar nedeniyle ayrımcılığa
uğramadan cinselliği kontrol etme becerisini içermelidir (Meena ve ark., 2015). Kültürel, sosyal, ekonomik
nedenlerden ve inanca dayalı olarak bireylerin cinsel ve üreme yaşamlarında ayırımcılıklara uğraması, zarar
görmesi cinsel haklar ve üreme hakları ile engellenmelidir (Öztürk, 2018). Derlememizde, üreme sağlığı ve
cinsel sağlık açısından risk altında olan; yüksek risk altındaki bireyler, alkol ve madde kullanım bozukluğu
olan ve evli olmayan bireyler ele alınmıştır.
Yüksek Riskli Gruplar
Yüksek risk altındaki bireyler, cinsel sağlık üreme sağlığı (CSÜS) sorunlarına diğer insanlardan daha fazla
maruz kalma potansiyeli olan, ihtiyaçları daha yeni tanımlanarak daha yeni tartışılan, oldukça hassas bir grubu
oluşturmaktadırlar. Birleşmiş Milletler Milenyum Deklerasyonu sonrasında, Most-at-risk people (MARA) ve
most-at-risk-young people (MARYP) olarak tanımlanmıştır. Milenyum Kalkınma Hedefleri kapsamında bu
yüksek riskli gruplara yönelik, Batı Avrupa ve Orta Asya bölgesi için CSÜS hedefleri geliştirilmiş ve
ilerlemeler kaydedilmiştir (Esin ve Zarbailov, 2014). Risk altındaki popülasyonlar, sağlık, sosyal ve hukuki
hizmetlere yetersiz erişimi olan, ulaşılması zor, sosyal ve ekonomik olarak savunmasız bir gruptur. Bunlar
HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü), CYBE (Cinsel Yolla Bulaşan
Enfeksiyonlar) ve diğer cinsel ve üreme sağlığı ve hakları sorunları bakımından artmış risk altındadırlar
(Lafort ve ark., 2010).
Seks işçileri hem damar içi yoldan hem de diğer madde kullanıcıları, lezbiyen-gey-biseksüel, transseksüel ve
interseksüel (LGBTİ) bireyler, toplumlarda most-at-risk populations (MARP) olarak ele alınmaktadır.
Sokakta yaşayan veya sokakta çalışan çocuklar, sayılan risklere fazla maruz kalan diğer hassas bireylerdir.
Büyük kısmını aynı zamanda adölesanların oluşturduğu (MARYP) hassas bu alt gruplar, damgalanma,
dışlanma, ayrımcılık ve eşitsizliklere maruz kalmaktadırlar. Sağlık bakımına erişmeleri zor olmakta, sağlık
hizmetini etkin kullanımları azalmakta ve sonuç olarak maruz kaldıkları risklerin belirlenmesi de mümkün
olamamaktadır (Agenor ve ark., 2016; Beyrer ve ark., 2011).
Madde kullanan kişilere yönelik sağlık profesyonelleri tarafından uygulanan damgalama ve ayrımcılık, bu
bireylerin HIV bakım arayışını ve alabildikleri bakımın kalitesini azaltmaktadır. Özellikle gebeliğinde madde
kullanan kadınların HIV önleme hizmetlerine erişimleri ve tedaviyi devam ettirmeleri önünde engellerle
karşılaştıkları belirtilmiştir. Bu gebeler, madde kullanmaya devam ettikleri zaman cezai yaptırımlarla
karşılaşacakları için sağlık sistemi ile temas etmekten ve doğum öncesi bakım almaktan vazgeçerler, anneden
çocuğa HIV bulaşmasını önlemek için antiretroviral tedaviyi almak gibi kritik sağlık ihtiyaçlarını karşılama
fırsatlarını da bu şekilde kaçırırlar (Beyrer ve ark., 2011).
Seks işçileri, çeşitli toplumsal ve ekonomik sebeplere bağlı olarak ilaca ulaşma ve bakım hizmeti alımının
oldukça kısıtlı olduğu bir grubu oluşturdukları için CYBE’lar bakımından oldukça riskli bir gruptur (Çoker,
2017). Şiddet, ayrımcılık ve damgalanma özellikle kayıt dışı ve denetimsiz çalışanların CSÜS’nı doğrudan
etkilemektedir. Literatür incelendiğinde, HIV ve diğer CYBE’ın en fazla heteroseksüel ilişkilerde bulaştığı
görülmüştür. Kadın göçmen seks işçilerinde akut CYBE’lara daha sık rastlandığı bildirilmiştir (Keygnaert ve
ark., 2014). Yine seks işçileri de CYBE bulaştırma açısından hem Türkiye de hem de diğer ülkelerde en riskli
grup olarak karşımıza çıkmaktadır (Tokuç ve ark., 2006). Yapılan bir çalışmaya göre, HIV oranı trans olmayan
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kadın seks işçilerinde %11,8’dir. Erkek seks işçilerine baktığımızda HIV oranı %14’le daha fazladır. Trans
seks işçileri arasında ise %27 ile oldukça yaygın görülmektedir. Seks işçilerinde görülen HIV oranlarının
belirlenmesi için az sayıda çalışma mevcuttur. Oldukça hassas bir grup olan seks işçilerinin HIV ve diğer
CYBE’lardan korunması için daha çok test yaptırmaları, kendilerini korumaları ve çok daha fazla araştırmaya
dahil edilmeleri gerekmektedir (Ördek, 2015).
Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireyler
Alkol ya da maddenin alındığı durumlarda kişide meydana gelen fiziksel, ruhsal veya sosyal sıkıntılara rağmen
alkol-madde kullanımının devam etmesi, kullanma isteğinin engellenememesi ve alınmadığı zamanlarda
yoksunluk belirtilerinin görülmesi alkol-madde kullanım bozukluğu olarak tanımlanmaktadır (Dişsiz, 2018).
Araştırmalar, narkotik ve uyaran maddelerin kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan bağımlılığın birçok vücut
sistemine zarar vererek kişinin sosyal sağlık, CSÜS, beden ve ruh sağlığı üzerinde problemlere neden
olduğunu açıklamaktadır. Alkol- madde bağımlısı olan kadınlar hem üreme sağlığı problemlerinin görmezden
gelinmesiyle hem de kullandıkları uyuşturucu maddelerin yan etkisine bağlı olarak daha çok CSÜS sorunları
ile karşılaşmaktadırlar (Dişsiz, 2018).
Alkol ve madde kullanım bozukluğu, cinsel dürtü ve davranışlar üzerine doğrudan etki ettiği için CYBE’lara
zemin hazırlayan primer risk faktörüdür. Alkol ve madde kullanım bozukluğu, korunmasız- güvensiz cinsel
ilişki, birden çok cinsel partner, para karşılığı cinsel ilişki, cinsel şiddet gibi CSÜS sorunlarına zemin
hazırlayan koşulları da beraberinde taşımaktadır (Muturi, 2014). Ögel ve arkadaşlarının (2005) yapmış
oldukları çalışmada, 16- 17 yaş grubunda madde kullanan adolesanların cinsel ilişki yaşama oranlarının
kullanmayanlara oranla 4,8 kat daha fazla olduğu ve yine 13 yaşın altında ilk cinsel birliktelik yaşayan kızların
da %25,8 olduğu belirlenmiştir (Ögel ve ark., 2005). Yapılan araştırmalar bu grupların cinsel eğitimlerinin
yetersiz olması nedeniyle bilinçsizce cinsel ilişkiler yaşamış oldukları bunun neticesinde CYBE’lar, adolesan
gebelikler, istenmeyen gebelikler ve düşüklerin ortaya çıktığını göstermektedir (Dişsiz, 2018; Özden, 2004).
Alkol ve madde kullanım bozukluğu üreme sistemi hastalıklarına zemin hazırlamaktadır. Hantooshzadeh ve
ark. (2013)’de yaptığı çalışmada uzun süre kokain kullanan kadınların myometrium kasılmalarında artış
görülerek dismenoreye neden olduğunu (Hantooshzadeh ve ark., 2013), Monga ve ark. (1993) yaptığı benzer
bir çalışmada Kokainin, gebelerde miyometriyumun kasılma aktivitesini akut bir şekilde artırdığını (Monga
ve ark.,1993) belirtmişlerdir.
Türkiye’de artış göstermekte olan damar yolundan madde kullanımı CYBE’lar açısından oldukça büyük risk
taşımaktadır. Oldukça yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkan madde kullanımı farklı komplikasyonlar
görülme olasılığının yanı sıra yaşamı da tehdit etmektedir (Yalnız ve ark., 2011).
Evli Olmayan Bireyler
Sosyo-kültürel faktörler bireylerin kendilerinin sağlık hizmetlerinden yararlanma istekliliğini ve sağlık
hizmetlerinin kullanımının temel belirleyicileridir. Cinsel aktivitenin erken yaşlarda başladığı, yaşam boyu
sürdüğü, cinsel aktivite ve üreme sistemi ile ilgili sorunların yaşamın her döneminde görülebileceği gerçeğine
karşın evli olmayanlarda çeşitli faktörler nedeniyle CSÜS hizmeti sunumu ve hizmeti talep etmede
yetersizliklere bağlı olarak CSÜS sorunları görülmektedir (Kohan ve ark., 2016).
Hindistan’da evli olmayan Hintli genç erkekler üzerinde yapılan bir çalışmada, çoğunluğunun (%99) kondomu
bilmesine rağmen CSÜS bilgilerinin sınırlı olduğu ve diğer kontraseptifler hakkında ayrıntılı bilgilerinin
olmadığı görülmüştür. Üreme sağlığı bilgilerinin başlıca kaynağının elektronik kitle iletişim araçları (%67)
olduğu ve sağlık personelleri tarafından kişilerarası iletişim yoluyla CSÜS eğitimi alabileceklerini
düşündüklerini ancak görmezden gelindiklerini bildirmişlerdir. Evlilik dışında erken cinsel aktivite, birçok
genç erkeği istenmeyen gebelik ve CYBE risklerine maruz bıraktığını ve yine genç erkeklerin CSÜS
ihtiyaçlarını göz ardı etmenin daha geniş sosyal ve sağlık sonuçlarının olduğuna dair artan kanıtların mevcut
olduğu bildirilmiştir (Meena ve ark., 2015).
Sosyo kültürel normlar, bekar kadınlar gibi bazı alt grupların sağlık hizmetlerine erişimlerini engelleyebilir.
(Kohan ve ark., 2016). Bangladeş’te hem kırsal hem de kentsel bölgelerde, evli olmayan kadınlarda mevcut
ulusal CSÜS geliştirme programına katılım daha azdır. Evli olmayan kadınlar CYBE’ların semptomlarıyla
daha çok kendi kendine, geleneksel yöntemlerle baş etmeye çalışmaktadır (Kabir ve ark., 2014). CSÜS
sorunlarının sadece evli bireylerde olduğunu düşünmek yanıltıcı olmaktadır. Günümüzde cinsel aktiviteye
başlama yaşın erken yaşlara inmekte ve üreme çağındaki bekar bireylerin sayısı da artmaktadır. Sonuç olarak
daha uzun yaşam periyodunda evlilik olmadan cinsel yaşamı olan kişiler bulunmaktadır. Aynı zamanda üreme
çağındaki bekar bireylerin sayısı da artmaktadır. Yetişkin yaşta bekar olmak farklı toplumlarda sosyal
normlara aykırı olarak değerlendirilmektedir. Bekar olmak hem kadınlar hem de erkeklerin CSÜS nı olumsuz
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etkilemekle birlikte kadınların dezavantajlılık durumlarını arttıran bir faktördür. Sosyal normların ve olumsuz
sosyal özelliklerin bekar kadınların yaşamlarını ve genel ve üreme sağlığı durumlarını olumsuz etkilediği
düşünülmektedir (Kohan ve ark., 2016). Üreme sistemi sorunları sadece cinsel ilişki ile ilgili değildir. Bekar
kadınlar üreme sistemi hastalıkları ile cinsellikle ilgili konuları ayırt etmeyi öğrenmelidir. Bekar kadınların
cinsel ilişkiye girmemesi gerektiğini ve üreme sistemi hastalıklarının sadece cinsel ilişkiden kaynaklandığını
öngören bir toplumda, bekar kadınlar üreme sağlığı hizmetlerinden yararlanmaktan kaçınabilir. Toplumların
incinebilir gruplardan olan bekar ve evli olmayanlar için cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda sosyokültürel hassasiyeti daha yüksek olmalı, bu bağlamda bu bireylerin ihtiyaçlarına yönelik farkındalık
çalışmalarının sağlık hizmetlerine entegre edilmesi önemlidir (Kohan ve ark., 2016).
ÜS, üreme sistemi organ ve fonksiyonlarıyla ilgili sorunlarının önlenmesi, erken tanısını ve tedavisini
kapsamaktadır. Ha, Jeon ve Park (2015), evli olmayan 35 yaş üzerindeki bekar kadınları üreme sağlığı
bakımından incinebilir olarak belirtmişlerdir. Bu kadınların, evli olmadıkları için daha az obstetrik muayeneye
gittiklerini bekar olmalarının üreme sağlığı hizmetlerine ulaşmada engelleyici bir faktör olduğunu
vurgulamışlardır. Gebelik geçirmeyen ve çocuk sahibi olmayan 35 yaş üstü kadınlar, over fonksiyonlarında
dejenerasyon ya da uterusun aşırı çalışması gibi nedenlerle bazı jinekolojik hastalıklar (Over kanserleri,
endometrium kanseri ve uterin myomlar vb. gibi) bakımından risk altındadırlar. (Ha, Jeon ve Park, 2015).
SONUÇ
Dil, din veya kültür farklılıklarından kaynaklanan ayrımcılık ve dışlanma, sosyal destek eksikliği, sağlık ve
sosyal hizmetlere ulaşımdaki sıkıntılar, aile yaşamlarının kesintiye uğraması, CYBE’lara yakalanma riskinin
yüksek olduğu durumda olmak ve benzeri nedenlerden dolayı toplumsal kaynaklara erişim, kullanma ve
nitelikli yaşama sınırlılığı olanlar risk altındaki incinebilir gruplar olarak ele alınmaktadır. Bu grupların sosyal,
ekonomik, politik kısacası bulundukları toplumda, tüm alanlarda özellikle de sağlık alanında hassas oldukları,
diğer kesimlere kıyasla daha fazla sağlık sorunu yaşadıkları bilinmektedir. Sağlığın tüm alanlarında olduğu
kadar CSÜS konularının sağlık hizmetlerine entegrasyonu, planlama, yürütme ve farkındalık çalışmaları
yapılması toplum sağlığının korunup geliştirilmesi ve yükseltilmesi bakımından özellikle önemlidir.
Mevcut tanımlanmış risk altındaki bireylerde CSÜS konularına dikkat çekilmesi, bu konuyla ilgili daha fazla
çalışma yapılarak, bireylerin gereksinimlerinin belirlenmesi ve yapılabilecek müdahalelerin tanımlanması,
öneriler geliştirilmesi toplumların cinsel ve üreme sağlıklarının yükseltilmesine katkı sağlayacaktır.
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OPERA DRAMATURJISINDE TÜR SORUNU VE ANA MOTIFLERIN KULLANIM ILKELERI
THE PROBLEM OF GENRE IN OPERA DRAMATURGY AND THE PRINCIPLES OF USING
LEITMOTIFS
Leyla Cumayeva
ORCID: 0000-0002-2605-4731
ÖZET
Sentetik bir tür olarak opera, gelişiminin tüm aşamalarında, içinde var olan sanat biçimlerinin genel durumuna
bağlıydı. Elbette kendi içinde yenilik yapma eğiliminde ve bu nedenle farklı dönemlerde yeni temalar,
kurgular ve yeni kahraman türleri ortaya çıktı. İlk klasik bestecimiz Ü. Hacıbeyli için opera baskın bir konuma
sahipti ve bu türde eserler yaratmak belki de yaratıcılığının ana görevi oldu. Daha sonra, diğer besteciler
tarafından yaratılan büyük ölçekli eserler, bir dizi önemli fikirleri - milletin benzersizliği, kaderi ve dünya
tarihindeki özel görevini Azerbaycan halkının karakteri, ulusal kimliği, İslam dünya görüşü yansıttı.
İlk ulusal operada bu romantik operaya özgü bir durumla (örneğin kahramanın toplumla yüzleşmesi) kendini
gösterirse, sonraki operalarda epik-kahramanca ("Köroğlu"), vatansever ("Söğütler ağlamaz", "Vatan"), lirikpsikolojik, komik vb. türleri de göze çarpmaktadır. Bildiğimiz gibi operanın dramaturji biçimlerine ait
resitatif, arya, ariozo, topluluk, koro sayıları belirli işlevleri yerine getirir. Operanın türüne bağlı olarak,
besteci çok sayıda toplu sahneye veya tam tersi (örneğin psikolojik operalarda olduğu gibi) solo bölümlere
dayanır veya her ikisinin oranını dener. Örneğin, "Köroğlu" ve "Vatan" operalarında doruk rolüne sahip toplu
sahneler bulunabilir. "Vagif" operasında topluluk ve solo sahnelerin üstünlüğünü görüyoruz. Çoğu durumda,
solo sayılar, iki ana zıt karakterin (grupların) buluşması psikolojik operalarda ("Sevil") referans noktaları
olarak hareket eder. Gelişim akışı, "tekrarlanan kompleksler" ve senfonik yöntemlerle sağlanır. V.
Volkenstein'ın görüşüne göre, dramanın eylemi sürekli olarak "başlangıç noktasına geri döner". Bu, doğal
olarak, arsanın genel fikrini karakterize eden sahne durumunun periyodik tekrarı ile ilgilidir. Operadramalarda, genelleştirici kompozisyon fikri, iki kutbun - yaşam ve ölüm - çatışkısına odaklanır. Çoğu
durumda, dramatik bir durumda "tekrarlanan kompleksler" prinsipi de gözlenilir. Örneğin, "Köroğlu" nda bu
özellik, tüm eser boyunca kendini gösteren katılımcı grupların çarpışması ve yüzleşmesinde fark edilir, Bu
hem metodik-ritmik, moment, hem de yapısal- kompoziyon alanlarında gözlemlenir. ( I., III. ve V. perdeler
halk imgeleridir; II. ve IV. Hasan Han ve soyluların imgeleriyle ilgilidir). "Leyla ile Mecnun" operasını
izlerken, tekrarlanan sahne durumlarının içeriği, bu iki kahramanın her seferinde karşılaştıkları engellere
yansır. Mistik ruh hali, belirli bir semantik sembol olarak şebihlerden doğan ölüm duygusu, gelişimin tedrici
açılımının zeminini hazırlar. "Şah İsmail" operasında tekrarlanan sahne durumlarının içeriği, katılan grupların
çatışmasına ve yüzleşmesine, baba ve oğlun taht mücadelesine yansır.
Operada tekrarlama ilkesinin kullanılması, bazen tonal planın ve entonasyon alanlarının yakınlığı, sahneler
arasında entonasyon "kemerlerinin" kullanılması vb. onun tek bir müzikal-dramatik eser olarak kabul
edilmesine temel oluşturur.
Müzik tarihinden de anlaşıldığı gibi, opera eserleri yapı bakımından iki türe ayrılır: kapalı sayılar sistemi
üzerinde kurulan (aria, arioso, cavatina, çeşitli topluluk türleri, korolar) ve geri dönüşü olmayan, akıcı bir
gelişme dayalı operalardır. Azeri bestecilerin eserlerinde kapalı sayılar sistemine dayalı operalar bulunabilir.
Parlak bir opera bestecisi ve reformcu olan Hacıbeyli, Verdi'nin ilkelerini tercih eder, ancak sayısal yapıyı
korur, ancak çeşitlendirilmiş leitmotifler ve senfonik yöntemlerle ("Köroğlu") elde edilen geri döndürülemez
(akan gelişme) ilkesini vurgular. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Azerbaycan bestecilerinin opera eserlerinde
farklı türlere rastlanmaktadır. Örneğin, epik tip dramaturjinin temel niteliklerinden biri, sayı ve akış
gelişiminin karşılıklı diyalektiği ile ilgilidir. Bu tür operalarda, istikrarlı mimari vokal alanına dayanır kahramanlar, dramanın bir veya daha fazla gelişme anında arya portreleriyle karakterize edilir. Bunun aksine,
karakterlerin aktif yönlerini karakterize eden ardışık senfonik parçalar kullanılabilir. Eserin içeriği oldukça
dramatik yüzleşmeler ve çatışmalarla zenginleştirilebilir. Lirik operalarda lirik içerik, numaralı ve akışkangeri dönüşü olmayan gelişme ilkesine dayansa da epik dramadan farklı bir şekilde somutlaşır. Sayı ilkesi
burada, düet ve topluluk-koro sahneleri de dahil olmak üzere çok sayıda ariozolar, monoloklar gerçekleştirilir.
Onlar, kısa bir anı, kahramanın duygularının bir anını yansıtırlar ve istikrarsız ve değişen bir durumu
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tanımlamaya hizmet ederler. Akış geliştirme ilkesi, çeşitli diyalog ve tür-yerli sahnelerle ilişkilidir. Bu sayede
arsanın gelişimi aktif bir şekil alır.
Azeri bestecilerin leitmotiflerinin benzersizliğinin, Azerbaycan muğamlarının imaj-duygusal alanının geniş
kullanımı ile ilgili olduğu belirtilmelidir. Bu özellik, Ü. Hacıbeyli'nin yaratıcılığından itibaren yansıtılmıştır.
Opera dramaturjisinde bu tür işlevsel çeşitlilik ile ayırt edilen leitmotiflerin uygulanması, ana karakterlerin
özelliklerinin ortaya çıkarılmasına, bir leitmotif-sembol olarak kabul edilmesine vb. yardımçı oluyor. Ana
motifte türün belirtilmesinin genellikle portre özellikleriyle ilgili olduğuna dikkat edilmelidir. Örneğin, Z.
Hacıbeyov'un "Aşık Qarib" operasını açan Uvertürü'nde, aşığın müziğine dayanan tema, opera boyunca ana
kahramanın - aşığın ana karakteristiği haline gelir. R. Mustafayev'in "Vagif" operasında, isyancıların lideri
orkestradaki "Cengi" ritmindeki leitmotif ile, "Sevil" operasında Dilber'ın imajı tango vb. ile karakterize edilir.
Leitmotifler, diğer özelliklerin yanı sıra ana karakterlerin özelliklerini tanımlamak için de kullanılabilir.
Örneğin:
- çeşitli hoş olmayan doğa olaylarının ana motifleri (V. Adigozalov'un "Vagif" operasında yıldırım teması);
- Sembolik anlamı olan leitmotifler: öfke leitmotifi, kader leitmotifi (Niyazi'nin "Hosrov ve Şirin"
operasındaki hiyle ana motifi, F. Amirov'un "Sevil" operasında Sevil'in ıstırabının ana motifi);
- Karakterlerin psikolojik durumlarıyla ilgili leitmotifler (U.Hacıbeylinin, M. Magomayevin, Niyazinin, C.
Cahangirovun, A. Badalbeylin'in operalarındaki sayısız aşk leitmotifleri, kıskançlık, hüzün, ıstırap, öfke
leitmotifleri).
Böylece ana motif, operanın gelişiminde yapıcı bir bağlantı unsuru haline gelir ve temanın sürekli gelişimini
düzenler. Buna bir örnek olarak Ü. Hacıbeyli'nin "Aslı ve Kerem" operasındaki ana karakterin müzikal
karakterizasyonunda ana motif olarak Keremi vurmalı mugamın kullanılmasından bahsetmek mümkündür.
Leitmotif ilkesi, Ü. Hacıbeyli'nin "Köroğlu" operasına geniş ölçüde yansır. Daha sonra opera türüne yönelen
Müslim Magomayev, Üzeyir Hacıbeyli'nin mevcut tecrübesini kullanmış ve yeni yollar aramıştır. "Şah İsmail"
operasında besteci, muğam doğaçlamalarının yanı sıra geleneksel opera biçimleri - aryalar ve ariyozolar
kullanır, vokal topluluklarının ve koroların rolünü arttırır ve romantik operanın karakteristik unsurlarını
vurgular (ana karakterlerin aşk çizgisi yüksek duygusal gerilimi artıran faktörlerden biri). Bu operanın ikinci
baskısında (1924 yılı), leitmotif Arapların Zengi'nin karakterini yansıtmak için kullanıldı ve leytlad belirli
görüntü kürelerini karakterize etmek için kullanıldı. 1940'larda "Vatan" (G. Garayev ve J. Haciyev) ve "Halkın
Öfkesi" (A. Badalbeyli ve B. Zeydman) operaları müzikal dramaturji - vatansever-kahramanlık içeriği ile
tanımlandı. Bu nedenle koro numaralarına büyük önem verilmektedir. S. Kasımova, "Vatan" operası hakkında
şöyle yazıyor: "Halk'ın çok yönlü imajı, sayısız koro numarasıyla ortaya çıkıyor.
Vatansever-kahramanlık içerikli operalardan bahsetmişken, A. Badalbeyli'nin 1971 yılında sahnelenen
“Söğütler Ağlamaz” operasından bahsetmeliyiz. Bu İkinci Vatan Savaşına adanmış ikinci Azerbaycan
operasıdır. Opera, savaştan sonraki yıllarda oluşturulmuş olsa da, savaş kahramanlarının anısına ve zaferin 30.
yıldönümüne adanmış bir eser olarak büyük beğeni topladı. Eserin ilk sahneleri savaştan önceki insanların
özel hayatlarını ve rahat günlerini anlatıyorsa, sonraki gelişme Alman faşistleriyle savaşta cesaret gösteren
halkı ve onların temsilcilerini anlatıyor. Besteci, operanın fikir içeriğini ortaya çıkarmak ve arsanın müzikle
tematik bağlantısını doğrudan göstermek için leitmotifleri kullandı.
Farklı dönemlerde sahnelendiğini ve elbette tiyatro repertuarının zenginleşmesine yol açtığını düşündüğümüz
operalar, (muğam operası, çok sayıda çocuk operası, çizgi romanı, masal operası, rok operası, muğam-rok
operası, kamera operası vb.) müzikal dili, dramaturjisi ve kompozisyon özellikleriyle dikkat çekiyor.
Bestecinin opera alanındaki arayışını yansıtırken, bir yandan geleneklere referansı yansıtırken, diğer yandan
da dönemin modern müzikal sözlüğünü, güncel düşünce ve fikirleri yansıtır.
Anahtar Kelimeler: opera, türler, dramaturji, ana motif, yurtsever-kahramanca içerik, opera biçimleri.
ABSTRACT
As a synthetic genre opera, at all stages of its development, depended on the general state of art forms. Of
course, it tends to make innovations by itself, and therefore new themes, fictions and new types of heroes have
appeared in different eras. For U.Hajibeyli our first classical composer opera occupied a dominant position,
and creating works of this genre became, perhaps, the main task of his creativity. İn the future, the great works
created by other composers reflected a number of important ideas – the similarity of the nation, its destiny and
special duty in world history, the character of Azerbaijani people, national identities, and the Islamic
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worldview. If in the first national opera this romanticism manifests itself in a situation specific to opera (for
instance, the conflict between the hero and society), in the later opera’s epic-heroism (“Koroglu”), patriotism
(“Soyudler aglamaz”, “Vatan”), lyrical-psychological, comic and etc. species also differ. As we know,
performers, arias, ensembles, choral numbers belonging to the dramatic forms of opera perform certain
functions. Depending on the genre of the opera, the composer relies on a numerous collective scene or vice
versa (for instance, in psychological operas), on solo episodes, or tries a ratio of both. For instance, in the
operas "Koroglu" and "Vatan" you can find collective scenes with a culminating role. In the opera "Vagif" we
see the superiority of the ensemble and solo scenes. In most cases, solo numbers of meetings of the two main
opposite characters (groups) act as a fulcrum in psychological operas ("Sevil"). The flow of development is
provided by "repeated complexes" and symphonic methods. According to V. Volkenstein, the action of the
drama constantly "returns to the starting point". This is of course, due to the periodic repetition of the stage
situation, which characterizes the general idea of the plot. In the opera-drama, the idea the generalizing
compositional idea is dedecated to the conflict of two poles – life and death. i In most cases, "repetitive
complexes” are observed even in dramatic situation. For instance, in "Koroglu" this feature is noticeable in
the collision and confrontation of the participating groups, which manifests itself throughout the whole work,
this is observed both in the methodical-rhythmic, moment, and structural- compositional spheres. (I., III. and
V. curtains are folk scenes; II. and IV belong to the images of Hasan Khan and the nobles). During the viewing
of " Leyla and Majnun" opera, the content of the repeated stage situations reflects the obstacles these two
heroes face each time.
The mystical mood, the feeling of death born from shabiks lays the groundwork for gradual development of a
certain semantic symbol. The content of repeated stage situations in the opera "Shah Ismail" is reflected in the
conflict between the participating groups and the struggle of father and son for the throne. The principle of
repetition in this opera, sometimes the proximity of the tonal plan and intonation areas, the use of “qurshag”
of meanings between intonations, etc.is used. This is the basis for considering it as a single musical drama
work. As can we seen from the history of music, opera works are structurally divided into two genres:operas
created on the basis of a closednumber system (aria, ariozo, cavatina, various ensembles, choruses) and operas
based on irreversible, fluid development. Operas based on the closed number system can also be found in the
works of Azerbaijani composers. A brilliant opera composer and reformer, Hajibeyli prefers the principles of
Verdi, but retains the numerical structure, but emphasizes the prinsiple of irreversibility (flowing
development) achieved through diversified leitmotif and symphonic metods (“Koroglu”).
As we mentioned above, different genres can be found in the opera works of Azerbaijani composers. For
instance, one of the main qualities of epic- type dramaturgy is the mutual dialectic of number and flow
development. In such operas, continuous architecture is based on the vocol sphere- portraits of Arya are typical
for the characters at one or another moment of the development of the drama. On the contrary, successive
symphonic works can be used that characterize the active aspects of symbols. The content of the work can be
enriched with quite dramatic confrantations and conflicts. In lyric operas,the lyrical content is embodied in a
different way than in epic drama, althought it is based on the prinsiple of numbered and fluid irreversible
development. A large number of ariozas, monologues, including duet- ensemble- choir scenes are performed
here according to the number prinsiple. They reflect a brief moment, a moment of the hero`s emotions, and
serve to describe an unstable and changing situation. The development principle of the stream is related to
various dialogue and genre-native scenes. Thanks to this, the development of the plok takes an active form. It
should be noted that the uniqueness of the leitmotifs of Azerbaijani composers is related to the extensive use
of the image-emotioanal space of Azerbaijani mughams. This feature, reflected in U.Hajibeyli`s creativity. In
opera dramaturgy, the use of leitmotifs, which are distinguished by their functional diversity, helps to reveal
the characteristics of the main characters, to consider them as leitmotif- symbols, etc. allows to take into
account. It should be noted that the indication of the genre is mainly motivated, ussualy releated to portrait
features. For instance, in the “Overture” that opens Z. Hajibeyov`s opera “Asik Garib”, the theme based on
the lover`s music becomes the main feature of the main character – the mistress throughout the entire opera.
The leitmotif of the leader of the rebels in R.Mustafayev`s opera “Vagif” in the rhythm of “battle” in the
orchestra, Dilbar in the opera “Sevil” - the image of tango, etc. Such points are characterized. Leitmotifs can
be used to describe the characteristics of the main characters, that is, their main aspects. For instance,
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- the main motives of various unpleasant natural phenomena (the theme of lightning in the opera "Vagif"
Adigozalov’s);
- Leitmotifs with symbolic meaning: leitmotif of anger, leitmotif of fate (the main motif of Niyazi’s opera
"Khosrov and Shirin", The main motif of Sevil's suffering in Amirov's opera "Sevil");
- Leitmotifs about the psychological state of the characters (Numerous leitmotifs of love, operas, jealousy,
sadness, suffering, anger in the operas leitmotifs U.Hajibeyli, M. Magomayev, Niyazi , J. Jahangirov).
Thus, the main motif becomes a constructive connecting about the development of the opera and regulates
the constant development of the theme. As an instance, U.Hajibeyli`s "Asli and Kerem" opera, it is almost
used as the main motive in the musical characterization of the main character. The leitmotif principle is widely
reflected U. Hajibeyli's opera "Koroglu". Then Muslim Magomayev turned to the opera genre and sought new
ways using the existing of U.Hajibeyli. In the opera "Shah Ismail" the composer uses mugham improvisations,
as well as traditional forms of opera - arias and ariososos, increasing the role of vocal ensembles and choruses
and emphasizing the characteristic elements of romantic opera (the love line of the main characters is one of
the factors that increases the high emotional tension). In the second edition of this opera (1924 year), the
leitmotif was used to reflect the character of the Zengi of the Arabs, and the leitmotif was used to characterize
certain spheres of images. In the 1940s, "Vatan" (G. Garayev and J. Hajiyev) and "Khalgin gezebi" (A.
Badalbeyli and B. Zaydman) operas were defined by the content of musical dramaturgy - patriotic-heroic.
Therefore, great attention is paid to choral numbers. S. Gasimova writes about the opera "Vatan": "The
multifaceted image of the public is manifested by numerous choral numbers. It is necessary to remember the
opera Soyudler aglamir staged by A.Badalbeyli in 1971. This is the second Azerbaijani opera dedicated to the
Second Patriotic War. Although the opera was created in the years after the war, it is dedicated to the memory
of the war heroes and the 30th anniversary of the victory. İt was highly appreciated as a work dedicated to the
anniversary. If the first scenes of the work talk about the private lives and comfortable days of people before
the war, the next development talks about the people and their representatives who showed courage in the war
against the German fascists. The composer used leitmotifs to reveal the intellectual content of the opera and
directly demonstrate the thematic connection of the plot with the music.
In our opinion, the operas, that were staged in different periods and of course led to the enrichment of the
thather repertoire (mugham opera, many children's operas, comic, fairy tale opera, rok opera, mugham-rok
opera, camera opera, etc.) are distinguished by their musical language, dramaturgy, and compositional
features. It reflects the composer's in the opera space, on the one hand, it reflects their to traditions, and on the
other hand it reflects the modern musical vocabulary of the time, modern thoughts and ideas.
Keywords: opera, genre types, dramaturgy, leitmotif, patriotic-heroic content, opera forms.
Opera Dramaturjısınde Tür Sorunu Ve Ana Motıflerın Kullanım Ilkelerı
Sentetik bir tür olarak opera, gelişiminin tüm aşamalarında, içinde var olan sanat biçimlerinin genel durumuna
bağlıydı. Elbette kendi içinde yenilik yapma eğiliminde ve bu nedenle farklı dönemlerde yeni temalar, kurgular
ve yeni kahraman türleri ortaya çıktı. Diğer sanat türleri (edebiyat, tiyatro vb.) gibi opera da güncel bakış açısını
ve sanatsal düşünceyi yansıtarak genel kültürel bağlama uyum sağlayabilir. Önemi açısından en canlı örnekleri
edebiyat, görsel sanatlar vb. büyük eserlerle karşılaştırılabilir. İlk klasik bestecimiz Ü. Hacıbeyli için opera
baskın bir konuma sahipti ve bu türde eserler yaratmak belki de yaratıcılığının ana görevi oldu. Daha sonra,
diğer besteciler tarafından yaratılan büyük ölçekli eserler, bir dizi önemli fikirleri - milletin benzersizliği, kaderi
ve dünya tarihindeki özel görevi, Azerbaycan halkının karakteri, ulusal kimliği, İslam dünya görüşü yansıttı.
Aynı zamanda Azerbaycan bestecilerinin bazı şahsiyetlere dikkat etmesi ve takdir etmesi, kişinin iç dünyasının
derinliklerini ve en karmaşık manevi ve dini çatışmaları ortaya çıkarması, psikolojik gerçekleri ortaya çıkarması
önemli faktörlerden biriydi. 20. yüzyılda çok dar bir zaman diliminde yaratılan operalar, farklı dramaturji
türlerine dayalıdır.
İlk ulusal operada bu romantik operaya özgü bir durumla (örneğin kahramanın toplumla yüzleşmesi) kendini
gösterirse, sonraki operalarda epik-kahramanca ("Köroğlu"), vatansever ("Söğütler ağlamaz", "Vatan"), lirikpsikolojik, komik vb. türleri de göze çarpmaktadır. Sentetik bir eser olarak opera, öncelikle müzikal dramaturji
tarafından tanımlanır ve çeşitli çözüm yöntemleri dikkat çekicidir. Bildiğimiz gibi operanın dramaturji
biçimlerine ait resitatif, arya, ariozo, topluluk, koro sayıları belirli işlevleri yerine getirir. Operanın türüne bağlı
olarak, besteci çok sayıda toplu sahneye veya tam tersi (örneğin psikolojik operalarda olduğu gibi) solo
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bölümlere dayanır veya her ikisinin oranını dener. Örneğin, "Köroğlu" ve "Vatan" operalarında doruk rolüne
sahip toplu sahneler bulunabilir. "Vagif" operasında topluluk ve solo sahnelerin üstünlüğünü görüyoruz. Çoğu
durumda, solo sayılar, iki ana zıt karakterin (grupların) buluşması psikolojik operalarda ("Sevil") referans
noktaları olarak hareket eder. Gelişim akışı, "tekrarlanan kompleksler" ve senfonik yöntemlerle sağlanır. V.
Volkenstein'ın görüşüne göre, dramanın eylemi sürekli olarak "başlangıç noktasına geri döner" [1, s. 19]. Bu,
doğal olarak, arsanın genel fikrini karakterize eden sahne durumunun periyodik tekrarı ile ilgilidir. Operadramalarda, genelleştirici kompozisyon fikri, iki kutbun - yaşam ve ölüm - çatışkısına odaklanır. Çoğu durumda,
dramatik bir durumda "tekrarlanan kompleksler" prinsipi de gözlenilir. Örneğin, "Köroğlu" nda bu özellik, tüm
eser boyunca kendini gösteren katılımcı grupların çarpışması ve yüzleşmesinde fark edilir, Bu hem metodikritmik, moment, hem de yapısal- kompoziyon alanlarında gözlemlenir. ( I., III. ve V. perdeler halk imgeleridir;
II. ve IV. Hasan Han ve soyluların imgeleriyle ilgilidir). "Leyla ile Mecnun" operasını izlerken, tekrarlanan
sahne durumlarının içeriği, bu iki kahramanın her seferinde karşılaştıkları engellere yansır. Mistik ruh hali,
belirli bir semantik sembol olarak şebihlerden doğan ölüm duygusu, gelişimin tedrici açılımının zeminini
hazırlar. "Şah İsmail" operasında tekrarlanan sahne durumlarının içeriği, katılan grupların çatışmasına ve
yüzleşmesine, baba ve oğlun taht mücadelesine yansır.
Operada tekrarlama ilkesinin kullanılması, bazen tonal planın ve entonasyon alanlarının yakınlığı, sahneler
arasında entonasyon "kemerlerinin" kullanılması vb. onun tek bir müzikal-dramatik eser olarak kabul
edilmesine temel oluşturur.
Müzik tarihinden de anlaşıldığı gibi, opera eserleri yapı bakımından iki türe ayrılır: kapalı sayılar sistemi
üzerinde kurulan (aria, arioso, cavatina, çeşitli topluluk türleri, korolar) ve geri dönüşü olmayan, akıcı bir
gelişme dayalı operalardır. Azeri bestecilerin eserlerinde kapalı sayılar sistemine dayalı operalar bulunabilir.
Parlak bir opera bestecisi ve reformcu olan Hacıbeyli, Verdi'nin ilkelerini tercih eder, ancak sayısal yapıyı korur,
ancak çeşitlendirilmiş leitmotifler ve senfonik yöntemlerle ("Köroğlu") elde edilen geri döndürülemez (akan
gelişme) ilkesini vurgular. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Azerbaycan bestecilerinin opera eserlerinde farklı
türlere rastlanmaktadır. Örneğin, epik tip dramaturjinin temel niteliklerinden biri, sayı ve akış gelişiminin
karşılıklı diyalektiği ile ilgilidir. Bu tür operalarda, istikrarlı mimari vokal alanına dayanır - kahramanlar,
dramanın bir veya daha fazla gelişme anında arya portreleriyle karakterize edilir. Bunun aksine, karakterlerin
aktif yönlerini karakterize eden ardışık senfonik parçalar kullanılabilir. Eserin içeriği oldukça dramatik
yüzleşmeler ve çatışmalarla zenginleştirilebilir. Lirik operalarda lirik içerik, numaralı ve akışkan-geri dönüşü
olmayan gelişme ilkesine dayansa da epik dramadan farklı bir şekilde somutlaşır. Sayı ilkesi burada, düet ve
topluluk-koro sahneleri de dahil olmak üzere çok sayıda ariozolar, monoloklar gerçekleştirilir. Onlar, kısa bir
anı, kahramanın duygularının bir anını yansıtırlar ve istikrarsız ve değişen bir durumu tanımlamaya hizmet
ederler. Akış geliştirme ilkesi, çeşitli diyalog ve tür-yerli sahnelerle ilişkilidir. Bu sayede arsanın gelişimi aktif
bir şekil alır.
Opera türünün senfonikleştirilmesinin yöntemlerinden biri, eser boyunca bazı imgelerle bağlantılı olarak sürekli
gelişen belirli temalar veya tonlama kompleksleri vermek ve ana motifleri kullanmaktır. Azeri bestecilerin
leitmotiflerinin benzersizliğinin, Azerbaycan muğamlarının imaj-duygusal alanının geniş kullanımı ile ilgili
olduğu belirtilmelidir. Bu özellik, Ü. Hacıbeyli'nin yaratıcılığından itibaren yansıtılmıştır. Opera
dramaturjisinde bu tür işlevsel çeşitlilik ile ayırt edilen leitmotiflerin uygulanması, ana karakterlerin
özelliklerinin ortaya çıkarılmasına, bir leitmotif-sembol olarak kabul edilmesine vb. yardımçı oluyor. Ana
motifte türün belirtilmesinin genellikle portre özellikleriyle ilgili olduğuna dikkat edilmelidir. Örneğin, Z.
Hacıbeyov'un "Aşık Qarib" operasını açan Uvertürü'nde, aşığın müziğine dayanan tema, opera boyunca ana
kahramanın - aşığın ana karakteristiği haline gelir. R. Mustafayev'in "Vagif" operasında, isyancıların lideri
orkestradaki "Cengi" ritmindeki leitmotif ile, "Sevil" operasında Dilber'ın imajı tango vb. ile karakterize edilir.
Leitmotifler, diğer özelliklerin yanı sıra ana karakterlerin özelliklerini tanımlamak için de kullanılabilir.
Örneğin:
- çeşitli hoş olmayan doğa olaylarının ana motifleri;
- Sembolik anlamı olan leitmotifler: öfke leitmotifi, kader leitmotifi (Niyazi'nin "Hosrov ve Şirin" operasındaki
hiyle ana motifi, F. Amirov'un "Sevil" operasında Sevil'in ıstırabının ana motifi);
- Karakterlerin psikolojik durumlarıyla ilgili leitmotifler (U. Hacıbeylinin, M. Magomayevin, Niyazinin, C.
Cahangirovun, A. Badalbeylin'in operalarındaki sayısız aşk leitmotifleri, kıskançlık, hüzün, ıstırap, öfke
leitmotifleri).
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Böylece ana motif, operanın gelişiminde yapıcı bir bağlantı unsuru haline gelir ve temanın sürekli gelişimini
düzenler. Buna bir örnek olarak Ü. Hacıbeyli'nin "Aslı ve Kerem" operasındaki ana karakterin müzikal
karakterizasyonunda ana motif olarak Keremi vurmalı mugamın kullanılmasından bahsetmek mümkündür.
Leitmotif ilkesi, Ü. Hacıbeyli'nin "Köroğlu" operasına geniş ölçüde yansır. Operanın ana kahramanı olan halk
imgesi, ezilen durumdan giderek büyüyen protestoya, adalet için savaşma kararından zafer sevincine kadar
kapsamlı ve tutarlı bir şekilde verilmektedir. Halk imgesinin açılışında, etkileyici küçük temalar - leitmotifler
önemli bir rol oynar: 1. Halkın baskısını ifade eden heyecan verici tema (çahargah akorunun kadansı en
üsttedir). 2. İsyankar halk teması (şur kadansının kadans entonasyonları en üstte, bir çağrı niteliğindedir ve Aşık
müziğinin görüntü-tonlama yapısını yansıtır). Kararlı ve etkileyici bir karaktere sahip olan 3. ve 4. leitmotifler
halkın kahramanca imajıyla ilgilidir; Rast tonlamalar üzerine kurulan bu leitmotiflerde modern kitle müziğinin
işaretleri bir ölçüde kendini gösterir. 5. konuda halkın iradesi, şiirsel havası ve yüksek ahlaki nitelikleri dile
getirildi. İlk perdenin başında, halkın zulmünün ana motifine dayanan ve üzüntüsünü, heyecanını ve öfkesini
ifade eden "Bu güzel tabiyat" korosu, halkın imajını sergilemedeki rolünü teyit etmektedir. Köylülerin imajı,
dramaturjik etkinliği ile ilk perdeden ayırt edilir. Hüzünlü "Yazık Ali" korosu, dans, dramatik "Bugün isyan
etmeliyiz" korosundan sonra, sahne "her yerden, dağdan, taştan" kahramanlık ana motifine dayanan koro ile
tamamlanır [7]. Ayrıca, Nigar'ın iki ana motifinden ve I. Perde'de verilen olumsuz görüntülerin ana motifinden
de bahsetmek gerekir (burada gama benzeri kromatik hareket, sert noktalı bir ritimle birleştirilmiştir).
Daha sonra opera türüne yönelen Müslim Magomayev, Üzeyir Hacıbeyli'nin mevcut tecrübesini kullanmış ve
yeni yollar aramıştır. "Şah İsmail" operasında besteci, muğam doğaçlamalarının yanı sıra geleneksel opera
biçimleri - aryalar ve ariyozolar kullanır, vokal topluluklarının ve koroların rolünü arttırır ve romantik operanın
karakteristik unsurlarını vurgular (ana karakterlerin aşk çizgisi yüksek duygusal gerilimi artıran faktörlerden
biri). Bu operanın ikinci baskısında (1924 yılı), leitmotif Arapların Zengi'nin karakterini yansıtmak için
kullanıldı ve leytlad belirli görüntü kürelerini karakterize etmek için kullanıldı. Örneğin, Gülzar ve İsmail'in
buluşması sırasında ortaya çıkan aşk duygusu, daha sonra kayıp aşkın niskili segah anı aracılığıyla ortaya çıkar.
Bayati-Şiraz statüsü, Aslan Şah ve yardımcı kuvvetlerinin temel sembolü haline gelir. Bayati-şiraz, besteci
Aslan Şah'ın birinci aryasında, Aslan Şah'ın vezirle olan düetinde ve beşinci perdenin korosunda kullanılır.
“Şah İsmail” operasında Aslan Şah ve çevresinin leyt sembolü olarak kabul edilen bayat Şiraz motifi, aynı
şekilde “Nargiz” operasında ise pozitif kahramanlar Nargiz, Aliyar ve Gülnar'ın portre karakteristiğinin donuk
ve bayat Şiraz motifleri, Ağalar bey ve maiyetinin yardımcı kuvvetleri, rast ve çahargah noktaları özelliklerinde
görülmektedir. "Nargiz" operasının türünün - devrimci halk dramasının - müzikal dramaturjisini belirlediğine
dikkat edilmelidir. Eski tarz Azerbaycan operasından ayrılan bu yeni tarz, öncelikle kitlesel halk sahnelerinde
kendini göstermektedir. Skorda birçok koro bölümü var. Bu koro bölümleri, bestecinin kapsamlı bir halk imajı
yaratmasına büyük ölçüde yardımcı oldu." [ 8, s. 221 ]
1940'larda "Vatan" (G. Garayev ve J. Haciyev) ve "Halkın Öfkesi" (A. Badalbeyli ve B. Zeydman) operaları
müzikal dramaturji - vatansever-kahramanlık içeriği ile tanımlandı. Bu nedenle koro numaralarına büyük önem
verilmektedir. S. Kasımova, "Vatan" operası hakkında şöyle yazıyor: "Halk'ın çok yönlü imajı, sayısız koro
numarasıyla ortaya çıkıyor. Bazen bir sahnede insanların hayatını anlatan üç veya dört koro kullanılır. Korolar
iki gruba ayrılır:
1. Dramatik-şövalyelik, epik-anıtsal, yurtsever genelleştirilmiş afiş koroları;
2. Canlı halk - tür sahneleri. Her ikisi insanların birleşik bir imajını, biraz hitabet bir planda betimler.
Opera, hitabet doğası nedeniyle, aralıklı olarak gelişen çok planlı olay örgüsünün kalbine yansıyan destansı bir
karakter kazanır. Bazen korolar, aryalar, şarkılar ve topluluklar gibi akışı değişmez sahnelere karışılır” [4, s.
120].
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Yazarların bazı el yazısı notlarına dayanan "Vatan" operasının piyano ve notalarının kapsamlı analizi sırasında,
kahramanların ana motifleri ile birlikte Alman faşistlerinin ana motifi olan Aslan, Mardan, Eldar da bulunur
(bu leitmotif ilk olarak, I. Perde'de komutan Sergei'nin 6 numaralı aryasında sunuldu. Operanın baş kahramanı
Aslan halkın temsilcisidir, imaj-duygusal karakterizasyonu geniş bir şekilde verilmiştir ve bu onun 3
leitmotifinde daha belirgindir. Aslan opera sırasında halkla ilgili olarak sunuldu.
Burada diğer vatansever, kahramanlık-destansı operalara dikkat edelim. Örneğin, C. Cahangirov'un "Azad"
(1957) operasında, ana karakterlerin hayatlarındaki trajik olaylar, Güney Azerbaycan'daki ulusal kurtuluş
mücadelesinin arka planına karşı gelişir. Operayı "iyimser bir trajedi" olarak tanımlayan S. Kasımova şöyle
yazıyor: "Azad" operası birçok yönden Azerbaycan operaları "Nargiz", "Vatan" ve özellikle "Köroğlu"nun
kahraman-yurtsever çizgisinin devamıdır. [5, s. 83]. İkincisi ile, fikirlerin temeli, genel duygusal atmosfer,
kompozisyon, kitle halk sahnelerinin bolluğu, destanın uyumu, lirik-dramatik başlangıçla kahramanlık
özellikleri vb. yakınlaştırır. Operanın dramaturjisi, zıtlıklar ve yüzleşmeler ilkesine dayanmaktadır.
"Köroğlu"nda olduğu gibi I. perde'de de mazlum, acı çeken bir halk olarak anlatılır. II. perde esas olarak Han'ın
malikanesini, III. perde isyancıların kampını gösterir (isyan eden insanların görüntüsü, ünlü numaraların
birinden "Çahargah" korosu tarafından tasvir edilmiştir). "Çahargah" korosu anıtsallığı nedeniyle Ü.
Hacıbeyli'nin "Köroğlu" operasındaki "Çanlıbel" korosuna benzetilebilir.
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Halkın imajı dramanın gelişmesinde kilit bir rol oynasa da, burada karakterlerin karakteri arya, arioso, düet,
üçlü vb. opera formaları ele alınmıştır. Besteci operada sayı yapısına dayansa da, çok büyük olmayan
tersinmezlik ilkesine dayalı sahneler de vardır. "Operaların orkestra bölümleri, esas olarak iki toplumsal grubun
(halk ve hükümet) karşı karşıya geldiği dans sahneleri ve zaman zaman operanın farklı sahnelerinde görünen
ezilen insanların ana motifi ile ilgilidir." [9, s.283]. İmgelerin özellikleri (Ayaz, Seria, Yavar) önemi ile ayırt
edilen topluluklarda farklı sayılarda verilmiştir. Ayaz ve Seria'nın müzik partileri yakın, karşılıksız aşkları bir
"ayrılık teması" olarak ortaya çıkan ana motifle bağlantılıdır. Olumsuz karakterlerden biri olan Yavar,
orkestrada "baskı ve sömürü öznesi" ile karakterize edilir.

Vatansever-kahramanlık içerikli operalardan bahsetmişken, A. Badalbeyli'nin 1971 yılında sahnelenen
“Söğütler Ağlamaz” operasından bahsetmeliyiz. Bu İkinci Vatan Savaşına adanmış ikinci Azerbaycan
operasıdır. Opera, savaştan sonraki yıllarda oluşturulmuş olsa da, savaş kahramanlarının anısına ve zaferin 30.
yıldönümüne adanmış bir eser olarak büyük beğeni topladı. Eserin ilk sahneleri savaştan önceki insanların özel
hayatlarını ve rahat günlerini anlatıyorsa, sonraki gelişme Alman faşistleriyle savaşta cesaret gösteren halkı ve
onların temsilcilerini anlatıyor. Besteci, operanın fikir içeriğini ortaya çıkarmak ve arsanın müzikle tematik
bağlantısını doğrudan göstermek için leitmotifleri kullandı.
Operada var olan leitmotif sisteminden bahsederken, leitmotifleri kahramanların portre özelliklerine göre
gruplandırdık:
1. Operadaki ana karakterlerin ana motifleri (Vugar, Jala, Murat, Aziz, Hayel'in ana motifleri)
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2. Operada yer alan karakterlerin duygusal duygularının ana motifi (Örneğin: aşk, nefret, kıskançlık,
vatanseverlik vb.) karakterleri karakterize ediyor. Örneğin bayati-şiraz muğamı, operanın baş kahramanı,
vatansever, cesur ve korkusuz bir asker olan Vugar'ın ana motifine çevrilmiştir.
Farklı dönemlerde sahnelendiğini ve elbette tiyatro repertuarının zenginleşmesine yol açtığını düşündüğümüz
operalar, (muğam operası, çok sayıda çocuk operası, çizgi romanı, masal operası, rok operası, muğam-rok
operası, kamera operası vb.) müzikal dili, dramaturjisi ve kompozisyon özellikleriyle dikkat çekiyor. Bestecinin
opera alanındaki arayışını yansıtırken, bir yandan geleneklere referansı yansıtırken, diğer yandan da dönemin
modern müzikal sözlüğünü, güncel düşünce ve fikirleri yansıtır.
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BOLU İLİNİN KENTSEL KATI ATIK YÖNETİM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT PERFORMANCE OF BOLU
PROVINCE
Gamze DOGDU
ORCID: 0000-0002-0278-8503
ÖZET
İnsan nüfusunun hızla artması, yaşam standartlarının iyileşmesi, sanayileşme, kentleşme ve teknolojik
gelişmeler sonucu artan kentsel katı atıkların (KKA) verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesinin rolü gün
geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada, Batı Karadeniz Bölgesinde Ankara ve İstanbul gibi sanayileşmiş
bölgelerin ortasında bulunan yaklaşık 320 bin nüfusa sahip, turizm potansiyeli yüksek ve Türkiye’nin en
önemli beyaz et üretim merkezlerinden biri olan Bolu ilinin ilk defa kentsel katı atık yönetimi ele alınmıştır.
Yaklaşık kişi başı toplanan atık miktarı 1.30 kg/kişi-gün olan Bolu ilinde katı atık yönetimiyle alakalı en
büyük sorun, düzenli katı atık depolama tesisinin merkez ilçe harici diğer ilçelerde bulunmaması nedeniyle
atıkların ayrıştırma vb. düzenli bertaraf işlemlerinin yapılamaması neticesindeki çevre kirliliğidir. Özellikle
kümes atıklarından dolayı meydana gelen çevresel ve halk rahatsızlığı, Bolu coğrafi bölgesinde gittikçe
yükselen bir hız ile artmaktadır.
Bu çalışma kapsamında il sınırları içerisinde oluşan tehlikesiz atık türleri, atık kompozisyonları, yıllara göre
katı atık miktarlarındaki değişim, kişi başına üretilen ortalama katı atık miktarları, atıklarının geri dönüşüm
potansiyeli ve sıfır atık kapsamında toplanan atık miktarları analiz edilmiştir. İldeki belediye katı atıklarından
geri dönüştürülebilir atıkların bileşimi ve bu atıkların yönetimi incelenmiştir. 2020 yılında ilde oluşan kentsel
atıkların %56’sı düzenli depolama tesisine gönderilirken %37 atık belediye çöplüğüne gönderilmiş ve yalnızca
%6’sı geri kazanım tesislerine gönderilmiştir. Bu durum atıklardan geri dönüşüm faaliyetlerinin ne kadar
kısıtlı olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, Türkiye çapında başlayan sıfır atık çalışmaları kapsamında Bolu
ilindeki 2019 yılından itibaren toplanan atık çeşidi ve atık miktarlarındaki değişim sunulmuştur. Sıfır atık
kapsamında geri dönüştürülebilir atıklardan kâğıt, karton, plastik, cam, metal, ahşap, tekstil, organik ve karışık
atık miktarlarındaki değişim incelenmiştir. Bu çalışmayla coğrafi konumu itibarıyla önemli bir yere sahip Bolu
ilinde daha önce araştırma yapılarak ortaya konulmamış kentteki buz dağının görünmeyen kısmı olan Bolu ili
katı atık yönetimindeki aksaklıklar, zorluklar ve sıfır atık yönetimine karşı kentin çalışmaları konusunda
farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Bolu, katı atık yönetimi, kentsel atık, sıfır atık, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm
ABSTRACT
The role of efficient and effective management of municipal solid waste (MSW), which has increased as a
result of the rapid increase in the human population, the improvement of living standards, industrialization,
urbanization and technological developments, is increasing day by day. In this study, municipal solid waste
management of Bolu province, which is located in the middle of industrialized regions such as Ankara and
Istanbul in the Western Black Sea Region, has a high tourism potential and is one of the most important white
meat production centers in Turkey, with a population of approximately 320 thousand, was discussed for the
first time The biggest problem related to solid waste management in Bolu, which has an approximate amount
of collected waste per capita of 1.30 kg/person-day, is the separation of waste, etc., since there is no regular
solid waste storage facility in other districts other than the central district. environmental pollution as a result
of not being able to carry out regular disposal processes. Environmental and public discomfort, especially due
to poultry waste, is increasing at an increasing rate in the geographical region of Bolu.
Within the scope of this study, non-hazardous waste types, waste compositions, changes in solid waste
amounts by years, average solid waste amounts produced per capita, recycling potential of wastes and amount
of waste collected within the scope of zero waste were analyzed. The composition of recyclable wastes from
municipal solid wastes in the province and the management of these wastes were examined. While 56% of the
municipal waste generated in the province was sent to the landfill in 2020, 37% of the waste was sent to the
municipal garbage and only 6% was sent to the recycling facilities. This situation indicates how limited
recycling activities from wastes are. In addition, within the scope of zero waste studies has started throughout
Turkey, the change in the type of waste has been collected since 2019 and the amount of waste in Bolu
province was presented. Within the scope of zero waste, the change in the amount of recyclable waste such as
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paper, cardboard, plastic, glass, metal, wood, textile, organic and mixed waste was examined. With this study,
it is aimed to raise awareness about the problems and difficulties in solid waste management and the work of
the city against zero waste management in Bolu, the invisible part of the iceberg in the city of Bolu, which has
an important place due to its geographical location.
Keywords: Bolu, solid waste management, municipal waste, zero waste, sustainability, recycling
GİRİŞ
Katı atık, bir atık su arıtma tesisinden, su tedarik tesisinden veya hava kirliliği kontrol tesisinden kaynaklanan
herhangi bir çöp, atık veya çamur olup endüstriyel, ticari, madencilik, tarımsal faaliyetlerden ve toplumsal
aktivitelerden kaynaklanan diğer atılan materyal anlamına da gelmektedir. Katı atıklar tanımı itibarıyla sadece
fiziksel olarak katı olan atıklarla sınırlı olmayıp çoğu sıvı, yarı katı veya gaz halindedir (EPA, 2022). Evsel,
ticari veya sanayi alanlarda oluşan katı atıklar; evsel katı atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, endüstriyel
atıklar, moloz ve inşaat atıkları, tarımsal ve bahçe atıkları, özel atıklar, olarak sınıflandırılmakta olup halk
sağlığı ve çevresel endişeler nedeniyle düzenli bir şekilde bertaraf edilmelidirler (Gündüzalp ve Güven, 2016).
Günümüzde nüfus artışı, teknolojik gelişmeler, sanayileşme, plansız kentleşme ve yaşam standartlarının
yükselmesiyle paralel olarak artan atık üretiminin yönetilmesinin zorlaşması küresel bir endişe yaratmaktadır
(Ayeleru vd., 2018). Çünkü katı atıkların bertaraf edilmemesi, hem çevre kalitesini bozarak su, hava ve toprak
kirliliğine neden olmakta, hem de ekonominin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır (Hoang ve Fogarassy,
2020). Ayrıca, kötü yönetilen atıklar, küresel ısınma etkisini artıran sera gazı (GHG) emisyonlarına katkıda
bulunur (Kirkeby vd., 2006). Özellikle Türkiye'de en önemli çevre sorunlarından biri atık yönetim
sistemlerinin sahalarda uygulanmasındaki zorluk ve sistem yetersizliğidir (Bayram vd., 2019). Katı atık
bertarafında en yaygın kullanılan yöntemler arasında düzensiz depolama, düzenli depolama, tekrar kullanım,
geri dönüşüm, geri kazanım, kompostlama ve yakma yer almakta olup ucuz olması ve her türlü atığa
uygulanabilir olması nedenleriyle en çok tercih edilen yöntem düzenli depolamadır (Tan, 2021; Kavak 2018).
Tüm bunlara karşın, küresel ekonomik büyüme ve nüfus artışı ile birlikte doğal kaynaklara ve enerjiye olan
ihtiyaç artmakta ve kaynakların gelişigüzel kullanımı ciddi bir çevresel tehdit haline gelmiştir. Bu zararlardan
en önemlisi, artan hammadde kullanımı ve atık üretimi ile bağlantılı olarak doğal kaynakların hızla
tüketilmesidir. Bu nedenle atıkların kaynağında ayrıştırılması ve değerlendirilmesi de gerekmektedir (Kiyan
ve İkizoğlu, 2020). Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Bolu ilinde de iklim değişikliğiyle mücadele ve 21. yüzyılda
çevre ve ekonomik yapının uğradığı bozulmalarla mücadele etmek amacıyla “sıfır atık“ uygulaması
başlatılmış olup üretim, yaşam ve tüketim alışkanlıklarımızı “gözden geçirme”, “israfın önlenmesi”,
“kaynakların verimli, adil ve amacına uygun kullanımı”, “oluşan üretim, tüketim ve zehirli atıkların miktarını
azaltma”, “etkin atık toplama sisteminin kurulması” ve “geri dönüşüm yoluyla ekonomik değere
dönüştürülmesi” ve “atık minimize etme ve önleme” hedefleri doğrultusunda çalışmalar başlatılmıştır
(Anonim 1, 2018). Bu çalışmada Bolu ili’ndeki katı atık yönetim sistemi, oluşan atık miktarları ve atık
kompozisyonu sunulmuştur. Bu çalışmadaki temel amaç, coğrafi konumu itibarıyla önemli bir yere sahip Bolu
ilinde ilk defa katı atık yönetimindeki aksaklıklar, zorluklar ve sıfır atık yönetimine karşı kentin çalışmaları
konusunda farkındalık oluşturmaktır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Bolu ili, Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesinde yer alarak Ankara ve İstanbul gibi sanayileşmiş bölgelerin
ortasında bulunup 8.323 km² yüzölçümüne ve 2021 yılı sonu itibarıyla 320.014 nüfusa sahiptir. Bolu ili 30º
32’D ve 32º 36’D doğu boylamları, 40º 06’K ve 41º 01’K kuzey enlemleri arasında yer almakta olup batısında;
Sakarya ve Düzce, güneybatısında; Bilecik ve Eskişehir, güneyinde; Ankara, doğusunda; Çankırı ve Karabük,
kuzeyinde; Zonguldak illeri vardır. Bolu ilinin Merkez ilçe haricinde 8 ilçesi, 4 beldesi ve 511 köyü vardır
(Anonim 2, 2022). Bolu'nun Türkiye haritasındaki konumu Şekil 1'de gösterilmiştir.
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Şekil 1. Bolu ili ve Türkiye’deki konumuna ait harita (Anonim 3, 2021)
Bolu ilinde ortalama rakım 1.000 m, merkez ilçe rakımı ise 725 m civarındadır. Doğu-Batı uzunluğu yaklaşık
186 km’dir. Bolu il sınır uzunluğu 621,4 km’dir. Bolu ilinin kuzey kesimlerinde, Yedigöller civarında dar bir
alanda, Batı Karadeniz iklimi görülmekte olup güneye doğru gidildikçe Karadeniz ikliminin etkisi azalmaya
başlayarak İç Anadolu ikliminin etkisi hissedilir (Anonim 4, 2021). Bolu ili coğrafi konumu nedeniyle Bolu
Dağı Tüneli’nin açılarak ulaşım imkânlarının artması, zengin turizm potansiyeline, yeterli su kaynakları ve
toprak verimliliğine sahip olması, Türkiye’nin yaklaşık %30 beyaz et üretimine katkı sağlaması ve ilde yer
alan bir devlet üniversitesi ve birçok hastanenin yer almasıyla gelişmiş eğitim ve sağlık imkânları gibi
avantajlara sahiptir. Bolu ilinin yaklaşık %11.5’u mutlak tarım arazisi olmak üzere tarla bitkileri olarak ekili
alanların büyük bir kısmını tahıllar oluşturmaktadır. (Anonim 3, 2021). Küresel atık yönetimi performansı ile
ilgili çalışmalar, belediye katı atığını temsil eden güvenilir ve doğru verilerin olmaması nedeniyle sınırlıdır
(Zaman ve Swapan, 2016). Bu çalışmada Bolu ili atık yönetimine ait çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler
yıllara göre TÜİK ve Bolu ili çevre durum raporlarından derlenerek sunulmuştur.
Bolu Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, il merkezine 4 km uzaklıkta kuzeydoğusunda yer alarak,
2007 yılında faaliyete geçmiştir. Bolu ilinde katı atık yönetimiyle alakalı en büyük sorun, düzenli katı atık
depolama tesisinin merkez ilçe harici diğer ilçelerde bulunmaması nedeniyle atıkların ayrıştırma vb. düzenli
bertaraf işlemlerinin yapılamaması neticesindeki çevre kirliliğidir. Özellikle kümes atıklarından dolayı
meydana gelen çevresel ve halk rahatsızlığı çerçevesinde dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de, özellikle
de Bolu coğrafi bölgesinde gittikçe yükselen bir hız ile artmaktadır (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020; TÜİK,
2019; FAO, 2018; Bolu Tarım, 2017). Kümes hayvancılığı genellikle aşırı atık (yani, dışkı (gübre)) üretimine
yol açmaktadır. Katı atık giderme maliyetlerinden sakınma çabaları sonucu, dışkılar genellikle gübre olarak
aşırı dozda ve aşırı yerelleştirilmiş arazi uygulamalarında kullanılmaktalar (Abdulganioğlu, 2018). Bu durum,
toprak, hava ve hem yer altı hem de yüzey su kaynaklarının kirlenmesine yol açmaktadır (Bolan vd. 2010;
Montemayor vd. 2019). Ayrıca kümes atıklarından farklı formlarda gaz emisyonu olarak (amonyak (NH3) ve
nitröz oksit (N2O) gibi) yüksek miktarda azot (N) ve oldukça rahatsız edici kokular çıkmaktadır (Bolan vd.
2010). Sonuçta, bu durum, halk ve çevre sağlığı için tehdit oluşturmanın yanında toplumsal rahatsızlıklara da
yol açmaktadır.
Merkez ilçe nüfusunun ortalama %99’unun hizmetine 2021 yılı sonu itibarıyla Bolu Belediyesi Katı Atık
Düzenli Depolama Tesisi (ADT) cevap vermektedir. Bu tesis yaklaşık 22 hektarlık bir alana kurulmuş olup
2010 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği (Çevre ve Orman) Bakanlığı tarafından yayımlanan
“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik“de belirlenen “II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi’’
sınıfına girmektedir. 2007 yılında projelendirilen sahanın 1. Lotu 2007 yılında hizmete girmiştir. Bolu ilinde
“Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi“ 2010 yılında faaliyete geçerek ambalaj atıkları ve evsel atıklar
kaynağında ayrı toplanarak bertarafı ve yönetilmesi hizmete girmiştir. Atıklardan elektrik enerjisi üreten bir
tesis 2011 yılında kurularak atıkların depolanması ve metan gazına dönüştürülerek değerlendirilmesi üzerine
çalışmalar başlatılmıştır. Tıbbi atık sterilizasyon tesisi 2014 yılında kulumu tamamlanarak hizmete alınmıştır.
Bolu Belediyesi Düzenli Depolama Tesisinde 2. Lot alamı inşası 1. Lot alanı ömrünü tamamlamak üzereyken
2014 yılında inşa edilmiş ve işletimi Bolu Belediyesi tarafından yapılmaktadır. 2. Lot alanı 20u16-2018 yılları
arasında hizmet vermiş olup 2. Lot alanının 1. Etabı yaklaşık 3 yıllık atığı depolayabilecek kapasitedir
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(Anonim 5, 2018). Bolu Belediye Başkanlığı, LOT-2 Uygulama Projesi’nde, II. Sınıf Katı Atık Bertaraf ve
Düzenli Depolama Tesisi ile 914.098 m³ depolama hacmini hedeflediğini belirtmişir. Tablo 1’de, 2. Sınıf
Katı Atık Düzenli Depolama Sahası kapasitesi gösterilmektedir (Baytekin, 2019). Bolu Belediye Başkanlığına
ait ADT 2. Sınıf Depolama Tesisi yeni depolama tesisi olacak ve saha düzenlemeleri başlayacaktır. Bolu
Belediye Başkanlığına ait ADT’nin atığı tehlikesiz atık kategorisindedir.
Tablo 1. Bolu Belediyesi 2. Sınıf katı atık düzenli depolama sahası kapasitesi (Baytekin, 2019)
LOT
Alan (m2)
Depolama Hacmi Depolama Dönemi
Ömrü
3
(m )
(yıl)
Lot 1
35.294
218.189
2007-2014
7
Lot 2
45.979
914.098
2014-2022
8
Toplam
81.273
1.132.287
2007-2022
15
LOT Etapları
LOT Alanları
LOT-2 Alanı (m2) Depolama
LOT-2
(m2)
Hacmi
(m3)
Etap 1
16.500
45.979
914.098
Etap 2
10.550
Etap 3
18.929
Bolu İli’nde evsel katı atık yönetim işlemlerinden olan atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve
düzenli depolanması aşamalarından bir özel sektör sorumlu olup tüm aşamalar Bolu Belediyesi Çevre ve
Temizlik İşleri Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmektedir.
İl bazında geri dönüşüm faaliyetlerine 2008 yılında başlanılmıştır olup çalışmalar iki yolla yürütülmüştür.
Birinci yol, geri kazanılabilir malzemelerin toplanan evsel katı atıkların ayrıştırma merkezine getirilmesiyle
ayrıştırılmasıdır. İkinci yol ise, il genelinde uygulanması planlanan, pilot bölgelerde başlanmış olan atıkların
kaynağında ayrıştırılmasıdır. Pilot bölgelerde, geri dönüştürülebilen atıkların kaynağından ayrıştırma
çalışmaları devam etmektedir. Bu amaçla pilot bölgelerdeki sokaklarda özel geri dönüştürülebilir atık
konteynırları (kâğıt, karton ve cam) yerleştirilmektedir. Kâğıt, karton, metal, cam, ve plastik gibi geri
dönüştürülebilir atıklar, ayrıştırma merkezinde ayrıştırıldıktan sonra kalan atıklar düzenli depolama alanında
depolanmaktadır (Tınmaz Köse vd., 2011).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bolu ili genelinde 2020 yılında 12 belediye tarafından toplanan atık miktarı 111.319 ton olurken Şekil 2’de
de gösterildiği gibi toplanan atıkların yanlızca 6839 tonu yani %6’sı Merkez Bolu Belediyesi tarafından geri
kazanım tesislerine gönderilmiştir (Anonim 6, 2018). Bu durum büyük miktarda atığın ekonomik anlamda
değerlendirilmeden belediye çöplüğüne veya düzenli depolama tesislerine atıkların gönderildiğini gösterir.

%6,14
%37,73

Belediye çöplüğüne
gönderilen
Düzenli depolama
tesislerine
gönderilen

%56,12

Geri kazanım tesislerine
gönderilen

Şekil 2. 2020 yılı Bolu ili katı atık yönetimi
Atık oluşumunu doğrudan etkileyen en önemli faktör il nüfusundaki değişimdir. Şekil 3’de gösterildiği gibi,
2012-2021 yılları arasındaki nüfus değişimindeki artışla Bolu ilinde belediyeler tarafından toplanan atık
miktarının yıllar içerisinde artışı açıklanabilmektedir. 2012 yılından 2021 yılına gelindiğinde nüfus artışına
bağlı ortalama yaşam standartlarının yükselmesi sonucu tüketimin de il genelinde arttığı açıkça görülmektedir.
Tüketimin artması ise katı atık oranlarını arttıracaktır (Menteşe ve Kızılçam, 2021).
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Şekil 3. 2012-2021 yılları arası Bolu ilinde toplanan ve kişi başına üretilen ortalama katı atık miktarları
Diğer yandan, Şekil 3’e göre, kişi başına düşen katı atık üretimi 2012 yılında yaklaşık 2.01 kg/kişi-gün olup
2021 yılına gelindiğinde atık oluşum yoğunluğu azalış göstererek 1.38 kg/kişi-gün olmuştur. Bu durum il
genelindeki tüketicilerin çevre sorunlarına olan bakış açılarının değişmesi ve çevre kirliliği yönünden
duyarlılıklarının artmasıyla da bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Çünkü medeniyetin artmasıyla çevreye
duyarlılığı daha fazla olan ürünler tüketiciler satın alacağı zaman daha yüksek oranda tercih edilmektedir
(Menteşe ve Kızılçam, 2021).
5%
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%47
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%15
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Şekil 4. Bolu ili 2013 yılı atık kompozisyonu
Kişilerin oralama yaşam standardı, atık miktarı ve bileşimiyle yakından ilişkilidir (Kumar vd., 2009). Şekil
4’de Bolu iline ait 2013 yılı atık kompozisyonu verilmiştir. Bolu ilinde yüksek tarımsal aktivitelere bağlı
organik madde miktarı artış gösterirken kâğıt, karton, plastik vb. ambalaj atıklarının oranları düşüktür.
Son zamanlarda sıfır atık kavramı yeni ortaya çıkan bir felsefe olup “atık ve malzemelerin hacmini ve
toksisitesini önlemek ve ortadan kaldırmak amacıyla sistematik olarak ürün ve süreçleri tasarlamak ve
yönetmek, tüm kaynakları koruyarak ve kurtararak atıkları yakmamak veya gömmemek” olarak
adlandırılmaktadır (ZWIA, 2013). Sıfır atık stratejilerinin ana odak noktalarından biri, kaynakların
korunmasıdır. T.C. Sıfır Atık hedefleri, “atık oluşum nedenleri tespit edilerek atık oluşumunun engellenmesi
veya en aza indirgenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılabilmesi, israfın önlenmesi, atığın oluşması
durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması“dır (Anonim 1, 2018). Sıfır atık
çalışmaları kapsamında, farkıdalığın arttırılması için hem Bolu İl Müdürlüğü hem de diğer kurum ve
kuruluşlar tarafından eğitimler verilmektedir. Şekil 5’de 2018-2021 yılları arasında hem İl Müdürlüğünde hem
de diğer kurum ve kuruluşlar tarafından eğitimlere ilişkin veriler gösterilmektedir (Anonim, 4, Anonim 7,
Anonim 8 (2021-2019). 2021 yılı itibarıyla, Bolu ilinde, 1 adeti Bolu Belediyesi Başkanlığı’na ve diğer 2 adeti
de Organize Sanayi’de (Selami Engin-Gerede Şubesi ve Pozitif Atık Yönetimi ve Makine Elektronik proje
Müh. Danış. Eğit. San. Ve Tic. Ltd. Şti.-Gerede Şubesi) olmak üzere toplamda 3 adet Atık Getirme Merkezi
bulunmaktadır.
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Şekil 5. Sıfır Atık Yönetimi Kapsamında Verilen Eğitimlere Katılan Kişi Sayısının yıllar bazında değişimi
(Anonim, 4, Anonim 7, Anonim 8 (2021-2019)).
Şekil 6’da sıfır atık kapsamında 2019-2021 yılları arasında toplanan atık kompozisyonlarındaki değişim
verilmektedir. Sıfır atık kapsamında 2020 yılına ait geri dönüşüm tesislerine gönderilen atık miktarı yanlızca
%6 ile sınırlı kalmış olup ve geri kalan kısmı ile ilgili sorunlar düzenli depolama sahaları veya belediye
çöplüğü ile çözülmeye çalışılmıştır. Geri dönüştürülebilir atıklardan kâğıt, karton, plastik, cam ve metal bu
atıkları içermektedir. Türkiye'de olduğu gibi Bolu ilinde de en yaygın ve uygulanan ayırma yöntemi sahada
ayırmadır. Ancak bu yöntem atık ayrıştırıcılar tarafından düzenli depolama sahalarında sağlıksız ve güvenli
olmayan koşullarda gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde çöp toplayıcıları da sokaklardaki konteynırlardan
kâğıt ve metal atıkları toplamakta olduğu için düşük geri dönüştürülebilir atık hacmine karşılık geri dönüşüm
tesislerindeki verim de düşük olacaktır.
Bu çalışmayla Bolu ilinde atık yönetimi konusunda Bolu’da üretilen atık türleri ve kompozisyonu, katı atık
bertaraf sistemleri, sıfır atık kapsamında verilen eğitimler ve toplaan geri dönüştürülebilir atık
kompozisyonları sunulmuştur. Atıkların en aza indirilmesi, kaynağında ayrı toplanması, atıkların geri
kazanılarak ülke ekonomisine ek gelir sağlanması ve geri dönüşüme uğramamış atıkların düzenli olarak
bertaraf edilmesi Bolu ili atık yönetimi politikasının temel ilke ve önceliklerini oluşturmalıdır. Bolu ilinde
özellikle kanatlı et sektörünün yüksek faaliyet göstermesiyle organik atık miktarlarının yüksek seyrettiği
görülmektedir. 2021 yılına gelindiğinde toplanan atık miktarının en yüksek değeri göstermesine karşılık kişi
başına üretilen ortalama atık miktarı azalmıştır. Sıfır atık çalışmaları kapsamında il genelinde eğitim
çalışmaları en yüksek seviyeye ulaşmış olup geri dönüştürülebilir atık miktarlarının yüzdesi artış göstermiştir.
Özellikle katı atıkların uzaklaştırılmasında asıl yasal yükümlülük devlete ve belediyelere aittir. Bütçe
projelerini hayata geçirmek isteyen yerel yönetimlerin en önemli zorluğu projelerine hukuki, idari ve teknik
rehberlik veya yol haritası sağlayacak yasama sisteminin kurumsal açıdan yeterli ve etkin olmamasıdır.
Bolu İlinde 2019 Yılı Sıfır Atık Kapsamında Toplanan Atık
Kompozisyonu
0,23
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0,00
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Bolu İlinde 2020 Yılı Sıfır Atık Kapsamında Toplanan Atık
Kompozisyonu
1,830,14
24,48
71,75

Kağıt, karton

Plastik

Metal

Cam

Bolu İlinde 2021 Yılı Sıfır Atık Kapsamında Toplanan Atık
Kompozisyonu

6,02

1,92
30,60

0,93
29,89

0,77
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0,39
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Şekil 6. Sıfır atık kapsamında 2019-2021 yılları arasında toplanan atık kompozisyonlarındaki değişim
(Anonim 3, 6, 7).
Sonuç olarak, genel anlamda Bolu ilinde atık yönetiminde katı atıkların düzenli depolanması konusunda
başarılı olduğu ve belediyenin yaptığı çalışma ve yatırımlarla çevre kirliliği problemini en aza indirmeyi
hedeflediği söylenebilirken geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ve kaynakların geri kazanım tesislerinde
işlenmesi oldukça yenidir. Atık yönetiminin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikle tüketicilerin
bilinçlendirilmesi, ardından yasal, ekonomik ve politik sorunların çözülmesi atık yönetiminin
sürdürülebilirliği açısından önemlidir.
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ÇALIŞAN SESLİLİĞİ: BAZI DEĞIŞKENLER KAPSAMINDA İNCELENMESİ
EMPLOYEE VOICE: INVESTIGATION OF WITHIN THE SCOPE OF SOME VARIABLES
Engin KANBUR
ORCID: 0000-0002-6261-9314
Kübra Terzioğlu KARABIYIKOGLU
ORCID: 0000-0002-3113-2108
ÖZET
Örgütsel gelişime ve değişime ivme kazandıran gönüllülük temelli bir kavram olan çalışan sesliliği,
huzursuzluk ve kaygı veren örgüt ortamlarında çalışanın bu sorunlardan kaçmak yerine sorunların üzerine
gidip durumu örgütün lehine çevirmeye yönelik çabaları olarak tanımlanmaktadır. Çalışan sesliliği örgütün
rekabet edebilmesi ve sürdürülebilir bir başarı elde etmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın
amacı, çalışanların seslilik düzeylerinin sahip oldukları demografik özelliklere (cinsiyet, medeni durum, yaş,
eğitim durumu, toplam kıdem ve mevcut işyerindeki kıdem) göre incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini
D-Market Elektronik Hizmetler Ticaret A.Ş. bağlı Hepsiburada e-ticaret şirketinin çözüm merkezinde görev
yapan toplam 326 çalışan oluşturmaktadır. Araştırma verileri online anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket
formunun ilk bölümünde çalışanlara ait demografik özellikler, ikinci bölümünde ise çalışan sesliliğini ölçen
ifadeler bulunmaktadır. Çalışanların sesliliğini ölçmek amacıyla Van Dyne vd. (2003) tarafından geliştirilen,
Şehitoğlu (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Çalışan Sesliliği Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek; kabullenici
seslilik, savunma amaçlı seslilik ve örgüt yararına seslilik boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik
düzeyi iç tutarlılık analizi ile ölçülmüş olup .79 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin yapısal geçerliği faktör analizi
ile ölçülmüştür. Çalışanların seslilik düzeylerinin sahip oldukları demografik özelliklere göre farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla t-testi ve varyans (one-way anova) analizlerinden yararlanılmıştır.
Araştırma bulgularına göre; çalışanların seslilik düzeylerinin sadece yaşlarına göre farklılaştığı, ancak diğer
demografik özelliklere göre herhangi bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Seslilik, Çalışan Sesliliği, Demografik Özellikler.
ABSTRACT
Employee voice, which is a volunteer-based concept that accelerates organizational development and change,
is defined as the efforts of the employee to go over the problems and turn the situation in favor of the
organization, instead of escaping from these problems in organizational environments that cause uneasiness
and anxiety. Employee voice plays an active role in the organization's ability to compete and achieve
sustainable success. The aim of this study is to examine the voice level of the employees according to their
demographic characteristics (gender, marital status, age, education level, total seniority and seniority in the
current workplace). The sample of the research is D-Market Electronic Services & Trading Co. Inc. A total of
326 employees work in the solution center of the e-commerce company, which is affiliated with Hepsiburada.
Research data were collected by online survey method. In the first part of the questionnaire, there are the
demographic characteristics of the employees, and in the second part, there are expressions that measure the
voice of the employees. To measure employee voice, Van Dyne et al. (2003) and adapted into Turkish by
Şehitoğlu (2010), the “Employee Voice Scale” was used. Scale: It consists of the dimensions of accepting
voice, defensive voice and organizational voice. The reliability level of the scale was measured by internal
consistency analysis and was determined as .79. The structural validity of the scale was measured by factor
analysis. T-test and one-way anova analyzes were used to determine whether the voice level of the employees
differed according to their demographic characteristics. According to the research findings, It has been
determined that the voice level of the employees differs only according to their age, but there is no difference
according to other demographic characteristics.
Keywords: Voice, Employee Voice, Demographic Characteristics.
GİRİŞ
Rekabetin yönteminin ve şiddetinin farklılaştığı iş dünyasında örgütler, yenilik faaliyetlerinde bulunabilen,
sürdürülebilirliği yakalayabilen ve bulunduğu sektörde söz sahibi olabilen yaratıcı düşünceye sahip, çevresine
karşı duyarlı, proaktif, örgütüne bağlı ve örgütün yararına düşünüp ses çıkarabilen çalışanlara ihtiyaç
duymaktadır. Çevresindeki eksiklikleri gören, onların düzeltilmesi için çözümler üreten ve bu eksiklikleri
657

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

veya fırsatları yöneticilerine ve iş arkadaşlarına iletebilen yani sesini duyurabilen çalışanlar örgütün başarısına
büyük katkıda bulunmaktadır. Günümüzde bu tür çalışanlara sahip örgütler diğer örgütlerden her konuda
farklılaşmakta ve bunun gerek mallarında gerekse de hizmetlerinde ortaya koyabilmektedir.
Çalışan sesliliği, çalışanın mevcut (resmi) görevlerinden öte gönüllü olarak örgüt içerisindeki faaliyetlerde
iyileştirme yapmak amacıyla ortaya koyduğu iletişim şekli olarak tanımlanırken, örgüt politikalarındaki
değişimi sesli düşünmeyi, sorunları yöneticileri ve iş arkadaşlarıyla tartışabilmeyi ve bu sorunlar hakkında
çözümler ileri sürmeyi ifade etmektedir (Derin, 2017). Çalışan sesliliği, örgüt içerisindeki sorunlara çözüm
bulmak ya da örgütün belirlediği amaçlara ulaşmak için işgörenlerin etkileşimli ve koordineli olarak ortaya
koyduğu çabalar olarak ifade edilmektedir (Dillenbourg vd., 1996). Diğer taraftan çalışan sesliliği çalışanların
yüz yüze kaldıkları sorunlara karşı şikayet etmekten ziyade örgütün performansını ve etkinliğini nasıl
artıracağına ilişkin öneriler, davranışlar ve düşünceler olarak belirtilmektedir (Yener, 2017).
Çalışan sesliliği, örgütün yararına faaliyetler göstermek, örgütün daha iyi bir duruma gelmesine yardımcı
olmak, sürdürülebilir rekabet avantajı kazandırmak ve belirlenen amaçlarına ulaşmasında yardımcı olmak için
yürütülen gönüllülük temelli davranışlardır (Akgemci vd., 2019). Ayrıca çalışan sesliliği, işgörenlerin örgüt
içerisinde duygu ve düşüncelerini ortaya koymak için başvurdukları bir araçtır. Modern yönetim yaklaşımları
çerçevesinde katılımcı yönetim uygulamalarının örgüt içerisinde ne derece uygulandığını göstermesi
bakımından önemlidir. Dolayısıyla örgütler performansını ve verimliliğini artırmak ve bunu sürdürlebilir
kılmak için sorunlara duyarsız kalmayan, problem çözme yeteneği yüksek, yenilikçi bakış açısına sahip ve
örgütün yararına olan faaliyetlerde sessiz kalmayan aksine ses veren çalışanlara her geçen gün ihtiyaç
duymaktadır (Yarbağ, 2019).
Bu araştırmanın amacı, çalışanların seslilik düzeylerinin sahip oldukları demografik özelliklere (cinsiyet,
medeni durum, yaş, eğitim durumu, toplam çalışma süresi ve mevcut işyerindeki çalışma süresi) göre
incelenmesidir. Bu amaç kapsamında ilgili yazın taraması yapılmış ve detaylarıyla paylaşılmıştır. Toplanan
araştırma verileri ilgili analizler yoluyla test edilmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir. Ortaya konulan bulgular
ışığında gelecekteki çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Çalişan Sesliliği
Duygu, düşünce ve bilgi paylaşmanın en verimli aracı olarak kabul edilen ses (Hsiung, 2012), örgütsel iletişim
yazınında sıklıkla karşılaştığımız bir olgu olmanın yanı sıra örgüt yöneticilerinin de uzun bir süredir ilgi odağı
konumundadır. Çalışan sesi kavramı, bugüne dek farklı bakış açıları ile incelenmiştir. Daha önceleri kolektif
(sendika) düzeyde ele alınan kavram, günümüzde örgütlerin çalışanlara yönelik tutumlarındaki değişimden ve
insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkmasından dolayı daha bireysel bir kavrama dönüşmüştür (Benson ve
Brown, 2010). Bununla birlikte çalışan katılımı, ekip ruhu, bilgi paylaşımı gibi olgulara verilen önemi de
arttırmıştır. Artık örgüt yöneticileri güven üzerine kurulmuş, sağlıklı bir iletişim ile desteklenmiş çalışma
ortamının örgütü çok daha başarılı analizlere ve çıktılara götürdüğünün bilincindedir. Örgüt çalışanları da
bireysel kariyerlerinin örgütün başarılı çıktılarına bağlı olarak güçleneceğinin farkındadır (Begum ve Çakar,
2019).
Albert Otto Hirschman (1970) çalışan sesliliğini “huzursuzluk ve kaygı veren örgüt ortamlarında çalışanın
kaçmak yerine bu ortamın üzerine gidip durumu örgüt lehine çevirmek adına sarfettiği çabaları” olarak
tanımlarken, Morrison (2011) “örgüte fayda sağlamayı amaçlayan fikirlerin, önerilerin veya endişelerin isteğe
bağlı olarak iletilmesi” şeklinde tanımlamıştır. Yetkili Personel ve Geliştirme Enstitüsü (CIPD) ise çalışan
sesliliğini, “çalışanların görüşlerini, düşüncelerini, endişelerini ve önerilerini ifade etme ve bu ifadelerinin
örgütsel kararları etkileme yeteneği” olarak tanımlamaktadır. Tanımlamalar incelendiğinde çalışan sesliliğinin
bir davranış biçimi olarak ele alınıp kavramsallaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir (Begum ve Çakar, 2019).
Seslilik davranışı üzerine yapılmış araştırmalarda çalışana sesini duyurma ihtiyacı hissettiren birtakım
nedenlerden söz edilmektedir. Morrison (2011)’a göre bu nedenler, bağlamsal ve bireysel olmak üzere iki
boyutta incelenmiştir. Morrison örgütün yapısını, kültürünü ve liderlik tarzını bağlamsal faktörler olarak ele
alınmakta; işe karşı tutumlar, kişilik ve demografik özellikler, deneyim ve tecrübe, uzun veya kısa dönem
çalışmalar, örgüt içerisindeki pozisyon, performans ve görev tanımlarını ise bireysel faktörler olarak ele
alınmaktadır. Dolayısıyla, çalışanın ses verme davranışını tek bir sebep ile açıklamak mümkün olmamakla
birlikte cinsiyet, yaş, eğitim, deneyim ve tecrübe, pozisyon gibi çok çeşitli demografik özelliklere bağlı olarak
farklılaşabileceği söylenebilmektedir (Bulut, 2016).
Çalışan sesliğini yazına kazandıran Van Dyne vd. (2003) araştırmalarında çalışanı sessiz kalmaya iten faktörü
bilgiyi kendinde tutma isteği olarak belirtmişlerdir. Sesliliğe yönlendiren faktörleri ise üç boyutta
incelenmişlerdir. Bunlar; örgüt yararına seslilik, savunma amaçlı seslilik ve kabullenici sesliliktir (Van Dyne
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vd., 2003). Örgütsel başarının, yaratıcılığın, etkinliğin ve sürdürülebilirliğin kazanılmasında çalışanın
gönüllülük esaslı çabasına odaklanan örgüt yararına seslilik, seslilik davranışının olumlu etkilerini ifade
etmektedir. İlişkinin çift yönlü olduğunu vurgulayan karşılık ilkesine göre, fikirlerine değer verilen çalışan,
bunun karşılığını örgütüne verebilmek adına kendine odaklanan seslerden ziyade örgütsel amaç ve değerler
doğrultusunda çıkarılan seslere yönelmektedir (Akgemci vd., 2019). Açık görüşlülüğün olmadığı, yaratıcı
çabaların desteklenmediği, korkunun hâkim olduğu örgütlerde çalışan sorumluluk almaktan kaçınmakta ve
kendini koruma içgüdüsüyle savunma amaçlı bir sesliliğe yönelmektedir. Bu seslilik türünde çalışan kendine
odaklıdır (Benlioğlu, 2021). Kabullenici sesliliğe yönelmiş çalışanda olumsuzluklara karşı sürekli bir
katlanma hissi hakimdir. Çalışan, örgütsel problemleri kavramakta fakat çeşitli nedenlerden dolayı görüş ve
önerilerini kendine saklamakta ve örgütün görüş birliği doğrultusunda sesler çıkarmanın daha güvenli
olacağını düşünmektedir (Durak, 2012).
Örgütsel iletişim yazınında ses ve sessizlik birbirinden beslenerek gelişim gösteren iki ayrı davranış olarak
karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların bu davranışlardan birine yönelip diğerinden vazgeçiyor olması, çeşitli
kuramlar ile açıklanabilmektedir (Van Dyne vd., 2003). Bu kuramların bazıları; Hirshman (1970)’ın yazına
kazandırdığı “Kaçma, Konuşma ve Sadakat Kuramı”, Noelle-Neumann (1974) tarafından geliştirilip
kavramsallaştırılan “Suskunluk Sarmalı Kuramı”, Blau (1964) tarafından ilk kez kavramsallaştırılan “Sosyal
Mübadele Kuramı”, Vroom (1964) tarafından ileri sürülen “Beklenti Kuramı”, Hobfoll (1989) tarafından
geliştirilen “Kaynakların Korunması Kuramı” ile Organ ve Bateman tarafından yazına kazandırılan “Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı Kuramı” olarak söylenebilir. Ayrıca Van Dyne vd. (2003), dışlanmamak adına kendi
özgün fikirlerini bastıran çalışanın kendine güvenmeyişini sosyal psikolojideki “Abilene Paradoksu” ve
“Çoğulcu Cehalet” ile açıklamaktadır.
YÖNTEM
Amaç
Araştırmanın amacı, çalışanların seslilik düzeylerinin sahip oldukları demografik özelliklere (cinsiyet, medeni
durum, yaş, eğitim durumu, toplam çalışma süresi ve mevcut işyerindeki çalışma süresi) göre incelenmesidir.
Hipotezler
Araştırmanın amacı kapsamında oluşturulan hipotezler aşağıda sunulmaktadır;
H1. Çalışanlarının seslilik düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir.
H2. Çalışanlarının seslilik düzeyleri medeni durumlarına göre farklılık göstermektedir.
H3. Çalışanlarının seslilik düzeyleri mevcut işyerindeki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir.
H4. Çalışanlarının seslilik düzeyleri yaşlarına durumlarına göre farklılık göstermektedir.
H5. Çalışanlarının seslilik düzeyleri eğitim durumlarına göre farklılık göstermektedir.
H6. Çalışanlarının seslilik düzeyleri toplam çalışma sürelerine göre farklılık göstermektedir.
Örneklem
Araştırmanın evreni D-Market Elektronik Hizmetler Ticaret A.Ş. bağlı Hepsiburada e-ticaret şirketinin çözüm
merkezinde görev yapan toplam 632 çalışandan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında tüm evrene ulaşma
imkânı bulunduğundan örnekleme yapılmadan tüm çalışanlara online anket formu gönderilmiştir. Anket
formlarının geri dönüş oranı gerek pandemi şartları gerekse de izin, istirahat vb. şartlar nedeniyle 326 adet
olarak sağlanmıştır. Böylece geri dönüşümü sağlanan anketler araştırma evrenini istatistiki açıdan temsil edici
niteliktedir (Davis ve Cosenza, 1998).
Ölçek
Araştırmada çalışanların akış deneyimi düzeylerini ölçmek amacıyla Van Dyne vd. (2003) tarafından
geliştirilen, Şehitoğlu (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan geçerliği ve güvenirliği test edilmiş “Çalışan
Sesliliği Ölçeği- Employee Voice Scale” kullanılmıştır. Ölçek; kabullenici seslilik (5 ifade), savunma amaçlı
seslilik (5 ifade) ve örgüt yararına seslilik (5 ifade) olmak üzere 3 boyut ve 15 ifadeden oluşmaktadır. Ölçeğin
puanlaması beşli Likert tipine uygundur. Çalışan Sesliliği Ölçeği’nin yapı geçerliği faktör analizi (Tablo 1),
güvenirliği ise iç Cronbach Alfa katsayısı ile ölçülmüştür.
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Tablo 1. Çalışan sesliliği ölçeği için faktör analizinin bulguları
Faktörler

Madde Sayısı Fak. Yük. Aralığı Açıklanan Varyans (%) Özdeğer

Çalışan Sesliliği

14

0,625 – 0,894

66,831

Kabullenici Seslilik

4

0,625 – 0.832

17,242

2,414

Savunma Amaçlı Seslilik

5

0,737 – 0,845

23,892

3,345

Örgüt Yararına Seslilik
5
0,766 – 0,894
25,697
3,598
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): 0,844
Barlett: ki-kare=2263,790; df=91; p=0,000
Çalışan Sesliliği Ölçeği’nin faktör analizi sonucunda Türkçe uyarlamasında olduğu gibi üç faktöre ayrıldığı,
ancak “kabullenici seslilik” faktörüne ait bir maddenin farklı ve tek boyuta dağıldığı ve madde toplam
korelasyon katsayısının .30’dan düşük olduğu için ölçekten çıkartılmıştır. Çalışan Sesliliği Ölçeği’nin
güvenilirlik analizi Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı yardımıyla hesaplanmış ve %79 değerine ulaşılmıştır.
BULGULAR
Demografik Özellikler
Çalışanlarının demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 2. Katılımcıların demografik özelliklerine yönelik bulgular
Demografik
n
%
Demografik
n
%
Özellik
Özellik
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
24 yaş ve altı
25 - 30 yaş arası
31 - 36 yaş arası
37 - 42 yaş arası
43 yaş ve üzeri
Eğitim durumu
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam

229
97

70,2
29,8

95
176
43
10
2

29,1
54,0
13,2
3,1
0,6

27
122
160
17
326

8,3
37,4
49,1
5,2
100

Medeni durum
Bekâr
242
74,2
Evli
84
25,8
Mevcut işyerindeki hizmet süresi
3 yıl ve daha az
294
90,2
4-9 yıl arası
28
8,6
10-15 yıl arası
2
0,6
16 yıl ve üzeri
2
0,6
Toplam hizmet süresi
3 yıl ve daha az
178
54,6
4-9 yıl arası
111
34,0
10-15 yıl arası
28
8,6
16 yıl ve üzeri
9
2,8
Toplam

326

100

Çalışanların büyük bir kısmının kadın (229 kişi-%70,2) çalışanlardan oluştuğu, yine büyük çoğunluğunun
bekâr (242 kişi-%74,2) olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların yarısından fazlasının (176 kişi- %54) 2530 yaş aralığına sahip olduğu söylenebilir. Benzer şekilde katılımcıların yarısına yakının (160 kişi-%49,1)
lisans düzeyinde eğitim durumuna sahip olduğu görülmektedir. Katılımcıların neredeyse tamamının (294 kişi%90,2) mevcut işyerindeki hizmet süresinin 3 yıl ve daha az olduğu belirtilebilir. Benzer bir şekilde
katılımcıların çok büyük bir çoğunluğunun (289 kişi-%88,6) toplam hizmet süresinin dokuz yıl ve altı olduğu
görülmektedir.
t- Testi’ne İlişkin Bulgular
Araştırma kapsamında geliştirilen hipotezlerden H1, H2 ve H3 numaralı hipotezlerin test edilmesinde t-testi ve
Levene’s testinden faydalanılmış olup bulgular Tablo 3’te sunulmaktadır.
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Tablo 3. T-testine ilişkin bulgular
Cinsiyet

N

X
3,47
3,50

S
,555
,596
S
,562

df

t

p

Levene’s

324

,445

,656

,227

df

t

p

Levene’s

324

1,093

,275

,949

• Kadın
• Erkek
Medeni Durum
• Evli

229

242

X
3,50

• Bekâr
Mevcut işyerindeki
hizmet süresi
• 3 yıl ve daha az
• 4 yıl ve üzeri

84

3,42

,579

N

X

S

df

t

p

Levene’s

294
30

3,49
3,37

,570
,533

324

1,157

,248

,989

97
N

*p<0.05
Araştırmada çalışanların seslilik düzeylerinin ile cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre farklılıklarını
ortaya koymak için t-testi ve Levene’s testi uygulanmıştır. Levene’s testi sonucunda varyansların homojen
dağıldığı görülmektedir (Tablo 3; p>0,05). Tablo 3’teki t testi değerleri incelendiğinde; çalışanların seslilik
düzeylerinin cinsiyete, medeni duruma ve mevcut işyerindeki hizmet süresine göre farklılaşmadığı
görülmektedir. Dolayısıyla H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmemektedir.
Varyans (One Way Anova) Analizi’ne İlişkin Bulgular
Araştırmada yaş, eğitim durumu, mevcut işyerinde çalışma süresi ve toplam çalışma süresi değişkenlerine
göre çalışanlarının seslilik düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için varyans (one way anova)
analizi ve Levene’s testinden yararlanılmıştır (Tablo 4).
Tablo 4. Varyans analizine ilişkin bulgular
Yaş
N
X
S
sd
F
p
Levene’s
1. 24 yaş ve altı
95
3,55
,549
3
2. 25 - 30 yaş arası
176
3,50
,553
,803
322
2,803 0,04*
3. 31 - 36 yaş arası
43
3,38
,554
325
4. 37 yaş ve üzeri
10
3,11
,799
Eğitim Durumu
N
X
S
sd
F
p
Levene’s
1. Lise
27
3,38
,425
3
2. Önlisans
122
3,59
,601
322
2,358
,072
,451
3. Lisans
160
3,43
,558
325
4. Lisansüstü
17
3,44
,515
Toplam Çalışma Süresi
N
X
S
sd
F
p
Levene’s
1. 3 yıl ve daha az
178
3,54
,557
3
2. 4-9 yıl arası
3,43
,512
111
322
2,304
,102
,147
325
3. 10 yıl ve üzeri
3,36
,732
37
*p<0.05
Tablo 4’teki bulgular incelendiğinde; çalışanların seslilik puanları onların yaşlarına göre anlamlı bir farklılık
göstermiştir (F (3-325) =2,803; p<0.05). Bu farklılığın hangi gruplar arasından kaynaklandığını belirlemek
amacıyla Tukey testinden yararlanılmıştır. Tukey testine göre, 24-30 yaş arası (X=3,55) ile 37 yaş ve üzeri
(X=3,11) grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın 24-30 yaş arası gruptan kaynaklandığı
görülmektedir. Bu bilgilere göre H4 hipotezi desteklenmektedir. Ancak, çalışanların seslilik puanları onların
eğitim durumlarına (F (3-325) =2,358; p>0.05) ve toplam çalışma sürelerine (F (3-325) =2,304; p>0.05) göre anlamlı
bir farklılık göstermediği görülmektedir. Dolayısıyla H5 ve H6 hipotezleri kabul edilmemektedir.
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SONUÇ
Gelişime odaklı, bilinçli, proaktif ve yapıcı amaçlarla çıkarılmış sesin sürdürülebilir bir örgüt başarısındaki
rolünün kabul görülmeye başlandığı günümüzde çalışan sesliliği, gelişimini durdurmuş veya durdurmanın
eşiğinde olan örgütlerde çalışanların önerilerini, endişelerini, taleplerini, itirazlarını ve şikayetlerini
iletmekteki isteğini, örgütsel gelişime ivme kazandırmadaki gönüllülük esaslı çabaları olarak ifade
edilmektedir. Söz konusu ses, sıradan bir öneri kutusunun ötesinde yer almakta ve katılımcı örgüt ikliminin
oluşmasında önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Çalışanın sesini destekleyen yönetici ve liderlerin
seslilik konusuna olan yaklaşımlarına bakıldığında, motivasyonları güdülemeye, örgüte olan sadakati
güçlendirmeye, kişisel gelişimleri desteklemeye ve sağlıklı bir örgüt iklimi için karşılıklı güven inşa etmeye
olan çabaları göze çarpmaktadır.
Bu araştırmanın amacı, çalışanlarının seslilik düzeylerinin demografik değişkenlerine (cinsiyet, medeni
durum, yaş, eğitim durumu, toplam çalışma süresi, mevcut işyerindeki çalışma süresi) göre
değerlendirilmesidir. Bu kapsamda gerçekleştirilen t-testi sonucunda çalışanların seslilik düzeylerinin
cinsiyet, medeni durum ve mevcut işyerindeki çalışma sürelerine göre farklılaşmadığı görülmektedir.
Çalışanların kadın veya erkek, evli veya bekar olması onların işyerlerinde gördükleri sorunları, eksiklikleri
veya fırsatları gönüllü olarak yönetime veya iş arkadaşlarına karşı dile getirmesinde bir farklılık
yaratmamaktadır. Aynı şekilde mevcut işyerlerindeki çalışma süreleri farketmeksizin ister işe yeni giren
çalışan olsun isterse de daha kıdemli çalışan olsun örgüt kültürünün etkisiyle çevresinde olup bitenlere karşı
ses çıkarma düzeyi farklılaşmamaktadır.
Çalışanların seslilik düzeylerinin olanların yaşlarına göre anlamlı olarak farklılaştığı varyans analizi
sonucunda ortaya konulmaktadır. Yaş insanların olaylar karşısında olgunluk göstermeleri ve yaşam
deneyimleriyle hareket etmeleri konusunda önemli bir faktördür. Varyans analizi bulguları 24-30 yaş arası
(X=3,55) ile 37 yaş ve üzeri (X=3,11) grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın 24-30 yaş
arası gruptan kaynaklandığı görülmektedir. Dolayısıyla yaşları (24-30 yaş arası) diğer gruba (37 yaş ve üzeri)
göre genç olan çalışanlar yaşamları boyunca elde ettikleri tecrübelere dayanarak olaylar karşısında diğer genç
gruba göre sessiz kalmayı, beklemeyi, hızlı hareket etmemeyi, olayı zamana bırakmayı tercih edebilirler. Ama
24-30 yaş arası grup çalışanları işyerlerindeki sorunları veya fırsatları kendilerini gösterebilmek,
kanıtlayabilmek ve bu sayede kariyer basamaklarında yükselebilmek için ses çıkarma düzeylerini
arttırabilirler. Diğer taraftan gerçekleştirilen varyans analizi sonucunda da çalışanların seslilik düzeylerinin
onların eğitim durumlarına ve toplam çalışma sürelerine göre farklılaşmadığı görülmektedir. Çalışanların
eğitim durumları hangi seviyede (lise-lisansüstü) olursa olsun, toplam çalışma süreleri az veya çok (3 yıl altı10 yıl üstü) olsun bu durum onların seslilik düzeylerinde herhangi bir farklılık yaratmamaktadır. Bu araştırma
yazına bu bakımdan katkı sağlayacağı ve ileride yapılması düşünülen çalışmalara da ışık tutacağı söylenebilir.
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ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK
METODUYLA İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING GOLD PRICES BY TODA-YAMAMOTO
CAUSALITY METHOD: THE CASE OF TURKEY
Mahmut Sami DURAN
ORCID: 0000-0003-3125-2596
ÖZET
Birinci Dünya savaşından sonra pek çok ülkede madeni para üretimi durdurulmuş ve kâğıt paraların altına
çevrilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. 1929 krizi ile ise finansal mübadele biçimlerinde sınırlamalara gidilmiş
ve dünyada altın ödemeler dengesi açıklarını kapatan bir değer unsuru olarak yerini almıştır. Altın özellikle
1929 krizi ile dünya finans piyasalarındaki alternatif bir değişim aracı olarak kabul edilişini artırmış ve bu
dönemden sonra sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Öte yandan gerek ekonomik kriz dönemleri gerekse siyasal,
sosyal ve sağlık alanında dünyada yaşanan birçok olumsuz gelişmede yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım
aracı olarak yerini almıştır. Altın arz ve talebinden kaynaklı olarak fiyatlar, üretim miktarı, ithalat miktarı,
enflasyon oranları, ekonomik büyüme gibi pek çok unsur altını etkileyebilmektedir. Bu nedenle temel
faktörlerin kısa vadedeki etkisini, gücünü ve yönünü belirleyebilmek, piyasada bu finansal araca olacak
yatırım için büyük anlam taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde altın fiyatları, döviz kuru,
altın üretimi, altın ithalatı ve enflasyon oranları arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmaktır. Çalışmada
2010:M6-2020:M11 arası dönemde aylık veriler kullanılmaktadır. Toda-Yamamoto nedensellik testi
gerçekleştikten sonra elde edilen bulgular; Altın fiyatlarından altın ithalatına doğru tek yönlü, altın
ithalatından enflasyon oranına doğru ve döviz (dolar) kurundan enflasyon oranlarına doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre döviz (dolar) kuru enflasyonun
nedeniyken, altın fiyatı altın ithalatının nedenidir. Ayrıca enflasyon oranı altın üretiminin nedenidir ve altın
üretimi de enflasyonun nedenidir. Çalışmadan elde edilen sonuçların literatürle uyumlu olduğu ve benzer
sonuçlara ulaşan çalışmalar bulunduğu görülmektedir. Altın arz ve talebinden kaynaklı olarak fiyatlar, üretim
miktarı, ithalat miktarı, enflasyon oranları gibi pek çok unsur altını etkileyebilmektedir. Bu nedenle temel
faktörlerin kısa vadedeki etkisini, gücünü ve yönünü belirleyebilmek, piyasada bu finansal araca olacak
yatırım için büyük anlam taşımaktadır. Öte yandan altın talebi ekonomilerin yaşadığı konjonktürel süreçlerle
paralellik gösterdiğinden, yatırımcıların tüm bu unsurları dikkate alması önemli olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Altın Fiyatları, Altın İthalatı, Enflasyon Oranı, Toda-Yomamoto Nedensellik Testi
JEL Kodları: Q02, E31, C10, C22
ABSTRACT
After the First World War, the production of coins was stopped in many countries and the paper money was
converted into gold. With the 1929 crisis, limitations were made in the forms of financial exchange and gold
ook its place as a value element that closed the balance of payments deficits in the world. Especially with the
1929 crisis, gold increased its acceptance as an alternative means of change in the world financial markets and
started to be used frequently after this period. Conversely, it has taken its place as the most preferred
investment tool by investors both in periods of economic crisis and in many negative developments in the
world in the field of political, social and health. Due to the supply and demand of gold, many factors such as
prices, production amount, amount of imports, inflation rates, economic growth can affect gold. For this
reason, determining the short-term impact, strength and direction of the fundamental factors is of great
importance for the investment in this financial instrument in the market. The aim of this study is to investigate
the causal relationship between gold prices, exchange rates, gold production, gold imports and inflation rates
in the Turkish economy. In the study, monthly data are used for the period between 2010:M6-2020:M11.
Findings obtained after performing the Toda-Yamamoto causality test; It has been concluded that there is a
one-way causality relationship from gold prices to gold imports, from gold imports to inflation rate, and from
exchange (dollar) exchange rates to inflation rates. According to these results, while the exchange rate (dollar)
is the cause of inflation, the gold price is the cause of gold imports. Also, the inflation rate is the cause of gold
production and gold production is also the cause of inflation. It is seen that the results obtained from the study
are compatible with the literature and there are studies that reach similar results. Due to the supply and demand
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of gold, many factors such as prices, production amount, import amount, inflation rates can affect gold. For
this reason, being able to determine the short-term impact, strength and direction of the fundamental factors
is of great significance for the investment in this financial instrument in the market. On the other hand, since
the demand for gold is parallel to the cyclical processes experienced by the economies, it will be important
for investors to consider all these factors.
Keywords: Gold Prices, Gold Imports, Inflation Rate, Toda-Yamamoto Causality Test
JEL Codes: Q02, E31, C10, C22
GİRİŞ
Finansal bir varlık olarak kullanılan ve değerli bir metal olan altın, geçmiş dönemlerde parasal sistemin
temelini oluşturmuş, Bretton Woods sistemi ile dolara bağlanmış olan bir yedek araç haline gelmiştir. 1972
yılında yaşanan petrol krizi ile birlikte ABD, parasının altın karşısındaki değerini koruma yükümlülüğüne
uymamış ve doların altına olan konvertibilitesini kaldırmıştır. Bu şekilde tüm dünyada doların altına
çevrilebilmesi işlemine son verilmiş olup, altının bir kambiyo aracı olma özelliği azalmıştır (Toraman, Başarır,
& Bayramoğlu, 2011). Güvenli bir yatırım aracı olarak düşünüldüğünde; altına olan ilgi özellikle kriz
dönemlerinde daha da çok artmaktadır. 1994'te yaşanan Meksika’daki kriz, 1998’de Rusya, 1999'da Brezilya,
2001'de Arjantin, 2002 ve 2007’de ABD’de ve son olarak 2009’da Yunanistan’da ortaya çıkan mali krizlerin
tümü dünya finansal sistemini derinden etkilemiştir. Bu krizlerin ülkeler arasındaki yayılma dönemleri ve hızı
ise menkul kıymet risklerini açıkça etkilemektedir. Bu krizlerle birlikte, tarihsel olarak yüksek değerli bir
standart olarak düşünülen altına olan talep miktarında da bir artış meydana gelmiştir (Gaspareniene,
Remeikiene, Sadeckas, & Ginevicius, 2018). Krizlerin yanı sıra jeopolitik unsurlar, uluslararası sorunlar,
ekonomik daralma dönemleri, döviz kuru şokları, petrol şokları vs. tüm unsurlar altına olan talebin artmasına
neden olmaktadır.
Altına yatırım yapmaya karar vermeden önce yalnızca fiyatını değil, onu etkileyen diğer faktörleri bilmek ve
analiz etmek önemlidir. Bu faktörlerin tespit edilmesiyle, günümüzdeki ve gelecekteki değişimleri analiz
edebileceğimiz gibi, geçmişteki altın fiyatlarında yaşanan değişiklikleri de açıklamak mümkün olacaktır. Bu
durum yatırımcılar için uzun dönemde büyük önem taşımaktadır (Mamkarz, 2015). Dünya altın fiyatlarını
etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden ilki ve belki de en önemlisi altının ABD doları
cinsinden fiyatlanıyor olmasıdır. Altının fiyatı, ABD doları ile ters yönlüdür. ABD dolarının satın alma gücü
zayıflar ise altının fiyatı yükselir bu durumun tersini söylemek de mümkündür (Hammoudeh, Sâri, & Ewing,
2009). Buradan hareketle bir ülkede altın fiyatlarını belirleyen en önemli faktörün dolar kuru olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun yanı sıra literatürde faiz oranları, enflasyon oranları, toplam altın
rezervleri, borç stoku, ham petrol ithalatı, hisse senedi fiyatları ve kişisel harcanabilir gelir gibi pek çok
faktörün altın fiyatları üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Dünyada nüfus artışına paralel olarak altına olan
talep artmaktadır. Grafik 1’de dünyada en fazla altın üretimi yapan ilk 10 ülke gösterilmektedir. Şekil 1’i
incelediğimizde 2020 yılı sonundaki verilerine göre; dünyada en fazla altın üretimi yapan ülkelerin başında
383.2 ton altın üretimi ile Çin gelmektedir. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya, Avustralya, ABD ve Kanada takip
etmektedir.
Şekil 1. En Fazla Altın Üreten 10 Ülke (2020-ton)
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Meksika
G.Afrika
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Kanada
ABD
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Rusya
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118,2

0

50

100

142,4
143,3

150

182,9
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200
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Kaynak: World Gold Council
Tüm dünyada olduğu gibi hem finansal bir araç hem de yatırım aracı olarak sarı maden, pek çok alanda
kullanılmakta, değeri ve önemi de her geçen gün artmaktadır. Tarihsel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’de
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uygulamaya konulan serbest piyasa ekonomisine geçiş kararları ile altının sektörel gelişimi de bir hayli
iyileşme göstermiştir. 1983 ve 1984 yıllarında altın ithalatı serbest bırakılmıştır. Altının Türk lirası karşılığı
olarak değerini belirleyebilmek için TCMB yetkilendirilmiştir. 1984’te TCMB tarafından Türk lirasının
karşılığı olarak altın piyasası kurulurken, 1989’da dövizin karşılığı olarak altın piyasası açılmıştır. 1993
yılında Türkiye’de ilk kez altın bankacılığı sistemi kurulmuştur. 1995 yılında İstanbul Altın Borsası, 1996’da
ise İstanbul Altın Rafinerisi açılmıştır. 2013 yılında yapılan düzenleme ile Altın Borsası, BİST (Borsa
İstanbul) bünyesine alınmıştır (Özkan & Kolay, 2016). 1983 yılından günümüze kadar geçen süreçte
gerçekleştirilen tüm kurumsal politikaların ve yeniliklerin Türkiye’de altın alanında yapılan yatırımları da
artırdığı ve üretim miktarlarında ciddi artışlara neden olduğu görülmüştür. 2010 yılında 16.5 ton altın üretimi
yapan Türkiye, son 10 yıllık dönemde altın üretim miktarı %100’den fazla artış göstermiştir. 2020 yılında
gerçekleşen 42 ton altın üretimi ile Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştır (bkz.şekil 2).
Şekil 2. Türkiye’de Altın Üretim Miktarları (2020-ton)
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Kaynak: World Gold Council
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında aylık verileri kullanarak altın fiyatları, dolar kuru,
altın üretimi, altın ithalatı ve enflasyon oranları arasındaki nedensellik ilişkisini tespit etmektir. Çalışmanın
literatürle ortak yanları bulunmakla birlikte, kullanılan veri seti ve dönem itibariyle farklılık göstermektedir.
Bu amaçla çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünü altının Dünyadaki ve Türkiye’deki
durumunun ele alındığı giriş bölümü oluşturmaktadır. İkinci bölüm bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde
yapılan çalışmaların özetlendiği literatüre ayrılmıştır. Üçüncü bölüm çalışmada kullanılan veri setini,
uygulanacak modeli ve analiz sonuçlarını açıklamaktadır. Dördüncü ve son bölümde, çalışmanın sonuçları
üzerinden gerçekleştirilen bir değerlendirmeye yer verilmektedir.
LİTERATÜR TARAMASI
Altın fiyatlarını inceleyen çalışmalardan ilk örnekler Abken (1980) ve Dooley vd. (1992) tarafından yapılmış
olan çalışmalardır. Abken (1980), 1973-1979 yılları arası aylık veriler kullandığı çalışmasında, regresyon
analizi kullanarak faiz oranlarının altın fiyatları üzerindeki etkisini çalışmıştır. Analizden elde ettiği bulgulara
göre, faiz oranlarının açıklayıcılık derecesinin yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dooley vd. (1992) ise,
İngiltere, ABD, Japonya, Almanya ve Fransa ülkelerinde döviz kurunun altın fiyatları üzerindeki etkisini
incelemişlerdir. 1976-1990 yılları arası dönemi için VAR analizi kullanılan çalışmada, döviz kurunun (ABD
doları) diğer ülkelerin altın fiyatlarını etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.
Syzdykova (2018), 1990-2017 dönemini kapsayan yıllık verilerin kullanıldığı çalışmada, ABD ulusal borç
stoğunun altın fiyatına etkisini analiz etmiştir. Ampirik bulgular değişkenlerin uzun dönemde ilişkili olduğunu
göstermiştir. Ayrıca ABD borç stoğu değişkeninden altın fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi
tespit edilmiştir. Toraman vd. (2011), 1992- 2010 arası aylık verileri kullanarak altın fiyatlarını etkileyen
faktörleri açıklamışlardır. Çalışmada petrol fiyatları, ABD enflasyon oranı, ABD reel faiz oranları, ABD dolar
kuru açıklayıcı değişken olarak ele alınmıştır. CCC-GARCH modellerinden elde edilen sonuçlar altın fiyatları
üzerinde ABD dolar kurunun negatif yönde, petrol fiyatlarının ise pozitif yönde etkili olduğunu göstermiştir.
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Omağ (2012), Türkiye’de altın fiyatlarını etkileyen finansal göstergelerin 2002-2011 arası dönemdeki
durumunu incelemiştir. Çalışmada ANOVA test tekniği kullanılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular altın
fiyatları üzerinde döviz kuru ve IMKB 100 endeksinin pozitif etkisi olduğunu göstermiştir. Tufail & Batool
(2013), Pakistan’da altın fiyatları (10 gram başına rupi) ve hisse senedi fiyatları (hisse senedi fiyatları genel
endeksi)’nın enflasyon oranı üzerindeki potansiyel etkilerini incelemişlerdir. 1960-2010 yılları arası verilerin
kullanıldığı çalışmada analiz sonuçları, Pakistan'da altın fiyatlarının pozitif ve önemli ölçüde enflasyonla
ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.
Ibrahim vd. (2014), Malezya’da altın fiyatlarının belirleyicilerini 2003-2012 arası dönemde çoklu doğrusal
regresyon modelini kullanarak araştırmışlardır. Çalışmada altın fiyatlarının belirleyicileri olarak petrol
fiyatları, enflasyon oranı ve döviz kuru seçilmiştir. Ampirik sonuçlar, enflasyon oranları ve döviz kurlarının
altın fiyatları üzerindeki etkisinin negatif yönlü olduğunu, ham petrol fiyatının etkisinin ise pozitif yönlü
olduğunu göstermiştir. Nair vd. (2015), çalışmasında Hindistan'da altın fiyatı ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi
incelemişlerdir. 2005-2013 arası dönemde analiz sonuçları, Hindistan'da döviz kurlarının altın fiyatları
üzerindeki etkisinin önemli olduğunu ortaya koymuştur.
Özkan ve Kolay (2016), 1999-2014 arası dönemde Türkiye’de ağırlıklı ortalama altın fiyatlarını etkileyen
faktörleri araştırmışlardır. Çalışmada bağımsız değişken olarak mevduat faiz oranı, enflasyon oranı, BIST 100
endeksi, döviz kuru sepeti kullanılmıştır. Çoklu doğrusal regresyon modeli kullanılarak elde edilen ampirik
bulgular tüm bağımsız değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. Doğanalp vd. (2016),
Türkiye’de ons altın fiyatlarının belirleyicilerini araştırmışlardır. 1996-2015 arası dönemde aylık veriler
kullanılan çalışmada; faiz oranları, BIST 100 endeksi, ham petrol ithalatı ve dolar kuru, açıklayıcı değişkenler
olarak belirlenmiştir. Yapılan analizler değişkenler arasında pozitif ilişkiyi doğrulamıştır.
Ranjusha vd. (2017), Hindistan için 1970-2015 yılları arası dönemde yıllık verilerin kullanıldığı
çalışmalarında döviz kuru (ABD doları birimi başına rupi) ile altın fiyatları (Mumbai'de 100 gram altın başına
ortalama rupi) arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmada bir eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Ancak
değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Sharma (2018), altın fiyatlarının
belirleyicilerini Hindistan ekonomisi için araştırmıştır. 1991-2018 yılları arası dönemi kapsayan çalışmada
çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın analiz sonuçları döviz kurları, kişisel harcanabilir gelir
ve ham petrol fiyatlarının altın fiyatları üzerindeki bireysel etkisinin pozitif ve anlamlı olduğunu göstermiştir.
Öte yandan, enflasyon ve faiz oranlarının bireysel etkisinin olumsuz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca
döviz kuru, enflasyon, faiz oranı ve ham petrol fiyatlarının altın fiyatları üzerindeki birleşik etkisinin
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür.
Temelli ve Şahin (2019), Türkiye’de hisse senedi fiyatlarının altın fiyatları üzerindeki etkisini 2003-2018
yılları arası aylık verileri kullanarak araştırmıştır. Analiz sonuçları hisse senedi fiyatlarında meydana gelen
negatif bir şokun altın fiyatında negatif şoklara neden olduğunu göstermiştir. Gülhan (2020), 2015-2019 yılları
arası dönemde Türkiye ekonomisinde altın fiyatlarını belirleyen faktörleri açıklamıştır. Çalışmada altın
fiyatlarının petrol fiyatlarını, BİST 100 endeksini ve döviz kurunu etkilediğini göstermiştir.
Literatürde altın fiyatlarını inceleyen çalışmaların ülke grubu, dönem, yöntem ve kullanılan değişkenler
açısından farklılaştığı ve bu nedenle çalışmalardan elde edilen sonuçların da değişebildiği görülmektedir.
Levin & Wright (2006)’e göre; altın fiyatını istatistiki modeller yardımıyla inceleyen çalışmalar temelde 3
grupta değerlendirilmektedir. Birinci grupta yer alan çalışmalar, altın fiyatında meydana gelen değişmeleri
kur, faiz oranı, gelir gibi temel makroekonomik değişkenler yardımıyla (Ariovich, 1983; Dooley, Isard, &
Taylor, 1995; Sjaastad & Scaccivvillani, 1996; Toraman vd., 2011); ikinci grup çalışmalar, altın fiyatı ile ilgili
spekülasyonlar ve altın fiyat hareketleriyle (Baker & Tassel, 1985; Chua, Sick, & Woodward, 1990;Vural,
2003; Aksu, 2008); üçüncü grup çalışmalar ise, kısa ve uzun dönem ilişkiler üzerine odaklanarak altını
enflasyona karşı bir koruma aracı olarak incelemişlerdir (Moore, 1990; Mahdavi & Zhou, 1997). Buradan
hareketle değişkenler literatürle uyumlu bir şekilde belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın literatürden
farkını Türkiye özelinde ele alınan değişkenler oluşturmaktadır ve çalışma altın ithalatı ve altın üretim miktarı
değişkenlerini modele alarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
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Tablo 1. Literatür Özeti Tablosu
Yazar/Yıl
Dönem
Ülke
Abken
1973ABD
(1980)
1979
ABD,
İngiltere,
Dooley
1976Japonya,
vd.(1992)
1990
Almanya,
Fransa

Analiz Yöntemi
Regresyon Analizi

VAR analizi

Sonuç
Faiz oranlarının, altın fiyatlarını
açıklayıcılık derecesi yüksektir.
Döviz kuru (ABD doları) diğer
ülkelerin
altın
fiyatlarını
etkilemektedir.

Syzdykova
(2011)

19902017

ABD

Johansen eşbütünleşme
testi ve Granger
nedensellik analizi

Toraman vd.
(2011)

19922010

ABD

MGARCH ve CCC
Modelleri

Omağ
(2012)

20022011

Türkiye

ANOVA testi

Tufail ve
Batool
(2013)

19602010

Pakistan

Johansen eşbütünleşme
testi ve VECM modeli

İbrahim vd.
(2014)

20032012

Malezya

Çoklu Doğrusal
Regresyon Modelini

Girish vd.
(2015)
Özkan ve
Kolay
(2016)
Doğanalp
vd. (2016)

20052013

Hindistan

Johansen eşbütünleşme
testi

Enflasyon oranları ve döviz
kurlarının
altın
fiyatları
üzerindeki etkisi negatif yönde
iken, ham petrol fiyatının etkisi ise
pozitiftir.
Döviz kurunun altın fiyatları
üzerinde pozitif etkisi vardır.

19992014

Türkiye

Çoklu doğrusal regresyon
modeli

Değişkenlerin
altın
fiyatları
üzerindeki etkisi pozitiftir.

19962015

Türkiye

Granger nedensellik testi

Ranjusha vd.
(2017)

19702015

Hindistan

Granger nedensellik ve
Johansen eşbütünleşme
analizleri

Sharma
(2018)

19912018

Hindistan

Çoklu Doğrusal
Regresyon Modelini

Temelli ve
Şahin (2019)

20032018

Türkiye

Gülhan
(2020)

20152019

Hatemi-J (2012)
Asimetrik Nedensellik
testi ve Boostrap Kayan
Pencereler Nedensellik
testi

Türkiye

Granger nedensellik testi

ABD borç stoku değişkeni ile altın
fiyatları arasında tek yönlü bir
nedensellik vardır.
Altın fiyatları üzerinde; döviz
kurunun
negatif,
petrol
fiyatlarının pozitif etkisi vardır.
Döviz kurunun ve IMKB 100
endeksinin altın fiyatları üzerinde
pozitif etkisi vardır.
Enflasyon oranının altın fiyatları
üzerinde pozitif etkisi vardır.

Değişkenlerin
altın
fiyatları
üzerindeki etkisi pozitiftir.
Döviz kuru ile altın fiyatları
arasında eşbütünleşme ilişkisi
varken, herhangi bir nedensellik
ilişkisi yoktur.
Döviz kuru, enflasyon, faiz oranı
ve ham petrol fiyatlarının altın
fiyatları
üzerindeki
birleşik
etkisinin
istatistiksel
olarak
önemlidir.
Hisse senedi fiyatlarında meydana
gelen negatif bir şok, altın
fiyatlarında oluşacak olan negatif
bir şokun nedenidir.
Değişkenler arasında nedensellik
ilişkisi vardır.

Veri Seti, Metodoloji ve Ekonometrik Model
Veri Seti ve Tanımlayıcı İstatistikler
Türkiye ekonomisinde; altın fiyatları, döviz (dolar) kuru, enflasyon oranı, Türkiye’nin altın üretimi ve altın
ithalatı arasındaki nedensellik ilişkisini ölçmeyi amaçlayan bu çalışmada, 2010:M6-2020:M11 yılları
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arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmanın analiz dönemi küresel finansal krizin etkilerinin azalmaya
başladığı dönem olarak 2010 başlangıç yılı olarak esas alınmıştır. Ayrıca 2020 yılı dünyada etkisini
göstermeye başlayan sağlık krizinin ekonomik krize evrilmesinin başlangıç dönemi esas alınmıştır. Pandemi
döneminin Türkiye’de etkilerini göstermeye başlamasından önceki süreç analize dahil edilmiştir. Bu yönü ile
çalışmanın analiz döneminin kısmen istikrarlı olduğu kabul edilebilir. Dolayısı ile çalışmada istikrarlı bir
dönemde altın ithalatı, altın üretimi, enflasyon ve döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisini incelenmektedir.
Elde edilen sonuçların göreceli olarak daha sağlıklı sonuçlar olacağı düşünülebilir.
Çalışmada kullanılan enflasyon değişkeni gayrimenkul, menkul kıymetler ve döviz varlıkları gibi diğer
varlıklara kıyasla altının enflasyondan korunma özelliği çerçevesinde modele dâhil edilmiştir. Öte yandan
Merkez bankasının elinde bulundurduğu altın rezervlerinin büyüklüğü altın fiyatları üzerinde etkili
olabilecektir, bu nedenle çalışmaya altın üretim miktarı da eklenmiştir. Altın fiyatlarını etkileyen çalışmalarda
literatürde genellikle altın ithalatının dikkate alındığı görülmektedir. Dünyada altın fiyatlarının yükselmesinin
bir ülkenin altın ithalatını azaltma eğiliminde olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle altın ithalatı değişkeni de
çalışmada bir diğer değişken olarak alınmıştır. Çalışmada kullanılan veri setlerinden altın fiyatı, döviz kuru
ve altın ithalatı T.C.M.B ’den alınmıştır. Enflasyon oranı değişkeni TUİK’den ve son olarak altın üretim
miktarı verisi ise WGC’den elde edilmiştir. Modelde kullanılan değişkenler arasındaki heterojenliği azaltmak
adına doğal logaritmik formları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler Tablo 2’de özetlenmektedir.
Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Veri Setleri ve Tanımları
Değişkenler
Tanımı
LnGP
Bir ons Altın Fiyatı (dolar)
LnER
Döviz Kuru (dolar kuru)
LnGI
Altın İthalatı (dolar)
LnGPR
Altın Üretim Miktarı (ton)
LnINF
Enflasyon, Tüketici Fiyatları (yıllık %)
Çalışmada ilk aşamada değişkenler arasındaki durağanlık durumu test edilmiştir. İkinci aşamada tahmin
edilecek olan Vektör Otoregresif (VAR) modeli için değişkenlerin uygun gecikme uzunlukları belirlenmiş ve
VAR modelinin tanısal testleri uygulanmıştır. Analizin son aşamasında değişkenler arasındaki nedenselliğin
varlığını belirleyebilmek için Toda-Yomamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Toda-Yamamoto nedensellik
testi ile serilerin durağan olup olmaması, eşbütünleşme ilişkisi bulundurup bulundurmaması dikkate
alınmamaktadır. Bu yönüyle avantajlı bir test yöntemidir (Toda & Yamamoto, 1995).
Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler
LNER
Mean
0.463
Median
0.453
Maximum
0.902
Minimum
0.151
Std. Dev.
0.215
Skewness
0.409
Kurtosis
1.899
Jarque-Bera
9.875 (0.007)
Observations
126

LNGI
3.917
4.032
4.798
1.461
0.540
-1.018
5.121
45.418 (0.000)
126

LNGP
3.138
3.118
3.293
3.029
0.062
0.651
2.417
10.704 (0.004)
126

LNGPR
3.364
3.374
3.617
2.936
0.117
-0.712
4.019
16.104 (0.000)
126

LNINF
2.440
2.418
2.697
2.245
0.129
0.359
1.978
8.196 (0.016)
126

Tablo 3’te tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Ele aldığımız çalışmada örneklem büyüklüğü 126 dır.
Standart sapma değerlerinin ortalama değerlere yakın olduğu görülmüştür. Buradan hareketle çalışmanın
zaman serisi analizleri için uygun olduğu söylenebilmektedir.
Ekonometrik Metodoloji
İktisadi zaman serileri artış ya da azalış eğilimindedir (Gujarati, 2004). Zaman serisi analizlerinde ilk aşama
serilerin durağanlık düzeylerini belirlemektir ve bu durağanlığı belirleyebilmek için en çok kullanılan testler
birim kök testleridir. Dickey & Fuller (1979), tarafından literatüre kazandırılan bu test, zaman serisinin
herhangi bir otoregresif (AR) süreçle ilişkisi olup olmadığını ortaya koymaktadır. Otokorelasyonun varlığını
önleyebilmek için geliştirilmiş olan Artırılmış Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi ise, bağımlı değişkenin
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gecikmeli değerlerinin Dickey ve Fuller (1979) denklemlerine eklenmesiyle modelin genişletilmiş (artırılmış)
halini ifade etmektedir (İltaş & Güzel, 2021).
Dickey ve Fuller (1979)’in geliştirmiş olduğu Artırılmış Dickey-Fuller (ADF) testi, seriler arasında birim kök
varlığının test edilmesinde çok sık kullanılmaktadır.
𝑉𝑉𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑉𝑉𝑡𝑡−1 + ∑𝑚𝑚
(1)
𝑖𝑖=1 𝛼𝛼𝑖𝑖 ∆𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡
Denklemde 𝑉𝑉𝑡𝑡 ; değişkeni ifade etmektedir. β ve α; parametreleri gösterirken, m; denkleme sonradan ilave
edilmiş olan bağımlı değişken gecikmelerini göstermektedir. Δ; değişkenin farkını temsil etmektedir. 𝑌𝑌𝑡𝑡 ;
gözlemlenen değişkeni, son olarak ise 𝜀𝜀𝑡𝑡 hata teriminin ifadesidir. Bu test yönteminde amaç değişken katsayısı
(δ)'nın sayısal olarak sıfır olup olmayacağını belirlemektir. Bu testin yorumlanmasında ise, t değeri ve
MacKinnon kritik değeri kıyaslanmaktadır. ADF test istatistiğinin MacKinnon kritik değerlerinden mutlak
olarak büyük olması, ele alınan zaman serisinin birim kök içermediğini göstermektedir (Mucuk & Uysal,
2009).
Değişkenlerin durağanlığının belirlenmesinde en çok kullanılan bir diğer test ise hata terimleri arasında
otokorelasyon olabileceğini varsayan (Phillips & Perron, 1988) test tekniğidir. PP testi modelinde 𝐻𝐻0 hipotezi
serilerde birim kök olduğunu ifade etmektedir. Alternatif hipotez 𝐻𝐻1 ise serilerde birim kök olmadığına
göstermektedir.
Amprik çalışmalarda uygulama kolaylığı açısından en çok tercih edilen yöntem Granger (1969) tarafından
geliştirilmiştir. Daha çok standart veya geleneksel nedensellik testi olarak bilinen bu yaklaşıma, 1980’lerin
ikinci yarısında geliştirilmeye başlanılan eşbütünleşme literatürü nedensellik ile ilgili teorik tartışmalara
önemli katkıda bulunmuştur (Taban & Kar, 2006). Zamanla literatürde analizde kullanılacak olan değişkenler
arasında nedensellik ilişkisini belirleyebilmek için durağanlık seviyelerine gereksinim duyulmadan
kullanılabilecek yöntemler geliştirilmiştir. Bu modellerden birisi de TodaYamamoto (1995) nedensellik
yöntemidir. Toda-Yamamoto nedensellik yönteminde serilerin bütünleşme derecelerinin testin geçerliliğinde
herhangi bir etkisi söz konusu değildir (Yılancı ve Özcan, 2010: 28). Bu haliyle Toda-Yamamoto nedensellik
analizi sıkça kullanılan VAR ve VECM yöntemlerinden farklılaşmaktadır. Bu yöntemde ilk olarak, VAR
analizinde kullanılacak olan uygun gecikme (k) sayısı belirlenmektedir. Ardından bulunan bu uygun gecikme
sayısına en yüksek durağanlığa sahip olan serinin (dmax) durağanlık seviyesi ilave edilmektedir. Yöntemin
son aşamasında ise k+dmax gecikmeli değeri, serilerin orijinal değerleri kullanılarak aşağıda gösterilen
denklemler yoluyla bir VAR modeli kurularak tahmin edilmektedir (Toda & Yamamoto, 1995).
𝑘𝑘+𝑑𝑑
𝑘𝑘+𝑑𝑑
(2)
𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑦𝑦0 + ∑𝑖𝑖=1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎1𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + ∑𝑖𝑖=1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝛽𝛽2𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 𝑒𝑒1𝑡𝑡
𝑘𝑘+𝑑𝑑
𝑘𝑘+𝑑𝑑
𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝑦𝑦0 + ∑𝑖𝑖=1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎2𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + ∑𝑖𝑖=1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝛽𝛽2𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + 𝑒𝑒2𝑡𝑡
(3)
𝐻𝐻0 hipotezi denklem (1)’de X değişkeninin Y değişkeninin Granger nedeni olmadığını ifade etmektedir.
Denklem (2) ise Y değişkeninin X’in Granger nedeni olmadığını göstermektedir (Özkul & Metin, 2021).
Ampirik Bulgular
Granger ve Newbold (1974), durağan olmayan seriler için bir analiz uygulanması durumunda, testlerden elde
edilen sonuçların sahte olabileceğini ifade etmektedirler. Zaman serilerinde kullanılan değişkenlerin trend
içeriyor olması sahte regresyona yol açmaktadır (Tarı, 1999). Çalışmada sahte regresyon sorununu ortadan
kaldırabilmek ve yapılan analizlerin daha doğru sonuçlar vermesini sağlamak için, öncelikle serilerin
durağanlığını tespit etmek önemli olmaktadır. Zaman serisi analizlerinde en çok kullanılmakta olan ADF ve
PP birim kök testleri durağanlığı tespit edebilmek için uygulanmaktadır. Tablo 4, birim kök testlerinden elde
edilen sonuçları göstermektedir.
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Tablo 4. Birim Kök Testi Sonuçları
t-değ

Düzey

ADF

p-değ

t-değ

1.Fark

p-değ

Düzey
t-değ
p-değ

PP
t-değ

1.Fark

p-değ

lnGP

-1.304

0.623

-8.393***

0.000

-0.539

0.878

-8.411***

0.000

lnER

0.922

0.987

-8.415***

0.000

1.140

0.997

-7.247***

0.000

lnGI

-6.249***

0.000

-15.114***

0.000

-6.285***

0.000

-32.921***

0.000

lnGPR

-2.503

0.117

-9.590***

0.000

-3.453

0.001

-12.627***

0.000

lnINF

2.752

1.000

-6.177***

0.000

2.749

1.000

-8.375***

0.000

Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10’da ki anlamlılık düzeyini göstermektedir. ADF testi için optimal
gecikme uzunluğu belirlenirken Schwarz Bilgi Kriteri seçilmiştir. PP testi için Bartlet Kernel Spectral tahmin
yöntemi ve Newey West Bond kullanılmaktadır.
Birim kök testi sonuçlarını incelediğimizde, değişkenlerden lnGI’nın ADF ve PP birim kök testlerinin her
ikisinde de düzeyde durağan hale geldiği görülmektedir. Buna karşın diğer bütün değişkenler I (1) düzeyinde
durağan hale geldiği görülmektedir. Dolayısı ile değişkenlerin durağanlık dereceleri farklılık göstermektedir.
Seriler karışık düzeyde durağan hale gelmiş ve en yüksek durağanlık derecesi 1 olarak belirlenmiştir. Bu
aşamadan sonra çalışmada kullanılacak olan Toda-Yamamoto nedensellik testi için VAR modeli kurulacaktır.
VAR modelinin kurulabilmesi için öncelikle Tablo 5’te gösterilen uygun gecikme uzunluğu belirlenmiştir.
Tablo 5. Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi
Lag
LogL
LR
FPE
AIC
SC
HQ
0
554.0682
NA
4.14e-11
-9.718021
-9.597340
-9.669050
1
1245.319
1309.095
3.13e-16
-21.51008
-20.78599*
-21.21625
2
1292.748
85.62387
2.11e-16*
-21.90705*
-20.57956
-21.36837*
3
1315.825
39.61751
2.20e-16
-21.87300
-19.94211
-21.08946
4
1334.207
29.93202
2.50e-16
-21.75587
-19.22157
-20.72748
5
1356.042
33.62315
2.70e-16
-21.69987
-18.56216
-20.42662
6
1386.230
43.81158
2.54e-16
-21.79168
-18.05057
-20.27357
7
1404.294
24.61863
3.00e-16
-21.66892
-17.32441
-19.90596
8
1437.318
42.08415*
2.76e-16
-21.81094
-16.86303
-19.80313
Not: * Uygun gecikme uzunluğunu göstermektedir. AIC: Akaike, SC: Schwarz ve HQ: Hannan-Quinn bilgi
kriterlerini temsil eder.
Ekonometrik analizlerde uygun gecikme uzunlukları sayısı Akaike, Schwarz, LR, FPE ve HQ gibi çeşitli bilgi
kriterlerinin yardımıyla tespit edilmektedir. Bu modelde AIC, FPE ve HQ bilgi kriterlerinden faydalanılmış
ve araştırmamızda 2 şeklinde belirlenmiştir.
VAR Modeli oluşturulduktan sonra, modelde sınama testlerinin gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu amaçla ilk
aşamada, otokorelasyon ve değişen varyans sorununun olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.
Oluşturulan VAR modeline otokorelasyon LM testi ve White değişen varyans testleri uygulanmaktadır.
Uygulanan testlerin sonuçları Tablo 6’da gösterilmektedir. Elde edilen Otokorelasyon LM testi sonuçları
P=0.7623>0.05 olduğundan yokluk hipotezi reddedilememektedir. Bu durum tahmin edilen VAR modeli için
otokorelasyon sorununun bulunmadığını göstermektedir. Aynı model için Tablo 6’da verilen değişen varyans
test sonuçlarına göre de P=0.2240>0.05 olduğundan model için yokluk hipotezi reddedilememekte ve bu
durum tahmin edilmiş olan VAR modeli için değişen varyans sorunu bulunmadığını göstermektedir.
Tablo 6. Değişen Varyans ve Otokorelasyon Testi Sonuçları
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
0.272030 Prob. F(2,112)
Obs*R-squared
0.599441 Prob. Chi-Square(2)
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
1.340544 Prob. F(9,114)
Obs*R-squared
11.86728 Prob. Chi-Square(9)
Scaled explained SS
20.61912 Prob. Chi-Square(9)
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VAR modelinde hem otokorelasyon hem de değişen varyans sorununun olmadığı tespit edildikten sonra,
sınama testlerinden geçen VAR (2) modeline devam eden aşamada Toda-Yamamoto nedensellik testi
uygulanmıştır. Bu test, Toda ve Yamamoto (1995) tarafından VAR modeli üzerinden geliştirilmiş olan bir test
istatistiğidir. Çalışmada bu testin kullanılmasının nedeni bu testte değişkenler arasında eşbütünleşme
ilişkisinin araştırılması ön koşulunun olmamasıdır. Ayrıca Toda-Yamamoto nedensellik testinin bir diğer
önemli avantajı ise analizde kullanılacak serilerin farklı düzeylerde durağan olmaları durumu geçerli
olduğunda da faydalanılabilen bir model olmasıdır. Bu testin uygulanabilmesi için ilk olarak VAR modeli
yardımıyla serilerin gecikme uzunluğu 2 (k=2) olarak belirlenmiştir. Sonrasında birim kök testlerinin
yardımıyla serilerin en yüksek düzeydeki durağanlık derecesi ise 1 (dmax=1) olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla
2 olarak tespit edilen gecikme uzunluğuna serilerin durağanlık derecesi olan dmax=1 eklenerek (dmax+k=3,
serilere VAR modeli üzerinden Toda-Yamamoto nedensellik testi uygulanmıştır (Toda ve Yamamoto, 1995:
226-247). Tablo 7 nedensellik testi sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 7. Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi Sonuçları
Bağımlı Değişken: LNER (Döviz Kuru)
Bağımsız Değişkenler
dmax+k=3
Ki Kare
P- Değeri
LNGI
3
0.396
0.940
LNGP
3
2.495
0.476
LNGPR
3
1.071
0.783
LNINF
3
5.969
0.114
ALL
15
25.405
0.044**
Bağımlı Değişken: LNGI (Altın İthalatı)
Bağımsız Değişkenler
dmax+k=3
Ki Kare
P- Değeri
LNER
3
2.217
0.528
LNGP
3
9.993
0.018**
LNGPR
3
3.506
0.319
LNINF
3
1.809
0.612
ALL
15
17.583
0.285
Bağımlı Değişken: LNGP (Altın Fiyatı)
Bağımsız Değişkenler
dmax+k=3
Ki Kare
P- Değeri
LNER
3
4.330
0.227
LNGI
3
4.508
0.211
LNGPR
3
2.352
0.502
LNINF
3
3.356
0.339
ALL
15
30.657
0.009***
Bağımlı Değişken: LNGPR (Altın Üretimi)
Bağımsız Değişkenler
dmax+k=3
Ki Kare
P- Değeri
LNER
3
2.630
0.452
LNGI
3
1.387
0.708
LNGP
3
4.613
0.101
LNINF
3
4.780
0.062*
ALL
15
23.919
0.066*
Bağımlı Değişken: LNINF (Enflasyon Oranı)
dmax+k=3
Bağımsız Değişkenler
Ki Kare
P- Değeri
LNER
3
41.28850
0.000***
LNGI
3
7.487580
0.057*
LNGP
3
2.063910
0.559
LNGPR
3
3.586353
0.309
ALL
3
56.24680
0.000***

Karar
Ho: Kabul
Ho: Kabul
Ho: Kabul
Ho: Kabul
Ho:Red
Karar
Ho: Kabul
Ho: Red
Ho: Kabul
Ho: Kabul
Ho:Kabul
Karar
Ho: Kabul
Ho: Kabul
Ho: Kabul
Ho: Kabul
Ho:Red
Karar
Ho: Kabul
Ho: Kabul
Ho: Kabul
Ho: Red
Ho:Red
Karar
Ho: Red
Ho: Red
Ho: Kabul
Ho: Kabul
Ho: Red

Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10’da ki anlamlılık düzeyini göstermektedir.
Tablo 7’de Toda-Yamamoto nedensellik analizi sonuçları verilmektedir. Döviz (dolar) kurunun (LnER)
bağımlı değişken olduğu durumda; bağımsız değişkenlerden hiçbirinin anlamlı olmadığı görülmektedir. Buna
göre bağımsız değişkenler ile döviz kuru arasında herhangi bir nedensellik mevcut değildir. Altın ithalatının
672

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

(LnGI) bağımlı değişken olduğu durumda; modeldeki bağımsız değişkenlerden yalnızca altın fiyatı (LnGP)
anlamlıdır. Altın fiyatlarından (LnGP) altın ithalatına (LnGI) doğru bir nedensellik ilişkisi söz konusudur.
Altın fiyatının (LnGP) bağımlı değişken olduğu durumda, bağımsız değişkenler anlamsızdır ve herhangi bir
nedensellik söz konusu değildir. Altın üretiminin (LnGPR) bağımlı değişken olduğu durumda; yalnızca
enflasyon oranı (LnINF) değişkeni anlamlıdır. Buna göre Enflasyon oranından altın üretimine doğru bir
nedensellik vardır. Son olarak enflasyon oranının (LnINF) bağımlı değişken olması halinde; döviz (dolar)
kuru (LnER) ve altın ithalatı (LnGI) değişkenleri anlamlıdır. Yani, döviz (dolar) kuru ve altın ithalatından
enflasyon oranlarına doğru bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Şekil 3’te seriler arasındaki nedensel ilişkiler
şematik olarak gösterilmektedir.
Şekil 3. Toda Yamamoto Nedensellik İlişkisinin Şematik Gösterimi
Altın İthalatı
(LnGI)

Altın Fiyatı (LnGPR)

Döviz (dolar) Kuru (LnER)

Altın Üretimi (LnGP)

Enflasyon Oranı (LnINF)

Şematik gösterime göre altın fiyatından altın ithalatına doğru tek yönlü bir nedensellik bulunmaktadır. Buna
göre altın fiyatı altın ithalatının nedenidir. Bir ürünün arz talep dengesine göre belirlenen fiyat, ürünün
üretimini, ithalatını, ihracatını da etkilemektedir. Dolayısı ile fiyat düzeyine göre altının üretim ve ithalatına
karar verilmektedir. Bu doğrultuda altının fiyatı ithal edilecek olan altın miktarının da nedenini
oluşturmaktadır. Altın ithalatından enflasyon oranına doğru tek yönlü bir nedensellik bulunmaktadır. Altın
üretiminin altın fiyatlarının arttığı dönemlere ertelenmesi durumunda dönemsel üretim azlığı yine fiyat
artışlarına neden olacaktır. Dolayısı ile altının hammadde olarak kullanıldığı ürünlerin fiyatında da bir artış
olabilmektedir.
Döviz (dolar) kuru ile enflasyon oranı arasında ise tek yönlü bir nedensellik bulunmaktadır. Döviz kuru
enflasyonun nedenidir. Türkiye ekonomisi verileri ile yapılan ampirik analiz bulgularına göre enflasyon oranı
ile döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisi söz konusudur. Üretimde ara malı ve yatırım mallarında büyük
oranda dışa bağımlı olduğumuz dikkate alındığında ithalata dayalı bir üretimin sonucu olarak döviz kurunda
meydana gelen artışlar maliyetler yolu ile fiyatlara yansımakta ve enflasyona neden olmaktadır.
SONUÇ
Dünyada altın miktarının sınırlı oluşu ve pek çok sektörde geniş kullanım alanının olması, bu madene olan
ilgiliyi artırmıştır. Bu unsurların yanında altının bir değişim aracı olarak kullanılıyor olması, altının finansal
piyasalar için de önemli bir fonksiyon üstlenmesini sağlamıştır. Faiz, hisse senedi, enflasyon, döviz kuru vs.
birçok faktörün altın fiyatları ile ilişkili olduğu literatürde yapılan çalışmalarda görülmektedir. Ayrıca altın;
terörizm, salgın hastalıklar, küresel ekonomik krizler, ülkeler arası politik gerginlikler vs. unsurlardan
etkilenebilmekte ve bu dönemlerde yatırımcıların bu emtiaya yöneldikleri düşünülmektedir. Özellikle Covid19 salgınının dünya üzerinde oluşturduğu küresel durgunluk ile gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde
artan enflasyon beklentisi yatırımcıyı yine altına yönlendirmiştir. Dünya altın konseyi verilerine göre 2010
yılında Dünya altın arzı yaklaşık 2805 ton iken, bu oran 2019 yılında 3534 tona, 2021 yılında ise 4666 tona
yükselmiştir (WGC,2021). Dünya da altına artan bu yatırım ilgisi çalışmanın oluşmasına katkı sunmuştur.
Altın, ekonomiler için kâğıt para emisyonuna bir güvence oluşturması ve aynı zamanda milletlerarası bir
ödeme aracı olarak kullanılması açısından küresel geçerliliği sağlayan bir ödeme ve yatırım aracıdır. Dolayısı
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ile altın fiyatı, üretimi ve ithalatı küresel ekonomik koşullardaki gelişmelerden etkilenmektedir. Altının
tarihsel süreçte para ve değişim aracı olarak kullanılması üretim arzı da ciddi bir önem arz etmektedir. Aynı
zamanda altın tarihsel süreçteki önemini günümüzde güvenli bir yatırım aracı olarak hem bireyler hem de
ülkelerin merkez bankaları açısından da korumaya devam etmektedir. Dünya altın fiyatları tarihsel bir süreçte
farklı birçok faktörün etkisi altında kalmaktadır. Dolayısı ile bireyler ve ekonomiler için büyük bir öneme
sahip olan altın küresel ekonomik ilişkiler açısından da oldukça önemlidir.
Bu çalışma Türkiye’de 2010:M6-2020:M11 dönemleri arasında altın fiyatları, döviz (dolar) kuru, altın üretimi,
altın ithalatı ve enflasyon oranları arasındaki nedensellik ilişkisini incelemiştir. Çalışmada ilk olarak
değişkenler arasındaki durağanlığı tespit edebilmek için literatürde çokça tercih edilen ADF ve PP birim kök
testleri uygulanmıştır. Her iki testin sonucuna göre değişkenlerin durağanlık derecelerinin farklılaştığı
görülmüştür. Çalışmada VAR modeli kurulmuştur. Bu modelde değişen varyans ve otokorelasyon sorunu
olmadığı uygulanan White ve LM testleri ile tespit edilmiştir. Çalışmanın serileri arasındaki nedensellik
ilişkisini tespit edebilmek için Toda-Yamamoto tarafından geliştirilmiş olan nedensellik testi uygun
görülmüştür. Bulgulara göre; altın fiyatından altın ithalatına tek yönlü bir nedensellik bulunmaktadır. Buna
göre altın fiyatı altın ithalatının nedenidir. Bir ürünün arz talep dengesine göre belirlenen fiyat, ürünün
üretimini, ithalatını, ihracatını da etkilemektedir. Dolayısı ile fiyat düzeyine göre altının üretim ve ithalatına
karar verilmektedir. Bu doğrultuda altının fiyatı ithal edilecek olan altın miktarının da nedenini
oluşturmaktadır. Yani dünya altın fiyatlarının artması bir ülkenin altın ithalatının azalmasında etkili
olabilecektir. Altın ithalatından enflasyon oranına doğru tek yönlü bir nedensellik bulunmaktadır. Altın
üretiminin altın fiyatlarının arttığı dönemlere ertelenmesi durumunda dönemsel üretim azlığı yine fiyat
artışlarına neden olacaktır. Dolayısıyla altının hammadde olarak kullanıldığı ürünlerin fiyatında da bir artış
olabilmektedir. Döviz (dolar) kuru ile enflasyon oranı arasında ise tek yönlü bir nedensellik bulunmaktadır.
Döviz kuru enflasyonun nedenidir. Türkiye ekonomisi verileri ile yapılan ampirik analiz bulgularına göre
enflasyon oranı ile döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisi söz konusudur. Üretimde ara malı ve yatırım
mallarında büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz dikkate alındığında ithalata dayalı bir üretimin sonucu
olarak döviz kurunda meydana gelen artışlar maliyetler yolu ile fiyatlara yansımakta ve enflasyona neden
olmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle altın, diğer varlıkların değerinin önemli ölçüde düştüğü ekonomik kriz
dönemlerinde de değerini koruduğundan, portföyün genel riskine karşı bir koruma olarak da kabul
edilebilmektedir. Ayrıca enflasyon dönemlerinden korunmak için önemli avantajlar sunmakta, yatırımın
çeşitlendirilmesinde önemli bir kaynak olmaktadır. Bu nedenle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde
sistemde kayıtlı olmayan altınların sisteme dâhil edilmesi, oluşturacağı mevduat büyüklüğü açısından büyük
avantajlar oluşturabilecektir.
Altın talebi ekonomilerin yaşadığı konjonktürel süreçlerle paralellik göstermektedir. Ekonomilerin içinde
bulunduğu durum birçok finansal araç gibi altın talebini de etkilemektedir. Dolayısı ile ekonomilerin
belirsizlikler ve riskler içinde geçirdiği süreçler nedeni ile ve aynı zamanda enflasyon oranın yüksek seyrettiği
dönemlerde, bireyler tasarruflarını enflasyona karşı korumak ve risklerden kaçınmak adına tasarruflarını altın,
döviz ve gayrimenkul gibi riski daha az daha güvenilir yatırım araçlarına doğru kaydırmaktadır. Öte yandan
üretim miktarının azalmaya başladığı, işsizliğin arttığı, talebin düştüğü durumlarda ise altın fiyatları sabit
kalmakta veya düşüş göstermektedir. Bu nedenle Türkiye’nin geçmişten günümüze geçirmiş olduğu
konjonktürel dalgalanmalar, uluslararası politik riskler vs. sebepler ekonomik kırılganlıkları artırmaktadır.
Dolayısıyla paranın satın alma gücünü korumak, yatırımlarını daha güvenli bir yatırım aracına bağlamak
isteyen bireyler ve ekonomik aktörler altına yönelmektedir. Altın Türkiye ekonomisi için önemini her dönem
korumaktadır. Bu yönü ile ülkemizde altın fiyatları dünyadaki gelişmelerden olduğu kadar ülke içi
gelişmelerden büyük oranda etkilenmekte ve buna bağlı olarak altın ithalatı, altın üretimi de dönemsel olarak
farklılık göstermektedir.
KAYNAKÇA
1.
Abken, P. ((1980)). The Economics of Gold Price Movements. Economic Review, 3(13).
2.
Aksu, E. (2008). Altın piyasasında fiyat oluşumu. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum.
3.
Ariovich, G. (1983). The impact of political tension on the price of gold. Journal For Studies in
Economics and Econometrics, 17-37.
4.
Baker, S. A., & Tassel, R. C. (1985). Forecasting the price of gold: A fundamentalist approach. Atlantic
Economic Journal, 13(4), 43-51.
674

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

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.

Chua, J. H., Sick, G., & Woodward, R. S. (1990). Diversifying with gold stocks. Financial Analysts
Journal, 46(4), 76-79.
Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with
a unit root. Journal of the American statistical association, 74(366a), 427-431.
Doğanalp, N., Konya, S., & Kabaloğlu, G. (2016). Türkiye’de altın fiyatlarının belirleyicileri üzerine
ampirik bir uygulama. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 15(6), 412-424.
Dooley, M. P., Isard, P., & Taylor, M. (1992). Exchange rates, country preferences, and gold. NBER
Working Paper, (w4183).
Dooley, M. P., Isard, P., & Taylor, M. P. (1995). Exchange rates, country-specific shocks, and gold.
Applied Financial Economics, 5(3), 125-129.
Gaspareniene, L., Remeikiene, R., Sadeckas, A., & Ginevicius, R. (2018). The main gold price
determinants and the forecast of gold price future trends. Economics & Sociology, 11(3), 248-264.
Granger, C., & Newbold, P. (1974). Spurıous regressıons ın econometrıcs. Journal of Econometrics.
Gujarati, D. (2004). Basic Econometrics.
Gülhan, Ü. (2020). Altın fiyatları ile vix endeksi, bist 100 endeksi, döviz kuru ve petrol fiyatları ilişkisi:
ekonometrik bir analiz. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(2),
576-591.
Hammoudeh, R., Sâri, B., & Ewing, B. (2009). Relationships among strategic commodities and with
financial variables: a new look. Contemporary Economic Policy, 27(2), 251-264.
Ibrahim, S. N., Kamaruddin, N. I., & Hasan, R. (2014). The determinants of gold prices in malaysia.
Journal of Advanced Management Science, 2(1).
İltaş, Y., & Güzel, F. (2021). Borsa endeksi ve belirsizlik göstergeleri arasındaki nedensellik ilişkisi:
türkiye örneği. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39(3), 411-424.
Levin, E., & Wright, R. (2006). Short - run and long - run determinants of the price of gold. 25.
Mahdavi, S., & Zhou, S. (1997). Gold and commodity prices as leading indicators of inflation: Tests of
long-run relationship and predictive performance. Journal of Economics and Business(49), 475-489.
Mamkarz, K. (2015). Determinants of gold price in the short term. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego., 127-137.
Moore, G. H. (1990). Gold prices and a leading index of inflation. Challenge, 33(4), 52-56.
Mucuk, M., & Uysal, D. (2009). Türkiye ekonomisinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme. Maliye
Dergisi, 157(1), 105-115.
Nair, G. K., Choudhary, N., & Purohit, H. (2015). The relationship between gold prices and exchange
value of US Dollar in India. EMAJ: Emerging Markets Journal, 5(1), 17-25.
Omağ, A. (2012). An observation of the relationship between gold prices and selected financial variables
in Turkey. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 55.
Özkan, T., & Kolay, Ç. (2016). The empirical analysis of the basic factors effecting the gold market in
turkey. In International Conference on Eurasian Economies, 573-582.
Özkul, G., & Metin, A. (2021). Türkiye’de döviz kuru oynaklığı ile dış borç stoku arasındaki ilişkinin
toda-yamamoto nedensellik testi ile analizi. Journal of Banking and Financial Research, 8(1), 46-63.
Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2),
335-346.
Ranjusha, N., Devasia, M., & Nandakumar, V. (2017). Cointegrating relation between exchange rate
and gold price. International Journal Of Research, 17(5).
Sharma, S. (2018). Determinants of gold prices in ındia. International Journal of Research and
Analytical Reviews (IJRAR), 5(4).
Sjaastad, L., & Scaccivvillani, F. (1996). The price of gold and the exchange rate. Journal of
International Money and Finance, 15, 879-897.
Syzdykova, A. (2018). Dünya altın fiyatlarını etkileyen faktörlerin analizi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi
Araştırmaları Dergisi, 5(11), 1-13.
T.C.M.B.
(2021).
https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket/collapse_25/5849/DataGroup/turkish/bie_mkalt
ytl/ adresinden alındı
Taban, S., & Kar, M. (2006). Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme: nedensellik analizi, 1969-2001.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 167.
675

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Tarı, R. (1999). Ekonometri. İstanbul: Alfa Yayınları.
Temelli, F., & Şahin, D. (2019). Hisse senedi fiyatları, altın fiyatları ve ham petrol fiyatları arasındaki
nedensellik ilişkisinin analizi. Ekev Akademi Dergisi, 77, 161-178.
Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical ınference in vector autoregressions with possibly
ıntegrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250.
Toda, H., & Yamamoto. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated
processes. Journal of Econometrics, 66, 225-250.
Toraman, C., Başarır, Ç., & Bayramoğlu, M. F. (2011). Altın fiyatlarını etkileyen faktörlerin tespiti
üzerine: mgarch modeli ile bir inceleme. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(1), 37.
Tufail, S., & Batool, S. (2013). An Analysis Of The Relationship Between Inflation And Gold Prices:
Evidence From Pakistan. The Lahore Journal of Economics, 18(2), 1.
TUİK. (2021). https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fiyat-106 adresinden
alındı
Vural, M. G. (2003). Altın piyasası ve altın fiyatlarını etkileyen faktörler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası.
WGC. (2021). https://www.gold.org/goldhub/data adresinden alındı

676

2nd INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

September 28-29,2022-Istanbul

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİNİN İLKİN TƏDQİQİ DÖVRÜ
THE PRIMARY STUDY PERIOD OF HUSSAIN JAVID'S WORKS
Sevinc DADASOVA
ORCID: 0000 0001 5315 3228
ÖZET
H.Cavid əsərlərinin ilk tədqiqi Azərbaycan sovet hakimiyyəti illərinə təsadüf edir. Ədəbi fəaliyyətə XX
əsrin əvvəllərindən başlamasına baxmayaraq, 1920-ci ilə qədərki mətbuat nümunələrində “Sevinmə, gülmə,
quzum!” və “Pəmbə çarşaf” şeirlərinə yazılmış etiraz məktublarından savayı, şairin əsərlərinə dair heç bir
ciddi tənqidi yazıya rastlanmır. Yaradıcılığının əsas hissəsi sovet dönəminə təsadüf edən şairin inqilabdan
öncə üç dram əsəri və iki şeir toplusu işıq üzü görmüşdür. Dramların səhnə tarixi isə 1921-ci ildən başlayır.
H.Cavid yaradıcılığının tədqiqinin ilkin mərhələsini dövri mətbuatda nəşr edilmiş elmi, tənqidi və publisist
yazılar təşkil edir. Fərqli müəlliflərin imzasıyla işıqlanan bu məqalələr şair haqqında ümumi, obyektiv fon
yaranmasına yardım edirdi. Bəzən bu məqalələr biri-birini cavablandıran polemik xarakterli yazışmanı
xatırladır.
Bu kimi polemik yazılardan biri də Ə.Nazimin tənqidi məqaləsinə “Çora Batır”ın (Əli bəy Hüseynzadə)
cavabıdır. Müəllif Ə.Nazimin şairin əsərlərinə yazdığı iradları əsassız sayaraq, H.Cavid yaradıcılığına fərqli
yöndən yanaşmış və məqalədə diqqəti şairin Azərbaycan ədəbiyyatında göstərdiyi xidmətlərə yönəltmişdir.
“Çora Batır” əruzun türk dilində tətbiqini H.Cavidə qədər Abbas Səhhət, Məhəmməd Hadi, Əli bəy
Hüseynzadə və s. tərəfindən də işləndiyini qeyd edir. “Biz “Cavid”i ictimai və fəlsəfi cəhətdən deyil, bir şair
olaraq qəbul etdiyimizdən ona bu cəhətdən yaklaşdıq. “Cavid”in lisanımız üzərində yapdığı təşrih bugünkü
müvəffəqiyyətlərdən başka yarınkı lisanımız üçün böyük bir zəmin hazırlamış olur. Bu qədər...” (1.s.187)
Görkəmli pedaqoq, şair, yazıçı Abdulla Şaiq H.Cavid yaradıcılığını şairin sağlığı dövründə ətraflı, dərin
tədqiq etmiş ədiblərdəndir. Onun fikrincə, H.Cavidin yazdığı bütün əsərlər, bütün obrazlar insanlığın,
gəncliyin ibrət ala biləcəyi çeşiddəndir. Əsərlərinin hər biri özündə zamanının naqisliklərini,
çatışmazlıqlarını əks etdirir. Susulan gərçəkləri dilləndirən şairin əsərləri üzərindən keçilməsi çətin olan
həqiqətlərin təzahürüdür.
H.Cavid dramları Azərbaycan teatr repertuarının zənginləşməsinə və inkişafına əvəzsiz qulluq etmiş
əsərlərdir. Bu külliyyat mövzu baxımdan orijinal, ideya cəhətdən düşünülüb işlənmiş əsərlər olsalar da
mövcud siyasi rejimin təqib və tənqidlərindən kənar qalmırdılar. Çünki bu əsərlərin ilham qaynağı “Böyük
Oktyabr inqilabı”ndan alınmırdı.
Artıq 1937-ci ilin yayında bir çox elm-mədəniyyət və ictimai xadim kimi Hüseyn Cavid də əsassız
suçlamalar sonucu siyasi qurbana çevrilərək həbs olunmuşdu. Qeyd etmək istərdim ki, adları çəkilən
tənqidçilərdən bir qismi (Mustafa Quliyev, Hənəfi Zeynallı, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əli Nazim, Xəlil
İbrahim və.s.) elə Hüseyn Cavidlə eyni taleyi paylaşmışlar. Onların hər birinin cəza tədbirləri dövründə ya
sürgün, ya da ölümə məhkum olaraq həyatlarına son verilmişdir.
Açar Sözlər: H.Cavid, Tənqid, Dram, İnqilab, Məqalə, Tədqiq, İdealizm
ABSTRACT
The first study of H.Javid's works coincides with the years of Soviet rule in Azerbaijan. Despite the fact that
he started his literary activity at the beginning of the 20th century, in the press samples until 1920, "Don't be
happy, don't laugh, my lamb!" and except for letters of protest written on the poems "Cotton Sheet", no
serious critical writings on the poet's works can be found. The main part of the poet's creativity coincided
with the Soviet period. Before the revolution, three plays and two collections of poems were published. The
stage history of dramas began in 1921.
The initial stage of the study of H. Javid's creativity is made up of scientific, critical and journalistic articles
published in periodicals. These articles published by different authors helped create a general objective
background about the poet. Sometimes these articles are reminiscent of polemical correspondence.
One of such polemical writings is the response of "Chora Batir" (Ali Bey Huseynzade) to A.Nazim's critical
article. The author considered A.Nazim's comments on the poet's works unfounded, approached the work of
H.Javid from a different direction, and in the article focused on the services rendered by the poet in
Azerbaijani literature. The interpretation of "Chora Batir" in Turkish was carried out by Abbas Sahhat,
Muhammad Hadi, Ali Bey Huseynzade, and others until H. Javid. mentions that it was also processed by
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"We approached Javid as a poet, not socially and philosophically, so we approached him in this way.
"Javid"'s analysis of our language, apart from today's successes, prepares a great foundation for our language
tomorrow. And that’s that..." (4.p187)
The prominent educator, poet and writer Abdulla Shaig H. Javid is one of the writers who deeply studied the
development of the poet's health. In his opinion, all the works and images written by H.Javid are products of
humanity and youth that can be learned from. Each of the works reflects the imperfections and shortcomings
of its time. The works of the poet who speaks the silent truths are the manifestation of truths that are difficult
to pass.
H. Javid's dramas are works that have served irreparably to the enrichment and development of the
Azerbaijani theater repertoire. Although these collections are original, ideologically thought-out works, they
were not exempted from persecution and criticism of the current political regime – as these works were not
inspired by the "Great October Revolution".
Already in the summer of 1937, Huseyn Javid, like many science-culture and public figures, was arrested as
a result of baseless accusations and became a political victim. I would like to note that some of the
mentioned critics (Mustafa Guliyev, Hanafi Zeynalli, Yusif Vazir Chamanzaminli, Ali Nazim, Khalil
Ibrahim, etc.) shared the same fate as Huseyn Javid. Each of them ended their lives either in exile or were
sentenced to death.
Keywords: H. Javid, Criticism, Drama, Revolution, Article, Research, Idealism
GİRİŞ
Azərbaycanda romantizm ədəbi cərəyanının yaradıcılarından olan, mənzum dram janrının banisi Hüseyn
Cavid xıx əsrin sonu, XX əsrin əvvəlində (1882-1941) yaşayıb yaratmışdır. Hüseyn Cavidin əsərləri mövzu
baxımından ümumbəşəri problemləri canlandıran, fəlsəfi ruhlu, bu gün də müasir dünyamız uçun aktual
hesab edilən mültikultural dəyərləri təcəssüm etdirən yaradıcılıq nümunələridir. Şairin yaradıcılığı müxtəlif
zamanlarda, fərqli aspektlərdən işlənərək dərin təqiqat dövrü keçmişdir. Bu əsərlərə olan münasibət ölkədə
baş vermiş siyasi- ideoloji dəyişikliklərdən bilavasitə aslı olmuşdur. Bu məqalədə biz H.Cavid
yaradıcılığının ilk tədqiqi dövrünə (1910-1937) nəzəri baxış keçirəcəyik.
H.Cavid yaradıcılığının ilk tədqiqini onun 1913-1937-ci illərdə mətbuatda nəşr olunan elmi, tənqidi və
publisist yazıları təşkil edirdi. Yaradıcılığı dövründə şairin əsərlərinə və tamaşalarına müxtəlif prizmalardan
yanaşılmış və təhlil olunuşdur. Heç bir nüansı gözdən qaçırmayan tənqidçi və ədəbiyyatşünasların
mətbuatdakı tənqidləri, ədəbi mübahisələri, polemikarı şairin yaradıcılığının daha da bərkiməsinə,
mükəmməlləşməsinə qulluq etmişdir. Təbii ki, söhbət ədalətli və obyektiv yanaşmadan gedir.
H.Cavid əsərlərinin ilk tədqiqi Azərbaycan sovet hakimiyyəti illərinə təsadüf edir. Ədəbi fəaliyyətə XX
əsrin əvvəllərindən başlamasına baxmayaraq, 1920-ci ilə qədərki mətbuat nümunələrində “Sevinmə, gülmə
quzum” və “Pəmbə çarşaf” şeirlərinə yazılmış cavab xarakterli məktublardan savayı, şairin əsərlərinə dair
heç bir ciddi tənqidi yazıya rastlanmır. Yaradıcılığının əsas hissəsi sovet dönəminə təsadüf edən şairin
inqilabdan öncə cəmi üç dram əsəri və iki şeir toplusu işıq üzü görmüşdür. Dramların Azərbaycan teatr
səhnəsindəki fəaliyyət tarixi isə 1920-ci ildən başlayır. “1920-ci ildə Hüseyn Cavidin “İblis” faciəsi ilk dəfə
Aşqabadda oktyabr ayında tamaşaya qoyulur. Bu faktı da Qulam Məmmədli aşkarlamışdır. O, həmçinin belə
bir faktı da nəzərə çarpdırır ki, Cavidin “Şeyda” pyesi ilk dəfə 1919-cu ildə Aşqabadda, sonra Səmərqənddə
oynanmışdır. (4.s.25)
Azərbaycan sovet yazıçı və tənqidçiləri tərəfindən diqqətlə izlənən H.Cavid əsərləri bəzən tam kitab
şəklində çapdan çıxmazdan öncə səhnələşdirilirdi. Bu zaman marksist tənqidi əsərlərin mövzusuyla bərabər
səhnə performansını da təhlil edərək tamaşaçı mühakiməsinə buraxırdı. H.Cavid yaradıcılığının ilkin dövr
tədqiqatının əsas hissəsini təşkil edən tənqidi məqalələr bəzən qatı marksist, bəzən ədəbi-estetik, bəzən də
qərəzli, əsası olmayan yazılardan ibarət olurdu.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Hüseyn Cavid ədəbi tənqidə qarşı deyildi, lakin tənqid qərəzli, yaxud sözlərin, cümlələrin təshih yerinə
təhrif olunmasına razı qalmırdı. Belə ki, 1913-cü ildə “Şəlalə” (aylıq jurnalın fəaliyyət müddəti 1913-14 ci
illər, Bakı) jurnalında çap olunmuş “Sevinmə, gülmə quzum” adlı şeirinin təhrif olunması şair və bəzi
məsləkdaşları tərəfindən narazılığa səbəb olur. Buna cavab olaraq H.Cavid 12 may 1913-cü il “İqbal”
(gündəlik qəzet, fəaliyyət müddəti 1912-15 ci illər, Bakı) qəzetində “Cavablara cavab, yaxud ikinci rica”
adlı məqaləsini dərc etdirir. Məqalədə şairin, xüsusilə, tənqidə qarşı münasibəti diqqəti cəlb edir: “Bir tənqid
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ki, məhəbbət və səmimiyyətdən ari, xudfüruşluq və xidkamlıq nəticəsi olaraq yürüdülürsə, o yürüməz, daha
doğrusu yürüyəməz, yürüsə belə əmin olmalı ki, səbatsız olur. Çapıq yorulur...” (7.s.65)
Hüseyn Cavidin Türkiyədə təhsil aldığı illərdə (1905-1909) yazmış olduğu “Pəmbə çarşaf” şeiri də ədəbi
ictimaiyyətdə birmənalı qarşılanmamışdır. Belə ki, bu şeir ölkə mətbuatında dərc olunduğu zaman bir çox
mütəfəkkir ziyalıların qəzəbinə tuş gəlir. Müasir çağın gənc şairinin çarşabı müdafə edib, qadının
örtülməsini dəstəkləyən fikirlərinə qarşı ədiblər tərəfindən kəskin etiraz bildirilir. Azərbaycan
romantizminin nümayəndəsi, azadlıq və hürriyyət mücahidlərindən olan Məhəmməd Hadi 1914-cü ildə
“Əlvahi- Nəfasət” şeiri ilə H.Cavidə özünəməxsus bir tərzdə cavab vermişdir.
Bir ildırım olsam da əritsəm gecələrdənBir parça olan örtüyü gül üzlü səhərdən (8.s268).-misraları ilə başlayan bu şeir-məqalənin sərlövhəsində “Şairi nəsihətpərvər Hüseyn Cavid bəradərimə”
sözləri qeyd olunmuşdur. Bu şeirdə demək olar ki “ Pəmbə çarşaf”ın hər fikri, hər kəlməsi əks qarşılığını
tapıb. Məhəmməd Hadi bu yazısında Cavidi tənqid edərək, ağı qaradan seçməyə, işıqlı yolla, cəhaləti birbirindən fərqləndirməyə, hürriyyətə səsləyir. Onu da qeyd etmək lazımır ki, H.Cavidin sonralar yazdığı bir
çox əsərləri “Pəmbə çarşaf”ın amalını təkzib edərək qadına mücadilə ruhu aşılayan əsərlər olmuşdur.
Bu illərdə şairin əsərlərinə hələ ki, tənqidi müstəvidən kənar mnasibət göstərilirdi. 20-ci illərdə dövri
mətbuatda şairin ünvanına pərəstiş, ehtiram dolu yazılara daha çox rast gəlinirdi. Çünki yenicə qurulmuş
sosialist dövlətin proletar ədəbiyyatı fundamentini təzəcə atmış və hələ tam formalaşmamışdı. Məsələn
“Azərbaycan füqarası” qəzetinin 1921-ci il 20 noyabr sayında tənqidci Hacı İbrahim Qasımov ““Şeyx
Sənan” pyesinin teatr göstərisindən yazırdı: “Belə qiymətli ədibin tərəfindən yaradılan bu pyesi görmək
üçün teatra əcələ və əvvəlldən axıradək bu pyesə tamaşa etməklə biz Hüseyn Cavidin pyesini tənqidə cəsarət
edəməyiz. Çünki Cavidi tənqid üçün ikinci bir Cavid lazım gəlir ki, o da zənnimizcə, bizdə yox kimidir”
(7.s.117).
H.Cavid yaradıcılığının tədqiqinin ilkin mərhələsini dövri mətbuatda nəşr edilmiş elmi və publisist yazıların
təşkil etdiyini daha öncə də qeyd etmişdik. Fərqli müəlliflərin imzasıyla işıqlanan bu məqalələr şair
haqqında ümumi obyektiv fon yaranmasına yardım edirdi. Bəzən bu məqalələr bir- birini cavablandıran
polemik xarakterli yazışmanı xatırladır. Məsələn: “1921-ci il noyabrın 15-də “Cim” imzası ilə “Şeyx Sənan”
haqqında yazılmış məqaləyə Xəlil İbrahim “Kommunist” qəzetinin növbəti üç sayında ətraflı bir cavab
vermiş və özü də məqaləni “Möhtərəm “Cim”ə cavab” adlandırmışdır. X.İbrahim polemikaya girdiyi tənqidi
qeydləri bənd-bənd sadalayaraq, onların əsassızlığını sübuta yetirir” (1.33-34). Belə ki, “Cim” (bu arada
“Cim” Cəfər Cabbarlı imzasıdır) yazdığı məqalədə əsərin müəllifinə bir neçə sual ünvanlayır. Hüseyn
Cavidə ünvanlanmış “Cim”də maraq doğuran bir sıra sualları tənqidçi Xəlil İbrahim “Kommunist” qəzetində
geniş, əhatəli məqalələrlə cavablandırmışdı. “Möhtərəm “Cim”ə cavab” başlıqlı məqaləsilə X.İbrahim
“Cim” tərəfindən irəli sürülən bütün iradları əsassız və yersiz hesab edərək onlara dolğun cavablar verməklə
H.Cavidin haqlı olduğunu sübuta yetirməyə çalışmışdır. Sonda iradlarını sütuna salıb bəndlərlə sadalayan
“Cim”ə müraciətlə yazmışdır: “Ədəbi tənqid şübhəsiz bir sütunla göstərilməz. Məqsəd “sətir hesabı”
almaqsa, o başqa, yoxsa yazı olsun deyə ağıza gələni yazmaq, yaxud qarelərə tovzif satmaq pək də xoş bir
şey olmasa gərək....”(1.s75) Ümumiyyətlə, Xəlil İbrahim “Şeyx Sənan”ı H.Cavidin ən güclü əsəri hesab
edirdi. Onun fikirincə insanları birləşdirmək, aradakı din fərqini yox etmək naminə Sənanın şərab içib, xaç
taxması yüksək fəlsəfi anlam daşıyir.
H.Cavid əsərlərinə realist ədəbi prinsipinə uyğun yanaşma sərgiləyən C.Cabbarlının şairdən gözləntisi real
həyatdan, sovet cəmiyyətindən, işçi-əməkçi xalqın rifahını təcəssüm etdirən əsərlərin yazılması idi. Sovet
qruluşundan öncə yaradıcılığa başlamış gənc C.Cabbarlı zehni-təfəkküründə ulaşdığı yeni quruluş ədəbi
düşüncəsini oturuşmuş, bəlli dünyagörüşünə sahib, fəlsəfi əsərlər ustadı H.Caviddən də umurdu. Bu
səbəbdən C.Cabbarlı ədibi bir sənətkar kimi yüksək qiymətləndirib, ona rəğbət bəslədiyi halda, əsərlərinə
tənqidi mövqedən yanaşırdı. C.Cabbarlı: “Caviddə su kimi duru, almas kimi saf, parlaq və oynaq bir lisan
vardır ki, bu islahına çalışan lisanımızın təkamül özülü ola biləcəkdir zənnindəyik. Zatən, bir millət üçün
lisanı onun şairləri, ədibləri yaradırlar ki, Cavid də bu cəhətdən qiymətlidir. Bizcə Cavidin orta bir yol
götürmüş lisanı Azərbaycanda tətbiq ediləcəyi kimi, ərəbləşmiş Fikrət və Hamid lisanlarını da meydandan
sıxıb çıxaracaqdır” (1.s.114).
Ədibin “Şeyx Sənan” dramı ictimaiyyət tərəfindən çox sevilməsinə baxmayaraq ədəbi-ictimai mühakiməyə
çıxacaq qədər tənqidlərlə üzləşmişdi. 1924-cü ilin dekabr ayında Əli Bayramov adına klubda “Şeyx
Sənan”ın ədəbi- ictimai mühakiməsində Cəfər Cabbarlı 20 səhifəlik məruzəsilə prokuror sifətində çıxış
etmişdir. Sənanın riyakar, vəfasız, müftəxor, yalançı, dönük və s. kimi mənfi keyfiyyətlərlə dolu bir insan
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olduğunu müxtəlif dəlillərlə sübut etməyə çalışmışdır. Bir ay sürən bu mühakimə: “Şeyx Sənan” hazırki
ictimai tərbiyə nöqteyi-nəzərindən cəmiyyət üçün zərərlidir” qərarı ilə sonlanmışdır. Lakin buna
baxmayaraq əsər teatr səhnələrində öz varlığını davam etdirirdi. Böyük dramaturq Cəfər Cabbarlının
gətirdiyi arqumentlər zamanının ideoloji tələbinin mizanında olduğu və dramaturqun əsərə fəlsəfi deyil,
realist yöndən yanaşaraq təhlil etdiyi üçün burda heç bir qərəz və sənətkar qısqanclığından söhbət gedə
bilməz.
Ötən əsrin 20-30-cu illərində ədəbiyyat, ədəbi tənqid mövcud ideologiyanın köməkçi qolu kimi seçilərək
fəaliyyət göstərirdi. Təbii ki, ədəbiyyatın siyasətə qulluq etməsi həm ədəbi-bədii irəliləyişi ləngidir, həm də
“sənət sənət üçündur” prizmasından çıxaraq ədəbi azadlığı boğub, hər sənətçinin sığmadığı çərçivə yaradırdı.
Tənqidçilərin özlərinin belə tam dərk etmədikləri siyasi durumun reallığı yazılan tənqidlərin bəzən özüözünü təkzib edərək ədəbi mühitdə yeknəsəklik əmələ gəlməsinə səbəb olurdu.
Hüseyn Cavid yaradıcılığını ilk gündən izləyən, ona rəğbət bəsləyən Əli Nazim 1914-cü ildə “İqbal”
qəzetində “Qardaşım H.Cavid” başlıqlı şeirində şairi öyərək ona: “Məndən ona alqış, ona təzim, ona
hörmət” deyirdisə, sonralar sovet hakimiyyəti illərində Sank Peterburqda Şərqşünaslıq institutunda oxumuş,
Moskva Universitetinin aspiranturasını bitirmiş bir ədəbiyyatşünas, tənqidçi kimi H.Cavidi qatı tənqid
edənlərdən olmuşdur. 1924-cü ildə “Kommunist” qəzetində H.Cavidin “İblis” əsərinə tənqidi məqalə yazan
Əli Nazim əsəri materializm nöqteyi-nəzərindən tənqid etməyə üstünlük verərək ordakı idealizmi rədd edir.
Ümumiyyətlə, Ə.Nazim materialist olmayan şəxslərin, filosofların əsərlərinin “həp tərəddüd, həp
şübhə”lərlə dolu olduğunu düşünür və H.Cavidin bütün əsərlərini bu rakursdan təhlil olunmasına üstünlük
verirdi. “İblis hər şeydən əvvəl həyati və maddi degildir. Bir çoq təzadlar, tərəddüd və şübhələrlə bərabər,
bütün bunları doğuran xırda burjua məfkurəsi vardır. Onda bütün hadisələrə həp bu cəhətdən yaqlaşılmışdır”
(1. s171).
Ölkədəki ictimai-siyasi təfəkkür sosial- mədəni həyatda möhkəmlənməkdə olan kommunist ideologiyasının
tələbinə uyğun şəkildə inkişaf etməkdə idi. Bu dövrdə ədəbi əsərlərin yazılması və onların tənqidi sovet
ideoloji kontekstinin nəzərə alınması ilə şərtlənirdi. Əli Nazimin H.Cavidin “İblis” əsərinə yazdığı tənqidi
məqaləsinə bu rakursdan yanaşdıqda məqalədəki bu ifadələr dövrün tələbinə uyğun öz əsaslı təsdiqini tapır:
“Bu əsərdə də şairin Allah haqqındakı fikri: “Həm var, həm yoq: istərsək vardı, istərsək yoq. Varlığı yoq,
yoqlığı varlıqdan daha dilbər”dir. Fəqət bizim fikrimizcə Allahın “varlığı” yoq, “yoqluğu” vardır. İblisdə ən
bariz həqiqət budur” (1.s.171-172).
Bəzən əsərlərin tədqiqini təşkil edən tənqidi məqalələrin polemik yazışması şair haqqındakı ictimai fikrin
formalaşmasında təzadların yaranmasına gətirib çıxarırdı. Bu kimi polemik yazılardan biri də Ə.Nazimin
göstərmiş olduğumuz məqaləsinə “Çora Batır”ın (Əli bəy Hüseynzadə) 1925-ci ildə “Yeni yol” qəzetində
yazmış olduğu çox maraqlı cavabıdır. Müəllif Ə.Nazimin iradlarını əsassız sayaraq, H.Cavid yaradıcılığına
fərqli yöndən yanaşmış və məqalədə diqqəti şairin Azərbaycan ədəbiyyatında göstərdiyi xidmətlərə
yönəldmişdir. “Çora Batır” əruzun türk dilində tətbiqini H.Cavidə qədər Abbas Səhhət, Məhəmməd Hadi,
Əli bəy Hüseynzadə və s. tərəfindən də işləndiyini qeyd edir. “Nəticə olaraq deyirik ki, Cavid incə ruhlu bir
şair olmaq ilə bərabər türk dilini əruz vəzni ilə qarışdıran və bir-birindən ayrılmaz bir hala sokan sənətkardır.
Biz “Cavid”i ictimai və fəlsəfi cəhətdən deyil, bir şair olaraq qəbul etdiyimizdən ona bu cəhətdən yaklaşdıq.
“Cavid”in lisanımız üzərində yapdığı təşrih bu günkü müvəffəqiyyətlərdən başka yarınkı lisanımız üçün
böyük bir zəmin hazırlamış olur. Bu qədər...” (1.s187)
Görkəmli pedaqoq, şair, yazıçı Abdulla Şaiq H.Cavid yaradıcılığını şairin sağlığı dövründə ətraflı, dərin
tədqiq etmiş ədiblərdəndir. Onun fikrincə H.Cavidin yazdığı bütün əsərlər, bütün obrazlar insanlığın,
gəncliyin ibrət ala biləcəyi çeşiddəndir. Əsərlərinin hər biri özündə zamanının çatışmamazlıqlarını əks
etdirir. Susulan gərçəkləri dilləndirən şairin əsərləri üzərindən keçilməsi çətin olan həqiqətlərin təzahürüdür.
Bu səbəbdən bu yaradıcılıq nümunələri ciddi tədqiqat predmetidir.
A.Şaiq şairin “İblis” əsərinə daha fərqli baxış sərgiləyərək, H.Cavidin tamaşaçıya çatdırmaq istədiyi əsl
həqiqətlərin üstünü açmışdır. O, hər bir xırdaçılıqdan və gərəksiz bəhanələrdən uzaq bir düşüncə tərzi ortaya
qoyaraq məcradan yayınmadan “İblis”in yaranma səbəbini və əhəmiyyətini düzgün qiymtləndirmişdir. Əli
Nazimdən fərqli olaraq Abdulla Şaiq “İblis”in realist bir əsər olduğunu düşünür. “Cahan müharibəsini tərsim
edən bu əsərində Şərq və Qərb həyatını, onların ictimai, ruhi və siyasi əhvalını və yaşamaq üçün çırpınan
türk xalqının bəxtiyar olmasına əngəl olan bütün səbəbləri və maneələri həqiqi və canlı surətdə göstərməyə
müvəffəq olmuşdur. Əsərdəki baş qəhrəmanlar Arif, İblis və Elxan həyat və həqiqətdən alınmış tiplərdir.
Cavidin bütün əsərləri içində “İblis” qədər həyati və realist bir əsər yoxdur zənn edərəm”(3.s52). A.Şaiq
Qərbin XVII-XVIII əsrlərini istihalə (keçid ) dövrü adlandıraraq bizim XX əsrlə eyniləşdirir. Onun fikrincə
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necə ki, Hötenin “Faut”u, Şekspirin “Hamlet”i tarixi dövrün reallıqlarını, əhvalı- ruhiyyəsini biruzə verən
tiplərdir, eləcə də Cavidin “İblis”ı XX əsrdəki türk xalqlarının istihalə dövrünü əks etdirən tarixi simalardır.
Demək olar ki, şairin bütün əsərlərinə bu cür fərqli münasibət olmuşdur. Təbii ki, bütün tənqidçilərin əsərə
eyni təhlil və ya rəy vermələrini ummaq doğru olmazdı. Lakin marksist tənqidinin əsərlərdə qüsur axtarışı
onların bədiiliyini geridə qoyaraq, sənətçi nüfuzuna kölgə salırdı. Çünki tənqidlər çox vaxt qərəzli,
reallıqdan uzaq və fərqli yanaşma daşıyırdı. Sonralar İttiham olunmuş şairlərin, yazarların bəraəti bu
həqiqəti bir daha təsdiqləyir.
Bu dövrlərdə H.Cavid yaradıcılığını daha dərindən tədqiq edən, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ilk
tədqiqatçılarından olan ədəbiyyatşünas alim Hənəfi Zeynallıdır. O, H.Cavid yaradıcılığı ilə ciddi məşğul
olan, şairin əsərlərinə aid elmi məqalələr yazan ilk tənqidçidir. Onun “Şeyda” xüsusunda qısa bir mülahizə”
(1923-ci il), “Maral” xüsusunda qısa mülahizə” (1923-cü il), “Hüseyn Cavidin yazdığı “Peyğəmbər”
haqqında mülahizələrim” (1926-cı il) və “Şeyx Sənan” haqqında mülahizələrim” (1927-ci il) adlı elmi
əsərləri şairin ədəbi mühitini, dövrünü, həyat yolunu və əsərlərinə olan münasibəti geniş əhatə edir.
H.Zeynallı “Şeyda” faciəsini şairin yazdığı pyeslər içində günün reallığına uyğun gələn, yaşanan həyatın
içindən alınan, nisbətən müasir və inqilab ruhlu bir əsər kimi qiymətləndirir. Bu əsərdə H.Cavidin
inqilabçılara qarşı rəğbətini, əsərin qəhrəmanı olan Şeydanın zəif cəhətlərini, Qara Musanın əzmkarlığı ilə
ön plana çıxmasını görürük. Müəllifə görə faciənin adı “Şeyda” yox, əsərdəki canlılığı, yolundan
dönməzliyi, qəti və qərarlılığı ilə seçilən digər qəhrəman “Qara Musa”nın adı ilə adlandırılması daha məqbul
olardı. H.Zeynallı şairin “Maral” faciəsini “Şeyda” ilə müqayisədə çox zəif və dar çərçivə içərisində görür.
Tənqidçiyə görə əsərdəki qəhrəmanların hər biri şəxsi səadətini düşünən, daha çox öz daxili qlafına çəkilib,
ictimai həyat və ictimai ideallardan uzaq yaşam sürən tiplərdir. Müəllifə görə şair bu əsərdə inqilab ruhlu bir
mövzu canlandırmasa da feodalizmin harınlığından doğan əxlaqsızlığı, qadın hüquqsuzluğunu, varlı
təbəqənin kor zülmünü qələmə almışdır.
H.Zeynallı “Hüseyn Cavidin yazdığı “Peyğəmbər” haqqında mülahizələrim” adlı 50 səhifəlik elmi
məqaləsinə dövrünün mövcud ədəbi durumunun təsviri ilə başlayır. Müəllif ədəbiyyatın insan həyatında və
onun sosial varlıq kimi fəliyyət göstərməsində oynadığı rolun əhəmiyyətindən bəhs edir.
Tənqidçi H.Cavid yaradıcılığına ümumi bir baxış keçirərək, onun əsərlərinin ideoloji baxımdan dövrün
tələblərinə cavab vermədiyinə, müasirlərinə nisbətdə geri qaldığına, dünyanın mizanını dəyişən böyük
“proletar inqilabından” nəsibini almadığı qənaətinə gəlir. Şairin realizm ədəbi cərəyanından uzaq düşüncəyə
sahib, filosifyanə əsərlərilə romantik ədəbi janr çərçivəsindən bir addım belə kənar çıxa bilmədiyini
söyləyir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq H.Zeynallı H.Cavidin sovet konyekturunun ideoloji estetik
tələbinə uyğun əsərlər yaratmağa qadir ciddi bir sənətkar olduğunu düşünür. “Hüseyn Cavid bir osmanlı
ədəbiyyatı dəstpərvərdəsi, bir azərbaycanlı balası olduğu üçün ədəbiyyatımızda göstərdiyimiz dairə xaricinə
çıxmamış, qalmışdır. Kim bilir, bəlkə bu hal müvəqqəti bir zaman üçündür. Bəlkə da biz burada bu sətirləri
mütaliə edərkən möhtərəm şairimiz nə kimi möhtəşəm və böyük bir mövzu düşünür ki, birdən-birə parlasın
və əsrinin mafövqinə çıxmış olsun” (3.s.19).
Hüseyn Cavidin romantik bir yazar kimi ədəbi əsərlər yaradarkən mövcud mürəkkəb tarixi zaman kəsiyi ilə
qane olmadan, bu günün gerçəkliklərini görməzdən gəlib, əski tarixi qəhrəmanlara müraciət etməsi, türkislam ədəbi mədəni mühitinin təsirindən çıxmaması həm onun təhsili, həm yaşayıb-yaratdığı mühit,
idealları, həm də patriotik ruhda formalaşmış ədəbi düşüncə tərzilə əlaqədardır. Hüseyn Cavid əsərləri
dönəmin siyasi ideologiyasının inkişafına birbaşa təsir göstərməsələr də, bu əsərlər hər zaman yoxsul
təbəqənin acınacaqlı durumunu, cəmiyyətdəki əzilən qadın hüquqlarının ağır fəsadlarını, ülvi-bəşəri
hisslərin dünya düzənindəki rolunun önəmini təcəssüm etdirmişdir.
“Şeyx Sənan” haqqında mülahizələrim” məqaləsində H.Zeynallı o zamanki səhnə və oxunan ədəbiyyata
diqqət yetirilməsinə vurğu edir. Bir neçə müəllifin (M.F.Axundov, N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyevin) tutarlı
əsərindən başqa səhnədə yer alan tamaşaların əksəriyyəti ruscadan bayağı tərcümə və boyat idi. Belə bir
zamanda teatr səhnəsinə qədəm qoymuş ““Şeyx Sənan” öz orijinal mövzusu və təkrarsız axıcı diliylə
tamaşaçını özünə vurğun edə bilmişdi. H.Zeynallı da öz məqaləsində bu cəhətə üstünlük verərək: “Müəllifin
əcnəbi dildə deyil, əvvəlcə Azərbaycan və sonra İstambulda təhsil görməsi dil və ifadə cəhətdən əski
pyeslərdən qat-qat canlı, qat-qat təbii, səlis və səmimi idi” (3.s. 66) deyə yazırdı.
Əsər teatr səhnələrində böyük uğurlara imza atır. Qürbətdən vətənə dönən yazıçı Yusif Vəzir Çəmənzəminli
əsərin tamaşasını izlədikdən sonra “Şeyx Sənan”ın qoyuluşu, səhnə quruluşu, artistlərin oyunu yazıçıda
böyük heyrət və heyranlıq hissləri doğurur. Belə ki, o “Kommunist” qəzetinin 1926-cı il 1 noyabr tarixli
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sayında “Yeddi il sonra” adlı məqaləsində bu əsərin timsalında Azərbaycan teatrının tərəqqisinə şahid
olaraq, onu “Mədəni millətlər teatrosu” sıralarında gördüyünü yazır.
H.Cavid dramları Azərbaycan teatr repertuarının zənginləşməsinə və inkişafına əvəzsiz qulluq etmiş
əsərlərdir. Bu külliyyat mövzu baxımdan orijinal, ideya cəhətdən düşünülüb işlənmiş əsərlər olsalar da
mövcud siyasi rejimin təqib və tənqidlərindən kənar qalmırdılar. Çünki bu əsərlərin ilham qaynağı böyük
“Oktyabr inqilab”ından alınmırdı. Uzaq keçmişin böyük ideallarını canlandıran bu əsərlərin mövzusu inqilab
sonrası problemləri tərənnüm etmədiyi və ondan uzaq olduqları üçün burjua qalığı, mürtəce ədəbiyyatı
siyahısına aid edilərək qamçılanırdı.
Hüseyn Cavid irsini dərindən tədqiq edərək onlara dövrün ideologiyasına uyğun qiymət verməyə çalışan
tənqidçilərdən biri də Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarı (1922-1928) Mustafa Quliyevdir. O Cavid
külliyyatını diqqətlə izləmiş, yazılan hər yeni əsərə dövlət nöqteyi-nəzərindən yanaşaraq münasibət
bildirmişdir. Tənqidçinin mövqeyi hər nə qədər qərəzçilikdən uzaq olsa da marksist tənqidinin nəticələri
yetərincə sərt və acımasız olurdu. O, H.Cavidin ictimai-siyasi hadisələrə laqeyd qalmasını, əsərlərində
həyatın reallıqlarını əks etdirən mövzulara toxunmamasını, bir sözlə “var qüvvəsi ilə qoşan inqilab tereninə”
geç qalmasını amansızca tənqid edərək, çox gec olmadan istedadlı şairin proletar inqilabı cəbhəsinə keçib
onlarla bir cərgədə durmasını tələb edirdi.
Hüseyn Cavidin 1925-cı ildə qələmə aldığı “Topal Teymur” pyesi də bu kimi alovlu tənqidlərlə üzləşmişdir.
Tənqidçi “Hazırki türk ədəbiyyatı haqqında” adlı məqaləsində H.Cavidi “sənət sənət üçündür”
nəzəriyyəsinin tərəfdarı kimi təqdim edərək “Topal Teymur”daki şair Kirmanini müəllifin özü ilə müqayisə
edib, eyniləşdirir. M.Quliyev bu pyesi estetik ideyasız bir əsər kimi qiymətləndirir. Onun fikrincə müəllif
estetizmə uyaraq tarixi romantizmə qapılıb, gərəksiz yerə hadisələri təhrif edərək uydurma tarixi tiplər
yaradmışdır. “Hal hazırda bir çox əsərlər dəxi var ki, müəllifləri hazırki həyatı təsvir və hazırki məsələləri
həll etmək üçün tarixi hadisələrdən istifadə etmişlərdir. Hüseyn Cavidin əsərlərində isə ayrı-ayrı tiplər və
anlar təsvirində ən məhdud meşşan məfkurəsindən başqa nə bir fikir var, nə ideya, nə də müasir məsələlərin
həlli”(3.s.363). Hər xırdalığı şişirdilərək konkret ideoloji aspektdən təhlil və tənqid olunan bu pyesin sonda
inzibati yolla teatr səhnələrindən uzaqlaşdırılması uyğun görülmüşdür.
M.Quliyev şairin 1926-ci ildən mətbuat nümunələrində parçaları nəşr olunan, Azərbaycanda Sovet
hakimiyyətinin qurulduğu dövrü əks etdirən “Azər” poemasını H.Cavid yaradıcılığında dönüşün başlanğıcı
kimi qiymətləndirirsə, Gürcüstanda Sovet hakimiyyətinin qurulması uğrunda gedən mübarizədən bəhs edən
“Knyaz” (1929) əsərini uzun sürən mücadilələrin nəticəsi kimi görür: “Nəhayət, Azərbaycan şairi Hüseyn
Cavid bizim inqilab qatarımıza oturdu. O ağır, çətin ağrılardan sonra.... Şura Gürcüstanında İnqilab
hadisələrini az-çox təsvir edən belə bir pyes doğdu” (9.s.30).
Şair, tənqidçi Mikayıl Rəfili burjua şairi, romantik adlandırdığı H.Cavidin əsərlərində fəlsəfi ruhun, fəlsəfi
ideyaların olduğunu düşünür. Onun ədəbi qəhrəmanlarını isə dumanlı, idealist, sentemental tiplər kimi görür.
Azərbaycanın sovetləşməsindən sonra şairin yazmış olduğu ““Peyğəmbər” (1921), “Afət” (1923), “Topal
Teymur” (1925) dramlarının ardınca o nəhayət “Azər” poeması ilə günümüzün reallığına qayıtmış və müasir
problemləri canlandıran əsər yaratmışdır”. 1928-ci ildə H.Cavid əsərlərinə M.Rəfilinin yanaşması bu cür idi.
Şairin çağdaş həyata uyğun mövzulara müraciət etməməsi, əsərlərində fəhlə və kəndli mücadiləsinin əks
olunmaması bir çox ziyalı və yaradıcı insan kimi H.Cavidin də burjua məktəbinin nümayəndəsi qismində
təqdim olunmasına rəvac verirdi. Bu baxımdan dövlət xadimi Əli Heydər Qarayevin “Kommunist” qəzetinin
1929-cu il 15 fevral tarixli sayında nəşr olunmuş məqaləsi çox qiymətlidir: “belə çıxır ki, köhnə
müəllimlərin hamısı ümumiyyətlə əksinqilabçıdır? Xayır, doğru deyildir. Ağa Hüseyn kimi düşünmək hətta
zərərlidir”(1.s.374). Bu məqalədə o şairin yeni düyaya tədricən adaptasiya etdiyini, göylərdə gəzən romantik
yazarın artıq yerə yaxınlaşaraq real həyata uyğun bir ziyalı kimi davranış sərgilədiyini qeyd edirdi. O,
H.Cavidin fabrik və zavodlara gedib, burada çalışan aşağı təbəqəyə xidmət etməsi, onun islah olub
məfkurəcə bizim tərəfə keçməsinə bir işarədir deyirdi.
Yazdıqlarından çox yazmadıqları ilə ittiham olunan H.Cacid yeni dünyaya demək olar ki, “Azər” poeması
ilə keçid cığırlarını salmışdı. Lakin bütün bunlara baxmayaraq artıq şairin əsərləri deyil, onun kimliyi,
dünyagörüşü, düşüncələri, məktəbi, müəllimləri belə müzakirə obyektinə çevrilmiş, tədricən cücərməkdə
olan qaralama kompaniyasının hədəf mərkəzində idi. H.Cavidin “Topal Teymur”unun pantürkist
məfkurəsini tərənnüm edən bir pyes olduğunu düşünənlər onun bu əsərlə proletar hakimiyyətinə qarşı
meydan oxuduğuna qənaət gətirirdilər. 1930-cu illərdən sonra şairə qarşı yazılan tənqidlərdə artıq H.Cavid
bir burjua şairi kimi deyil, hətta hakimiyyətə qarşı gizli mücadilə aparan zərərli bir ünsür kimi təqdim
olunurdu. “Hüseyn Cavid sovet quruluşu ilə açıq mübarizə etməyin mənasız olduğunu anlayırdı. Bundan
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dolayı o, köhnə dini və milli ənənələri canlandırmaq və idealizə etməklə, köhnə burjua-mülkədar ideallarını
yaşatmağa çalışırdı ki, bu özü sovet quruluşu və proletariat əleyhinə aparılan mübarizənin bir şəkli idi”
(2.s.112).
Hüseyn Cavidin şeirlərilə ilhamlanan, böyüyən, ona bir ustad kimi yanaşan gələcəyin ədəbiyyatşünas, dilçi
alimi Əkrəm Cəfər 1930-cu ildə Moskvada təhsil aldığı zaman “Hüseyn Cavidə açıq məktub” şeirini
imzalayır. “İnqilab və mədəniyyət” jurnalının (Azərbaycan jurnalının 1928-36 cı illərdəki adı) №11-12
nömrələrində dərc olunan bu şeir-məqalə ilə müəllif Cavid məfkurəsindən ayrılaraq onu və Ə.Cavadı,
C.Cabbarlını, A.Şaiqi proletar məfkurəçiliyinə qoşulmağa dəvət edir.
Hey peyğəmbərlər və knyazlar şairi!
Mən bilirəm sənin xülyaların kimi gözləyir.
Bilirəm sən ya “ adil bir Teymur”dan,
Ya da xəyali bir “peyğəmbər”dən umursan,
Bir gün hər parçasında iki düşmən cəbhə alovlanan
Yer üzünün xilasını.
Biz bilirik dünyaya dialektik baxmayan
Beyinciklərin bəlasını.
Ey köhnə şair (3.s.449)!
Tarixini bilən, keçmişinə sayqı ilə yanaşan və xalqın müqəddaratı üçün fəaliyyət göstərən bir çox yazar,
alim və ictimai xadim kimi H.Cavid də 1930-cu illərin əvvəlindən başlayaraq siyasi platformun ciddi
nəzarətinə daxil olmuşdur. Şairə qarşı olan qeyri- adekvat münasibət onun əsərlərinə də yansıyırdı. Bu cür
yanaşma artıq ədəbi tənqiddən uzaq, siyasi bir xarakter daşıyırdı. Əəsərlərin bədii-estetik, romantik, bəşərifəlsəfi yönlərini bir kənara buraxaraq onların cəmiyyətə verə biləcəyi ziyanlar təhlil olunurdu. Bəlirli bir
təbəqənin gözündə Cavid irsi ictimaiyyətə gizli və ya aşkar mesajlar verən pantürkizm təbliğinin
instrumentinə çevrilmişdi. Bunun bariz örnəyini biz İ.Cahangirovun “H.Cavid əsərlərinin tamaşaları
haqqında” adlı geniş məqaləsindəki “Topal Teymur” pyesinə yönəlik tənqidi münasibətində görürük: ““Topal Teymur” proletar diktaturluğu dövründə yaradılmışdırsa da, bu əsərin məqsədi müəllifin yaradıcılığında
milli burjua ideallarının və dünya görüşünün davamıdır. «Topal Teymur»da keçmişlərdə türk dövləti başçısının qəhrəmanlığını gənclik qarşısında təsvir etməklə bərabər, türklərin birləşməsi və vahid bir mədəni və
tərəqqi edərək, böyük bir torpağa malik olan bir dövlət qurmaq məsələsini meydana atır” (2.s.43).
Bu məqalədə müəllif “Peyğəmbər” pyesini də detallı şəkildə incələyərək şairin Peyğəmbərin dinini yenidən
dirçəldmək üçün onu zühur etdirib, saxta insani keyfiyyətlərlə mədh edərək cəmiyyətə sevdirmək niyyətini
ortaya qoyur. Müəllifin fikrincə H.Cavid bütün əsər boyu dində islahatlar apararaq islamı və peyğəmbərini
müxtəlif situasiyalarla yücəldərək, yenidən keçmişin ideologiyasına pənah aparıb islamçı və turançı toplumu
bir amal altında cəmləşdirməyə cəhd göstərmişdr. “Peyğəmbər” və “Topal Teymur” ölkədə davam edən
sinfi mübarizənin gərginləşməsinə rəvac verən zərərli və təhlükəli əsərlər siyahısına aid edilmişdir.
Əsərlərin həqiqi ideyasını məcrasından yayındıran bu kimi fikirlər bir müddət sonra pyesin səhnələrdən
yığışdırılmasına səbəb olmuşdur.
Bəzən tənqidçinin yazdıqları özü-özünü təkzib ediri. Belə ki, o şairi bir tərəfdən qadına yalnız zəif, zərif,
gözəllik simvolu kimi baxmaqda ittiham etdiyi halda, digər bir tərəfdən qadını cəsur, qüvvətli biri kimi
tərənnüm etməsindən danışaraq paradoksal anlaşılmazlıqlara yol açır. Müəllif: “Ümumiyyətlə Cavidin əsərlərində qadın yalnız gözəllik simvoludur. Qadın eşq və məhəbbət pərvanəsidir. Qadın kukladan başqa bir şey
deyildir. Lakin lazım gəldiyi vaxt Cavid qadını aktivləşdirib, mübariz və qəhrəman bir şəkildə göstərir. Buyurunuz: «Topal Teymur»da «Moskva gülü» Olqa ilə mübarizə aparan Almasın həqiqətlərində çox aydın bir
şəkildə görə biləriz”(2.s.30). Əsərlərdəki qadın obrazlarının zəif və ya güclü olmasından aslı olmayaraq
şairin bu simalara şəxsi pərəstişi və sayqılı yanaşması hər zaman hiss olunmuşdur. Əzilən qadın hüquqlarını
dilə gətirərək onları mücadiləyə dəvət etmişdir. Dünyanın xilasını ədalət və qadın hürrüyətində görən şair:
Qadın gülsə bu ıssız mühitimiz güləcək
Sürüklənən bəşəriyyət, qadınla yüksələcək (6.s.192).-deyərək qadını hər şeydən və hər kəsdən üstün bir mərtəbəyə qoyur. Tənqidçi H.Cavidin əsərlərində
mistizmin tez-tez gözə çarpdığından şikayətlənir. Gah Cəlalın, gah Sənanın və s. gözünə kimlərinsə
görünməsinə təəccüb edir. Fəlsəfi motivlərlə zəngin yaradıcılığa malik romantik şairin əsərlərində mistizmin
görünməsi qədər təbii nə ola bilər ki?!
H.Cavid irsini diqqətlə izləyən və onun inkişaf yoluna münasibət bildirən yazıçılardan biri də H.Mehdidir.
Onun H.Cavid əsərləri haqda qələmə aldığı ilk mülahizələri 1933-cü ilə təsadüf edir. H.Mehdiyə görə
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yaradıcılığındakı dönüşü “Azər”lə başlayan H.Cavid “Knyaz”la bir addım da irəliləyərək “Səyavuş” kimi bir
əsər yaradır: “Cavid, «Səyavuş» əsərində böyük inqilabi bir addım atmamışdır. Fəqət bu əsər tənqidimizə,
«Səyavuş» müəllifi olaraq Cavidin simasında artıq burjua təmayülündən bəhs etməyə qətiyyən haqq vermir.
Zira Cavid burada, keçmiş bədii əsərlərində bədii şəkildə sistemləşdirdiyi ideyalarının çoxuna ağır və
sarsıdıcı bir zərbə endirmişdir. Bu nöqteyi- nəzərdən «Səyavuş»un bir çox odlu misraları bizim üçün
qiymətli və yüksəkdir” (2.s.78). Tənqidlərində yetərincə sərt və məfkurə yalnışlarını əsla bağışlamayan
marksist tənqidçilərdən olan H.Mehdi həmkarlarından fərqli olaraq H.Cavidi proletar ədəbiyyatına
yanaşmaqda ittiham etmirdi. Onun fikrincə H.Cavidin hələ də quruluş axınına qoşulmayan şairlər sırasında
olmasına səbəb onun istədiyi halda yeni həyatı qavraya bilməməsidir. O, həm də H.Cavidin ideoloji
baxımdan “Topal Teymur”dan “Səyavuş”a yüksəlməsini yerində olunmuş marksist tənqidinin nəticəsi hesab
edirdi.
“Azər” poeması bütün tənqidçilər tərəfindən H.Cavid yaradıcılığının bir dönüş, sıçrayış nöqtəsi kimi
qiymətləndirilmişdir. Bu əsərlə o sanki realizmə qədəm qoyaraq dövrünün problemlərinə yanaşır.
Proletariata doğru atılan bu addımı İ.Mirzə “Kommunist” qazetinin 1933-cu il 23 aprel sayında “Hüseyn
Cavidin son yaradiciliği devri haqqinda” adlı məqaləsində qeyd edir: “Cavidin «Azər»indən çap olunan parçalar onda əmələ gəlməyə başlayan müəyyən ideoloji dönüş başlanğıcının ifadəsidir. Bunu inkar etmək olmaz. «İsyan» şeirində də biz bunu görürük. O dəyişmək, həyata, varlığa qarşı əlaqəni kökündən dəyişmək
zərurətini bir sənətkar, bir şair qəlbi ilə hiss etmiş, duymuşdur:
Hər fəlsəfə qanun dəyişirkən
Bir nöqtədə dursan da düşünsən
Məqbər yapacaqlar kəmiyindən”(2.s.72)
SONUÇ
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan bəri ölkədə artmaqda olan siyasi və ideoloji basqının ədəbi
ictimai mühitdə yaratdığı böhranlar 1937-ci ildən başlayaraq artıq öz ağır nəticələrini göstərməkdə idi. Belə
ki, həmin il Yazıçılar İttifaqında köklü dəyişikliklər aparılırdı. H.Cavidlə bərabər bir sıra “vətən xaini”
Yazıçılar İttifaqından kənarlaşdırılaraq məsuliyyətə cəlb edildi. “Yazıçılar İttifaqına soqulmuş alman-yapon
faşizmi agentləri, trotskistlər, nasional-uqlonistlər, müsavatçılar, Əli Nazim, Əhməd Cavad, Hüseyn Cavid,
Müşfiq, Sanılı, Qurban Musayev, Musaxanlı, Yusif Vəzir, Seyid Hüseyn, Səlman Mümtaz, Qantamir,
Talıblı, Taği Şahbazi, Mikayıl Rəfili, Əli Razi və başqaları öz pozucu işlərini aparırdılar”(2.s.176). Hakim
qüvvələrin nəzərincə bu yazarlar ədəbi yaradıcılıq təcrübələrilə gənc yazıçılar nəslinə burjua ideologiyasının
çürük, zərərli vərdişlərini aşılayaraq inkişaf etməkdə olan sovet gəncliyinə pis örnək olurdular. Günügündən artan tənqidlərin müəllifləri bəlkə də bu cür qəti qərarlar verməklə, kəskin məqalələr yazmaqla
ölməz Cavidləri ipə götürdüklərindən xəbərsiz idilər.
Artıq 1937-ci ilin yayında bir çox elm-mədəniyyət və ictimai xadim kimi Hüseyn Cavid də əsassız
suçlamalar sonucu siyasi qurbana çevrilərək həbs olunmuşdu. Qeyd etmək istərdim ki, adları çəkilən
tənqidçilərdən bir qismi (Mustafa Quliyev, Hənəfi Zeynallı, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əli Nazim, Xəlil
İbrahim və.s.) elə Hüseyn Cavidlə eyni taleyi paylaşmışlar. Onların hər biri cəza tədbirləri dövründə ya
sürgün, ya da ölümə məhkum olaraq həyatlarlna son verilmişdir.
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ABSTRACT
Schizochytrium sp. is a widely studied microalgae to obtain high content of polyunsaturated fatty acids
especially docosahexaenoic acid (DHA). Many factors may affect the cultivation conditions of Schizochytrium
sp. such as medium composition, pH, salinity, and temperature. Alternative carbon, nitrogen, and salt raw
materials were employed to investigate optimum cell growth and total lipid yield. Glucose, glucose syrup
(90% glucose+10% fructose), glycerol, and molasses were studied as the initial carbon source. Glucose,
glucose syrup, and glycerol supported both cell growth and lipid production. In contrast, molasses led to poor
cell growth. Among the four complex carbon sources, glucose was the most suitable carbon sources for
biomass and lipid production with a result of 4,99 g/l biomass and 13,5 % lipid. Fermenter medium containing
selected carbon source and different nitrogen sources ((NH4)2SO4, (NH4)2C4H4O6, NH4HCO3, C5H8NO4Na)
with the same percentage of nitrogen were prepared. Among the four complex nitrogen sources, MSG was the
most suitable nitrogen sources for biomass and lipid production with a result of 9.1 g/l biomass and 14% lipid.
Growth medium containing selected carbon and nitrogen sources with different salt sources (Sea salt, Na2SO4,
NaCl, mineral salt) were prepared. Both sea salt and mineral salt can be used as salt sources for Schizochytrium
sp. S31. Different temperature (16, 25, 30°C), pH (5, 7, 9) and dissolve oxygen (25%, 50%) were examined.
Eight different experiments were conducted stepwise with two replicates. The best condition for both biomass
and lipid production were determined. Optimum physical conditions were obtained at pH 7, stirrer speed 400
rpm, dissolved oxygen 75%, and temperature 25 °C.
Keywords: Schizochytrium sp., omega 3; polyunsaturated fatty acids; fermentation
INTRODUCTION
Schizochytrium sp. S31 is a marine thraustochytrid that contains lipid rich in polyunsaturated fatty acids
(PUFAs) especially docosahexaenoic acid (DHA) (Yokochi et al, 1998). They contain various bioactive
compounds that can be used as pharmaceutical raw material, food additive, aquaculture, and animal feed. They
also play a crucial role in biofuel production which can be used as an alternative energy source. (Spolaore et
al, 2006). Schizochytrium sp. which is grown rapidly and produced high amount of DHA can be used as an
alternative to fish oils.
Microalgal cultivation systems have been categorized into photoautotrophic and heterotrophic systems. While
the heterotrophic system requires organic substrates such as carbon and nitrogen, photoautotrophic cultivation
system only requires sunlight. Nevertheless, heterotrophic cultivation is considered superior to
photoautotrophic cultivation due to the fact that light, the growth limiting factor, is eliminated (Bumbak et al,
2011). Heterotrophic microalgae culture commonly results in much higher cell densities than phototrophic
culture because there is no light limitation in heterotrophic culture and controllable. The majority of
microalgae are phototrophic. They use light to generate energy, but some microalgae species are able to utilize
organic substrates as an energy source. Microalgae that have been shown to grow heterotrophically include
Cyclotella, Chlorella, Tetraselmis, Nitzschia, Crypthecodinium and Schizochytrium species (Bumbak et al,
2011). Heterotrophic algae commonly produce omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFAs)
specially DHA and eicosapentaenoic acid (EPA) as phospholipid and/or triacylglycerol (TAG) form
depending on species. Bowles et al. (1999) reported that the high omega-3 fatty acid (DHA) yield was obtained
by Thraustochytrium strain which is a heterotrophic microalga in bioreactors. Fed-batch or continuous culture
can be used by modifying the batch culture system to enhance the biomass yield and DHA productivity.
Microalgae can also be grown in fermenter supplemented with alternative raw materials such as sugars,
organic acids and alcohols. Thus, heterotrophic systems assure a cost-effective way to obtain valuable
microalgae-based products by using cheap substrates on large scale. (Bumbak et al, 2011). Heterotrophic
cultivation has many benefits; for example, established fermentation technologies, lower contamination risk,
lower harvesting costs, elimination of light limitation, high degree of process control and reproducible. In
most instances, heterotrophically grown algae of one species has much higher lipid productivity than
phototrophically grown algae of the same species. One study indicates that when Chlorella sp. cells were
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grown heterotrophically, they accumulated 55.2% lipids, however, produce only 14.6% of lipid when
phototrophically grown (Miao and Wu 2006) The main advantages of heterotrophic cultivation are the higher
densities that can be achieved with controlled conditions and low contamination risk and the large scale can
be obtained from single cells in fermenters.
Many factors may affect the cultivation conditions of Schizochytrium sp. such as medium composition, pH,
salinity and temperature. Since polyunsaturated fatty acids have gained significance due to their role in human
health, industrial and commercial usage, research on enhancement of biomass and lipid production has
increased. Therefore, optimization of medium composition and environmental conditions to improve biomass
and total lipid content of the organism is important.
Different carbon (glucose, glycerol, glucose syrup, molasses), nitrogen (ammonium sulphate, ammonium
carbonate, diammonium tartrate, monosodium glutamate), salt (sodium chloride, sodium sulphate, mineral
salt) sources have been used in the media and showed marked influences on PUFA production before. Omega3 productivity can be increased, and production costs can be decreased by using alternative carbon and
nitrogen sources, like molasses and ammonium hydroxide. Molasses, which is one of the cheapest carbon
sources used for the production of PUFAs from Mucor recurvus (Li et al, 2008) for industrial scale. The
authors obtained to 5.74 g/l PUFA by using sugarcane molasses as a carbon source. Optimum PUFA
production conditions were found to be as 15% sugarcane molasses with using urea in a C/N: 35 ratio, pH 6.0,
28°C, for 5 days at 160 rpm resulting 0.4 g/l EPA and 0.3 g/l DHA production. Yazawa, (1996) obtained 200
mg of EPA/l by using marine industrial waste and corn steep liquor as an alternative carbon source for
Shewanella putrefaciens to reduce the overall large scale production costs. Gema et al. 2002 increase the
amount of GLA production from Cunninghamella echinulata up to 80mg/g biomass by cultivating on agroindustrial by-product as a carbon source. Similar research about GLA production from Cunninghamella
echinulata CCRC 31840 was conducted by Chen and Chang, 1996 and obtained 0.9 g/l GLA by cultivating
on 10% soluble starch, 0.11% NH4NO3 as an alternative source but higher growth and productivity was
achieved when, urea and ammonium nitrate were used in the same study.
The key controlling factor in lipid specifically in PUFA synthesis is the temperature (Zeng et al, 2011). As it
is known, long lipid chains with double bonds which is more fluid and have more surface area than saturated
lipids organized in the cell membrane to keep membrane fluidity and viscosity at low temperatures (Murata
and Los 1997). Bacterial PUFAs production was reached to highest point between 5-25°C whereas the
production decreased dramatically at temperatures higher than 25°C (Yang et al, 2007). This factor is
especially important for open pond culture where the temperature control is hard and limited. In general, low
temperatures do not kill the algae however, temperatures above the optimum can kill the algae. Lower
temperature was found to be the most significant factor for higher DHA omega-3 fatty acid production (max.
3 g/l) by the microalgae Schizochytrium limacinum (Chi et al, 2007). It is explained that Schizochytrium
limacinum could grow in temperatures between 16 to 37°C but the optimum temperature for DHA production
was found to be at 28°C (Luying et al, 2008, Nakahara et al, 1996). EPA production reduced in Shewanella
olleyana was increased from 10.2% to 23.6% of the total fatty acids (TFA) by decreasing the temperature
from 24°C to 4°C while the concentration of monosaturated fatty acids was reduced. (Skerratt et al, 2002).
Expression of the desaturase enzyme of the Mucor circinelloides was increased by shifting culture temperature
from 28°C to 15°C (Michinaka et al, 2003) This led GLA to increase up to 30% of the total fatty acid. Due to
the impact of temperature variation on PUFAs synthesis in algae culture, it is important to select an appropriate
temperature for the microalgal growth and fatty acid production.
Microalgae are sensitive to pH changes in surrounding environment. Even though the reason of lipid
accumulation due to pH stress is not yet known, there are some reports about it. Lipid accumulation can be
inhibited by H+ ion toxicity in microalgae culture. In many production systems, pH is kept between 5-8.
Guckert and Cooksey (1990) predicted that alkaline pH induce lipid accumulation in Chlorella by reducing
cell release from non-flagellated spore. Wu et al. (2005) indicated that Schizochytrium sp. S31 could not intake
the carbon from the medium at initial pH 8.0 therefore grow poor. Yazawa et al. (1988) screened marine
microorganisms for EPA production and found 1.7% of them has highest yield of EPA at pH7, 20-25°C while
no productivity was observed at pH 5 and pH 10 at the same temperature.
Aeration of the culture especially large volumes plays a significant role to ensure all cells in the culture receive
an equal amount of nutrients and oxygen. Some researchers showed that stirrer speed was critical factor
compared to temperature for Mucor recurvus to produce both EPA and DHA. Highest productivity obtained
at 160 rpm and the biomass productivity dramatically decrease when the shaker speed above 180 rpm (Li et
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al, 2008). One research showed that optimizing the culture conditions specially aeration rate of the fungus
Thraustochytrium aureum doubled the DHA production (460 mg/l) compared to previous reports (Iida et al,
1996). The main reason in previous report was found that cells showed a tendency to coagulate due to the
mechanical stirrer rate in the reactor. Some microalgal species have been known to doubled their lipid contents
during oxygen deprivation (Dunstan et al, 1993).
In this study, alternative raw materials were assessed to create a suitable, low-cost media for maximum
production of cellular biomass. Process parameters, such as media composition, pH, temperature, and dissolve
oxygen were optimized in order to increase accumulation of neutral lipid and DHA in Schizochytrium sp. S31.
MATERIALS AND METHODS
Microorganism and Mediums
Schizochytrium sp. S31 (ATCC 20888), which was preserved in the American Type Culture Collection
(ATCC) was used in the present study. Stock culture was maintained on F/2 medium. Large scale growth
experiments were maintained both complex and fermenter medium. Microalgal growth studies conducted via
inoculation of viable cells into a sterile complex medium under optimum temperature, pH, and stirring
conditions. While microalgal cells are reproducing during the incubation period, growth curve can be charted
by plotting the cell numbers and/or cell density versus time. 1ml of sample were taken at certain time points
during incubation under sterile conditions. Samples were diluted and measured optical density (OD750) by
using spectrophotometer. Cell counting of the samples were also performed by using counting chamber
Hausser Scientific Co, 0,100mm deep. The stages of a typical growth curve (Lag, exponential, stationary,
death phase) were determined from the growth curve.
Optimization Experiments
Optimization of chemical composition of the medium
Alternative carbon, nitrogen, salt raw materials were employed to investigate optimum cell growth and total
lipid yield. Glucose, glucose syrup1 (90% glucose+10% fructose), glycerol, molasses were studied as the
initial carbon source. Fermenter medium containing different carbon sources with the same percentage of
dextrose were prepared. It is incubated at 25°C, 200rpm for 48h and CDW were calculated. Alternative
nitrogen raw materials experiments were conducted after determining the most suitable carbon sources.
Fermenter medium containing selected carbon source and different nitrogen sources ((NH4)2SO4,
(NH4)2C4H4O6, NH4HCO3, C5H8NO4Na) with the same percentage of nitrogen were prepared. After
incubation, nitrogen source that gives best result was determined by calculation CDW. Alternative salt raw
materials experiments were conducted after determining the most suitable carbon and nitrogen sources.
Growth medium containing selected carbon and nitrogen sources with different salt sources (Sea salt, Na2SO4,
NaCl, mineral salt) were prepared. After incubation, ideal salt source was determined. Three different
concentrations of the raw materials were examined to determine both optimum source and concentration. The
cell dry weight (g/l) and total lipid (%) of Schizochytrium sp. on different carbon, nitrogen and salt sources
were compared.
Optimization of physical composition of the medium
Physical conditions of the culture were optimized to maximize both CDW and total lipid production. Different
temperature (16, 25, 30°C), pH (5, 7, 9) and dissolve oxygen (25%, 50%) were examined. Eight different
experiments were conducted stepwise with two replicates. Best condition for both biomass and lipid
production were determined.
RESULTS AND DISCUSSION
Schizochytrium sp. S31 Growth Curve
The optical density of the Schizochytrium sp. S31 (ATCC20888) culture was measured by Spectronic 20D+
spectrophotometer, at the wavelength of 750 nm (OD750). Figure 1 shows the algal growth in 50ml complex
medium in Erlen flask over the time.
Samples were diluted and optical density was measured by using spectrophotometer. Cell counting of the
samples by using counting chamber Hausser Scientific Co, 0,100mm deep and cell dry weight measurement
were also performed. The stages of a typical growth curve were determined from the Figure 1.
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Figure 1: Growth curve of Schizochytrium sp. S31 microalgae.
According to Figure 1, Schizochytrium sp. S31 cells were in lag phase between 0-4 hours, exponential growth
(log) phase between 4-30 hours and stationary phase between 30-52 hours when it was cultivated in 50ml
complex medium at 25°C, 225rpm. Cellular growth were slowed down and cells were entered to stationary
phase earlier than expected (at 30h) due to lack of oxygen and nutrient.
The Influence of Medium Composition on Biomass and Lipid Concentration
The influence of alternative carbon, nitrogen and salt sources, and their different concentrations in the medium
was illustrated in Table 1. In this section, an experiment was conducted to compare the effect on growth when
different carbon, nitrogen and salt sources are replaced with alternative components as a substrate. For this
experiment, fermenter medium was supplemented with different carbon sources at a concentration of 40 g/L,
80 g/l, 120 g/l and different nitrogen sources were added at a concentration of 0.165 g/l, 0.33 g/l, 0.66 g/l and
different salt sources were added at a concentration of 12.5 g/l, 25 g/l. As seen in table, Schizochytrium sp.
S31 cell growth and lipid production are influenced by medium composition. Glucose, glucose syrup and
glycerol supported both cell growth and lipid production. In contrast, molasses led to a poor cell growth. At
the same mass concentration of the carbon substrate, the algae growing on glucose or glucose syrup exhibit a
much higher growth rate and yield. Glucose provided the most effective carbon source for biomass and lipid
productions. Among the four complex nitrogen sources, MSG, yeast extract was the most suitable nitrogen
sources for biomass and lipid production. It is known that microalgae are able to assimilate nitrogen from
several different substrates, including NH4+, NO3, urea, amino acids, and purine and pyrimidines bases (Collos
and Berges, 2003). The bioavailability of each nitrogen substrate differs markedly and affects in turn the
growth rate of algae. Previously, it has been reported that yeast extract and peptone are excellent nitrogen
sources for the heterotrophic growth of Schizochytrium sp. species (Chen et al, 2010).
Table 1: Alternative medium components and their response on biomass and lipid production.
Conc.
Biomass (g/l)
Total Lipid (%)
(g/l)
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
40
80
120

4.99
5.84
6.92
N1

4.5
5.01
6.1
N2

4.1
4.8
5.8
N3

2.1
2.5
2.7
N4

13.5
14
14.8
N1

11
11.2
12.5
N2

10.5
11
11.7
N3

4
3.8
4.1
N4

0.165
0.33
0.66

2.99
2.67
2.93
S1

5.1
6.01
7.2
S2

8.6
9.2
10.2
S3

9.1
11.5
11.8
S4

5.5
6
6.1
S1

13
14.1
14.5
S2

12.5
13
11.9
S3

14
13.8
14.1
S4

12.5
25

12
11.5

10.5
10.8

10.5
11

11.9
12

14
14.5

13.2
13.8

13
13.9

14.2
14.7

*C1: Glucose; C2: Glucose syrup; C3: Glycerol; C4: Molasses
*N1: Ammonium sulphate; N2:Diammonium tartrate; N3: Ammonium bicarbonate; N4: MSG
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*S1: Sea salt; S2: Sodium sulphate; S3: Sodium chloride; S4: Mineral Salt
Similar research was conducted by Zhou et. al., (2007) and they found that glucose and fructose were most
effective for both cell growth and DHA production. As a nitrogen sources, they observed that a mixture of
yeast extract, corn steep liquor, and soy peptone led to more DHA yield than the single nitrogen sources (Zhou
et al, 2007). In this thesis, most experiments were conducted using monosodium glutamate as a nitrogen
source. Both sea salt and mineral salt can be used as salt sources for Schizochytrium sp. S31. Increasing the
initial glucose and nitrogen concentration in the medium increased biomass and lipid production.
The Influence of Physical Conditions on Biomass and Lipid Concentration
The physical conditions of the culture were optimized to maximize both CDW and total lipid production.
Different temperature (16, 25, 30°C), pH (5, 7, 9) and dissolved oxygen (25%, 50%) were examined. Eight
different experiments were conducted stepwise with two replicates. Best conditions for both biomass and lipid
production were determined. Figure 2 shows the dry biomass (g/l) result of the Schizochytrium sp. S31 under
different physical conditions.

Figure2: Different physical conditions and their response to biomass production.
It has been demonstrated that algal growth optimum temperature was determined to be between 24-28 °C. It
was also indicated that neither low nor high pH was suitable for algal growth (Munir, 2015). The optimum pH
value for both biomass and lipid production was found to be between 7-7.5 Amount of dissolved oxygen in
the culture was increased by a higher stirrer speed. It is known that nutrients and dissolved oxygen in the
culture are distributed efficiently at a higher stirrer rate (Garcia-Ochoa et al, 2010). As it is seen in Fig. 2,
higher biomass was obtained at a higher stirrer speed.
It has been known that many factors may affect the cultivation conditions of Schizochytrium sp. such as
medium composition, pH, salinity, and temperature (Guzman et al, 2010; Rao et al, 2007; Zeng et al, 2011;
Wu et al, 2005, Kirrolia et al, 2011). Since PUFAs have gained significance due to their role in human health,
and industrial and commercial usage, research on the enhancement of biomass and lipid production has
increased (Uauy et al, 2001; Siriwardhana et al, 2012; Gupta et al, 2012). Therefore, optimization of medium
composition and environmental conditions to improve biomass and total lipid content of the organism is
important. All chemical and physical factors affecting total lipid and PUFA especially DHA production had
to be reviewed to understand the metabolic processes leading to PUFA production. Omega-3 productivity can
be increased, and production costs can be decreased by using alternative carbon and nitrogen sources. Yazawa
(1996) obtained a higher amount of omega-3 fatty acid by using marine industrial waste and corn steep liquor
as an alternative carbon source for Shewanella putrefaciens to reduce the overall large-scale production costs.
Therefore, alternative carbon, nitrogen, and salt raw materials were employed to investigate optimum cell
growth and total lipid yield of Schizochytrium sp. S31. According to the results, glucose syrup and glycerol
which are significant and cheap sources could be used by Schizochytrium sp. S31 for cell growth and lipid
production, but molasses had a negative effect on biomass and lipid production. The results presented in this
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study showed that cellular growth can be enhanced by adjusting MSG concentration and initial pH, while total
lipid content can be increased by temperature and nitrogen limitation conditions.
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CLIMBAZOLE MOLEKÜLÜNÜN NİTROLANMASI İLE OLUŞAN YENİ MOLEKÜLÜN
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ
HIGH RESOLUTIN MASS SPECTROSCOPY OF NOVEL MOLECULE SYNTHETIZED BY
NITRATION OF CLIMBAZOLE
Melek GOKMEN KARAKAYA
ORCID: 0000-0001-7178-6790
ÖZET
Organik kimyada aromatik bileşiklerin nitrolanması çok geniş bir alanda çalışılmaktadır. Aromatik bileşiklerin
nitrolanmasında birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri 1845 de Musptrati ve Hoffmann
tarafından geliştirilen nitrik asit ve sülfürik asit karışımının kullanılmasıdır. Almong ve arkadaşları (2006) üre
nitrat ve nitro üre yöntemi kullanılarak aromatik bileşiklerin nitrolandığını göstermişlerdir. Dai ve arkadaşları
(2007) horseradish peroksidaz enzimi katalizörlüğünde fenolden nitro aromatik bileşikler olan 4-nitrofenol ve
2-nitrofenolü hidrojen peroksit ve sodyum nitrit varlığında sentezlemişlerdir. Nowrouzi ve arkadaşları fenol
ve bazı aromatik bileşikleri ilgili nitro aromatic bileşiklere N-bromsüksinimid ve gümüş nitrat varlığında
ılıman ve çevreci bir yöntemle indirgediklerini rapor etmişlerdir (2012).
Atomatik bileşiklerin nitrolanması yöntemleri, yeni bir molekülün eldesinin yanı sıra diğer moleküllerin
sentezi için ara ürün oluşturulmasına olarak sağlamaktadır. 1834'te Mitscherlich tarafından keşfedilen
nitrobenzen, ilk olarak 1842'de Zinin tarafından ticari bir ürün olarak anilin'e indirgenmiştir. Bechamp (1854)
bu yöntemi indirgeyici olarak asetik asit ve demir kullanarak geliştirmiştir. Runge (1834) anilinle kalsiyum
klorürün brillanant rengi verdiğini fark etmiş ancak, Perkin (1856) büyük ölçekte anilin boyayı hazırlamıştır.
Daha sonra nitro grubu içeren aromatik bileşikler, ara ürün olarak boya endüstride yaygın olarak kullanılan
bileşikler olmuştur.
Doğada ilk tanınan nitro aromatik bileşik olan ve 1949'da bir toprak küfü Streptomyces venezuelae kültürünün
ürettiği kloramfenikol, mükemmel farmakolojik aktivite sağlar. Bu nedenle nitro aromatik bileşikler birçok
araştırmacının ilgisinin çekmiştir.
İlaç endüstrisinde nitro aromatik bileşikler Parkinson, farenjit, uykusuzluk ve çeşitli infektif hastalıklar gibi
birçok rahatsızlığın tedavisi için üretilmektedir.
Bu çalışmada climbazole molekülünün nitrik asit ve sülfürik asit karışımı ile nitrolanması sonucu oluşan iki
izomerden birisinin yüksek çözünürlüklü kütle spektroskopisi verilmiştir. HRMS: (ESI), m/z: [M+H]+
C15H16ClN3O4 Hesaplanan Değer 337,76; Bulunan Değer 337,09 şeklindedir. Bu çalışma Uşak Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri 2015/MF008 nolu proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: climbazole, nitrolama, HRMS, nitro aromatik bileşik.
ABSTRACT
Nitration of aromatic compounds has been studied in a very wide area in organic chemistry. Many methods
are used for nitration of aromatic compounds. One of these methods is the use of a mixture of nitric acid and
sulfuric acid developed by Musptrati and Hoffmann in 1845. Almong co-workers (2006) reported that
aromatic compounds were nitrated using urea nitrate and nitro urea method. Dai and co-workers reported that
horseradish peroxidase enzyme in the presence of hydrogen peroxide and sodium nitrite catalyzed nitration of
phenol and synthesized 4-nitrophenol and 2- nitro phenol. Nowrouzi and co-workers reported (2012) that
phenol and some aromatic compounds were converted related nitro aromatic compounds using Nbromosuccinimide and silver nitrate under mild and environmentally conditions.
The method of nitration of atomic compounds provides the formation of intermediates for the synthesis of
other molecules as well as the obtaining of a new molecule.
Zinin firstly reduced nitrobenzene discovered in 1834 by Mitscherlich to aniline as a commercial product in
1842. Bechamp (1854) developed this method using acetic acid and iron as reductants. Runge (1834) noticed
that lime chloride with aniline gave a brillant color, but Perkin (1856) prepared aniline dye on a large scale.
Since then, aromatic compounds containing nitro groups have widely been used in dyes industries as an
intermediate compound.
Chloramphenicol, which was the first recognized nitro aromatic compound in nature and obtained in 1949
from cultures of a soil mold Streptomyces venezuelae, gives excellent pharmacological activity. For this
reason, nitro aromatic compounds have attracted the attention of many researchers.
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In the pharmaceutical industry, nitro-aromatic compounds are produced for the treatment of many ailments
such as Parkinson's, pharyngitis, insomnia and various infective diseases.
In this study, high resolution mass spectroscopy of one of the two isomers formed as a result of nitration of
climbazole molecule with nitric acid and sulfuric acid mixture is given. HRMS: (ESI), m/z: [M+H] + C 15 H
16 ClN 3 O 4 Calcd 337,76; Found 337,09. University of Uşak Scientific Research Project 2015 /MF008
supported this study.
Keywords: climbazole, nitration, HRMS, nitro aromatic compound.
INTRODUCTION
Nitro aromatic compounds are widely used in many areas of industry such as pharmaceuticals, cosmetics,
perfumes, dyes, pesticides, explosives and polymers (1). Mitscherlich held the first nitration of benzene with
fuming nitric acid in 1834 (2,3). Musptrati and Hoffmann developed this method using a mixture of nitric
acid and sulfuric acid (4). Almong co-workers reported novel regioselective method that aromatic compounds
were nitrated using urea nitrate and nitro urea, both potential explosives (5). Environmentally friendly
syntheses in organic chemistry are increasing day by day. One of these methods is enzyme-catalyzed
syntheses under mild reaction conditions (room temperature (RT) and neutral pH). Dai and co-workers
showed that horseradish peroxidase enzyme easily catalyzed nitration of phenol and m-cresol (6). Further
studies had showed that aromatic compounds containing -OH or -NH2 substituents readily nitrated by
horseradish peroxidase enzyme (7). In enzymatic nitration of aromatic compounds, reaction mechanism is like
to chemical nitration, in which the NO2 group generally attaches to the electron-rich position. Many scientist
have investigated nitration of aromatic compounds under mild reaction condition like enzymatic nitration.
Acidic nitration methods can hydrolyze very easily aromatic organic compounds containing acid sensitive
group. Selective mononitro products in high yields under mild reaction conditions were obtained application
of N-bromosuccinimide and silver nitrate as a novel reagent system, in which N,N-dimethylaniline converted
to the corresponding mono nitro derivatives using a molar ratio of NBS/AgNO3/N,N-dimethylaniline of 1:1:1
in refluxing CH3CN in three hours (8). Phenol under described reagent system above gave mono nitro
derivative, 4-methoxy-2-nitrophenol 92% for 50 minute.
Nitro aromatic compounds are good intermediates for conversion to other molecules. Mitscherlich first
reduced nitrobenzene, discovered by Zinin in 1834, to aniline in 1842. In 1854, Béchamp greatly improved
this reduction procedure nitrobenzene to aniline using a mixture of acetic acid and iron. Runge notes in 1834
that lime chloride and aniline give a bright color. In 1856, Perkin prepared the aniline dye for the first time,
known as mauveine, on a large scale (9). Thus, the nitro aromatic compound nitro benzene began to be used
as an intermediate compound in the dye industry.
The first recognized nitro compound in nature Chloramphenicol, discovered after being isolated from soildwelling bacteria Streptomyces venezuelae in 1947, is a broad-spectrum antibiotic active against several
bacterial infections (10, 11). Therefore, Streptomyces venezuelae has a rich history as producers of important
natural products. With the biological activity of Chloramphenicol, nitro-aromatic compounds have attracted
the attention of pharmacologists. Various nitro aromatic compounds are used as medicine. But
chloramphenicol’s clinical application has recently been limited, due to severe side effects such as bone
marrow suppression and aplastic anemia (12).
Nitro aromatic explosives such as dinitrotoluene (DNT), trinitrotoluene (TNT) are nitro aromatic compounds
developing sensors that for post-explosion residue. In daily life, there are vapor analysis methods for these
compounds in the public area (13, 14).
Wide varieties of nitro aromatic molecules are also used in agriculture. For example, 3-methyl-4-nitrodiphenyl ether is an important agrochemical (15).
RESEARCH AND FINDINGS
Material
All chemicals are commercially available. Climbazole was purchased from TCI. Dicloromethane, ethanol,
sodium sulfate was purchased from Merck. Some chemicals were purchased from Sigma Aldrich. All
chemicals were used without further purification. For isolation crude product preparative thick-layer
chromatography (with 1 mm of silica gel 60 PF [Merck] on glass plates) and TLC silica gel 60 [Merck] were
used.
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Instrumentation
High-resolution mass spectroscopy was obtained by Agilent 6530 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS (University
of Ataturk, DAYTAM, Erzurum).
Syntesis Of Mono Nitro Climbazole Isomers
Climbazole (1000mg, 3,4mmol) was nitrated in dicloromethane with a mixture of nitric acid (%63, 3mL) and
sulfuric acid (98%, 3mL), which is the most conventional method for nitration. Two isomers were obtained in
crude product. Crude product separated on thin layer chromatography.
RESULT
The generation of new nitro aromatic compound is so important for a lot of industrials and synthetic organic
chemistry. For this purpose, I focus on synthesis a novel nitro climbazole molecule. Climbazole nitrated and
obtained crude product (mixture of two isomer) and then isolated on thin layer chromatography. Highresolution mass spectroscopy of one of them is shown in this study. For novel nitro climbazole molecule,
calculated formula weight is 337,76 and found weight is 337,09. Spectroscopy is shown in Scheme 1.

Scheme 1
HRMS: (ESI), m/z: [M+H] C15H16ClN3O4 Calcd 337,76; Found 337,09.
+
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DİJİTAL PANORAMİK RADYOGRAFİLERDE MANDİBULAR KONDİLDEKİ MORFOLOJİK
VARYASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF MORPHOLOGICAL VARIATIONS IN MANDIBULAR CONDYLE IN
DIGITAL PANORAMIC RADIOGRAPHS
Aydan ACIKGOZ
ORCID: 0000-0002-9556-7311
ÖZET
Mandibular kondil ramus mandibula ile dar bir boyun kısmı ile birleşen ve temporal kemiğin glenoid fossası
ile Temporomandibular eklemi oluşturan, yüz gelişiminde rol oynayan önemli bir anatomik landmarktır.
Kondil başı yuvarlaktır ve üst kısmı bikonveks ve oval bir yüzeye sahiptir. Ancak kondil şeklinde kalıtıma
bağlı anatomik varyasyonların yanısıra büyüme sürecinde fonksiyonel alışkanlıklar, travma, maloklüzyonlar,
kemikleri etkileyen diğer gelişimsel anomali ve hastalıklara bağlı olarak da morfolojik değişiklikler meydana
gelebilmektedir. Günümüz dişhekimliğinde panoramik grafiler maksillofasiyal bölgenin ve kondilin
görüntülenmesinde rutin olarak kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Çalışmamızda kayıtlı dijital
panoramik radyografileri kullanarak erişkin bireylerde kondildeki morfolojik varyasyonları belirlemek,
cinsiyet ve yaşla olan ilişkisini, sağ-sol arasında simetri olup olmadığını değerlendirmek ve kendi coğrafik
bölgemize ait elde ettiğimiz verileri farklı coğrafik bölgelerdeki verilerle karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 01.01. 2018-31.12. 2020 yıllarına ait, rutin muayene amaçlı alınmış, 20 yaş
ve üstü 521’i erkek 907’si kadın toplam 1428 hastaya ait grafilerde 2856 kondil değerlendirilmiştir. Kondil
morfolojisi yuvarlak (round), açılı (angled), dışbükey (conveks) ve düz (flat) olarak sınıflandırılmış, yaş,
cinsiyet ve simetri yönünden kıyaslama yapılmıştır.
Bulgular: 2856 bölgede en fazla izlenen kondil şekli %38,41 açılı (angled) olarak tespit edilmiştir. Bunu sırası
ile yuvarlak (round) %34,6, dışbükey (convex) %21.2 ve düz (flat) %5.75 izlemiştir. Sağ-sol bölgeler arasında
kondil şekli %79,7 simetri göstermiştir. Kadınlarda en fazla %41.6 açılı tip kondil izlenirken, erkeklerde en
fazla %40.4 yuvarlak tip kondile rastlanmıştır. Kondil şeklinin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde
20-29 ve 60-69 yaş aralığında en fazla yuvarlak tip kondil izlenirken diğer tüm yaş gruplarında açılı tip kondile
daha fazla rastlanmıştır (p<0,05).
Sonuç: Düşük radyasyon dozu ve kolay ulaşılabilirliği nedeniyle panoramik grafiler kondil yapısını
değerlendirmede güvenilir bir görüntüleme yöntemidir. En fazla açılı tipte kondil izlenmiş ve kondil şeklinin
yüksek oranda simetri gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Panoramik radyograf, Mandibular kondil, Kondil morfolojisi
ABSTRACT
The mandıbular condyle is an important anatomical landmark that plays a role in facial development, joininng
the ramus mandible with a narrow neck and forming the temporomandibular joint with the glenoid fossa of
the tepmporal bone. The condyle head is round and the upper part has a biconvex and oval surface. However,
in addition to anatomical variations due to heredity in the shape of condyle, morphological changes may ocur
due to functional habits, trauma, malocclusions, other developmental anomalies and diseases affecting the
bones during growth process. In today’s dentistry, panoramic radiographs are a routine imaging method for
imaging the maxillofacial region and condyle. In our study, we aimed to determine the morphological
variations in the condyle in adult individuals, to evaluate the relationship between gender and age, to evaluate
whether there is symmetry between the right and left, and to compare the data we obtained from our own
geographical region with the data from different geographical regions by using recorded digital panoramic
radiographs in our study.
Materials And Methods: In our study, 2856 condyles were evaluated in the radiographs of 1428 patients,
521 men and 907 women, aged 20 years and over, which were taken for routine examination between
01.01.2018-31.12.2020. Condyle morphology was classified as round, angled, convex and flat, and compared
in terms of age, gender and symmetry.
Results: The most observed condyle shape in 2856 regions was found to be 38.41% angled. This was followed
by round 34.%, convex 21.2% and flat 5.75%, respectively. Condyle shape showed 79.7% symmetry between
the right-left regions. Angled type condyles were observed at most 41.6% in women, while round type
condyles were observed at most 40.4% in men. When the distribution of condyle shape according to age
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groups was examined, round type condyles were observed the most in the 20-29 and 60-69 age groups, while
angled type condyles were more common in all other age groups (p<0.05).
Conclusion: Due to its low radiation dose and easy accessibility, panoramic radiographs are a reliable imaging
method for evaluating condyle structue. Angled type condyles were observed the most and it was determined
that the condyle shape showed a high degree of symmetry.
Keywords: Panoramic radiograph, Mandibular condyle, Condylar morphology
GİRİŞ
Temporomandibular eklem (TME) insan vücudunda bilateral ve simültane olarak çalışan, mandibulayı kafaya
bağlayan önemli ve karmaşık bir eklemdir. TME çiğneme, konuşma ve yutma sırasında mandibula
hareketlerinin düzgün ve etkili çalışmasını, mandibulanın stabil pozisyonunu korumasını ve anormal dışsal
kuvvetler karşısında dislokasyonunu önler. Mandibular kondil ramus mandibula ile dar bir boyun kısmı ile
birleşen ve temporal kemiğin glenoid fossası ile TME’i oluşturan, yüz gelişiminde rol oynayan önemli bir
anatomik landmarktır1,2. Bir grup araştırıcı kondil şeklinin yaşamın erken dönemlerinde belirlendiğini,
çocukluk döneminde ve dentisyonun tam olduğu, düzgün okluzyana sahip genç bireylerde yuvarlak/oval tip
kondil izlendiğini bildirilmişlerdir1,3,4. Hegde ve ark.5 Shaikh ve ark.6 ise normal kondil şeklinin konveks bir
konfigürasyona sahip olduğunu ve ayni bireyde sağ-sol arasında simetri gösterdiğini bildirmişlerdir.
Kondil şeklini belirlemeye yönelik yapılan pekçok çalışmada farklı kondil tiplerinin izlendiği gözlenmiş ve
bu farklılıkların kalıtıma bağlı anatomik varyasyonların yanısıra büyüme sürecinde fonksiyonel alışkanlıklar,
travma, maloklüzyonlar, ilerleyen yaşa bağlı dejeneratif değişiklikler, kemikleri etkileyen diğer gelişimsel
anomali ve hastalıklara bağlı olabileceği, yaşam boyu adaptasyon amaçlı kondilde gerçekleşen remodelasyon
işleminin farklı kondil morfolojilerinin ortaya çıkmasına neden olduğu bildirilmiştir2,4,5. Kondil morfolojisi
temporomandibular eklem disfonksiyonunda önemli bir rol oynadığından patolojik durumlara tanı
konulabilmesi için normal varyasyonların bilinmesi oldukça önemlidir. Farklı mandibuler kondil şekillerinin
sınıflaması ilk kez 1963 yılında Yale ve ark.7 tarafından yapılmış ve araştırıcılaar kondil başını superior
yönden görünümlerine göre düz (flat), konveks (dışbükey), açılı (angled) ve yuvarlak (round) olarak dört
gruba ayırmışlardır. Daha sonraki çalışmalarda farklı coğrafik bölgeler ve ırksal farklılıkların da kondil
morfolojisinde rol oynayabileceği bildirilmiş ve farklı araştırıcılar tarafından Yale ve ark.’nın7 sınıflaması
temel alınarak modifiye sınıflamalar geliştirilmiştir8,9,10.
Son yıllarda morfolojik varyasyonlar üzerinde ırksal farklılıkların, yaş ve cinsiyetin rol oynadığıi
hipotezinden yola çıkılarak ölüm sonrası yapısal bütünlüğün bozulduğu ceset kalıntılarında DNA’nın
degradasyonu ve parmak izlerinin kullanılamaz hale geldiği durumlarda mandibula güçlü ve büyük bir kemik
olması ve uzun zaman hasar görmeden kalması nedeniyle mandibular kondil morfolojisinin post-mortem
kimliklendirme işlemlerinde yaş ve cinsiyetin yanısıra bireyin ait olabileceği toplum veya ırka yönelik bir
yorum yapılıp yapılamayacağına dair çalışmalar adli dişhekimliği alanında önem kazanmıştır11,12,13.
Dişhekimliğinde panoramik grafiler maksillofasiyal bölgenin, kemik yapıların ve kondilin
görüntülenmesinde, tanı ve tedavi planlamasının uygulanmasında halen rutin olarak kullanılan bir
görüntüleme yöntemidir. Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans görüntüleme (MRG) veya Konik
Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) gibi ileri görüntüleme yöntemlerine göre hem çok daha ucuz hem de
daha kolay ulaşılabilen ve radyasyon dozunun daha düşük olduğu bir yöntemdir. Kondilin anatomik olarak
açılı bir pozisyona sahip olması nedeniyle iki boyutlu görüntüleme yöntemi olan panoramik grafilerin kondil
şeklini belirlemede yetersiz olabileceği bildirilmekle birlikte4,14, mandibular kondilin görüntülenmesinde
günümüzde halen radyolojik algoritma prensiplerine göre başlangıç görüntüleme yöntemi olarak birinci
basamakta tercih edilen ilk görüntüleme yöntemidir ve ileri görüntüleme yöntemleri ancak şüpheli, spesifik
vakalarda ikinci seçenek olarak tercih edilmektedir1,4,6,8,9.
Retrospektif olarak planlanan araştırmamızda kayıtlı dijital panoramik radyografiler kullanılarak erişkin
bireylerde kondildeki morfolojik varyasyonları belirlemek, cinsiyet ve yaşla olan ilişkisini, sağ-sol arasında
simetri olup olmadığını değerlendirmek ve kendi coğrafik bölgemize ait elde ettiğimiz verileri farklı coğrafik
bölgelerdeki verilerle karşılaştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Sunulan çalışmada, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi arşivinde kayıtlı, 01.01. 201831.12. 2020 yıllarına ait, rutin muayene amaçlı alınmış 20 yaş ve üstü hastalara ait dijital panoramik
radyografiler kullanılmıştır. Tüm dijital görüntüler, Vatech, PaX-i 2D X-ray cihazı ile (Vatech, Seoul, Korea
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), üretici firmanın önerdiği standart ışınlama faktörleri ile (50-90 Kvp/4-10 mA) elde edilmiş ve tüm görüntüler
EzDent-i 2D software ile Tıp Plus Hastahane Otomasyon Yazılımı üzerinde incelenmiştir. Bu görüntüler
içinde ideal ve uygun pozisyonda çekilmiş, mandibular kondilin net olarak izlendiği (Resim 1), mandibulanın
sağlıklı olduğu 521’i erkek 907’si kadın 1428 hastaya ait grafiler değerlendirmeye alınmış, kurallara uygun
çekilmeyen, distorsiyon ve artifakt izlenen, mandibulayı etkileyen developmental defekt veya kemik lezyonu
izlenen görüntüler çalışma dışı bırakılmıştır.

Resim 1. Mandibular kondil.
Yaş grupları 10 yıl aralıklarla 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, ≥ 70 olacak şekilde sınıflandırılmıştır.
Panoramik görüntüler alanında uzman tek gözlemci (AA) tarafından değerlendirilmiş, kondil morfolojisine
ait sınıflama ayni gözlemci tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada kondil şeklinin belirlenmesinde Yale ve
ark.nın7 sınıflaması kullanılmıştır (Resim 2).

A
B
C
D
Resim 2. A. Round (yuvarlak), B. Angled (açılı), C. Convex (dışbükey), D. Flat (düz).
Kondil şekli her iki cinste, sağ-sol her iki taraf için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Böylece toplam 1428 hastada
2856 bölge incelenmiş ve bölgeler ve cinsiyetler arasında kıyaslama yapılmıştır.
İstatistiksel analizler
Tüm istatistiksel analizler IBM SPSS 25.0. programı ile yapılmıştır. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler
frekans (f) ve yüzde (%) olarak belirtilmiştir. Araştırmada ilk olarak hastaların sosyo-demografik profili
incelenmiştir. Daha sonra hastaların cinsiyetine ve yaşına göre kondil, şeklinin dağılımları Ki Kare analizi ile
karşılaştırılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Araştırmamızda 1428 panoramik grafi ve toplam 2856 bölge değerlendirilmiştir. Hasstalarımızın 521’i
(%36.5) erkek ve 907’si (%63.5) kadındı (Tablo 1).
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Cinsiyet Durumu

f

%

Kadın

907

63,5

Erkek

521

36,5

Toplam

1428

100,0

Tablo 1. Hastaların cinsiyete göre dağılımı.
Hastaların yaş ortalaması 43,20±14,80’dir (erkekler 43,24±15,10, kadınlar 43,17±14,62) (Tablo 2).
N

Min.

Maks.

Ort.

SS

Kadın

907

20

87

43,17

14,62

Erkek

521

20

86

43,24

15,10

Toplam

1428

20

87

43,20

14,80

Tablo 2. Çalışma grubunun yaş ortalaması.
Çalışmamızda, erkek hastaların %23,4’ünün, kadın hastaların %22,7’sinin ve tüm hastaların %23,0’ünün 3039 yaş aralığında olduğu görüldü (Tablo 3).
Kadın
Erkek
Toplam
N=907 *
**
N=521 *
**
N=1428 **
Yaş
20-29 Yaş Arası
192
61,9 21,2 118
38,1 22,6 310
21,7
30-39 Yaş Arası
206
62,8 22,7 122
37,2 23,4 328
23,0
40-49 Yaş Arası
206
65,2 22,7 110
34,8 21,1 316
22,1
50-59 Yaş Arası
165
66,8 18,2 82
33,2 15,7 247
17,3
60-69 Yaş Arası
98
60,9 10,8 63
39,1 12,1 161
11,3
70 Yaş ve Üzeri
40
60,6 4,4 26
39,4 5,0 66
4,6
* Satır Yüzdesi
** Sütun Yüzdesi
Tablo 3. Cinsiyete göre yaş dağılımı.
Çalışmamızda 2856 bölgede en fazla izlenen kondil şekli %38,41 açılı (angled) olarak tespit edilmiştir. Bunu
sırası ile yuvarlak (round) %34,6, dışbükey (convex) %21.2 ve düz (flat) %5.75 izlemiştir. Sağ-sol bölgeler
arasında kondil şekli %79,7 simetri göstermiştir (Tablo 4).
f
%
Sağ Kondil
Yuvarlak
484
33,9
Angled
561
39,3
Convex
304
21,3
Flat
79
5,5
Sol Kondil
Yuvarlak
504
35,3
Angled
536
37,5
Convex
302
21,1
Flat
86
6,0
Bilateral Kondil
Yuvarlak
384
26,9
Angled
441
30,9
Convex
264
18,5
Flat
49
3,4
Unilateral Kondil
Yok
1138
79,7
Var
290
20,3
Tablo 1. Farklı kondil şekillerinin sağ-sol bölgeler arasında dağılımı.
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Kondil şeklinin cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınlarda en fazla %41.6 açılı tip kondil izlenirken,
erkeklerde en fazla %40.4 yuvarlak tip kondile rastlanmıştır. Sağ ve sol kondil tiplerinin cinsiyete göre
dağılımları incelendiğinde her iki taraf için de kadın ve erkekler arasında istatistiksel açıdan fark görülmüştür
(p<0,05) (Tablo 5).
Kadın
Erkek
p
N=907 *
**
N=521 *
**
Sağ Kondil
Yuvarlak
271
56,0
29,9 213
44,0 40,9 ,000
Angled
388
69,2
42,8 173
30,8 33,2
Convex
207
68,1
22,8 97
31,9 18,6
Flat
41
51,9
4,5
38
48,1 7,3
Sol Kondil
Yuvarlak
296
58,7
32,6 248
41,3 39,9 ,000
Angled
366
68,3
40,4 170
31,7 32,6
Convex
202
66,9
22,3 100
33,1 19,2
Flat
43
50
4,7
43
50
8,7
Bilateral Kondil
,000
Yuvarlak
213
55,5
23,5 171
44,5 32,8
Angled
303
68,7
33,4 138
31,3 26,5
Convex
175
66,3
19,3 89
33,7 17,1
Flat
22
44,9
2,4
27
55,1 5,2
Unilateral Kondil
Yok
713
62,7
78,6 425
37,3 81,6 ,180
Var
194
66,9
21,4 96
33,1 18,4
* Satır Yüzdesi
** Sütun Yüzdesi
Tablo 2. Farklı kondil şekillerinin cinsiyetlere göre sağ-sol bölgeler arasında dağılımı.
Kondil şeklinin cinsiyetler arasında bilateral simetrisi değerlendirildiğinde cinsiyetler arasında istatistiksel
açıdan farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Kadınlarda açılı tip bilateral simetri %33,4, erkeklerde
yuvarlak tip bilateral simetri %32.8. Unilateral kondil şekli kadın hastalarda %21.4, erkeklerde %18.4 olarak
gözlenmiştir, ancak bu durum istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05).
Kondil şeklinin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 20-29 ve 60-69 yaş aralığında en fazla yuvarlak
tip kondil izlenirken diğer tüm yaş gruplarında açılı tip kondile daha fazla rastlanmıştır (p<0,05) (Tablo 6).
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
p
N *
* N *
* N= *
** N= *
** N= *
** N= * **
=3
* =
* 316
247
161
66
10
3
2
8
Sağ Yu 13 27 4 1 20 3 97
20 30 76
15 30 56
11 34 23 4, 34 ,
Kon varl 1 ,1 2, 0 ,9 0
,0 ,7
,7 ,8
,6 ,8
8 ,8 0
dil
ak
3 1
,
0
8
1
An 12 22 4 1 23 3 132 23 41 94
16 38 54
9, 33 24 4, 36
gle 6 ,5 0, 3 ,4 9
,5 ,8
,8 ,1
6
,5
3 ,4
d
6 1
,
9
Con 35 11 1 7 24 2 68
22 21 69
22 27 40
13 24 17 5, 25
vex
,5 1, 5 ,7 2
,4 ,5
,7 ,9
,2 ,8
6 ,8
3
,
9
Flat 18 22 5, 2 26 6 19
24 6
8
10 3, 11
13 6, 2
2, 3,
,8 8 1 ,6 ,
,1
,1 2
,9 8
5 0
4
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Sol
Kon
dil

Yu
varl
ak

13 26
5 ,8

4
3,
5

1 22
1 ,0
1

An
gle
d

11 22
9 ,2

3
8,
4

1 23
2 ,5
6

Con 39 12
vex
,9

1
2,
6

6 22
8 ,5

Flat

5,
5
2
4,
5

2
3
7
1

Bilat Yo
eral k
Kon
dil
Yu
varl
ak
An
gle
d

17 19
,8
76 26
,2
10
1
93

Con 30
vex

Unil
ater
al
Kon
dil

Flat

10

Yo
k

23
4

Var

76

* Satır Yüzdesi

26
,7
24
,5

3
3
,
8
3
8
,
4
2
0
,
7
7

2
1
,
6
26 3 8 20 2
,3 2, 0 ,8 4
6
,
4
21 3 9 22 3
,1 0, 9 ,4 0
0
,
2
11 9, 6 23 1
,4 7 3 ,9 9
,
2
20 3, 1 30 4
,1 2 5 ,6 ,
6
20 7 2 22 7
,7 5, 5 ,6 8
8 7
,
4
25 2 7 24 2
,9 4, 1 ,5 1
2
,
6
** Sütun Yüzdesi

104

20
,6

32
,9

70

13
,9

28
,3

62

12
,3

38
,5

22

4,
4

33
,3

120

22
,4

38
,0

97

18
,1

39
,3

49

9,
1

30
,4

25

4,
7

37
,9

75

24
,8

23
,7

67

22
,2

27
,1

36

11
,9

22
,4

17

5,
6

25
,8

17

19
,8
20
,3

5,
4
18
,7

13

15
,1
15
,5

5,
3
18
,2

14

16
,3
11

8,
7
19
,9

2

2,
3
2,
4

3,
0
10
,6

79

20
,6

25

57

14
,8

23
,1

48

12
,5

29
,8

19

4,
9

28
,8

107

24
,3

33
,9

79

17
,9

32

40

9,
1

24
,8

23

5,
2

34
,8

60

22
,7

19

61

23
,1

24
,7

34

12
,9

21
,1

16

6,
1

24
,2

11

22
,4

3,
5

5

10
,2

2

7

14
,3

4,
3

1

2

1,
5

257

22
,6

81
,3

202

17
,7

81
,4

129

11
,3

80
,1

59

5,
2

89
,4

59

20
,3

18
,7

45

15
,9

18
,6

32

11

19
,9

7

2,
4

10
,6

59

45

32

7

,
0
0
4

,
0
0
4

,
1
5
2

Tablo 3. Sağ-sol kondil şekillerinin yaş gruplarına göre dağılımı.

TARTIŞMA
Temporomandibular eklemin önemli bir komponentini oluşturan mandibular kondilde kemikleri etkileyen
gelişimsel anomali ve hastalıklar nedeniyle zamanla şekil değişikliği meydana gelebileceği gibi sağlıklı
bireylerde de yaş, cinsiyet ve ırksal farlılıklara bağlı morfolojik varyasyonlar görülmektedir. Kondildeki
morfolojik değişiklikler dental hastalar arasında yaygın görülen TME disfonksiyonunda diğer birçok faktörün
yanısıra önemli bir role sahip olduğundan kondilin normal şeklinin ne olduğunun belirlenmesi günümüz diş
hekimliğinin tüm branşlarında dikkat çeken, çok sayıda çalışmanın yapılmasına neden olan güncel konulardan
birisidir. Patolojik durumlara tanı konulabilmesi için normal kabul edilen anatomik varyasyonların yaş,
cinsiyet, sağ-sol ve ırklar arasındaki farklılıkların bilinmesi oldukça önemlidir. Günümüze kadar kondilin
toplumlara özgü morfolojik görünümünü, normalden olan sapmalarını belirlemeye yönelik çalışmaların
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çoğunun kadavralardan elde edilen kuru mandibulalar üzerinde yapıldığı 7,15,16, 2010’lu yıllardan sonra ise
radyolojik çalışmaların ön plana çıktığı görülmektedir1,2,4,6,8-14.
Sunulan çalışmamızda ilk kez Yale ve ark’nın7 tanımladığı ve birçok radyolojik çalışmada farklı araştırıcılar
tarafından da kullanılan kondilin yuvarlak, açılı, dışbükey ve düz olarak dört gruba ayrıldığı temel sınıflama
kullanılmıştır. Araştırmamızda en fazla izlenen kondil şekli açılı olarak bulunmuş (%38,41), bunu sırası ile
yuvarlak (%34,6), dışbükey (%21,2) ve düz (%5.75) izlemiştir. Çalışmamızdan farklı olarak Singh ve ark.1,
Al-Saedi ve ark.2, Khanal4, Arayapisit ve ark.9, Sahithi ve ark.11, Maqbool ve ark.12, Oliveira ve ark.17
Hindistan, Nepal, Brezilya ve Irak popülasyonlarında yaptıkları çalışmalarında en fazla yuvarlak ve daha sonra
açılı tip kondile rastladıklarını bildirmişlerdir. Yalcin ve ark.13, Tassoker ve ark.14 KIBT kullanarak erişkin Türk
popülasyonunda yaptıkları çalışmalarında en fazla dışbükey tip kondil izlendiğini bildirmişlerdir. Diğer kondil
tiplerinde ise iki çalışma arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Dahal ve ark.3 kondil şeklinin yaşamın
erken dönemlerinde belirlendiğini ve normal kondil şeklinin yuvarlak olduğunu, diğer tüm kondil şekillerinin
ise patolojik olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirmişlerdir. Birçok araştırıcı farklı popülasyonlarda
sağlıklı bireylerde yaptıkları çalışmalarında en fazla yuvarlak tip kondile rastlamakla birlikte farklı kondil
tiplerinin de izlendiğini bildirmişler ve bu farklılıkların kalıtıma bağlı anatomik varyasyonların yanısıra
büyüme sürecinde fonksiyonel alışkanlıklar, travma, maloklüzyonlar, ilerleyen yaşa bağlı dejeneratif
değişiklikler, ırksal farklılıklar, yaş ve cinsiyetle ilişkili kondil morfolojisinde yaşam boyu adaptasyon amaçlı
gerçekleşen remodelasyon işlemine bağlı olduğunu ve bu durumun patolojik değil anatomik varyasyon olarak
kabul edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır 1,4-6,8,9,11-14,16,18. Çalışmamızda sağ-sol bölgeler arasında kondil
şeklinin %79.7 oranında simetri gösterdiği izlenmiş ve bu sonuç diğer pek çok araştırıcının bulguları ile
uyumlu bulunmuştur 1-4,8,10,12,13,17-19.
Kondil şeklinin cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınlarda en fazla %41,6 açılı tip kondil izlenirken,
erkeklerde en fazla %40.4 yuvarlak tip kondile rastlanmıştır. Sağ ve sol kondil tiplerinin cinsiyete göre
dağılımları incelendiğinde her iki taraf için de kadın ve erkekler arasında istatistiksel açıdan fark görülmüştür
(p<0,05). Kondil şeklinin cinsiyetler arasında bilateral simetrisine bakıldığında da cinsiyetler arasında
istatistiksel açıdan farklılık gözlendiği tespit edilmiştir (p<0,05). Kadınlarda açılı tip bilateral simetri %33,4,
erkeklerde yuvarlak tip bilateral simetri %32.8 bulunmuştur. Sahithi ve ark.11 ise çalışmalarında bizim
bulgularımızın tam tersi olarak açılı tipin en fazla erkeklerde, yuvarlak tipin ise kadınlarda görüldüğünü
bildirmişlerdir. Al-Saedi ve ark.2, Shaikh ve ark.6, Arayapisit ve ark.9, Maqbool ve ark.12, Wangai ve ark.16 da
çalışmalarında araştırma sonucumuzla benzer şekilde cinsiyetler arasında kondil tipinin farklılık gösterdiğini
bildirmişlerdir. Bir grup araştırıcı ise çalışmalarında kondil şeklinde cinsiyetler arasında bir fark olmadığını
bildirmişlerdir1,7,8,10,11,13,17-19.
Kondil şeklinin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde çalışmamızda 20-29 ve 60-69 yaş aralığında en
fazla yuvarlak tip kondil izlenirken diğer tüm yaş gruplarında açılı tip kondile daha fazla rastlanmıştır
(p<0,05). Pekçok çalışmada benzer şekilde yaş grupları arasında farklılık olduğu bildirilmiştir1,4,6,7,9,13,14,17.
Khanal4, Yalçın ve ark.13, Tassoker ve ark.14, Oliveira ve ark.17 kondil şeklinin yaşla birlikte değiştiğini,
çiğneme işlemi ve eklemdeki dejenerasyonlara bağlı olarak dışbükey ve yuvarlak görülme oranının azalıp düz
ve açılı görülme şeklinin arttığını bildirmişlerdir. Al-Saedi ve ark.2 ise araştırmalarında yaş grupları arasında
bir farklılık izlenmediğini bildirmişlerdir.
Oliveira ve ark.17 panoramik grafilerde cihazın çalışma prensibi nedeniyle kondil morfolojisinin gerçek
anlamda değerlendirilemiyeceğini, konvensiyonel farklı panoramik cihazlar arasında da farklı görüntüler
oluşabileceğini ve panoramik grafilerin kondilin gerçek anlamda anterior ve posterior kısmını tam olarak
gösteremiyeceğini bildirmişlerdir. Ancak KIBT veya BT radyasyon dozlarının yüksek olması ve maliyetli
olmaları nedeniyle halen günümüzde rutinde kullanılan yöntemler değillerdir, o nedenle kondilin
değerlendirilmesinde dişhekimliğinde halen panoramik grafiler 1.tercih görüntüleme yöntemi olarak
kullanılmaktadır.
Adli tıp alanında kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmaların yanısıra 11,12,13 cerrahi işlemlerde de yine ırklara
özgü kondil tipini belirlemenin önemine vurgu yapan çalışmalar mevcuttur16. Maksillofasyal bölgede izlenen
tümörlerin büyük bir kısmının alt çenede izlenmesi nedeniyle tümör uzantıları çoğu zaman kondili de
etkilemekte ve cerrahi operasyonlarda kondil protezleri gerekebilmektedir. Fonksiyonel yüksekliği sağlama,
maloklüzyon ve çenelerin hipomobilitesini önlemek amacıyla yerleştirilecek kondil protezlerinin uyumlu
olması önemlidir. Farklı bir ülkede üretilen fabrikasyon protezlerin bir başka ülkedeki bireylerde kullanımı
sırasında anatomik uyumlandırmada sorun oluşturabileceği gerçeğinden yola çıkılarak toplumlara özgü kondil
şeklinin genel olarak belirlenmesi önemli bir konudur16.
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SONUÇ
Bu çalışma dijital panoramik grafilerde en fazla izlenen kondil tipini belirlemek için yapılmıştır. Çalışmamız
sonucunda elde edilen veriler en fazla açılı tipte kondil izlendiğini ve kondil şeklinin sağ ve sol arasında
yüksek oranda simetri gösterdiği ortaya koymuştur. Düz tip kondil en az izlenen kondil tipidir. Cinsiyet ve
yaş grupları arasında kondil tipinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ancak her yaş
grubunda ve her iki cinste de tüm kondil şekillerinin izlenmesi farklı kondil tiplerinin patolojik değil anatomik
varyasyonlar olduğunu ve patolojilerle karıştırılmaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Daha geniş bir
popülasyonda farklı parametrelerin de değerlendireleceği çalışmalara ihtiyaç vardır.
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HEMŞİRELİKTE HOLİSTİK YAKLAŞIM VE SPİRİTÜEL BAKIM
HOLISTIC APPROACH AND SPIRITUAL CARE IN NURSING
Pelin ZIVDIR
ORCID: 0000-0002-3232-6991
ÖZET
İnsan biyolojik, psikolojik, kültürel ve spiritüel olarak boyutları olan bir varlıktır. İnsanın her boyutunun
kendine özgü tek olmakla birlikte aynı zamanda birbirlerine bağlı olduğunu savunan holistik bakım yaklaşımı,
bireyin bireyselliği üzerine odaklanırken beden, akıl, ruh arasında sıkı ilişki olduğunu kabul etmektedir.
Bütüncül hemşirelik yaklaşımı, spiritüel bakımın göz ardı edilmemesi gerekliliğinin önemini vurgulamaktadır.
Kaliteli bakımın bir parçası olan spiritüel bakımın niteliği, hemşirelerin hastalarla iletişimlerinde bakım,
şefkat, neşe ve nezaket gösterme, mahremiyet ve onuruna saygı duyma ve kültürel ve dini inançlarını
destekleme ile ilgilidir. Amerikan Holistik Hemşireler Birliği “iyi sağlığı”, vücut, beyin ve ruh arasındaki
uyum düzeyi olarak tanımlamaktadır. Temel öğelerden birisi maneviyat ve manevi bütünlük olduğu
savunulmaktadır. Sağlık bakımının bireylere bütüncül yaklaşımla verilmeye başlanması ile birlikte bireylerin
spiritüel boyutu da diğer boyutlar kadar önem kazanmıştır. Kişinin spiritüel boyutunun değerlendirildiği
araştırmalarda, maneviyatın bireyin sağlığı üzerinde ciddi derecede etkisinin olduğu belirlenmiştir. Sağlık
sistemi içinde ekibin 24 saat hizmet veren üyesi olarak hemşirenin spiritüel gereksinimler konusundaki bilgi,
beceri ve yaklaşımlarının profesyonel düzeyde istendik olması zorunludur. Bakım verdiği hastayı bu bağlamda
değerlendirebilmesi ve bu alana özlü gereksinimleri doğru saptayabilmesi, hemşirenin uygun müdahaleleri
planlayabilmesi açısından önemlidir. Hemşirenin öncelikle kendi değer, inanç, uygulama ve yaşam
felsefesinin farkında olması, hasta ve ailelerinin içinde bulundukları durumu onların açısından
değerlendirebilmesi, empatik olması ile gerçekleşebilir. Hasta ve ailesini yalnızca anlamak yetmez aynı
zamanda ne yapılabileceğini ya da nelerin yapılamayacağını bilmek de verilen bakıma ışık tutar.
Bu derleme hemşirelerin hastaları bütüncül olarak değerlendirirken spiritüel boyutun sağlıkta uygulanabilirlik
durumunu, görüşlerini, araştırmaları ve önemini değerlendirip ortaya koyarak yapılacak çalışmalara ve
projelere katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Spiritüelite, Spiritüel Bakım, Holistik Yaklaşım, Hemşire.
ABSTRACT
Human is a being with biological, psychological, cultural and spiritual dimensions. The holistic care approach,
which argues that each dimension of the human being is unique and interconnected at the same time, focuses
on the individuality of the individual and accepts that there is a close relationship between the body, mind and
spirit. The holistic nursing approach emphasizes the importance of not neglecting spiritual care. The quality
of spiritual care, which is part of quality care, relates to nurses' care, compassion, joy and kindness in their
communication with patients, respecting privacy and dignity, and supporting their cultural and religious
beliefs. The American Holistic Nurses Association defines “good health” as the level of harmony between
body, brain and spirit. It is argued that one of the basic elements is spirituality and spiritual integrity. With the
beginning of giving health care to individuals with a holistic approach, the spiritual dimension of individuals
has gained importance as much as other dimensions. In studies evaluating the spiritual dimension of the
person, it has been determined that spirituality has a serious effect on the health of the individual. As a 24hour member of the team in the health system, it is imperative that the knowledge, skills and approaches of
the nurse on spiritual needs are required at a professional level. It is important for the nurse to be able to
evaluate the patient she/he cares for in this context and to determine the specific needs in this area correctly,
in order for the nurse to plan the appropriate interventions. It can only be achieved if the nurse is primarily
aware of her/his own values, beliefs, practices and philosophy of life, evaluates the situation of the patients
and their families from their perspective, and is empathetic. Not only is it sufficient to understand the patient
and their family, but also knowing what can or cannot be done sheds light on the care provided.
This review aims to contribute to the studies and projects to be carried out by evaluating and revealing the
applicability, opinions, researches and importance of the spiritual dimension in health while the nurses
evaluate the patients holistically.
Keywords: Spirituality, Spiritual Care, Holistic Approach, Nurse.
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GİRİŞ
İnsanın biyolojik, psikolojik, kültürel ve spiritüel olarak birçok boyutu vardır. (Daştan ve Buzlu, 2010).
Boyutların birbiriyle ilintisi bulunmakta olup gereksinimleri olan ve bu gereksinimler de birbiriyle sürekli
olarak etkileşim halindedir (Vayalilkarottu, 2012; Ay, 2015). Hastalıkların tedavi edilmesi ve sağlığın
geliştirilmesi sağlık uzmanlarının katkıları ile gerçekleştirilmektedir. (Ay, 2015). Kişiye holistik teşebbüsü
gaye edinen sosyal hizmette, manevi ölçümleme yöntem ve araçlarının uygulanması malumdur. (Beki, 2021).
Holistik bakım yaklaşımında her boyut birbiri ile ilişkili ve kendine ait özelliklere sahip olup temelinde bireyi
ele almakta ruhen, bedenen ve akıl arasında bağlantı olduğunu savunmaktadır (Demirsoy, 2014; Baldacchino,
2006). Bütüncül hemşirelik yaklaşımı, spiritüel bakımın göz ardı edilmemesi zaruriyetinin ehemmiyetini
vurgulamaktadır (Brennan, 2013). Spiritüel bakım kaliteli bakım sunumunun unsurları arasında hastalarla
nezaket, neşe, şefkat iletişimini önemseyerek dini inançlarını ve kültürel değerlerini destekleme ile ilgilidir
(Brennan, 2013). Amerikan Holistik Hemşireler Birliği “iyi sağlığı”, vücut, beyin ve ruh arasındaki ahenk
seviyesi olarak nitelemektedir. Bu ahenkte esas öğelerden birisinin maneviyat ve manevi bütünlük olduğu
müdafaa edilmektedir. (Hutchinson, 1997; Stranahan, 2001). Sağlık bakımının kişilere bütüncül yaklaşımla
sunulmaya başlanmasıyla beraber kişilerin manevi kapsamı da diğer kapsamlar kadar önem kazanmıştır
(Bilgin, 2003; Cox, 2003). Kişinin manevi kapsamının değerlendirildiği incelemelerde, maneviyatın kişinin
sağlığı üstünde önemli aşamada tesirinin olduğu saptanmıştır. (Kostak ve ark., 2010). Hemşireliğin bir meslek
olarak doğmasını sağlayan Florence Nightingale, hristiyanlığa has geleneksel önemlerin ilerisinde, modern
hemşirelik önemleri olan profesyonellik, otonomi vb. yaratmıştır. Bu istikametle holistik bir bakışı olan
düşünürdür. Nightingale’e göre sağlık perspektifinden fiziksel organlar ne kadar kıymetli ise manevi
gereksinimler da o raddede mühimdir. İnsanlarca gözlemlenebilen fiziksel hususlar kişinin ruhuna ve
dimağına tesir etmektedir. (Hutchinson, 1997). Bütünsel hemşirelik zihin, beden ve ruhun birbirine bağlılığını
desteklemektedir (William ve Sternthal, 2007). Sağlıklı olan kişilerde manevi olarak değerler, idealler,
inançlar ve ilişkiler arasında çok ciddi bir denge vardır (Galek, Flannelly, Vane ve Galek, 2005). Manevi
inançlarda farklı yaşam zamanlarında kişilerin biyolojik, psikososyal, kültürel yönleri bağlamında anlamsal
farklılık ortaya çıkabilir. (Georgesen ve Dungan, 1996). Maneviyat çocuklukta başlar ve diğer insanlarla
ilişkilerinden edindiği bilgilerle de değişim gösterir. (Giske ve Cone, 2012). Kişiler arasında, yaş, cinsiyet,
deneyimler, din, sosyoekonomik husus ve etnik soy gibi kavramlardan etkilenir (Taylor, Bahjri, Anton ve
Petersen, 2008).
Bu derleme hemşirelerin hastaları bütüncül olarak değerlendirirken spiritüel boyutun sağlıkta uygulanabilirlik
durumunu, görüşlerini, araştırmaları ve önemini değerlendirip ortaya koyarak yapılacak çalışmalara ve
projelere katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.
HEMŞİRELİKTE HOLİSTİK YAKLAŞIM
Holistik yaklaşımda bireylere sunulan sağlık bakımı kapsamlı şekilde ele alınmaktadır (Asgar-Pour ve ark.,
2017). Bu kapsam içinde birey duygusal, zihinsel, bedensel, manevi ve sosyokültürel boyutları ve bu
boyutların birbiri ile ilişkisine bağımlı olduğu düşünülerek incelenmektedir (Baldacchino 2006; Daştan ve
Buzlu 2010; Uğurlu, 2014). Bireylerin sağlık bakımı içerisinde bütüncül olarak değerlendirilmesinin
gerekliliği ile birlikte spiritüel boyutta bakımında verilmesinin önemi ortaya çıkmıştır (Öz 2004). Spiritüel
boyutta verilen bakımı değerlendiren çalışmaların yaşam kalitesi, sağlık ve iyilik durumu üzerine açık bir
etkisinin olduğu saptanmıştır (Kavak ve ark., 2014). Bundan kaynak alarak holistik hemşirelik yaklaşımının
benimsenmesiyle birlikte spiritüel bakımın önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamaktadır (Kavak ve ark.,
2014).
SPİRİTÜELİTE
Sağlık bakımında bireyin bütüncül olarak sağlığının oluşturulması spiritüel bakımında sunulması ile mümkün
olmaktadır (Demirsoy, 2014; Aktaş, 2016). Anlamsal bakımdan değerlendirildiğinde maneviyat, din, inanç
gibi birçok çeşit durumlarda kullanılabilen subjektif bir kavram olarak nitelendirilebilir (Arslan ve Şener,
2009; Seddigh ve ark., 2016). Yaşam kalitesini belirleyen en önemli parçalardan biri de hasta bireyin iyileşme
deneyimlerini, hastalıklarla nasıl başa çıkmalarını ve içsel tutarlılık duygusu kazanmalarını sağlamada önemli
faktör olarak spiritüeliteden söz edilmektedir (Karasu, 2020). Spiritüelite, bireyin kendisi ve diğer insanlarla
ilişkilerini, evrendeki yerini, yaşamın anlamını anlama ve kabul etme çabasıdır aynı zamanda yaşam boyu
kazanılan bilgilerin bir sonucudur. Yaşamın amacını oluşturan, bireye anlamlı gelen unsurları içerir (Cimete,
2002). Spiritüalite kavramı dinin bileşini olarak sayılmakta olup inançlar ve dini uygulamalarla
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sınırlandırılamayacak kadar geniş bir anlama sahiptir. Spiritüel bakımda da olduğu gibi bireyin kendisini iyi
hissetmesini sağlamasına rağmen geleneksel, törensel ve dini öğreti ve uygulamalardan farklılık
göstermektedir (Arslan ve Şener, 2009; Öz ve Hiçdurmaz, 2013). Spiritüel bakımın içerisine inanç ve değerler
kapsamında bir dine bağlı olabildiği gibi dini inançları olmayan bireylerinde bu boyutları olabilmektedir
(Arslan ve Şener, 2009; Öz ve Hiçdurmaz, 2013). Spiritüelite, bireyin yaşam boyu kazandığı bilgiler ile
insanlar ve kendisi ile ilişkisini, yaşamının anlamını, hayatın içindeki yerini ve kabul etme süreçlerini
içermektedir. Baş etme süreçleri içerisinde zorluklar karşısında sağlam şekilde durabilmede spiritüelite önemli
katkı sağlamaktadır (Arslan ve Şener, 2009).
SPİRİTÜEL BAKIM
Spiritüel bakım, Florance Nightingale döneminden günümüze hemşirelik uygulamalarının bir parçası
olmuştur (Hutchinson, 2006). Modern hemşireliğin temellerinin atılmasın sağlayan Florence Nightingale,
geleneksel değerlerin varlığına bağlı olsa bile hemşirelik uygulamalarının profesyonelce ve bağımsız olarak
uygulanması gerekliliğini ortaya koymuştur (Hutchinson, 2006). Modern hemşireliğin holistik yaklaşım ile
değerlendirilmesi gerekliliğini “Sağlık için, manevi gereksinimler vücudu oluşturan fiziksel organlar kadar
önemli bir öğedir, hepimizin gözlemlediği fiziksel durum zihnimizi ve ruhumuzu etkileyebilir” şeklinde
kullandığı ifadeyle belirtmiştir (Hutchinson, 2006). Hastalar verilen spiritüel bakım ile içsel huzurlarını
sağlamayı ve sürdürebilmeyi, yaşamı anlamlandırmayı, zorlukların ve kriz durumlarının üstesinden
gelebilmeyi, baş etme yöntemleri geliştirebilmeyi ve geleceğe umutla bakıp iyileşme süreçlerini hızlandırmayı
sağlamaktadırlar (Seddigh ve ark., 2016; Selman ve ark., 2011; Lundberg ve Kerdonfag, 2010). Hemşirelerin
bakım verdiği hastaları spiritüel boyutta değerledirebilmesi için bilgi, beceri ve yaklaşımlarının profesyonel
şekilde kazanılmış olması zorunluluk kılmaktadır (Öz, 2004). Hastanın spiritüel açıdan bakımının, hemşire
tarafından uygun müdahalelerin planlanabilmesi, gereksinimlerin saptanması ve değerlendirilebilmesinin
sağlanabilmesi için ilk önce hemşirelerin kendi inançlarını, yaşama bakışını, değerlerini ve edindiği
uygulamaların farkında olmasına ve olaylara empatik bakabilmesine bağlı olarak gerçekleşebilmektedir (Öz,
2004). Hasta ve ailesini yalnızca anlamak yetmez aynı zamanda ne yapılabileceğini ya da nelerin
yapılamayacağını bilmek de verilen bakıma ışık tutar (Öz, 2004). Yapılan uygulamalar, bireyin yaşam
kalitesini olumlu yönde etkilediği hayata pozitif, umutla, kendinden emin ve daha memnun olmasını
sağlamaktadır (Como, 2007; Yılmaz, 2011; Elham ve ark., 2015). Spiritüel bakım hemşirelerin bireysel
düşünce sistemleri, manevi gereksinimleri, yaşama umudu, gönüllülükleri ve bakımı algılaması gibi birçok
faktörden etkilenebilmektedir. Aynı zamanda hastanın iletişime açık olması, çalışma koşulları, bakımda yer
alacak kişilerin iletişimi gibi faktörlerde spiritüel bakımın kalitesini etkilemektedir (Govier, 2000).
SPİRİTÜEL BAKIMIN ÖNEMİ
Bireyleri yaşamlarında maddi kazançların mutlu etmemesi, yaşamının anlamlılığını yeterli düzeyde
görmemesi, edinilen kayıplar karşısında modern bilimin süreci iyileştirmede yetersiz kalması, sosyal ve
kültürel sorunların artmasına çözüm arama, huzurlu, anlamlı ilişki ve yaşam arayışı gibi durumlar spiritüelite
kavramına ilginin artmasının nedenlerinin arasında sayılabilmektedir (Yılmaz, 2011; Kaçal ve Demirsoy,
2018). Yapılan araştırmalar spiritüel bakımın konusunda son ve ileri dönem hastalıklara sahip bireylerin başa
çıkma yöntemlerinde, yaşam doyumlarını arttırmada önemli katkı sağladığını ifade etmektedir (Bertachine ve
ark., 2010; Vallurupalli ve ark., 2012; Higuera ve ark., 2013). Palyatif bakım alanında daha çok dikkat çekici
ve yer bulmuş bir boyuttur. Profesyonel hemşirelik kuruluşları tarafından bireyin değerlendirilmesinde
ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirmekte olup desteklemektedirler (Ronaldson ve ark., 2012; Gaudette ve
Jankowski, 2013). Spiritüel bakım, yaşam kalitesini bozan ve tedavisi uzun zaman devam edebilecek
durumlarda hastaların ruhsal, sosyal ve fiziksel olarak gereksinimlerini sağlamaya yardımcı olduğundan
ihtiyaç duyulmaktadır. Spiritüel gereksinimlerin diğer ihtiyaçlara göre soyut olmasından kaynaklı olarak
ölçümü güç bir durumdur. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin sunumunda ya da bireyler değerlendirilirken
fiziksel ihtiyaçlar net ve kolaylıkla ölçülebildiğinden öncelikle ele alınmakta olup spiritüel gereksinimler
atlanabilmektedir (Benito ve ark., 2014; Tiew ve ark., 2013). Bakımı önemli kılan en büyük durumlardan biri
bireylerin baş etme sürecine katkısından kaynaklanmaktadır (Pargament, Magyar-Russell and Murray-Swank
2005).
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SPİRİTÜEL BAKIM ENGELLERİ
-Sağlık profesyonellerinin konunun öneminin farkında olmaması,
-Bilgi eksikliği,
-Yeterli sürenin olmaması,
-Farklı kültürlerin içinde dini ifadelerin çeşitliliğinden kaynaklı bilgi ve tecrübe eksikliği,
-Sağlık profesyonellerinin görüşlerini hastalara empoze etmek istememeleri,
-Spiritüel bakımın planlanmasında ve uygulanmasında yeterli düzenlemelerin olmaması,
-Etik ve mesleki sınırlar karşılaşılan engellerdendir (Çınar ve Eti-Arslan, 2017).
HEMŞİRELERİN SPİRİTÜEL BAKIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Hemşirelik bakımın kalitesi bireylerin tek boyutta değil bütüncül olarak değerlendirilip ihtiyaçları belirlendiği
zaman ulaşıldığı bilinmektedir. Spiritüel bakım ile ilgili yapılan çalışmalarda hemşirenin hastayla sezgisel ve
karşılıklı iletişim içinde gerçekleştirdiği uygulamaları kapsadığı vurgulanmaktadır (Çınar ve Eti-Aslan, 2017).
Hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım konusunu inceleyen çalışmada bu konuda hemşirelerin bilgi
gereksinimlerinin olduğu ve bu kavramları bilen hemşireler tarafından manevi bakımın verildiği sonucuna
ulaşılmıştır (Akgün-Kostak ve ark., 2010). Yapılan başka bir çalışmada da katılan hemşirelerin %34.8’inin
manevi bakım ile ilgili bilgi aldığını ve yarısından fazlasının bu kavramları doğru şekilde tanımladıkları
bulunmuştur (Yılmaz ve Okyay, 2009). Ülkemizde Yılmaz ve Okyay’ın (2009) ile Wong ve arkadaşlarının
(2008) Çin’de hemşirelerle yaptıkları çalışmada, hemşirelerin eğitim düzeylerinin maneviyatı algılamalarını
etkilediği, eğitim düzeyi arttıkça hemşirelerin maneviyat ve manevi bakımı algılamalarının olumlu yönde
değiştiği bulunmuştur (Yılmaz ve Okyay, 2009). İsveç’de yapılan çalışmada hemşirelerin %98’i manevi
bakımı gerekli görürken sadece %48’i manevi bakım uyguladıkları tespit edilmiştir (Strang ve ark., 2002).
Spiritüel bakım bireylerin bakımda aktif olmalarını sağlayarak inanç değerleri farklılık gösteren hastaları
desteklemektedir (Günay-İsmailoğlu ve ark., 2019).
SONUÇ
Holistik yaklaşım çok boyutlu olup modern hemşireliğin içerinde spiritüel bakım ayrılmaz bir parçasıdır.
Hemşireler tarafından kavram olarak bilinmesi ve anlaşılması bakımın verilmesini ve kalitesini etkilediği
sonucuna varılmıştır. Hemşirenin spiritüel bakımı etkin olarak verebilmesinde öncelikle kendi değer, inanç,
uygulama ve yaşam felsefesinin farkında olması, hasta ve ailelerinin içinde bulundukları durumu onların
açısından değerlendirebilmesi, empatik olması ile gerçekleşebilmektedir. Hasta ve ailesini yalnızca anlamak
yetmez aynı zamanda ne yapılabileceğini ya da nelerin yapılamayacağını bilmek de verilen bakıma ışık
tutacağından konu ile ilgili bilgi eksikliğinin giderilmesi önemlidir.
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